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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska utmaningar som förskollärare kan möta i 
barngrupper med kulturell mångfald samt vilken betydelse material och miljö kan tänkas ha i det 
didaktiska arbetet i relation till barngrupper med kulturell mångfald. Arbetet utgår från en 
posthumanistisk grundsyn med neomaterialistisk teori, där begreppen intra-aktiv samhandling, 
performativa agenter, materiellt-diskursiv intra-aktivitet och ethio-onto-epistemology kommer att 
lyftas fram som centrala. Som metod har jag valt att använda intervjuer, och skapades ett rikt 
datamaterial med utsagor från förskollärare kring didaktiskt arbete i barngrupper med kulturell 
mångfald. Analysarbetet gjordes utifrån en induktiv tematisk analysmetod, som skapade två 
övergripande teman till analys- och resultatavsnittet. Det första temat är ”Didaktiska utmaningar 
gällande språkliga handlingar och språkhinder” och det andra temat är ”Materialets och miljöns 
betydelse för det didaktiska arbetet i barngrupper med kulturell mångfald.” 

Resultatet av analysen visar att människor, språk, diskurser, material och miljö intra-aktivt samhandlar 
i komplexa nätverk i relation till kulturell mångfald. Genom förståelsen av detta perspektiv skapas 
förutsättningar att synliggöra integrationsprocesser och maktkonstruktioner hos både barn och 
personal liksom hur den pedagogiska miljön i förskolan i sin betydelsefulla utformning deltar i barns 
förståelser kring sin egen och andras kulturtillhörigheter, vilket kan förstås som främjande för 
inkluderingsarbetet i förskolans verksamhet. 

Nyckelord 
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Förord 

 “To be one is always to become with many”. Så beskriver Haraway (2008, s. 4) en filosofisk 
utgångspunkt som kan upplevas utmanande att förstå vid första antydan. Att vara en är alltid att uppstå 
med flera. I detta ”flera” kan också icke-mänskliga faktorer - så som språk, material, miljö och kultur - 
förstås som bidragande till varje uppståndelse. Denna vinkel kan upplevas ligga nära ett uttryck för 
vad den svenska förskolan står för. Det är en samhällsinstitution som inte enbart fyller en 
omsorgfunktion och hjälp till arbetande vårdnadshavare, utan det är en plats för barn att lära sig om 
livet på. Med varje liv, kommer olika livssituationer och historier och olika kulturer möts varje dag i 
förskolan. Att vara en, är alltid att uppstå med flera. Jag tror att vi alla som verkar inom ett 
förskoledidaktiskt fält förstår hur viktigt det är att värna om varje barns egen kultur och 
livsuppfattning för att kunna skapa en gemensam arena där varje barn får utrymme och får finnas på 
sitt egna vis. 

Det är det oändliga myllret av intryck, hantverket av relationer, de ständiga tempoväxlingarna och alla 
utmaningar av stora och små mått men framför allt den genomsyrande livsglädjen som har fått mig att 
vilja ansluta mig till förskolläraryrket. Alltid är det något som sker. Och jag vet att jag i varje 
arbetsdag kommer att få skratta, jag kommer att få bli utmanad och få njuta av livets förunderligheter 
tillsammans med de klokaste jag vet. 

 

Ett stort tack till alla deltagande förskollärare och förskolepersonal som för denna studie ställt upp på 
intervjuer och bjudit in mig i era underbara verksamheter! 

Jag vill också säga tack till Katarina Västra förskola för att jag genom utbildningens gång har fått 
känna pulsen av praktikens verklighet. Tack till Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen för att 
jag har fått hitta nya dörrar inom mig själv under utbildningen. Tack till Stockholms universitet som 
skickade iväg mig i förtroende till University of Florida under hösten 2015, ett fantastiskt äventyr som 
gav mig insikt i hur mycket jag trivs i att diskutera barns perspektiv. 

 

Tack till min handledare Anna Palmer för inspirationer, stöd och fina utmaningar. Tack till alla andra 
inspirerande stjärnor på institutionen som förstår hur viktigt det är att driva fram forskning som öppnar 
ögon, påverkar och ger röster åt de mest värdefulla som världen har. 

Slutligen tack till mina nära och kära som alltid finns där för själslig näring. 
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Inledning 

Det finns många spännande ämnen att skriva om som rör förskolan. Vad som fick mig att ägna 
uppsatsen åt kulturell mångfald i förskolan började egentligen för snart mer än ett år sedan. Efter att ha 
följt flyktingkrisen och den samhällspolitiska debatten kring den ökade volymen av asylsökande barn i 
Sverige, så skapades ett intresse hos mig att undersöka på vilka sätt detta gav sig uttryck i förskolan. 
Vilka effekter uppstår i förskoleverksamheter när barn som ingår i grupperna har varit på flykt? Vad 
har de varit med om och hur kan vi hjälpa dem att få det så bra som möjligt? Vad som till en början 
kändes som ett självklart ämne att ägna denna studien åt blev plötsligt en för stor utmaning på för kort 
tid. Jag insåg att min största önskan med ämnet var att få kunskaper och insikter kring hur förskolan 
arbetar praktiskt med barn som har upplevt väldigt svåra perioder av krig och flykt och det blev med 
anledning av tiden orimligt att komma åt det material jag ville på så kort tid. Jag kände att tiden inte 
var mig till mötes för att kunna göra den datainsamling som jag ville göra för att verkligen nå de 
frågor som jag började med och ville avsluta min tid på förskollärarprogrammet på.  

Med anledning av tidsaspekten beslutade jag mig därför för att slå in på en annan väg som ändå rör 
integration i förskolan och som ändå är intressant. Eftersom att vi har politiska riktlinjer i Sverige om 
att barn som går i förskolan ska känna att de blir inkluderade oavsett vilka de är eller vart de kommer 
ifrån, så känner jag att svensk förskola är ett bra exempel på hur förskolan som samhällsinstitution 
deltar i att främja barns livsuppfattningar och identitetsskapanden utanför hemmet. Och att de 
människor som ansluter sig till förskolläraryrket gör det med anledning av att man är intresserad och 
hängiven det arbete som det innebär att leda pedagogisk verksamhet som värnar om och systematiskt 
arbetar med att skapa inkluderande klimat. 

Så det är med ett intresse för integrationsarbete och barns bästa, och med anledning av en ökande 
kulturell mångfald i förskolan, som jag valde att rikta denna uppsats mot det didaktiska arbetet med 
kulturell mångfald. En bit in i uppsatsskrivandet skapades en ytterligare förgrening i hur en teoretisk-
didaktisk medvetenhet hos förskolläraren skapar förutsättningar för barn (och vuxna) i förståelsen av 
kulturer och hur denna medvetenhet i förlängningen deltar i att bygga fram ett förskoleklimat som 
främjar kulturintegration och är till barns bästa. 

Med anledning av den ökade kulturella mångfalden i svensk förskola, så bildas frågor kring hur 
förskolan didaktiskt främjar och arbetar med mångfaldsfrågor och hur barn från olika kulturer möts i 
förskolan. Vilka didaktiska utmaningar möter förskollärare i arbetet med barngrupper med kulturell 
mångfald?  

Den teoretiska bakgrunden till min studie är också att jag har sökt efter ett sätt att tänka didaktiskt 
arbete med kulturell mångfald där material och miljö kan tänkas ha en deltagande och aktiv roll. Med 
inspiration från Hillevi Lenz Taguchis bok ”Pedagogisk dokumentation som aktiv agent – en 
introduktion till intra-aktiv pedagogik (2012)” och hennes fördjupning av Karen Barads agentiska 
realism, och främst begreppet intra-aktion, har jag undersökt sätt att tänka och göra för att skapa 
medvetenhet kring våra förståelser för kulturell mångfald. 

Genom det vill jag öka fokus på material och miljö, utan att för den skull bortse från mänsklig 
interaktion och sociala samspel.  Jag vill pröva hur didaktik kan utformas om blicken riktas mot både 
det sociala och materiella, och det som Lenz Taguchi benämner som materiellt-diskursiva 
samhandlingar. Därmed är mitt syfte med denna studie att genom intervjuer med förskollärare 
undersöka vilka utmaningar de möter i förskoledidaktisk verksamhet i barngrupper med kulturell 
mångfald, vilken betydelse material och miljö kan tänkas ha i det didaktiska arbetet, och analysera 
intervjusvaren utifrån neomateriell teori. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

 Om kulturell mångfald och kulturbegreppet 

Språk- och kulturarvsutredningen definierar kulturbegreppet som ”de erfarenheter, kunskaper och 
värden som människor delar och som de återskapar och förändrar i ett socialt handlande” (SOU 
1983:57, s. 263) och att kollektiva kulturella värderingar finns i de beslut vi fattar och de dagliga liv vi 
lever. Vidare beskriver Stier & Sandström Kjellin (2009, s. 64) hur kultur kan ses som något objektivt 
eftersom att kulturer lever vidare trots att generationsskiften sker. Att definiera kulturell mångfald är 
en utmaning, för det betyder både något specifikt och något generellt samtidigt. Dessutom kan vi alla 
relatera till det på något sätt och skapa egna uppfattningar och erfarenheter av begreppets innebörd. 

Förskolan har en central roll i barns lärande kring att omsorgsfullt kunna bemöta andra människor, 
andra barn lika väl som andra vuxna, och är en mötesplats för en levande demokrati som utformas i en 
ständigt pågående process (SOU 1983:57, s. 78). I läroplanen för förskolan (LpFö, 1998, rev. 2010, s. 
6) skrivs det fram hur en ökande internationalisering i Sverige ställer krav på vår förmåga att förstå de 
värden som en kulturell mångfald bidrar med. Vidare beskrivs hur förskolan som mötesplats deltar i 
arbetet om att förbereda barn i ett samhälle som är berikat med en kulturell mångfald. Genom att skapa 
medvetenhet kring barns egna kulturarv och förståelser för andras kulturer skapas förutsättningar för 
barn att lära sig att förstå andras villkor och värderingar (LpFö, 1998, rev. 2010, s. 6). Och ett sätt att 
skapa medvetenhet på är att vända sig till teorin och hur denna är ett stöd för att kunna skapa kunskap 
och medvetenhet. 

 

Neomateriell bakgrund till förskolefältet 
Det neomaterialistiska perspektivet har sedan några decennier utvecklats inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Den amerikanska vetenskapsteoretikern Donna Haraway (1985) 
kan ses som en förgrundsperson med sina texter kring cyborgen; ett begrepp som avvisar gränser 
mellan människa och djur, och mänsklighet och maskin. Vidare är den feministiska 
vetenskapsteoretikern Karens Barads (2007) arbete och introduktion av en agentisk realism viktig att 
nämna i hur neomateriell teori skrivs fram som bakgrund för denna studie, då begreppen performativ 
agent och intra-aktivitet används i analysen. Agentisk realism utmanar de dualistiska föreställningar 
om människor och material/miljö och det som en del teoretiker benämner som icke-människor (se t.ex. 
Hultman 2011). Den agentiska realismen blev utgångspunkten till Hillevi Lenz Taguchis bidrag till 
utbildningsforskningen; en intra-aktiv pedagogik (2012).  
 
