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Sammanfattning 
I studien har vi undersökt Sverigedemokraternas motion till ändring i läroplanen för 

förskolan 98/10. Fokus i studien är vad läroplanen för förskolan 98/10 och motionen 

uttrycker för syn på inkludering av barn med olika kulturell bakgrund. I studien fann vi 

att det finns tydliga skillnader i formuleringarna mellan dessa dokument och att 

forskning visar att det kan påverka hur barn med olika kulturell bakgrund inkluderas i 

förskolans verksamhet. Det finns problematiska formuleringar i båda dokumenten där 

vissa begrepp som används kan tolkas på många olika sätt. Vi har ett läroplansteoretiskt 

perspektiv när vi studerar texterna med hjälp av diskursanalys. I analysdelen analyseras 

texterna var för sig och sedan mot varandra för att finna skillnader och likheter i 

formuleringarna. För att få syn på hur läroplansformuleringar förhåller sig till mångfald 

analyseras även tidigare förslag till läroplanen, i form av en utredning och en 

proposition.  

 

Nyckelbegrepp: Inkludering, mångfald, mångkultur, läroplan, Sverigedemokraterna och 

förskola. 
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Inledning 
I dagens samhälle har flyktingfrågan och invandringspolitiken återigen aktualiserats och 

fler människor väljer att fly och bosätta sig i andra länder. Många kommer till Sverige 

och söker asyl vilket skapar utmaningar för den svenska skolan vad gäller inkludering. 

Nyligen har Sverigedemokraterna kommit med en ny motion om ändringar i läroplanen 

för förskolan som berör mångkultur, flerspråkighet och identitet. På 

Sverigedemokraternas hemsida (2015-10-06) under fliken ”vår politik” finner man att 

en av deras tre profilfrågor handlar om invandring. Därför blir det intressant i det 

nuvarande läget att studera Sverigedemokraternas förslag till ändringar i läroplanen 

kontra den nuvarande samt att jämföra med vad forskning säger om inkludering av barn 

med olika kulturella bakgrunder i förskolan. Eftersom läroplanen styr hur förskollärare 

och förskolan ska arbeta med olika frågor blir det intressant för oss som blivande 

pedagoger att studera läroplanen och dess formuleringar. Anledningen till detta är att vi 

anser att man måste kunna vara kritisk till läroplanen för förskolan eftersom samhället 

förändras och ny forskning tillkommer vilket i sin tur kan påverka förskolans innehåll. 

Syfte & Frågeställningar 

Syftet med vårt självständiga arbete är att studera begreppet inkludering och hur 

Sverigedemokraternas1 omformuleringar förhåller sig till frågor som rör detta. Vi vill 

även jämföra läroplanen för förskolan och SD:s motions formuleringar med forskning 

som finns på området om inkludering av barn med en annan kultur. Vi har valt bort att 

titta på inkludering av till exempel barn med funktionshinder.  

Våra frågeställningar är: 

Vad är skillnaderna i den nuvarande läroplanen och i SD:s motion när det gäller synen 

på inkludering av barn med olika kulturella bakgrunder? 

Hur förhåller sig läroplanen för förskolan och SD:s motion till forskningen inom det 

aktuella området?  

Bakgrund 
För att lättare förstå den här studien bör det framkomma vad partiet som kommit med 

motionen står för och vad de har för nuvarande ställning till mångfald.  

Partiet Sverigedemokraterna  

I det senaste valet 2014 fick SD 12,86 % av rösterna (Valmyndigheten, 2015-11-17). 

Ungefär ett år senare gjorde SIFO (2015-10-06) en undersökning med 1916 deltagare 

och där fick SD 17,7 % av rösterna. Även Novus (2015-10-06) gjorde under samma 

period en undersökning med 3002 deltagare där SD fick 20,8 % av rösterna. Det finns en 

tydlig tendens till att fler människor sympatiserar med SD. Många dagstidningar till 

exempel Expressen, Aftonbladet och Veckans affärer (2015-10-06) förklarar att SD:s 

ökade stöd troligtvis har att göra med den ökade flyktingströmmen och invandring 

                   
1 Vidare i studien kommer förkortningen SD att användas. 
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vilket är en av partiets största frågor. De menar också att andra partier förlorar väljare 

till SD på grund av att de inte har lika tydlig invandringspolitik.  