Andra nyckelpersoner från svensk utbildningsforskning som bidragit till det neomaterialistiska 
perspektivet inom förskolan och som varit relevant för min studie är Anna Palmers (2010, 2016) 
arbete, som med feministiskt grundade studier bidragit till det som utvecklade ”den materiella 
vändningen” samt Karin Hultmans avhandling (2011) där posthumanistiska perspektiv om barns 
subjektskapande och materialitet i förskolan lyfts fram. Ur ett internationellt perspektiv nämner 
Westberg Bergemyr (2015, s. 18) även hur neomaterialistisk forskning i relation till 
utbildningsforskningen och förskolan skrivits fram i bland annat Norge genom Nina Rossholt (2012), 
Australien genom Mindy Blaise (2005) och från Nederländerna Estrid Sørensen (2009).  
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Den materiella vändningen 

Genom att anta ett neomateriellt perspektiv i framskrivningen av denna uppsats betonas också det som 
kommit att kallas den materiella vändningen, det vill säga en förskjutning från idén om att världen är 
konstituerad av diskurser och språk till ett tänkande om att även materialitet, kroppar och miljö har 
betydelse (Barad 2007; Dolphijn & van der Tuin 2012; Haraway 1985). Att världen ses som språkligt 
konstituerad kommer teoretiskt sett från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där människan och 
våra föreställningar av verkligheten ses som socialt konstruerade: kunskap om världen ses som 
mellanmänsklig interaktion och ett kollektivt socialt handlande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, 
s. 163). Inom detta perspektiv ses världen som språkligt och socialt konstruerad (Lenz Taguchi, 2012, 
s. 32). Det som sedan tio år tillbaka kommit att kallas den ”materiella vändningen” (som egentligen 
inte är en vändning utan en förskjutning) är ett annat sätt att se på kunskapande och varande som 
luckrar upp makthierarkiska föreställningar och istället ser människan och den fysiska, icke-mänskliga 
omgivningen som relationell. Relationer blir här inte endast sociala utan även relationer med material 
och miljö värdesätts. Den materiella vändningen skapar en förskjutning från att världen enbart är 
språkligt och socialt konstruerad, till att istället rikta blicken mot på vilket sätt vårt kunskapsskapande 
är delaktigt i våra materiellt-diskursiva relationer och hur materialitet ständigt deltar i vårt sätt att 
skapa kunskap och identitet (Lenz Taguchi, 2012, s. 12-13).  

 

Intra-aktiv pedagogik 

Med stöd i det vi lärt oss av den materiella vändningen och genom förståelsen av en intra-aktiv 
pedagogik (Lenz Taguchi, 2012), kan miljö och material förstås som deltagande i hur vi lär oss nya 
saker och hur vi uppfattar vår omgivning. I en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012, s. 12, 15, 
22, 54) beskrivs samhandlingar (Lenz Taguchi, s. 22) som ett komplext nätverk, i vilket agentiska 
kroppar och mänskliga föreställningar och idéer tillsammans bildar en process av samkonstituerande 
och skapar något nytt eller annat, och att varje performativ agent (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) blir till 
på nytt genom varje intra-aktion (Lenz Taguchi, 2012, s. 12, 15, 22, 54). Intra-aktion är en term som 
används för att visa på relationer mellan vilken organism eller vilket material som helst, där det 
ontologiskt inte kan tydliggöras gränser mellan dessa eftersom de ses som beroende av varandra för att 
överhuvudtaget existera (Lenz Taguchi, s. 2012, s. 15). Begreppet intra står här för möjligheten att 
lyfta fram hur material och miljö tillsammans med människor, diskurser, språk, makt och etik 
samhandlar som performativa agenter och utgör ett komplext nätverk som bidrar till en gemensam 
kunskapsproduktion. Intra-aktiv pedagogik har därmed ett fokus på att barns lärande uppstår i de 
intra-aktiva relationer där såväl människor, material och miljö deltar. Material och miljö ges därmed 
en stor betydelse tillsammans med diskurser, språk, makt och etik. Både intra-aktioner och intra-aktiv 
pedagogik kommer att bearbetas och presenteras längre fram under det teoretiska avsnittet. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet är att genom intervjuer med förskollärare undersöka vilka utmaningar de möter i 
förskoledidaktisk verksamhet i barngrupper med kulturell mångfald samt vilken betydelse material 
och miljö kan tänkas ha i det didaktiska arbetet.  
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Frågeställningar 
 

1. Vilka didaktiska utmaningar möter förskollärare i förskolor med kulturell mångfald? 
 

2. Vilken betydelse har miljö och material för det didaktiska arbetet i barngrupper med kulturell 
mångfald? 

 

Teoretiskt perspektiv 

I den här studien undersöker jag vilka utmaningar som förskollärare möter i didaktiskt arbete med 
kulturell mångfald, och har i detta arbete en ambition att särskilt fokusera på materialens och miljöns 
betydelse. Därmed har jag valt att utgå från neomaterialistisk teori (Haraway 1985; Barad 1998, 2003, 
2007; Lenz Taguchi 2010, 2012, 2015; Palmer 2010, 2016; Hultman 2011; Westberg-Bernemyr, 
2015). I denna teoribildning ses subjektet som sammanvävt med den omgivande miljön och diskurser. 
Genom att diskurser (och därmed tänkande) och materialitet (praktik) står i ett beroendeförhållande till 
varandra, så kan vi också förstå hur vårt kunskapsskapande förändras genom vårt subjektskapande och 
hur vårt subjektskapande förändras genom vårt kunnande genom sammanflätade tillblivelser (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 42) och ses utifrån posthumanistisk filosofi som något oskiljaktigt. Med en idé om 
att förena subjektskapandet med kunskapsskapande, ontologi (varande, att vara) och epistemologi 
(kunskapande, att veta) så beskriver Lenz Taguchi (2012, s. 42 med referens till Barad 2007; 2008) 
hur dessa två sammanförs till onto-epistemologi. Onto-epistemologiska skeendeprocesser, innebär att 
vi ”blir till” som subjekt samtidigt som kunskap uppstår, vilket i sin tur innebär att varande och 
kunnande inte går att skilja åt (Lenz Taguchi, 2012, s. 42 och Nordin-Hultman, 2011, s. 39). Varför 
jag har valt att inleda teoriavsnittet med att förstå subjektskapande och kunskapsskapande som något 
oskiljaktigt är viktigt för att belysa hur förståelser av, och praktiskt didaktiskt arbete med, kulturell 
mångfald är föränderligt och beroende av samhandlande performativa agenter, där materialitet och 
miljö liksom människan deltar performativt och skapar kunskaper om, och praktiskt varande kring, 
kulturell mångfald.  

 

Intra-aktiva samhandlingar ur ett maktperspektiv 

Foucault beskriver makt som något inkorporerat i varje diskurs som präglar den enskilda individen 
genom den sociala kontexten, vilket gör att människor reglerar och regleras utifrån det sociala 
sammanhanget och utifrån diskurser (Lenz Taguchi, 2012, s. 34). Diskurser är enligt Foucault 
oskiljaktiga från människokroppen och påverkar allt som sker i interaktionen mellan diskurs och kropp 
(Palmer, 2010, s. 58). Detta kan förstås i hur barn utifrån ett diskursperspektiv socialt konstrueras 
genom relationer till föräldrar, andra barn och förskolans personal. Utifrån konstruktionen kring 
diskurserna normalitet och avvikelse menar Foucault (1983 i Borgström, 2012, s. 70) att människor 
uppbär normalitetsdiskurser och avvikande diskurser genom sociala interaktioner och behovet av att 
ibland göra motstånd genom att ta i bruk en avvikande diskurs.  
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Barad (2007) gör en förskjutning av Foucaults teorier och för in dem i ett immanenstänkande. Hon 
beskriver hur det materiella bör förstås som något som alltid samhandlar ömsesidigt med diskurser, 
där det materiella och diskurser formar olika situationer, vilket bidrar till att varken diskurser eller 
materialitet ses som överordnade eller priviligierade (Palmer, 2011, s. 60). Hultman menar med 
referens till Latour (2005) att ett posthumanistiskt perspektiv fokuserar på att materialiteter inte 
representerar utan deltar i skapandet av ordning, identitet och kultur (Hultman, 2011, s. 36). I 
förlängningen betyder det att det materiella har kraft att påverka våra sammanhang på ett sätt som en 
antropocentrisk (människocentrerad) hållning och fokus på interaktion mellan människor inte 
uppmärksammar. Både sociokulturell, socialkonstruktionistiskt och poststrukturellt teoretiska 
hållningar utgår från en antropocentrism, en hållning där människan är den enda handlingskraftiga 
deltagaren. En antropocentrisk hållning ger material och miljö en passiv roll (Lenz Taguchi, 2012, s. 
37) där kunskap endast kan nås med utgångspunkt från människan (Lenz Taguchi, 2012, s. 24). Den 
neomaterialistiska teorin uppmärksammar att material och miljöer har en potentiell kraft att agera och 
att materialitet har en lika hög betydelse för relationsprocesser som människan (Westberg-Bernemyr, 
s. 39). Detta synliggörs genom att det som sker är en effekt av ett aktivt samhandlande mellan både 
människor och materialiteter (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 163 med referens till Dolphijn & 
van der Tuin, 2012). Om materialiteter ses som deltagande aktörer i hur ordning, identitet och kultur 
skapas, så betyder det att materialiteter också bidrar till ett ständigt pågående förändringsarbete 
(Hultman, 2011).  

Ett sätt att möta det här teoretiska fältet och uppmärksamma materialitetens betydelse är att genom  
agentisk realism, som är Barads teoretiska bidrag, synliggöra hur diskurser och materialitet, 
människan och materialitet och hur varande (ontologi) och kunskap (epistemologi) bör ses som 
oskiljaktiga (Lenz Taguchi, 2012, s. 43 i referens till Barad, 2007, 2008). En agentisk realism 
uppmärksammar så kallade materiellt-diskursiva intra-aktiviteter, vilket är samhandlingar där 
människor, material, diskurser och miljöer ingår (Palmer, 2011, s. 21). Utifrån en posthumanistisk 
hållning menar Hultman (2011, s. 29) att vi är varken kulturellt eller socialt konstruerade utan 
materiellt-diskursivt konstruerade. Genom att se hur både människa och icke-människa är materiellt-
diskursivt konstruerad så öppnar sig ett annat sätt att se på makt.  

Att anta en agentisk realistisk hållning i hur man kan se på didaktiskt arbete med barngrupper med en 
kulturell mångfald innebär att rikta blicken mot hur material och miljö har betydelse. Om material och 
miljö ses som agentiskt, att vi förstår att smörknivar, muslimska sjalar och apelsinkladd intra-agerar 
med diskurser och gör något med oss och omvärlden, så förändras också förståelsen av makt: makt ses 
som utplattad och ickehierarkisk och uppstår på olika sätt i olika intra-aktioner (jmf. Palmer, 2010, s. 
101). Det betyder inte att makten försvinner eller blir mindre utan bara att den tar sig andra vägar.  

 

Subjektskapande och kulturtillhörighet genom pågående intra-aktiva 
samhandlingar 

Då denna studie utgår från empiri bestående av förskollärares utsagor kring att arbeta didaktiskt med 
kulturell mångfald, så är det orimligt att fokusera djupgående kring barns subjektskapande processer i 
relation till kulturell mångfald. Det har alltså med anledning av tidsutrymmet för studien och med 
rimlighet för den empiri som jag har samlat in inte varit möjligt att fokusera närmare, men däremot har 
förskollärares utsagor i intervjumaterialet relaterat till ämnet. Därmed vill jag kort lyfta fram hur barns 
subjektskapande processer kan förstås i ett neomateriellt perspektiv.  
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Att anta ett neomateriellt perspektiv innebär att förstå kunskapsprocesser och tillblivelse som 
sammanvävda. Tillblivelsebegreppet kan förstås genom det engelska begreppet ”becoming”. Barad 
(2003, s. 803) beskriver hur världen är i ständig ”becoming”, (pågående tillblivelse på svenska), där 
mänskliga liksom icke-mänskliga performativa agenter deltar i intra-aktiva materiellt-diskursiva 
ömsesidiga relationer (Lenz Taguchi, 2012, s. 15). Genom neomateriell teori, där material och 
diskurser ses som lika involverade som människan, uppstår (tillblir) en gemensam kunskapsproduktion 
där subjektet (människan) tillsammans med materialitet och diskurser uppstår (tillblir) – gång på gång, 
i ständigt pågående tillblivelseprocesser. Den intra-aktiva samhandlingen mellan de performativa 
agenterna gör något, de uppstår i något (tillblir) och skapar kunskapstillblivelseprocesser, som 
omvandlas och fortsätter vidare. Ur ett posthumanistiskt perspektiv kan barns subjektskapande 
processer förstås i relation till de materiellt-diskursiva intra-aktiva samhandlingar barnet ingår i (Lenz 
Tachuchi, 2012, s. 42), där barnets identitet omvandlas genom tillblivelser och tillsammans med andra 
performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) uppstår (tillblir) i en gemensam kunskapsproduktion. 

 

Att förstå praktiken som materiellt-diskursiv – ett utökat ansvar? 

Vad som kan tänkas vara problematiskt i antagandet av ett neomateriellt perspektiv, där materialitet, 
diskurser och andra icke-mänskliga agenter är lika betydelsefulla som människan genom intra-aktiva 
samhandlingar (Lenz Taguchi, 2012), är uppfattningen om människans ansvar. Om världen ses som i 
ständig samhandling och människa och materialitet som lika värdefulla och betydande – minskar inte 
individens ansvar? Hur påverkas yrkesrollen som förskollärare av det? I ett neomateriellt perspektiv 
minskar inte människans ansvar; vad som istället sker är att människan (förskolläraren) produceras ett 
ökat ansvar. Hur då? Jo, genom att människan (förskolläraren) ansvarar för att bli medveten om och 
synliggöra de kopplingar inom de komplexa nätverk (intra-aktiva samhandlingar) som skapar 
tillblivelser och producerar kunskap så ökar ansvarsbilden. Hultman (2011, s. 75) beskriver hur 
människans ansvarar att uppmärksamma de nätverk (samhandlingar) som gemensamt producerar 
något som är problematiskt eller negativt (vilket givetvis också gäller de samhandlingar som 
producerar positiva tillblivelser). Detta sätt att tänka kan bidra till en ökad förståelse av hur 
materialitet och andra icke-mänskliga performativa agenter deltar i kunskapsproduktioner som främjar 
kulturell förståelse, och att det är förskollärarens ansvar i den didaktiska praktiken att medvetandegöra 
dessa samhandlingar för att förstå barns lärande om kulturer. Vad ett posthumanistiskt perspektiv 
uppmärksammar är hur förståelsen av en materiell-diskursiv praktik, där icke-mänskliga agenter så 
som material, miljö, språk, makt och diskurser, tillsammans med människan, skapar komplexa nätverk 
som frambringar olika kunskaper, som exempelvis kan handla om kunskapsproduktion rörande 
kulturella skillnader och likheter. Genom att anta en materiellt-diskursiv förståelse innebär det som 
Hultman (2011) beskriver ett ökat ansvar hos människan att synliggöra det komplexa nätverk som 
gemensamt producerar kunskap, där även etik ingår och kan ses som närvarande. 

 

Etik som ständigt närvarande – ethio-onto-epistemology 

Med referens till Barads (2007) tankar kring etik som invävt i varandet (ontologi) och kunskapandet 
(epistemologi), beskriver Palmer (2016, s. 6) en ethio-onto-epistemology (se inledningen till 
teoriavsnittet) i relation till förskolans verksamhet. Att tänka utifrån en ethio-onto-epistemology 
möjliggör en förståelse av hur etik och etiska dilemman kan uppstå (materiellt-diskursivt) helt 
oförutsägbart i alla situationer och påverka hur vi gör och hur vi lär. Liksom Hultman (2011) beskriver 
att synliggörandet av komplexa nätverk kan bidra till att förstå hur problematiska situationer uppstår, 
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så tänker jag att det ingår i förståelsen av det problematiska att också se utifrån etiska 
ställningstaganden. När vi ställs inför, och möter oförutsägbarheten i, etiska dilemman och 
problematiska situationer, så påverkar det våra handlingar och vårt tänkande, vilket i relation till ett 
ökat ansvar skapar förståelse att etiken närvarar i alla didaktiska beslut som förskollärare fattar utifrån 
sina förståelser av en materiell-diskursiv praktik. Etik kan därmed förstås utifrån Barads idé om att 
etik är sammanflätat med varandet (etiska dilemman) och kunskapandet (beslutsfattandet) snarare än 
ett eget parallellt område. Vidare beskriver Palmer (2016, s 6) med referens till Barad (2007) hur etik 
uppstår i relationer i världen, mänskliga som icke-mänskliga, vilket gör det möjligt att förstå etik som 
relationellt. Här avses inte endast sociala relationer utan även relationer mellan barn och materialitet, 
och genom detta sätt att tänka möjliggörs en annan förståelse kring förskollärarens profession och 
alternativa sätt att tänka kring professionellt bemötande. Om förskollärare tar hänsyn till alla 
relationer som uppstår i en förskola blir fler etiska dilemman synliga, vilket i sin tur ger en ökad etisk 
känslighet (ibid.).  

I nästa stycke kommer en fortsatt förklaring av vilken betydelse materialitet har i ett neomaterialistiskt 
perspektiv, genom att vidare förklara begreppet intra-aktioner.  

 

Mer om intra-aktioner 

Som tidigare nämnts under avsnittet om bakgrund och tidigare forskning är begreppet intra-aktion av 
betydelse för den här studien. Begreppet som introducerades av Barad och syftar till att beskriva 
relationer mellan olika materia, mänskliga som icke-mänskliga  (Lenz Taguchi, s. 2012, s. 15) och 
möjliggör att förstå hur människor, material och miljö samhandlar och omskapar varandra (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 15, 25). Detta ger en förståelse för hur material och miljö genom intra-
aktionsbegreppet ges en deltagande roll istället för en representativ, vilket Barad (2003, s. 815) betonar 
genom att beskriva hur intra-aktioner möjliggör en förståelse för meningsskapande fenomen i relation 
till dess materiella och mänskliga deltagare. Intra-aktion är alltså något annat än inter-aktion då 
interaktion beskriver mötet mellan två personer (två mänskliga aktörer) som interagerar och påverkar 
varandra och intra-aktion är en relationell samhandling mellan mänskliga och materiella deltagare 
(Hultman, 2011, s. 41).  

 

Agens 

Ett annat viktigt begrepp för att komma närmare förståelsen av en intra-aktiv samhandling är agens. 
Agens kan i ett neomateriellt perspektiv beskrivas som en kraft som uppstår intra-aktivt (i 
samhandlingar) och som förändrar handlingar mellan mänskliga såväl som icke-mänskliga agenter. 
Agens är ett begrepp som Barad använt med referens till naturvetenskap för att begreppsliggöra 
naturfenomen. I förståelsen av att även material och miljö deltar i intra-aktiva samhandlingar (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 22) så förändras också idén om att människan är ensamt (agentiskt) ansvarig till att 
istället handla om hur intra-aktivitet mellan alla materialiteter och kroppar gemensamt skapar 
tillblivelser och producerar kunskap (Lenz Taguchi, 2012, s. 12, 23). Agens blir därmed inte något 
som någon eller något har, utan det ses som något som uppstår intra-aktivt.  
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Mer om intra-aktiv pedagogik 

Lenz Taguchi har bearbetat Barads intra-aktionsbegrepp (Barad, 2007) och introducerat det hon 
benämner som en intra-aktiv pedagogik (2012). Genom att uppmärksamma hur ting och material kan 
förstås som är aktiva medaktörer som samhandlar med människor (Lenz Taguchi, 2012, s. 9) så får 
material och miljö en ny innebörd inom pedagogiska praktiker. I den intra-aktiva pedagogiken ses 
lärande och kunskapsskapande som en effekt av ett intra-aktivt samhandlande mellan flera aktiva 
performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15). Genom att använda ett intra-aktionsperspektiv 
skapas förutsättningar för att förstå och synliggöra hur barns lärande- och subjektskapande processer 
kan uppstå och vilka betydelser det får för förskolans (och skolans) arbete (Lenz Taguchi, 2012, s. 11) 

En förutsättning för att förstå sin egen och andras kulturer är kunskaper om dessa viktiga. Genom att 
lära oss mer om oss själva och vår omgivning skapas förutsättningar att förstå våra egna och andras 
kulturer. Om man befinner sig i en förskoledidaktisk verksamhet där många familjer kommer från och 
uppbär olika kulturer, är förutsättningarna att förstå kunskap som viktigt för att skapa inkluderande 
klimat för en kulturell mångfald. Då denna studie riktas mot kulturell mångfald i förskolan har jag valt 
att använda mig av den intra-aktiva pedagogiken (Lenz Taguchi, 2012) för att undersöka hur barns 
lärande- och subjektskapande processer i relation till kulturer uppstår. I relation till förståelsen av en 
gemensam kunskapsproduktion och en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) vill jag genom att 
använda förståelsen av en intra-aktiv pedagogik också undersöka vilken betydelse material och miljö 
och andra icke-mänskliga materialiteter där vi tillsammans med andra människor eller material kan ses 
som performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15). 

Metod 

Val av metod 
Denna studie syftar till att genom intervjuer med förskollärare undersöka vilka utmaningar de möter i 
förskoledidaktisk verksamhet i barngrupper med kulturell mångfald samt vilken betydelse material 
och miljö kan tänkas ha i det didaktiska arbetet. 
 

Intervju som metod för datainsamling 

Fägerborg (2011, s. 95) beskriver intervjuer som en social situation där intervjumaterialet kan ses som 
en dokumenterad kommunikation som utgör en social konstruktion. Beroende på hur både intervjuaren 
och den som blir intervjuad upplever intervjusituationen, så skapas konstruktioner av en samspelande 
kommunikation. Faktorer som är betydande för hur en intervjusituation kan upplevas är saker som 
kön, ålder, etnicitet, kunskap, ”yttre framtoning” (Fägerborg, 2011, s. 95) samt i vilken miljö intervjun 
tar plats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42). 

Kvalitativa intervjuer syftar att fånga upp specifik information om ett fenomen som 
enkätundersökningar inte kan möjliggöra för (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42). Min 
datainsamling syftar till att få fram material som berättar om hur förskollärare ser på sitt uppdrag i 
relation till att integrera flera kulturer i förskolan och hur förskollärare organiserar en pedagogisk 
verksamhet som inkluderar en flerkulturalitet. Genom att använda kvalitativa intervjuer som metod 
skapas möjligheten att komma nära förskollärares unika upplevelser och erfarenheter från att utöva sin 
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profession i barngrupper där flera kulturer ingår. Fägerborg (2011, s. 89) beskriver hur intervjuer 
skapar tillfällen för människor att reflektera och att ett etnologiskt förhållningssätt kan möjliggöra 
intervjusituationen till att mer karaktärisera ett förtroligt samtal, vilket betonar min inställning till att 
varför jag valt intervju som metod. 

I likhet med Fägerborgs beskrivning av ostrukturerade intervjuer (2011, s. 99) genomfördes 
intervjuerna med karaktärsdrag av löpande samtal. Detta upplevde jag skapade utrymme för 
tilläggskommentarer och reflektioner från samtliga informanter. Fägerborg (2011, s. 89) beskriver hur 
etnologiska intervjuer kan utvecklas till öppenhjärtliga samtal, vilket sammanfattar majoriteten av de 
intervjuer som gjordes till studien. Det som gjorde att intervjuerna karaktäriserades som samtal 
handlade mer om att de frågor jag hade förberett och de svaren som frågorna fick, skapade nya 
frågeställningar som kom att bli djupa för båda parter. Då samtliga intervjuer utgick från förberedda 
frågor samtidigt som de mer och mindre fick samtalskaraktär, beskriver Fägerborg (2011) hur en 
intervju kan skifta mellan strukturerad och ostrukturerad i sitt utförande. 

 

Använda intervjutyper 

Enskild intervju – Intervju med en informant och tog plats på några utav förskolornas kontor. 

Mobil intervju – fältteknik som innebär att i samtal följa informanten i dennes miljö (Fägerborg 2011, 
s. 91), vilket skedde genom att en intervju genomfördes på förskolegården där informanten var 
arbetandes i barngrupp. 

Gruppintervju – intervju där flera personer deltar och i interaktionen skapar ett bredare associativt fält 
och möjlighet till diskussionsinnehåll (Fägerborg, 2011, s. 91). Två intervjuer genomfördes á två 
informanter per tillfälle deltog samtidigt.  