Sverigedemokraterna porträtterar sig själva som det Svergievänliga alternativet och två 

huvudbegrepp för dem är trygghet och tradition. SD största frågor är brottslighets-, 

äldreomsorgs- och invandringsfrågor.   

I en artikel om SD:s historia, vilken startade med grundandet 1988. Den enande 

omständigheten var till början den förda invandringspolitiken vilket SD anhängarna såg 

som ett ekonomiskt och socialt hot mot landet (DN, 2015-10-08). Några av de första 

förgrundsgestalterna i partiet hade tidigare varit med i Bevara Sverige svenskt och 

Sverigepartiet vilka är nationalistiska och rasistiska rörelser. SD själv säger sig ha tagit 

itu med sitt brokiga förflutna. Expo (2015-10-07) tar upp i en artikel att 2001 var det två 

högt uppsatta medlemmar som var tvungna att lämna partiet efter en kamp om makten. 

De två gick vidare till att skapa Nationaldemokraterna tillsammans med många andra 

som varit medlemmar av SD. SD menar att det var det här året som de tog itu med 

problemet av extremistiska tendenser i partiet. Det har manifesterat sig i att partiet bytt 

logga eftersom de menar att partiet inte är det samma som för 15 år sen (Mynewsdesk, 

2015-10-07). I dagsläget menar SD att de är ett socialkonservativt parti med 

nationalistisk grundsyn (SD, 2015-10-27).  

Teoretisk utgångspunkt 
Under teoretiska utgångspunkter lyfter vi vilken teori vi stöder oss på samt begrepp som 

är centrala inom just den teorin. 

Läroplansteori 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt läroplansteori eftersom det är läroplanen för 

förskolan och en motion till den läroplanen vi ska analysera. Vår metod är diskursanalys 

och då blir läroplansteori är en bra utgångspunkt eftersom diskursanalysen tittar på 

ordens funktion och betydelse i text. Läroplansteorin har som centralt intresse att 

försöka beskriva varför skolan och dess dokument reformeras med utgångspunkt i 

förändringar i samhället menar Christer Fritzell (2012, s.145). Läroplansteori tar upp 

frågor om hur innehållet i läroplaner formuleras och hur dessa har valts ut samt den 

organisation som ligger bakom (Lundgren, 2012, s.46). Teorin används inom olika 

discipliner för att beskriva och försöka förstå relationerna som finns mellan stat och 

samhälle (ibid. 2012, s.44). De discipliner som lyfts av Lundgren (2012, s.44) och som 

möts inom läroplansteorin fälts är ”filosofi, idéhistoria, ekonomisk historia, pedagogik 

och psykologi”. Inom läroplansteorin fokuseras främst frågor kring skolans innehåll, hur 

det lyfts och kommuniceras och vad är det för kunskap som eleverna får ta del av 

(Englund m.fl. 2012, s.10). När man studerar läroplaner med hjälp av teorin blir även 

frågor om mening och makt centrala, samt språkets funktion (Sundberg, 2012, s.81). I 

läroplansteorin används begreppet läroplanskod för att beskriva vad det är för 

tidstypiska drag man kan finna uttryck för i läroplanstexter (Lundgren, 2012, s.50). 

Läroplanskoder innefattar allt som har med utbildning att göra vad gäller syftet med 
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den, målet och innehållet (Lundgren, 2012, s.54). Läroplansteorin har sin grund i det 

ramfaktorteoretiska tänkandet som studerar t ex hur lärares handlingsmöjligheter 

ramas in eller begränsas av den kontext där de är verksamma menar Agneta Linné 

(2012, s.101). Inom skolan utgör läroplanen en ram som bestämmer just vad det är som 

lärare ska lära ut och därmed påverkar deras handlingsutrymme.  

Inom läroplansteorin finns det några centrala begrepp som vi anser är relevanta för vår 

studie och de presenteras nedan.  