 

Urval och avgränsningar 
Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Jag tog kontakt med ett flertal handläggare på olika stadsdelsförvaltningar och använde mitt eget 
nätverk av andra verksamma inom förskolan och fick kontakt med tre olika förskoledidaktiska 
verksamheter som var belägna i ytterkanten av en större svensk stad. Först tog jag kontakt med dessa 
per telefon, där jag presenterade mig och berättade om min uppsats och att jag skulle vilja besöka 
deras förskolor och göra intervjuer. I samband med att jag berättade om min förfrågan om att få 
intervjua och ställa frågor kring didaktiskt arbete med barngrupper som har en kulturell mångfald, så 
lyftes direkt en positiv respons och ett intresse hos de jag talade med. Här öppnades samtal redan över 
telefon om kulturell mångfald och jag förstod att de verksamheter jag skulle få besöka skulle ha ett 
gediget intresse för att diskutera frågor om kulturell mångfald. Under samtalen bestämdes intervjutid. 
Innan intervjuerna tog plats fick deltagarna ta del av mitt framskrivna information- och samtyckesbrev 
(se bilaga 1) som jag fick tillbaka med deras underskrift på. Totalt genomfördes sex intervjutillfällen 
med åtta förskollärare och annan verksam förskolepersonal. Av förskollärarna ingick fem kvinnor och 
en man. Jag valde att avgränsa mig till tre olika förskoledidaktiska verksamheter och för att få så 
fylligt och rikt material som möjligt. På två av de tre besöken genomfördes två respektive tre 
intervjuer, vilket gav intressanta skillnader, men också likheter, i datamaterialet, eftersom jag gavs 
möjligheten att få olika röster från samma arbetsplatser. Intervjupersonerna var i olika åldrar där vissa 
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var nyligen examinerade förskollärare och andra som arbetat i över trettio år som förskollärare, vilket 
också gav intressanta skillnader, och också likheter, till datamaterialet. 

Genomförande 
Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011, s. 38) beskriver 
hur kvalitativa intervjuer är en metod som är öppen för kompletterande frågor och en mer frihet i 
utformandet än exempelvis genom att använda frågeformulär. Eftersom jag verkligen var nyfiken och 
ville åt samtalen, jag ville träffa erfarna förskollärare och annan verksam förskolepersonal som har 
jobbat med barngrupper med kulturell mångfald med olika mycket erfarenhet och kan skildra sina 
uppfattningar om didaktiskt arbete, så var ett frågeformulär eller en enkätundersökning alldeles för 
distanserad för denna studie. Jag tror att det är viktigt, i alla fall för mig, att mötas i fysiska samtal 
kring frågor som kan vara svåra att möta. Kultur är ett enormt ämne som rör oss alla, där vi av att 
mötas i våra frågor också kan hitta både nya frågor också svar. Om jag hade valt att använda mig av 
enkätundersökningar så tror jag inte att jag hade kommit in i den känsla av djup som många av mina 
intervjuer mötte. Om jag istället för intervjuer hade valt att göra observationer, så hade jag 
förmodligen inte kunnat få fram ett material som kunnat bära mina frågor vidare, eftersom tiden för 
datainsamlingen var kort och det förmodligen ändå hade behövts göras kompletterande intervjuer med 
förskollärarna för att undersöka deras syn på sitt arbete.  

 

Inspelning av intervjuer 

För att intervjuerna skulle kännas mer av samtalskaraktär och för att jag skulle kunna befinna mig i 
dialogen med intervjupersonen mer än i mitt skrivande av vad intervjupersonen sa, så valde jag att 
spela in intervjuerna. Efter varje gjord intervju transkriberades ljudinspelningen till text. Att 
återuppleva gjorda intervjuupplevelser på nytt skapade nya vinklar och intresseområden än väl på 
plats, vilket visar hur kroppen och alla ens sinnen är deltagande i intervjusituationen. 
Ljudinspelningsapparaten deltog på så vis att den fångade upp vårt gemensamma ljud, och den gjorde 
oss överlag nervösa till en början bara av sin existens. Att reflektera och skriva fram hur 
ljudinspelningsapparaten påverkade oss och vi den, vilket kan förstås i likhet med en posthumanistisk 
syn om materialitet som deltagande, och i relation till Barads (2007) tankar om intra-aktioner, 
skapades en medvetenhet kring hur materialitet och människa kan förstås som oskiljaktiga och 
påverkar varandra. Det genom att exemplifiera hur ljudinspelningsapparaten, jag som intervjuare, de 
som jag intervjuade och de ting som omgavs i situationen materiellt-diskursivt samhandlade. Det gör 
att varje intervju också blir annorlunda. I denna processen blir det tydligt att den som står i 
forskarrollen är delaktig i intra-aktionen lika väl som intervjupersonen (Westberg-Bernemyr 2005).  
Det som blir meningsskapande är samtalet och de frågor och ämnen som tas upp och driver samtalet 
framåt, men också är det värdefullt att betona hur materialitet deltog och påverkade samtliga 
intervjusituationer. Detta genom hur vi satt placerade i rummet, vilken tid på dagen intervjun tog plats, 
om kaffet vi drack var gott eller inte och vart ljudinspelningsapparaten var placerad (ibid.). Frågorna 
jag ställde styrde inte alltid intervjun, utan ibland sa intervjupersonen något som påverkade 
fortsättningen av intervjun. Denna dynamiken som uppstod i majoriteten av intervjutillfällena kan 
karaktäriseras mer som samtal. Vad som ska poängteras med samtalskaraktär är också hur jag 
medvetet ville nå en avslappnad känsla i intervjuerna för att kunna fokusera på ämnet och försöka 
undvika onödig stress och nervositet från både mig och de personer jag gjorde intervjuerna med. 
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Förändringen av frågeställningar 

Under intervjuerna hände det flera gånger att mina frågeställningar förändrades i samhandling med hur 
intervjupersonerna svarade och hur jag själv har tänkt om deras svar på tidigare frågor under 
intervjutidens gång. Dock kom samtliga intervjuer att möta likadana frågeställningssyften, och varje 
intervju utgick från syftets frågor. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011, s. 38) beskriver hur kvalitativ 
intervjuteknik innebär att också kunna ändra ordningen på frågorna, vilket också skedde i och med att 
intervjuerna tilldelades en samtalskaraktär i olika utsträckning, vissa mer än andra, och att vi 
därigenom hamnade i olika ordning för när vi ”behandlade” vissa samtalsämnen. Intervjuerna fick 
olika karaktär, vissa mer formella och andra mer samtalsliknande, beroende på stämning och person, 
vilket jag tänker är vanligt och utmanar mig som social person lika bra som student. Däremot kan en 
objektivitet förstås i hur jag antar en professionell roll oavsett vilken stämning det är eller vilken 
person det är som jag intervjuar. 

 

Tidsaspekten 

Om studiens omfång varit mer omfattande så hade jag velat göra intervjuer med barnen och försökt få 
deras perspektiv på kulturell mångfald i förskoledidaktisk verksamhet. Jag hade även velat följa 
barngrupper under en längre period för att fördjupande kunna reflektera och analysera kring 
kulturintegration i förskolan. Då hade jag dels velat fokusera studien i ett didaktiskt perspektiv, men 
även utifrån ett fokus om barnens subjektskapande och kunskapanden kring kulturer i förskolan. 
Genom observationer och möten med barnen, så hade jag velat undersöka möjligheten att närmare 
fokusera barns subjektskapande och kunskapande processer i relation till kulturell mångfald. Vidare 
hade en fördjupning kring diskursbegreppet varit intressant att utveckla liksom maktbegreppet, och 
vilken inverkan dessa begrepp har i förskoledidaktisk verksamhet som rör kulturell mångfald. 

Databearbetning och analysmetod 
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011, s. 38) beskriver hur en objektivitet och neutral hållning är 
väsentlig i analysarbetet. Detta för att få en så sanningsenligt datamaterial som möjligt. Vad som 
däremot motstrider en syn om objektivitet har varit mina egna funderingar kring vad objektivitet 
innebär och blir när man antar ett neomateriellt perspektiv som menar att objektivitet inte existerar 
utan allt sker i påverkan av någonting annat. Barad (1998, s. 95) beskriver hur det inte existerar någon 
begränsningsyta mellan ett objekt och den observerande. Jag tänker att det är i likhet med ett 
materiellt-diskursivt perspektiv som genom att se hur materialitet och människor tillsammans med 
andra performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) uppstår i gemensamma skeendeprocesser och 
producerar kunskap tillsammans, också definierar objektivitet som något problematiskt i relation till 
förståelsen att allting vi gör är påverkade av någon eller något annat. 

 

Transkriberingen av intervjumaterialet 

Att transkribera ett material innebär en noggrannhet i att försöka återskapa både det som sägs och hur 
det sägs (Tholander & Cekaite, 2015, s. 197). Detta för att det kan ge väsentliga meningsbärande 
skillnader om exempelvis ironiska uttalanden görs. Jag har i mitt arbete med att transkribera mitt 
intervjumaterial försökt att komma så nära intervjuupplevelsen som möjligt. Genom att i största 
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möjliga mån genomföra transkriberingsarbetet i direkt anslutning till intervjuupplevelsen, eller kort 
därefter, skapades möjligheter för mig att fånga upp de eventuella meningsbärande uttalanden som i 
skrift skulle kunna tolkas annorlunda. Beslut som jag fattade i min transkribering var att till exempel 
inte skriva ner privata utsagor som uttalats av intervjupersonerna under intervjuerna. Det kändes både 
oetiskt och inte relevant för mitt arbete att föreviga det i textformat.  

 

Analysmetod: Induktiv tematisk analys 

Jag har använt en induktiv tematisk analys som metod. Varje transkriberingsunderlag lästes först 
igenom i sin helhet flera gånger för att få en helhetsbild av varje intervju. Därefter markerade jag 
nyckelord och grupperade teman som kunde kopplas ihop som gemensamma nämnare mellan de olika 
intervjuerna. Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och hitta mönster (teman) i 
datamaterial (Braun & Clarke, 2006, s. 6) och kan anges som en metod som både reflekterar 
verkligheter och/eller reder upp ytan av verklighet (Braun & Clarke, 2006, s. 9). Ett exempel kan vara 
det valda temat om språk som utvecklades genom att majoriteten av intervjupersonerna hade utsagor 
om just språk som en didaktisk utmaning. Eftersom de teman som utkristalliserades blev teman 
framkomna utifrån bearbetningen av mitt datamaterial, kan den tematiska analysen för mitt material 
förstås som induktiv snarare än att jag gick in i analys- och bearbetningsarbetet med förutbestämda 
teman, vilket skulle kallas en deduktiv metod (Marks & Yardley, 2004, s. 57). Naturligtvis fanns 
föreställningar och funderingar kring teman, och i den bemärkelsen kan det ses som deduktivt, men 
det var i kontakten med datamaterialet som teman sattes och strukturerades. 

Forskningsetiska överväganden  
Framskrivningen av denna studie innebär och har inneburit ett kontinuerligt reflekterande kring etik 
och hur ett etiskt förhållningssätt upprättas. Genom hela forskningsprocessen sker en regelbunden 
kontakt med frågor av forskningsetisk karaktär (Löfdahl et. al, 2014, s. 32) och i relation till en 
mänsklig rättighetssyn. Vetenskapsrådet (2011, s. 22) beskriver hur forskning är lagreglerat på så vis 
att den enbart får genomföras med respekt för människovärdet och i beaktning av de mänskliga 
rättigheterna. Därutöver poängteras av samma lagtext hur de vetenskapliga vinsterna ska uppvägas 
gentemot de risker som en studie kan genomföra. Den främsta utmaningen har varit ett precist 
formulerande av mångfaldsbegreppet som denna studie syftar till att belysa, det vill säga 
förskoleverksamhet som skildrar flera kulturer men utan att framhäva ett intresse av att kategorisera 
etniska ursprung. Det är värdefullt för mig att betona hur denna studie riktas mot hur förskollärare på 
fördelaktiga sätt bemöter mångkulturalitet i sin profession och hur en organisering kan göras så att 
kulturer möts på bästa sätt. 