Curriculum/Läroplan 
Begreppet curriculum härstammar från det latinska ordet för springa enligt Ann-

Christine Vallberg Roth (2001, s.244-245). Hon menar även att det refererar till kurs 

eller studiegång och att det även ska finnas en bestämd ordning på hur studierna ska 

genomföras. Det finns inte någon klar definition över hur man ska definiera curriculum 

men Vallberg Roth (2001, s.244-245) lyfter några olika definitioner. En av definitionerna 

syftar till att man måste ha en bredare syn på curriculum där man måste sätta in 

begreppet i ett historiskt, socialt och kontextuellt sammanhang. Vi kommer använda oss 

av denna definition av curriculum eftersom vi är intresserade av samhällsklimatet och 

undrar varför SD:s motion kommer just nu.  

Juridisk styrning 

Juridisk styrning handlar om att med hjälp av lagar, förordningar och andra regler som 

är rättsligt bindande styr till exempel institutioner som förskolan (Jarl & Rönnberg, 

2015, s. 27). Juridisk styrning sker endast från statligt håll men kommunerna kan tolka 

styrdokument och sätta dem i handling på olika sätt, så länge de håller sig inom ramarna 

för vad som står enligt Maria Jarl & Linda Rönnberg (2015, s. 28-29).  

Ideologisk styrning 

Ideologisk styrning är en del av den juridiska styrningen. Ursprungligen kommer ordet 

ideologi från grekiskan och har betydelsen ”läran om idéer” (Bergström & Boréus, 2012, 

s.140). Idag syftar begreppet ofta till de föreställningar människor har om hur politiken 

och samhället ska se ut (Bergström & Boréus, 2012, s.140). Begreppet ideologisk 

styrning handlar om en form av juridisk styrning, där det framförallt är mål, innehåll och 

resultat som staten reglerar för att uppnå sina syften enligt Bo Lindensjö och Ulf P 

Lundgren (2000, s.25). Skolan har länge varit föremål för stark ideologisk styrning från 

till exempel kyrkan. Något som visar på statens ideologiska styrning är läroplaner och 

kursplaner eftersom de anger mål och riktlinjer för verksamheten (Jarl & Rönnberg, 

2015, s.88).   

Formuleringsarena 

Formuleringsarena kan kort beskrivas som en plats där formandet av förändringar som 

beslutats görs (Lundgren, 2012, s.55). Formuleringsarenan är det forum där politiken 

bestämmer vad för begrepp, innehåll och riktlinjer skolan ska ha menar Lindensjö & 

Lundgren (2000, s.172). Även Jarl & Rönnberg (2015, s. 30-31) menar att det är på 

formuleringsarenan som detaljerade beslut sammanställs. De menar också att det har 
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kommit in fler aktörer på arenan på grund av att kommunerna har fått mer makt. menar 

Det finns olika nivåer av formuleringsarenor i samhället till exempel kan beslut tas i 

riksdagen men hos kommunerna kan det upphävas (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 

174). Detta anser Lindensjö & Lundgren (2000, s. 174) beror på decentraliseringen då 

kommunerna fick mer bestämmande vilket ledde till att kommunerna skapade egna 

formuleringsarenor. Samhället är med och påverkar vad som fokuseras på 

formuleringsarenorna enligt Pia Skott (2011, s.329).  Ett exempel på detta är att färre 

elever väljer naturinriktade linjer på gymnasiet och därför bestämde politikerna att 

införa mer naturvetenskap i förskolan för att öka barns intresse för ämnet (Hussénius 

m.fl. 2014, s.111). 

Realiseringsarena  

Realiseringsarenan har en tydlig koppling till formuleringsarenan eftersom det är där 

som alla beslut som fattas sätts in i praktiken (Lundgren, 2012, s.55). Det innebär att de 

som arbetar i skolan, lärarna, behöver omvandla det som står i läroplaner och andra 

styrdokument för att sedan använda sig av dem i verksamheten (Lindensjö & Lundgren, 

2000, s.171). Lärarnas uppgift blir att ta fram former och metoder för att förverkliga 

målen och därför är det viktigt att de kan tolka och förstå vad som står (ibid. s.172). 