Som en första kontakt skedde en muntlig presentation av mig och studiens innehåll och syfte. Genom 
ett samtyckesbrev fick deltagande personer vidare information om studien (se bilaga). I detta brev 
framgick att deltagarna utan skäl och när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan i studien, vilket 
också Löfdahl (et. al, 2014, s. 37) betonar. Vidare i brevet formulerades att deltagarna och förskolorna 
blir avidentifierade. Detta är i enlighet med principen om konfidentialitet, som Vetenskapsrådet (2011, 
s. 67) preciserat. I samtyckesbrevet framgick också att svar och resultat behandlas utan att obehöriga 
har tillgång och att allt material kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd (Löfdahl et. al, 
2014, s. 38). I Ahrne & Svensson (2015, s. 29) beskrivs nyttjandekravet, vilket innebär att 
personuppgifter som framkommit i studiens genomförande ej får användas utanför de ramar som 
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ämnas för studien. I samtyckesbrevet preciseras nyttjandekravet i hur studien är reglerad av regler om 
tystnadsplikt och personuppgiftslagen (1998:204) samt ett specifikt samtycke kring att deltagaren 
tillåter att intervjuinnehållet ljudinspelas (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011, s. 50). Ett exempel på 
ett forskningsetiskt beslut som jag fattade i mitt arbete med att transkribera intervjumaterialet var att 
utelämna och inte skriva med privata utsagor som uttalats av intervjupersonerna under intervjuerna. 

Studiens kvalitet 
Med en noggrann och medveten inställning i genomförandet av intervjuerna och i att återge 
intervjupersonernas utsagor på ett korrekt vis i transkriberingsarbetet, så upplever jag att 
datainsamlingen och databearbetningen har en stark tillförlitlighet. Vidare har jag genom att använda 
induktiv tematisk analys som metod för analysavsnittet kunnat urskilja gemensamma nämnare i 
materialet som blev viktigare bärare för resultat och diskussion. Att induktivt göra tematiska analyser 
innebär inte att jag har summerat eller generaliserat mitt intervjumaterial, utan att jag återkommande 
har hittat punkter i mitt material som befäster ämnen som värdefulla för mitt resultat. Och för att 
kunna skildra de gemensamma nämnare så blev en induktiv tematisk analys en utmärkt metod som 
knyter intervjuupplevelserna till transkriberingsarbetet, till resultatskrivningen och slutligen även 
diskussionen. Med hjälp av tematisk läsning som analytisk metod kunde de olika delarna i processen 
knytas samman, vilket jag tänker bidrar till att skapa hög kvalitet för hur genomförande och metodval 
uppnår koherens. 

Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer jag att resonera kring mitt syfte och mina frågeställningar (se rubrikerna) i 
relation till utvalda delar av mina intervjudata. I varje del använder jag teoretiska begrepp för att 
tydliggöra hur resultaten är framtagna med hjälp av mitt valda teoretiska perspektiv samt val av metod 
för datainsamling (intervju) och analysmetod (valda teman). 
 
Syftet med denna studie är att genom intervjuer med förskollärare undersöka vilka utmaningar de 
möter i förskoledidaktisk verksamhet i barngrupper med kulturell mångfald samt vilken betydelse 
material och miljö kan tänkas ha i det didaktiska arbetet. 
 
 

1. Frågeställning 1.	Vilka didaktiska utmaningar möter förskollärare i förskolor med 
kulturell mångfald?	

 
Didaktiska utmaningar: språkliga handlingar och språkhinder 
 
De utmaningar som jag funnit dominerande i mitt material är hur förskollärare som arbetar i 
barngrupper med kulturell mångfald kan uppleva språkliga utmaningar och språkliga hinder i sitt 
arbete, både genom att förskollärare är delaktiga i skapandet av kulturella normer genom sina 
språkliga handlingar samt vad som kan vara viktigt att tänka på när det svenska språket är nytt för ett 
barn. 
 



 
 

14 

Exempel på språkliga handlingar: Halal-slaktad mat och ”vanlig” mat 
Förskollärare: Ett tag från början så kunde pedagogerna säga så ”det här är vanlig mat och det 
här är halal”. 
C: Aha? 
Förskollärare: Ja, men alltså halal är ju egentligen lika vanligt för dem som äter halal. 
C: Ja, haha! 
Förskollärare: Så vad kallar vi det då liksom? 
C: Haha ja, exakt.. 
Förskollärare: Haha.. så då blev det liksom såhär och just nu så använder vi ordet ”dagens” och 
sedan ”halal”. 

 
 
En förskollärare beskriver hur förskolans personal vid matsituationer tidigare benämnt två olika 
maträtter, varav den ena av de två rätterna var en halal-slaktad maträtt, som ”vanlig mat och halal”. 
Därefter beskriver förskolläraren hur de genom reflektion insåg att det var ett utpekande sätt kring 
kultur och ändrade maträtternas benämningar till ”dagens mat och halal”, med argumentet att ”vadå, 
vanlig? Halal är ju lika vanligt för dem som äter halal”. 
 
Varför detta exempel kan ses som en didaktisk utmaning är förståelsen av hur förskollärarens 
benämningar av saker (språkliga handlingar) deltar i skapandet av kulturella normer i förskolan. 
Genom att skilja de olika maträtterna åt genom att benämna den ena maträtten som ”vanlig” så skapar 
det ett ställningstagande kring normer och mat som barnen sedan kan skapa uppfattningar kring. Vad 
förskolläraren i exemplet sedan berättar är hur arbetslaget tog beslut om att förändra denna 
benämningen av just den anledningen att halal-slaktad mat ju är lika vanlig för de barn som äter halal. 
Genom förskolepersonalens reflekterande av den diskurs de befinner sig i om vad som kan anses 
vanlig och ovanlig mat i Sverige, uppmärksammar de att de behöver förändra benämningen av maten. 
 
Med stöd i neomaterialistisk teori kan detta exempel förstås i hur förskolepersonalen, barnen, 
maträtterna och förskollärarnas benämningar av maten deltar i en intra-aktiv samhandling (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 15). Förskolepersonalens benämningar av maträtterna (den språkliga handlingen) 
uppstår tillsammans med förskolepersonalen, maträtterna och barnen som performativa agenter. 
Genom förskolepersonalens sätt att benämna maträtterna som ”vanlig och halal”, så ”laddar” de maten 
med betydelse performativt och gör den ovanlig och vanlig. Deras upprepade handlingar och tal gör att 
föreställningar om maten produceras performativt i en materiellt-diskursiv intra-aktivitet (Palmer, 
2010, s. 59 med referens till Barad, 2007). Maträtterna deltar i den intra-aktiva samhandlingen (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 22) eftersom att maträtterna blir benämnda av personalen och barnen lyssnar på 
förskolepersonalens benämningar av maträtterna. Och hade inte maträtterna varit där så hade kanske 
inte just de benämningarna uppkommit. Det är just här nyckeln till att förstå hur olikheter kan värnas 
om i de mest vardagliga situationer i förskolan och hur personalen tar ansvar för att didaktiskt möta ett 
inkluderande förhållningssätt. När förskolepersonalen sedan väljer att ändra benämningen på 
maträtterna till ”dagens och halal”, då de inte vill ge normativa uppfattningar till barnen om vilken mat 
som kan ses som vanlig och ovanlig mat, utan istället möta en mer inkluderande benämning på 
maträtterna, så skapas en ny innebörd i benäningen av maträtterna  i den intra-aktiva samhandlingen 
(Lenz Taguchi, 2012, s. 22), som genom förskolepersonalens reflekterande bidrar till ny kunskap. 
Denna situation är också ett exempel på hur etik är närvarande och oskiljaktig från situationen 
eftersom att förskolepersonalen genom ett aktivt reflekterande kommer överens om att förändra 
benämningen av maträtterna för att inte skapa värderande och normerande föreställningar kring mat 
och kultur. Det kan alltså ses utifrån en ethio-onto-epistemology (Palmer, 2016 med referens till Barad 
2007), där kunskapande och varande tillsammans med etik, språk, makt, diskurser, människor, 
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materialitet och miljö bildar en helhet – en gemensam kunskapsproduktion. Den språkliga handlingen 
(den nya benämningen av maträtterna, ”dagens och halal”) blir till på nytt tillsammans med 
förskolepersonalen, maträtterna och barnen, i relation till etik, språk, makt, diskurser och kan ses 
relation till en intra-aktiv samhandling (Lenz Taguchi, 2012, s. 22). 

Genom att tänka kring detta exempel utifrån en neomaterialistisk teori kan en didaktisk utmaning om 
språkliga handlingar förstås. Detta genom att förstå hur språkliga handlingar tillsammans material, 
miljö, förskolepersonal och barn ses som performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) och uppstår 
i tillblivelser genom intra-aktiva samhandlingar (Lenz Taguchi, 2012). Genom att läsa exemplet 
utifrån en intra-aktiv förståelse blir det möjligt att förtydliga hur det är viktigt att ha en medvetenhet 
och ett aktivt och etiskt reflekterande förhållningssätt kring hur saker benämns av förskolans personal 
och att språkliga handlingar ger effekter i den intra-aktiva samhandlingen. Detta exempel kom genom 
gjord analys att handla om normer i hur vi ser på maträtter från andra kulturer än den svenska och hur 
förståelsen av en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) möjliggör att belysa materialitetens 
betydelse i förståelsen av didaktiska utmaningar i en kulturell mångfald. 

 

Exempel på språkhinder: Apelsinfigurer och kladdiga händer 
 

C: Ser du att det är någon utmaning i att jobba med verksamheter som har kulturell mångfald? 
 
Förskollärare: Ja, på det sättet att de är såhär.. fast jag vet inte om det är så stor skillnad 
egentligen. För här är det också mycket i och för sig med språket, att man tar för givet att de 
förstår när man säger kanske den enklaste sak. Och många gånger så är det inte så! Så på det 
sättet är det ju ett annat sätt. 
 
C: Hur kan man göra då? 
 
Förskollärare: Ja, man får verkligen förvissa sig om att de har förstått vad man har sagt, inte 
bara just i den situationen utan överhuvudtaget i hela dagen. 
 
C: Kan du ge något exempel på vad som är vanligt? 
 
Förskollärare: /…/ Vi skalade apelsiner och vi gjorde figurer av dem och höll på. Och då så bad 
jag honom att hämta lite papper för att han sa ”jag är kladdig, jag är kladdig”. ”Ja, du kan gå 
och hämta papper”, sa jag . Och då gick han och tittade såhär, han visste inte riktigt var han 
skulle hämta det här pappret. Sen gick han och hämtade ett sånt här.. ritpapper. Och det var en 
tankeställare för mig, för man måste vara så noga med att benämna.. att det heter 
hushållspapper, toalettpapper, ritpapper. 

 

Genom att förstå barnet, apelsinen, det kladdiga på barnets händer och utsagan ”jag är kladdig, jag är 
kladdig” som en intra-aktiv samhandling där tillblivelse och kunnande uppstår performativt är det 
möjligt att förstå hur komplex händelsen är. Det är genom denna intra-aktiva samhandling (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 22) som språk och identitet och kunskap uppstår, och det är inte möjligt att avgöra 
när och var allting händer, för att det sker med samtidighet. Det som sker producerar nya händelser; 
som får barnet att gå till förskolläraren och säga ”jag är kladdig, jag är kladdig”, varpå förskolläraren 
svarar barnet att gå och hämta papper, i vilket det sker ännu en intra-aktiv samhandling (Lenz Taguchi, 
2012, s. 22) mellan barnet och förskolläraren och barnets kladdiga händer. Därefter kommer barnet 
tillbaka med ett ritpapper, där en ny intra-aktiv samhandling sker mellan barnet, barnets kladdiga 
händer och ett ritpapper och förskolläraren. Den sista intra-aktiva samhandlingen ger förskolläraren ny 
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kunskap kring hur viktigt det är att benämna saker mer utförligt genom att till exempel säga 
”hushållspapper”, ”toalettpapper” och ”ritpapper”. I exemplet synliggörs en ethio-onto-epistemology 
(Palmer, 2016 med referens till Barad 2007) och hur etiken är närvarande genom att se hur 
förskolläraren inte gör sig lustig över barnet utan hur förskolläraren istället lär sig någonting om sin 
egen profession och sitt didaktiska förhållningssätt.  