Dessutom hävdar Lindensjö & Lundgren (2000, s.176) att bara för att läroplanerna 

reformeras behöver det inte betyda att lärarna är positiva till de ändringar som görs 

eller att det finns resurser att kunna utföra dem. Vår studie kommer inte att 

uppmärksamma realiseringsarenan men det är av vikt för att förstå att omformuleringar 

i läroplaner får konsekvenser för de verksamma lärarna.  

Vi vill belysa läroplanen ur ett nutida perspektiv med ett fokus på mångkultur och 

inkludering. Vi kommer att lyfta några nyckelbegrepp som har relevans för studien och 

dessa är ideologisk styrning, inkludering, curriculum och formuleringsarena.  

Litteraturgenomgång 
Vi kommer börja litteraturgenomgången med att förklara centrala begrepp i den 

litteratur vi funnit och som har relevans för det empiriska materialet. Därefter lyfter vi 

mångkulturell utbildning och språk med inriktning på inkludering.   

Inkludering/integrering 

NE:s definitioner av inkludering och integrering är väldigt lika varandra. Men 

inkludering handlar om alla människor inom en nation ska få tillträde till olika grupper 

inom ett samhälle, medan integration endast handlar om invandrare och flyktingars 

inkluderande till ett nytt samhälle (NE, 2015-10-12). Margareta Sandström (2014, s. 12) 

menar att man i Sverige gör skillnad på begreppen inkludering och integrering där det 

framförallt handlar om vad som händer med verksamheten. Integrering i hennes mening 

handlar om att man välkomnar alla barn till förskolans verksamhet men det sker ingen 

anpassning till de olika barnens behov vad gäller lärande och delaktighet. Inkludering 

däremot ser till alla barnens behov och tillgodoser dessa genom att förändra 

verksamheten (ibid. 12). 
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NE:s definition av inkludering är att man blir en del av en viss grupp (NE, 2015-10-12). 

Sandström (2014, s.11) menar att i Sverige har inkludering främst gällt barn i behov av 

särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. 

NE:s definition av integrering är att man får tillträde till en annan grupp än den man 

tillhör men att man fortfarande får behålla delar av sin tidigare kultur. Integrationen går 

åt två håll. Ett exempel på detta är att det kommer människor till Sverige som tar till sig 

kulturer som finns här men att svenskar också tar till sig kulturer ifrån dem som 

kommer hit. Ett tydligt exempel på detta är matkulturer i samhället (NE, 2015-10-12). 

Mångfald 

Mångfald är ett brett begrepp och när man hänvisar till samhällets mångfald handlar det 

inte bara om etniska aspekter utan också språk, religion och kultur (Lunneblad, 2006, 

s.11). Det finns också en definition där mångfaldsbegreppet syftar till de 

livserfarenheter som människor inom ett land äger och de erfarenheterna kan man ha 

fått i ett annat land. Integrationspolitiken har anammat denna definition på grund av att 

man inte vill att fokus ska hamna på etnicitet och etnisk tillhörighet. Man väljer också att 

använda sig av mångfald i integrationspolitiken eftersom det har en positiv syn på 

olikhet (ibid. s.11).  Den positiva synen som mångfald har på olikhet gör att ojämlikhet 

kommer i skymundan vilket kan vara ett problem eftersom man då inte tar tag i sådana 

frågor menar Lunneblad (2006, s.12). Löfdahl och Hägglund (2012, s.123) hävdar att 

läroplanen för förskolan framhåller antaganden om att mångfald berikar förskolan och 

bidrar till att bana väg för barnens förståelse för andra kulturer. De menar även att detta 

antagande kan ifrågasättas och att man inte tar hänsyn till att barnen är med och bidrar 

till formandet av förskolans förhållanden (ibid. s.123). 

Mångkultur 

Begreppet mångkultur definieras av Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (2006, s.16) som 

ett ord som förklarar en situation, en position eller ett tillstånd, där det finns individer 

som tillhör olika kulturer, nationaliteter och etniciteter. Även Caroline Ljungberg (2005, 

s.104-105) definierar mångkultur men tar endast upp att det handlar om olika kulturer 

som tillsammans har en positiv samverkan. Jonas Stier och Margareta Sandström Kjellin 

(2009, s.22-23) delar upp kultur i fyra olika perspektiv men vi väljer att lyfta fram två av 

dessa som vi tycker är relevanta för vår studie, vilka är kognitivistiskt och symbolisk 

kultur. Kognitivistisk kultur tar fasta på tankemässiga processer inom kulturen och 

oftast ser man det som ”tyst kunskap”(ibid. S.22-23). Begreppet ”tyst kunskap” 

definieras som en kunskap vi har ett nära förhållande till och att oftast lägger man 

knappt märke till att man har den menar Per Lauvås & Gunnar Handal (2015, s.189).  

Stier & Sandström Kjellin (2009, s.22-23) lyfter den symboliska kulturen och menar att 

det handlar om materiella ting och immateriella företeelser. När man använder sig av 

symboler i det sociala samspelet skapar och omskapar man kultur, fokus hamnar då inte 

på symbolerna i sig utan hur de används i interaktion mellan människor (ibid. s.22-23).  
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Etnicitet 

Etnicitet bygger på kultur hävdar Johannes Lunneblad (2009, s.17-18). Enligt NE (2015-

10-12) är etnicitet när en grupp människor ser sig unika i sitt sätt att vara, i sin kultur, 

jämfört med andra gruppers kulturer. Det viktiga inom etnicitet är individernas 

självidentifikation till gruppen. NE (2015-10-12) tar också upp att begreppet är 

dynamiskt genom att grupperna kan ändras på grund av yttre faktorer som till exempel 

historiska, sociala, ekonomiska och politiska processer. Om däremot gruppen upplever 

orättvisor som gör att de känner sig utanför kan gruppens identitet förstärkas. Saker 

som kan påverka detta är nationalstaten, politiska och ekonomiska förhållanden eller en 

känsla av utanförskap.  

Mångkulturell utbildning 

Ett mål inom den mångkulturella pedagogiken är att öppna upp normalitetens ramar så 

varje barn får möjlighet att vara sig själva utan att bli stämplad som annorlunda menar 

Caroline Ljungberg (2005, s.111). En mångkulturell undervisning syftar till att barnet 

ska få möjlighet att utforska sin identitet genom att se på sig själv genom andra barns 

ögon och ta del av deras kulturella perspektiv (ibid. s.110). Pedagogiken vill ta bort 

tankesättet som gör att man skiljer mellan jaget och ”de andra” genom att främst 

fokusera på självreflektion, till exempel varför gör han/hon på det sättet? Och hur skulle 

jag göra/tänker jag om det? (ibid. s.110). Att få upp ögonen för hur andra människor 

lever och handlar hjälper en att se att det finns många olika sätt att vara på och inte bara 

ett ”rätt” sätt. Det leder till att respekt, tolerans och förståelse för andra människor ökar 

(ibid. 111). Lahdenperä (2004, s.16) anser också att utbildningen ska främja kunskap 

om och respekt för andra kulturer samt kulturell identitet. Det mångkulturella arbetet i 

förskolor stannar ofta vid frågor som handlar om språk eller tvåspråkighet, istället för 

att inkludera alla frågor gällande mångkultur enligt Lunneblad (2006, s.22). Han menar 

även att det i Sverige främst är orter där flera olika kulturer finns representerade som 

arbetet med mångkulturell pedagogik sker aktivt (ibid. s.22). Även Ljungberg (2005, 

s.104) menar att förskolor med många ”invandrare” automatiskt blir mångkulturella. På 

grund av att Sverige blivit mer segregerat, många ”invandrare” i samma område, blir den 

mångkulturella undervisningen ett lärande för invandrare (Lunneblad 2006, s.22). De 

diskussioner som förs kring mångkulturalitet slutar ofta i frågor rörande utmålning av 

utmaningar och problem i invandrartäta skolor (ibid. s.22). Barnen i de skolorna blir 

ofta utpekade som ”offer” vilket är ett problem eftersom man ser till individer och skolor 