Genom att analysera detta exempel utifrån neomaterialistisk teori kan den didaktiska utmaningen om 
språkhinder förstås i hur språk, tillsammans med apelsinen, barnet, förskolläraren och kladdet på 
barnets händer, ses som performativa agenter som deltar i intra-aktiva samhandlingar. Genom att läsa 
exemplet utifrån en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) kan förskollärarens nya förståelse av 
att det är viktigt att säga hela benämningar av papper, ses som ett resultat eller en effekt av ett 
händelseförlopp av den rad intra-aktiva samhandlingar som förekommer i exemplet. Förskollärarens 
kunskap och varande förändras och kan kopplas till en onto-epistemologi (Lenz Taguchi 2012, s. 42 
med referens till Barad 2007; 2008) där kunskapsskapande och subjektskapande kan ses som något 
oskiljaktigt, genom att kunskap uppstår sammanflätat med vårt varande. 

I analysen av denna frågeställning har material och miljö lyfts fram som deltagande och närvarande i 
att närmare förstå de didaktiska utmaningar som förskollärare skildrat i sitt arbete med barngrupper 
med kulturell mångfald. Med nyfikenhet kring detta formulerades därför min nästa frågeställning i att 
närmare undersöka vilken betydelse material och miljö har för det allmänna didaktiska arbetet i 
barngrupper med kulturell mångfald. 

 

 
Miljön och materials betydelse för det didaktiska arbetet 
 
Frågeställning 2. Vilken betydelse har miljö och material för det didaktiska arbetet i 
barngrupper med kulturell mångfald? 

 

I följande exempel har jag utgått från Lenz Taguchis intra-aktiva pedagogik (2012) genom att se 
material och miljö som performativa agenter (Lenz Taguchi 2012, s. 15). Detta med strävan efter att 
skildra vad material och miljö ger för effekter i det didaktiska arbetet om vi ser dem som performativa 
agenter i en intra-aktiv samhandling. 
 
 
 

Exempel 3: ”Vill du måla vid staffliet?” 

 
C: Hjälper den pedagogiska miljön på något vis? 
 
Förskollärare: ”Ja, det gör den verkligen. För barnen vet att de har sitt målarbord.. ja, det 
hjälper dem verkligen. För det blir såhär ”Jag vill måla” och då kan man säga ”Ja, sätt dig där 
vid målarbordet, eller vill du måla vid staffliet?” 

 

Utifrån Lenz Taguchis (2012) beskrivning av en intra-aktiv pedagogik, så kan en förståelse göras i att 
språket, materialen kring målningssituationen och målningsmiljön samhandlar intra-aktivt (Lenz 
Taguchi, 2012) med förskolläraren och barnet. Detta genom att förskolläraren frågar om barnet vill 
sitta vid målarbordet eller vid staffliet. Det sker ett materiellt-diskursivt intra-aktivt samhandlande 
(Lenz Taguchi 2012) mellan förskolläraren, barnet, själva utsagan ”målarbordet”, ”staffliet”, det 
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fysiska målarbordet och staffliet, där dessa utgör ett komplext nätverk som gemensamt producerar 
kunskap. Genom att vi benämner vissa fysiska platser och material med specifika benämningar av 
dessa, så lär barnet sig att koppla ihop hur utsagan ”målarbord” och ”staffli” som beteckningar på 
fysiska platser där man kan göra vissa aktiviteter, i detta fallet att ägna sig åt måleri. Att se till detta 
exempel utifrån en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) skulle belysa hur det sker ett 
samkonstituerande mellan förskolläraren, barnet, utsagan ”målarbordet” och utsagan ”staffli”, 
målarbordet och staffliet genom ett intra-aktivt samhandlande. Ett exempel på vad den gemensamma 
kunskapsproduktionen uppstår i genom denna situation är till exempel hur den kan ge barnet 
förståelser och uppfattningar av innebörderna till begreppen ”målarbord” och ”staffli”. Genom att 
tänka hur material och miljö deltar i barns förståelser av att lära sig det svenska språket, skapas också 
en möjlighet att tänka hur material och miljö är betydelsefulla för att skapa ett klimat i förskolan som 
bidrar till inkludering och förståelse för andra kulturer än den svenska. Detta exempel visar barns 
lärande kring svensk ordförståelse, men det betyder inte att ordförståelser på andra språk än det 
svenska förekommer på precis samma sätt i förskolan. Och det är just här, i en väldigt vardaglig 
situation i förskolan, som det är möjligt att förstå hur språk, material, miljö, barnet och förskolläraren 
intra-agerar, producerar kunskaper och inkluderar kultur. 

Följande två exempel belyser andra situationer där material och miljö genom neomateriell teori ges 
betydelse i det didaktiska arbetet som performativa agenter. Det första exemplet visar hur personalens 
kläder kan delta i materiellt-diskursiva intra-aktioner. 

 

Exempel 4: En muslimsk sjal som en performativ agent 

 
Förskollärare: ”/…/ Ibland vi får vikarier som har hela den här sjalen, men det är inte nånting 
svårt med. Vissa pedagoger tycker att den är opraktisk. ”Men varför opraktisk? Hon har lärt sig 
att bära i hela livet, varför opraktisk? Vi behöver sån hära personal också!” För samhället är 
olika, olika personer och de får behålla sin kultur. Kultur är någonting som man bär med sig 
hela tiden, som man får behålla.” 

 

Förskolläraren beskriver hur deras förskola ibland har vikarierande personal som bär muslimsk sjal 
och hur personal som inte bär sjal kan ha åsikten om att det skulle vara opraktiskt att bära sjal när man 
arbetar i förskola. Därefter försvarar förskolläraren hur kvinnan har burit sjal i hela sitt liv och att hon 
är mer van än de personer som tycker att sjalen kan tänkas vara opraktisk att arbeta i liksom att hon 
har rätt till sin kultur. Förskolläraren avslutar med att betona hur förskolan behöver personal som visar 
på olika kulturer eftersom det är så samhället ser ut. Liksom Lenz Taguchis (2012) beskrivning av 
performativitet (med hänvisning till Barad 2007), kan den muslimska sjalen ses som en performativ 
agent i en intra-aktiv samhandling (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) som uppstår mellan sjalen, kvinnan 
som bär sjalen, personalen, diskursen (om vad som kan anses vara praktiska arbetskläder i förskolan) 
och förskolemiljön. Genom att se hur den muslimska sjalen skapar samtal hos personalen av sin bara 
existens, kan det göras en förståelse av hur den muslimska sjalen blir performativ i intra-aktionen 
mellan sjalen, kvinnan som bär sjalen, personalen, diskursen (om vad som kan anses vara praktiska 
arbetskläder i förskolan) och förskolemiljön. Den muslimska sjalen skapar tillblivelse (samtalet hos 
personalen) av sin materiella existens trots att den är ett textilt material i en miljö. Vad ett intra-aktivt 
perspektiv (Lenz Taguchi, 2012) i detta exempel skulle föreslå är hur den muslimska sjalen har en 
agentisk kraft som genom den intra-aktiva samhandlingen med nämnda performativa agenter 
gemensamt producerar kunskaper kring personalens förståelser av kulturer. Detta exempel valde jag 
att använda i min analys för att visa hur kulturell mångfald och reflektioner och möten kring kulturell 
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mångfald sker även inom arbetslag, och hur viktigt det är att värna om reflektionen av våra egna 
föreställningar om kultur för att därigenom också kunna ha en inkluderande syn och ett respektfullt 
förhållningssätt både gentemot kollegor och barnen i förskolan. 

Nu vill jag med ett sista exempel visa hur förståelsen av neomateriell teori gör en smörkniv till en 
performativ agent (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) som deltar i intra-aktiva samhandlingar och kan få ett 
barn att få nya kunskaper kring det svenska språket. Återigen är det värt att nämna hur ordförståelser 
för andra språk än det svenska uppkommer i förskolor, men att mitt datamaterial utgår från 
förskollärares utsagor och deras exempel från sitt arbete.  

 

Exempel 5: Smörkniven som en performativ deltagare 

Förskollärare: ”Att man inte bara säger ”Kan du ge mig den där?” utan verkligen ”Kan du 
räcka mig hushållspappret?” eller ”smöret” eller så. Och att barnen får små uppdrag hela 
tiden. ”Kan du gå ut och hämta en smörkniv?” om det nu saknas nån. Så får de också komma 
till köket och tala om vad de vill. Och ibland så har de glömt vad det hette. Så att de verkligen 
tränas.” 

En förskollärare beskriver hur man ska utmana barnet och låta barnet förstå att man tror på 
barnets förmåga. Detta kan göras genom att ge barnet små uppdrag i form av att till exempel 
hämta en smörkniv hos matsalspersonalen vid lunch eller mellanmål. Då skapas ett uppdrag som 
gör att barnet behöver komma ihåg vad en smörkniv är för någonting och ta ansvar för att den 
kommer till bordet. Förskolläraren berättar att barnet ibland kommer tillbaka och undrar vad det 
nu var för någonting som barnet skulle hämta, ”vad hette det nu igen?”, och så får barnet pröva 
igen. 

 

I detta exempel beskriver förskolläraren en didaktisk strategi i hur ett barn kan träna sitt språk genom 
att få ett uppdrag om att hämta en smörkniv i köket. Genom att tänka sig in i barnets upplevelser av ett 
sådant uppdrag kan en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) förstås i hur smörkniven blir en 
performativ agent i det uppdraget. Detta genom att  det sker en intra-aktiv samhandling (Lenz Taguchi, 
2012, s. 5) mellan barnet, förskolläraren, språket, smörkniven, smörpaketen utan kniv, 
matsalspersonalen, dörrar, bordet, barnen som sitter runt bordet, stolen, golvet och till och med 
strumporna som barnet bär och känner mot golvet mellan matsalen och köket. Dessa nämnda personer 
och material kan förstås som performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) som ingår i ett flertal 
pågående intra-aktiva samhandlingar. Dessa intra-aktiva samhandlingar (Lenz Taguchi, 2012, s. 12), 
där de performativa agenterna ingår, deltar i barnets kunskapsskapande om att slutligen lära sig bland 
annat ordet ”smörkniv”. En intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) möjliggör därigenom att 
komma närmare barnets upplevelser av att lära sig ett nytt ord, ”smörkniv”, och vad det uppdraget som 
barnet genomförde innebär för barnets kulturella förståelser och lärande i den svenska kulturen. Det är 
också möjligt att förstå en onto-epistemologi (Lenz Taguchi 2012, s. 42 med referens till Barad 2007; 
2008), i vilket barnets subjektskapande och kunskapsskapande är sammanflätat då det genom barnets 
görande i den intra-aktiva samhandlingen uppstår kunskap för barnet, det vill säga innebörden av 
begreppet ”smörkniv”. Detta exempel visar också hur förskolläraren med små medel dels kan visa för 
barnet att barnet är kompetent, hur ett ansvarstagande uppstår i den intra-aktiva samhandlingen (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 22), att barnet uppstår i ett kunskapsskapande av att praktisera sin språkinlärning och 
ordförståelse och hur material och miljö deltar performativt (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) tillsammans 
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med barnet i en intra-aktiv samhandling (Lenz Taguchi, 2012, s. 22). Genom dessa intra-aktiva 
samhandlingar lärde barnet sig en liten bit till av det svenska språket, där smörkniven blev en 
performativ agent i barnets kunskapsskapande kring det svenska språket. Barnets nya kunskaper kan 
genom neomateriell teori förstås i relation till både material, miljö och människor och 
uppmärksammar hur detta har betydelse för barnets och förskollärarens förståelse kring att lära sig om 
kulturer.  

I relation till makt kan ett neomateriellt perspektiv lyfta fram hur materialitet har en lika hög betydelse 
för relationsprocesser som människan har (Westberg-Bernemyr, s. 39). Genom att fokusera vad som 
kan tänkas bli ett lärande för barnet, så skulle ett neomateriellt perspektiv kunna föreslå hur 
smörkniven precis som förskolläraren är en performativ agent som produceras makt i exemplet. 
Genom att se på exemplet ur en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012), där intra-aktiva 
samhandlingar och performativa agenter ingår, samt med förståelsen av den materiella vändningen där 
människan inte ontologiskt ses som avskild från materialitet (Lenz Taguchi, 2012, s. 12), skapas en 
förståelse av att smörkniven produceras makt i den intra-aktiva samhandlingen (Lenz Taguchi, 2012, 
s. 22) där barnet, förskolläraren, det tomma smörpaketet och övriga inblandade performativa agenter 
ingår. Smörkniven kan därför förstås utifrån ett materiellt-diskursivt antagande om att produceras 
makt på samma vis som förskolläraren, för den ger effekter i den intra-aktiva samhandling (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 22) där barnet, tillsammans med andra performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 
15), genom en gemensam kunskapsproduktion slutligen uppstår i kunskaper kring innebörden av 
begreppet ”smörkniv”.  