istället för att fokusera på utbildningssystemet och samhället. Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle vilket måste speglas inom alla skolformer från förskola till 

högskola menar Lahdenperä (2004, s.16). Men Lunneblad (2006, s.26) hävdar att skolor 

med fokus på att arbeta mångkulturellt ofta inför det arbetet som en särskild del istället 

för att ha det som en grund för hela verksamheten. Det går att arbeta med mångkultur 

trots att man har en homogen etnisk barngrupp menar Lahdenperä (2004, s.24). Hon 

hävdar att man med hjälp av undervisning kan bredda barnens kulturella horisont.  

En missuppfattning som finns om mångkulturell utbildning är att den bara är till för 

minoritetsgrupperna i samhället (Banks, 2008, s.8). Dock hävdar James Banks (2008, 
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s.8) att mångkulturell utbildning är till för alla och har ingenting med till exempel 

etnicitet eller kön att göra. Utan det handlar om att ta till sig kunskaper, färdigheter och 

attityder som behövs för att leva i ett samhälle som präglas av mångfald (ibid. s.8).  

En annan missuppfattning är att mångkulturell utbildning kommer dela upp människor 

och att människor i landet inte blir enade (ibid. s.10). Ett problem med detta är att man 

antar att landet redan är enat trots att det redan finns till exempel stora löneskillnader, 

klasskillnader, skillnader mellan kön och så vidare menar Banks (2008, s.10-11).  

En sista missuppfattning som finns är att den mångkulturella utbildningen går emot det 

västerländska samhället och demokratin (Lorentz & Bergstedt 2006, s.31). Banks (2008, 

s.9) menar att det inte är fallet utan utbildningen syftar till att inte försköna verkligheten 

utan även lyfta positiv och negativ kritik som finns mot alla kulturer för att få en bättre 

kunskap om dessa. Rädslan för en utbildning som fokuserar på mångfald är att den 

kultur som man anser finns i landet ifrågasätts på grund av att sådan utbildning 

innehåller många delar som handlar om självreflektion och analys av kulturer menar 

Lorentz & Bergström (2006, s.31).   

När diskussioner förs om det mångkulturella Sverige beskrivs det ofta som ett land som 

genomgått en förändring från att vara ett samhälle som ansetts vara homogent vad 

gäller kultur till att bli mer heterogent (Lunneblad 2006, s.9). Den föreställningen är 

dock inte helt sann då samhället alltid varit uppdelat i grupper som haft det bättre eller 

sämre ställt vad gäller tillgången på till exempel pengar, utbildning, språk och arbete. 

Alla dessa faktorer har i sin tur bidragit till att kulturella skillnader formats inom olika 

delar av landet (ibid. s.9). I Sverige har det alltid funnits en mångfald vad gäller olika 

kulturer. Till exempel tillhör människor olika kön, klass, generation och dessutom har 

man bosatt sig  i olika delar av landet där det har utvecklas olika kulturer (Lunneblad 

2014, s.25). Därför hävdar Lunneblad (2014, s.25) att det mångkulturella begreppet 

borde breddas för att inte bara fokusera på etniska grupper.  

Människor i dagens samhälle lär sig ofta från barnsben att tänka saker i motsatspar så 

som killar och tjejer, rätt och fel, vi och dem (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.28). I 

förskolan blir det av vikt att komma förbi dessa uppdelningar och mer visa på likheterna 

mellan barn med olika kulturell bakgrund för att de ska få upptäcka både det som är 

gemensamt men även det som är annorlunda (ibid. s.28). Tillsammans kan det bidra till 

att barnen ser varandra som likvärdiga och även att de får förståelse för att de är socialt 

konstruerade varelser som formas av omgivningen, en kulturell produkt (ibid. s.28). Det 

är troligt att barn tar efter de bilder som de får av det svenska samhällets syn på kultur 

och mångfald och i dagens samhälle är det främst att människor från minoritetskulturer 

ska anpassa sig till majoritetskulturen i landet (ibid. 123). Det leder till att barnen tar 

efter den synen på kultur och värderar dem olika vilket i sin tur utmanar bilden av 

förskolan som inkluderande (ibid. s.123). Annica Löfdahl & Solveig Hägglund (2012, 

s.124) hävdar att svenska barn uppmuntras i förskolan att ta del av de vanor och 

traditioner, det annorlunda, som barn med annat ursprung äger. De sist nämnda barnen 
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förväntas däremot att ta till sig av den svenska kulturen för att sedan bli svenskar (ibid. 

s.124).   