 

Mina frågeställningar och exempel har handlat om didaktiska utmaningar, där språkhinder och 
språkliga handlingar kom att bli centrala och materialets och miljöns betydelse för förståelser kring 
kunskapsproducerandet av och om kultur. Även analysen av på vilka sätt material och miljö genom 
neomateriell teori kan tänkas få betydelser för det didaktiska arbetet som rör kulturell mångfald, där 
både stafflier, apelsinkladd, en muslimsk sjal och en smörkniv kom att bli viktiga. Nu fortsätter 
diskussionsavsnittet med ett fokus kring sammanflätningen av en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi 
2012) och didaktiskt arbete i en kulturell mångfald, hur kulturintegration kan förstås genom en intra-
aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) samt hur ett neomateriellt perspektiv skildrar en 
maktförskjutning i relation till hur vi skapar förståelser kring kulturell mångfald. 

Diskussion  
Syftet med denna studie är att genom intervjuer med förskollärare undersöka vilka utmaningar de 
möter i förskoledidaktisk verksamhet i barngrupper med kulturell mångfald samt vilken betydelse 
material och miljö kan tänkas ha i det didaktiska arbetet. I följande avsnitt ska jag diskutera mina 
viktigaste resultat i relation till tidigare forskning och mina frågeställningar och syftet (ovan). 
Inledningsvis kommer jag att använda min första frågeställning; Vilka didaktiska utmaningar möter 
förskollärare i förskolor med kulturell mångfald?, för att diskutera hur vi kan möta didaktiska utmaningar 
med fördel av en intra-aktiv pedagogik. 
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Resultat 1. Hur vi kan möta didaktiska utmaningar genom en intra-aktiv 
pedagogik 
Ett första resultat jag har kommit fram till är hur en intra-aktiv pedagogik ger oss möjlighet att förstå 
och integrera kultur på sätt där material och miljö har hög betydelse för den kunskap som produceras. 

I exemplet om hur förskolepersonalen benämner halal-slaktad mat och ”vanlig” mat kan vi se hur en 
intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) möjliggör en förståelse av didaktiska utmaningar kring 
språkliga handlingar. En intra-aktiv pedagogik lyfter hur språket (benämningen av maträtterna), 
diskursen (vad som kan anses vara vanlig och ovanlig mat i Sverige), förskolepersonalen, barnen och 
materialitet (maträtterna) är performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) som i en intra-aktiv 
samhandling (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) gemensamt producerar kunskap som får förskolepersonalen 
att reflektera och skapas kunskapen om att istället benämna maten som ”dagens och halal”. En intra-
aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) skulle därmed möjliggöra en förståelse av hur ett komplext 
nätverk bestående av både mänskliga och icke-mänskliga agenter samkonstitueras och producerar 
kunskap hos förskolepersonalen om att benämningen av den ena maträtten som ”vanlig” kan anses 
värderande och behöver därigenom förändras till att benämnas som ”dagens och halal”. Genom att läsa 
exemplet utifrån ett materiellt-diskursivt perspektiv kan materialitet (maträtterna) som performativ 
agent ingå i den kunskapsproduktion som ger effekter i förskolepersonalens uppfattning av diskursen 
om vad som kan anses vara vanlig och ovanlig mat i Sverige. Genom att läsa exemplet genom ett 
intra-aktivt perspektiv, där vi med hjälp av samhandlingsbegreppet möjliggörs en förståelse för och ett 
synliggörande av det komplexa nätverket av performativa agenter, både mänskliga och icke-
mänskliga, kan också förståelser göras i hur intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) som didaktisk 
strategi bidrar till en förståelse hur språkliga handlingar deltar i normerandet av mat från olika 
kulturer. Det är också en möjlighet att med ett intra-aktivt perspektiv se hur förskolepersonalens 
reflektioner uppkommit i relation till det komplexa nätverk av performativa agenter och intra-aktiv 
samhandling (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) och hur deras reflektioner bidrog till en förändring som kan 
bidra till ett förebyggande av värderingar och normeringar kring kulturella olikheter. 
 
I mitt andra exempel om didaktiska utmaningar i relation till språkhinder, är det också möjligt att 
förstå hur ett intra-aktivt perspektiv (Lenz Taguchi, 2012) vecklar ut kunskaper kring ett komplext 
nätverk av både mänskliga och icke-mänskliga samhandlingar som bidrar till en gemensam 
kunskapsproduktion som rör möten mellan kulturer. Det är intressant hur något så trivialt enkelt som 
apelsinkladd på ett barns händer är en situation som i relation till en rad intra-aktiva samhandlingar ger 
förskolläraren kunskaper kring hur viktigt det är att vara tydlig och att använda mer utförliga 
benämningar inom det svenska språket. Vad som är självklart för vissa, är inte självklart för alla andra. 
Förståelsen av en gemensam kunskapsproduktion synliggör hur människan inte behöver ses som den 
enda handlingskraftiga deltagaren. Och att läsa ett sådant här exempel genom ett perspektiv som med 
sin icke-antropocentriska hållning väger in materialitet (apelsinkladd) som en del i hur kunskapen hos 
förskolläraren (i denna analys) lär sig att formulera sig mer utförligt i benämningar om just papper, gör 
att en intra-aktiv pedagogik kan ses i relation till didaktiska utmaningar med kulturell mångfald. 
 
 
Resultat 2. Hur kulturintegration uppstår i samhandlingen mellan miljö, material, 
språk, människor och diskurser. 
 
Ett andra resultat kan kopplas till studiens andra frågeställning; Vilken betydelse har miljö och 
material för det didaktiska arbetet i barngrupper med kulturell mångfald?, där jag diskuterar hur 
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kulturintegration kan förstås av en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) och vilka didaktiska 
effekter det kan resultera i.  
 
I exemplet om barnet som vill måla (exempel 3), kan en förståelse om kulturintegration göras i hur 
barnet, tillsammans med förskolläraren, utsagan ”målarbord” och ”staffli”, det fysiska bordet och 
staffliet intra-aktivt samhandlar och gemensamt producerar kunskaper hos barnet kring svensk 
ordförståelse. Förskolläraren nämner hur den pedagogiska miljön hjälper i att finnas där, som material 
som ger barn uppfattningar om svenska ord. Genom att göra läsningar av en intra-aktiv pedagogik 
(Lenz Taguchi, 2012) sätts en icke-antropocentrisk hållning där det fysiska målarbordet och staffliet 
deltar lika mycket för barnets förståelse av de svenska orden ”målarbord” och ”staffli” som 
förskolläraren gör. Att se på pedagogik på det sättet tror jag kan vara en vinst genom att barnens 
omgivningar, de pedagogiska miljöerna i förskolan, ställs höga krav genom våra kunskaper om vad 
material och miljö faktiskt deltar i när barn lär sig om både sin egen och andras kulturer. Med 
anledning av detta exempel tänker jag att en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) med sin 
icke-antropocentriska hållning är ett bidrag för att dels förstå hur och att barn lär sig om sin egen och 
andras kulturer i relation till både material, miljö och förskolepersonal och dels för att det kan tänkas 
skapa en större omsorg i hur förskolan planerar, organiserar och kontinuerligt reflekterar kring 
förskolans pedagogiska miljöer. Detta för att främja en kulturintegration där både barn och vuxna 
känner sig inkluderade och bemöts med jämlikhet och med en stor respekt, liksom att också själva 
bemöta, inkludera och lära om andras kulturer i förskolans verksamhet. 
 
Ett andra exempel på hur kulturintegration uppstår genom intra-aktiva samhandlingar mellan miljö, 
material, språk, människor och diskurser, är den muslimska sjal som en kvinna bär i ett av mina 
exempel (exempel 4). Den muslimska sjalen blir genom förståelsen av en intra-aktiv pedagogik (Lenz 
Taguchi, 2012) en performativ agent i intra-aktionen mellan sjalen, förskolepersonalen, 
förskolemiljön, kvinnan som bär sjalen och diskursen om vad som kan anses vara praktiska 
arbetskläder i förskolan. I antagandet av en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) möjliggörs en 
förståelse om hur materialitet (den muslimska sjalen) och diskurs (vad som kan anses vara praktiska 
arbetskläder i förskolan) tillsammans med övriga deltagande performativa agenter, gemensamt 
producerar kunskap hos den förskolepersonal som utifrån sin diskurs gjorde utsagan om sjalen. Vad 
antagandet av ett neomateriellt perspektiv skapar, är förståelsen av hur materialitet (sjalen, som textilt 
material med kulturell innebörd) deltar i det kulturintegrationsmässiga arbetet i förskolan. Kultur rör 
inte bara oss människor, utan vi skapas kunskaper om kulturer i relation till materialitet. Och genom 
att anta ett icke-antropocentriskt förhållningssätt så som neomateriell teori föreslår, lyfts människan 
bort som den enda handlingskraftiga deltagaren och ses istället som beroende av sin fysiska omgivning 
i förståelsen av kultur. Det kan ses i enlighet med en posthumanistisk filosofi där diskurser (och 
därmed tänkande) och materialitet (praktik) står i ett oskiljaktigt beroendeförhållande till varandra 
(Barad 2003; Lenz Taguchi, 2012, s. 43). 
 
 

Resultat 3. Maktförskjutningen i att anta en intra-aktiv pedagogik i relation till kulturell 
mångfald. 

Ett tredje och kanske oväntat resultat är att gjorda läsningar utifrån neomateriell teoribildning och den 
intra-aktiva pedagogiken (Lenz Taguchi, 2012) möjliggör sätt att förstå ojämlika relationer. Ett 
exempel på hur en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) kan synliggöra ojämlika relationer är 
hur vi kan förstå den muslimska sjalen som materiellt-diskursiv och som en performativ agent (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 15) i den intra-aktiva samhandlingen (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) som producerar 
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kunskaper som i förlängningen ger effekter i hur kulturintegration kan förstås och främjas i förskolan. 
Detta genom att förstå att den muslimska sjalen som materialitet och performativ agent (Lenz Taguchi, 
2012, s. 15) ingår som deltagande i den materiellt-diskursiva intra-aktionen som producerar nya 
förståelser av kultur. Ojämlikheten uppstår i mötet mellan materialiteten (den muslimska sjalen) och 
diskursen (utsagan om att sjalen skulle kunna anses vara opraktisk att arbeta i i förskolan) och 
samhandlar intra-aktivt med människorna och miljön som liksom sjalen och diskursen ses som 
performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15). 

Ett annat exempel på hur vi med hjälp av en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012)  kan 
synliggöra ojämlika relationer är hur vi förstår utsagan om att benämna maträtter som vanliga och 
ovanliga. Här uppstår istället ojämlikheten i mötet mellan språket (utsagan om ”vanlig mat och 
halal”), materialiteten (maträtterna), förskolepersonalen, barnen och miljön, liksom diskursen om vad 
som kan ses som vanlig och ovanlig mat i Sverige, och hur det sker en intra-aktiv samhandling (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 22) mellan dessa performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15). 

Om vi förstår hur materialitet och miljö, språk och diskurser, liksom människan, deltar performativt i 
en intra-aktiv samhandling (Lenz Taguchi, 2012, s. 22), kan därmed möjligheter skapas att förändra 
och förebygga ojämlika relationer. Dessutom är det möjligt att se hur en intra-aktiv pedagogik (Lenz 
Taguchi, 2012) deltar i att luckra upp dualistiska föreställningar och platta ut maktkonstruktioner 
genom att synliggöra hur människan inte är den enda deltagaren i en händelse. I exemplet om 
apelsinen och barnet kan det redogöras i den intra-aktiva samhandlingen (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) 
mellan språk (förskollärarens utsaga till barnet om att ”gå och hämta papper”) och diskursen om att 
”papper” utan problem blir förstått som ”hushållspapper” (att det svenska ordet ”papper” räcker för att 
förstå vilken sorts papper det är som ska användas) tillsammans med förskolläraren, barnet, 
materialitet (apelsinkladd, ritpapper) och miljö deltar i en gemensam kunskapsproduktion där 
förskolläraren genom den intra-aktiva samhandlingen (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) produceras kunskap 
och inser diskursen som ojämlik och lär sig värdet av att benämna papper efter funktion därefter. 

Genom att se utifrån en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) där människor, material och andra 
icke-mänskliga performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) deltar i en intra-aktiv samhandling 
(Lenz Taguchi, 2012, s. 22) och gemensamt producerar ny kunskap möjliggörs att se hur 
maktkonstruktioner plattas ut genom att uppmärksamma hur material och miljöer har en potentiell 
kraft att agera och att materialitet har en lika hög betydelse för relationsprocesser som människan har 
(Westberg-Bernemyr, s. 39). I förståelsen av att icke-mänskliga materialiteter liksom människor kan 
ses som performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) kan därmed icke-mänskliga materialiteter, 
så som sjalen i exemplet, förstås som ett bidrag till ett ständigt pågående förändringsarbete som rör 
kulturintegration och förståelsen av makt. Detta synliggörs genom en förståelse av att det som sker är 
påverkat av ett aktivt samhandlande mellan både människor och materialiteter (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2015, s. 163 med referens till Dolphijn & van der Tuin, 2012). Om materialiteter ses som 
deltagande aktörer i hur ordning, identitet och kultur skapas, så betyder det att materialiteter också 
bidrar till ett ständigt pågående förändringsarbete (Hultman, 2011). Genom att anta ett neomateriellt 
perspektiv, där människan inte ses som den enda handlingskraftiga deltagaren, möjliggörs också en 
förståelse av att se hur materialitet deltar i att producera makt. I nämnt exempel kan materialiteten 
(maträtterna) antas få makt i hur förskolepersonalen resonerar om benämningarna och 
förhållningssättet om dem. Vidare kan också benämningarna i sig ses som materialiteter som dels får 
effekter av maträtternas bara existens, men också hur benämningarna ger effekter till barngruppens 
förståelser av vad som kan ses som vanlig och ovanlig mat i Sverige. Det sker alltså ett samhandlande 
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där maktproduktion närvarar och uppstår i olika sammanhang genom olika mänskliga likväl som icke-
mänskliga deltagare eller performativa agenter 

Detta kan också kopplas vidare i hur material och miljö har betydelse för kulturintegrationsmässigt 
arbete. En smörkniv blir genom en intra-aktivt pedagogik en performativ agent som är med och formar 
det som skapar kulturintegration i förskolan. Om material och miljö lyfts fram som performativa 
agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15) i den intra-aktiva samhandlingen (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) med 
barn och förskolans personal, kan ett större reflekterande omfång produceras i hur förskolans 
pedagogiska miljö tänks ut och planeras. Den intra-aktiva pedagogiken (Lenz Taguchi, 2012) kan 
skapa en större förståelse för den pedagogiska miljön i förskolan och hur den organiseras liksom att 
den möjliggör förståelser för barns uppfattningar och kunskapsskapanden om kulturell mångfald, till 
barnets egna kultur och till andras kulturer. 

Utifrån de exempel jag har tagit upp i uppsatsen tänker jag att ett didaktiskt arbete med kulturell 
mångfald utifrån en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) skapar möjligheter att förstå hur intra-
aktiva samhandlingar i relation till kultur pågår hela tiden i förskolans vardag, där den kulturella 
mångfalden omvandlas till ett lärande hos barnen, då de tillsammans med övriga performativa agenter 
(Lenz Taguchi, 2012, s. 15) i intra-aktiva samhandlingar (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) producerar 
kunskaper som uppstår genom effekter av varandra. Genom att anta en intra-aktiv pedagogik (Lenz 
Taguchi, 2012) i relation till att arbeta didaktiskt med kulturell mångfald, skapas ett utökat ansvar hos 
förskolläraren att förstå och värna om det komplexa nätverk som barnens lärande om sin egen och 
andras kulturer ingår i. Detta är i likhet med Hultman (2011) som beskriver ansvar i att förstå och 
synliggöra det komplexa nätverk som gemensamt producerar kunskap. Vidare kan även en förståelse 
göras av en ethio-onto-epistemology (Palmer, 2012 med referens till Barad 2007), genom att 
synliggörandet och förståelsen av de komplexa nätverk som intra-aktivt producerar kunskap, genererar 
etiska frågor och etiska ställningstaganden som ger effekter förskollärarens arbete. Genom att använda 
en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) skapas också en möjlighet att se hur förskollärarens 
profession genom en onto-epistemologi befinner sig i subjektskapande samtidigt som 
kunskapsskapande genom effekter av pågående intra-aktiva samhandlingar (Lenz Taguchi, 2012, s. 
22). 

Betydelse för praktiken och professionen 
Genom att använda förståelsen av en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) i relation till 
didaktiskt arbete med kulturell mångfald, där barns meningsskapanden kan synliggöras utifrån en 
förståelse av de komplexa nätverk som intra-aktiva samhandlingar utgör, skapas förutsättningar för 
förskollärare att nå en ökad förståelse för vilka materialiteter som deltar och påverkar vilka 
sammanhang med vilka barn och genom vilka processer som pågår just nu. Om man som förskollärare 
kan axla den teoretiska idén om hur barns kunskaper och uppfattningar om kulturer produceras genom 
intra-aktiva samhandlingar (Lenz Taguchi, 2012, s. 22) med material, språk, diskurser, miljöer och 
andra barn och vuxna som performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012, s. 15), så tror jag att det kan 
skapas en ökad medvetenhet kring hur aktsamt vi behöver förstå kulturintegrationsprocesser och hur 
dessa processer är igång kontinuerligt i förskolan, i relation mellan barnen, men också mellan barnen 
och förskolans personal, inom förskolans arbetslag och i samverkan med materialitet, språk, miljö och 
diskurser. Vidare kan förståelsen av ett intra-aktivt perspektiv skapa medvetenhet kring hur viktigt det 
är att tänka igenom och organisera den pedagogiska miljön och det didaktiska arbetet på ett sätt som 
främjar förståelser av kulturell mångfald. I relation till både didaktiken och pedagogiska miljöer, 
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tänker jag att kultur ska finnas inkluderat i verksamheten på ett lika genomtänkt och medvetet sätt som 
vi inkluderar genus, makt och etik när vi planerar den pedagogiska miljön så väl som det didaktiska 
arbetet. Genom att våga veckla ut icke-antropocentriska förståelser i likhet med neomateriell teori och 
en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012), så tänker jag att vi kan nå ständigt pågående 
förbättringar i förskolans och förskollärarens kvalitetsarbete kring inkludering i förskolan. Att säga att 
vi har en kulturell mångfald kan likställas med att säga att vi har en barngrupp med bara flickor eller 
både flickor och pojkar eller bara pojkar. Vi behöver tänka hur den pedagogiska miljön påverkar 
barnens syn på kulturuppfattningar och inkludering lika väl som vi är medvetna om att inte organisera 
och planera en verksamhet som stödjer könsnormativa uppfattningar. Genom att använda en intra-
aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) för förståelsen av didaktiskt arbete med kulturell mångfald, så 
möjliggörs ett medvetandegörande kring att se vilka sociala och intra-aktiva system som förskolan 
lever genom och hur det är en förutsättning för att kunna förändra och förbättra möjligheterna för 
kulturintegration i förskolan. 

Slutsatser 
Genom min studie blir det möjligt att se hur material och miljö kan förstås som performativa agenter 
som genom intra-aktiva samhandlingar producerar kunskap om och förståelser för sin egen och andras 
kulturer. Ett didaktiskt arbete med kulturell mångfald kan genom en intra-aktiv pedagogik förstås i hur 
urval och planering av material och miljö liksom språkliga handlingar noggrant behöver övervägas 
och problematiseras i sitt utförande. Det hör också till att förstå och vara medveten om hur etik och 
makt är närvarande i både subjektskapande processer som i kunskapsproduktion, genom att se dessa 
som samhandlande i komplexa nätverk och intra-aktiva samhandlingar, som i vardagssituationer och 
vårt varande och kunnande förenar både förskolans barn och vuxna till en pedagogisk praktik där alla 
får utrymme att få vara och få finnas på sina egna vis. To be one is always to become with many. 

 

Vidare forskning 
”Intra-kulturell” pedagogik som didaktisk strategi i förskolan 

Det vore intressant att i en lite större studie kunna laborera med kulturbegreppet i relation till en intra-
aktiv pedagogik (Lenz Taguchi, 2012) genom att införa begreppet ”intra-kulturell pedagogik” och 
undersöka hur ”intra-kulturell pedagogik” skulle kunna ge sig uttryck i praktiken. Genom studier som 
är tidsmässigt mer omfattande än en C-uppsats skulle jag vilja undersöka en ”intra-kulturell 
pedagogik” vidare genom barnens upplevelser, genom att följa barngrupper under en tidsperiod och 
genomföra intervjuer med barnen. Det kräver en längre tidsperiod för att genomföra en datainsamling 
som kan reflektera hur material och miljö deltar i verksamheten, liksom hur begreppet kultur kan 
förstås teoretiskt från olika perspektiv samt ihop med neomateriell teori. Vidare vore det också 
intressant att undersöka en politisk vinkel av hur en ”intra-kulturell pedagogik” skulle tas emot som 
förslag hos beslutsfattare genom att genomföra intervjuer samt att skicka ut enkätundersökningar till 
förskollärare i ett större geografiskt område för att få inblick i hur ”intra-kulturell pedagogik” skulle 
tas emot och reflekteras av våra verksamma förskollärare. 
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Bilaga 1 Information och samtyckesbrev     
 

 
 
 

Stockholm den 8 april 2016 
 
Hej! 
 
Jag heter Caroline Tornehag och studerar till förskollärare vid Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, 
avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min 
sista och avslutande kurs på förskollärarprogrammet ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer att 
handla om hur förskollärare praktiserar ett mångfaldsperspektiv och hur integrationsarbete med asylsökande barn 
kan organiseras. Fokus ligger kring förskollärarens ledarskap och syn på hur en verksamhet skapas utifrån ett 
flerkulturellt sammanhang. 
 
För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	jag	vilja	närvara	i	verksamheten	vid	förskolan	under	tiden	11-
15	april.	Vid	avtalade	tillfällen	vill	jag	genomföra	intervjuer	med	några	av	er	förskollärare	kring	er	roll	i	
verksamheten.	Jag	vill	också	observera	den	pedagogiska	miljön	med	hjälp	av	anteckningar	och	foto.	För	att	
förtydliga	så	ska	jag	inte	interagera	med	barnen	utan	fokus	är	en	intervjudel	och	observationer	av	den	
pedagogiska	miljön.		
	
Ett	självständigt	arbete	är	reglerat	av	regler	om	tystnadsplikt,	personuppgiftslagen	(1998:204)	samt	
Vetenskapsrådets	skrift	om	God	Forskningssed.	Detta	innebär	exempelvis	att	barnens,	familjens,	
personalens	och	förskolans	identitet	inte	får	avslöjas	och	att	fullständig	anonymitet	gäller.	Allt	insamlat	
material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor/register	över	personuppgifter	kommer	att	
upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	min	egen	bearbetning	och	analys	samt	
sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	
kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	jag	be	om	ert	medgivande	för	ert	medverkande	i	studien.	All	medverkan	är	frivillig	och	
kan	när	som	helst	avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett.		
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	mig	eller	min	handledare	vid	Stockholms	
universitet.	
	
	
Kontaktuppgifter	
 
Caroline	Tornehag		
carolinetornehag@gmail.com	
	
	
Anna	Palmer	(handledare)	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Mailadress:	anna.palmer@buv.su.se	
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att 
bortse från detta brev.  
 
Jag medger att delta i studien. Om jag deltar i en intervju så medger jag att intervjun dokumenteras genom 

anteckningar och ljudinspelning.  
 
Namn  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Signatur  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Arbetstitel på förskolan 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Telefonnummer till förskolan 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
  