Löfdahl och Hägglund (2012, s.123) hävdar att läroplanen för förskolan framhåller 

antaganden om att mångfald berikar förskolan och bidrar till att bana väg för barnens 

förståelse för andra kulturer. De menar även att detta antagande kan ifrågasättas och att 

man inte tar hänsyn till att barnen är med och bidrar till formandet av förskolans 

förhållanden (ibid. s.123). 

Begreppet invandrare används för att kategorisera människor som lika, men så enkelt är 

det inte eftersom att människorna inom gruppen kan ha en mängd olika livserfarenheter 

menar Ljungberg (2005, s.123-123).  De behöver inte ens känna att de har något 

gemensamt med de andra ”invandrarna” än att de har kommit till Sverige och ibland inte 

ens det då de kan vara födda i Sverige (ibid. s.123-123). Ljungberg (2005, s.124-125) 

menar att lärare ibland tar fel på elever då de tror att barn som har bott hela sitt liv i 

Sverige är hitflyttade från ett annat land och vice versa.  Dessa föreställningar grundar 

sig oftast i hur barnen klär sig, hur de behärskar svenska språket och hur de uppför sig 

(ibid. s.123-124).  

När man arbetar med globalisering ska man undersöka och reflektera över sin egen 

kultur för att därefter kunna sätta den mot andra kulturer menar Åsa Bringlöv (1996, 

s.73). Det ska leda till att man kan se bra och dåliga sidor hos sin egen men också andras 

kulturer och i slutändan bidrar det till att respekt och tolerans uppstår.  

I länder där man har haft en assimilerande utbildning för invandrarelever blev en effekt 

att de förlorade sitt första språk, kultur och identitet enligt Banks (2008, S.24-25). Ett 

problem blev också att de inte fick tillträde till den nya kulturen på grund av att de inte 

såg ut som de ”typiska” eleverna. I slutändan kunde de inte fungera fullt ut i varken den 

nya kulturen eller den gamla (ibid. s.24-26). Jim Cummins (2001, s.3) menar också att 

assimilering är negativt på grund av att det bidrar till att göra minoritetsgrupper 

osynliga och uteslutna.  Inom politiken har man ökat kraven på människor med annan 

kulturell bakgrund som har invandrat till Sverige (Runfors, 2009, s.107). Dessa krav är 

framför allt att man ska lära sig språket men även att man ska assimilera sig till 

samhället och kulturen. Men i politik och debatt porträtterar man ofta 

majoritetskulturen och minoritetskulturen som motsatser (ibid. s.107). Lunneblad 

(2014, s. 119-120) menar att integrationspolitiken vill att nyanlända ska bli 

självförsörjande och komma in i samhället så fort som möjligt, då blir en roll för 

förskolläraren att förbereda familjer och barn till den svenska skolan och samhället. Ett 

problem med detta blir att man som förskollärare gör skillnad på svenskar och 

invandrare, men han poängterar att det inte är förskollärarens vilja att göra på detta sätt 

utan det är ett resultat av nuvarande integrationspolitik enligt Lunneblad (2014, s.119-

120).  
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Språk  

Det finns två synsätt på språkinlärning hävdar Ann Runfors och Annick Sjögren (1996, s. 

10). Det första är att man ser på språket som en kunskap eller teknisk färdighet man 

tillägnar sig och där det viktiga blir att öva för att man ska lära sig behärska språket. Det 

andra synsättet parar ihop språket med sociala och kulturella erfarenheter där språket 

inverkar på hur man tänker och handlar.  Språkinlärningen är i det här synsättet en 

process för att komma in i en grupp eller samhälle och för att lära sig dess kultur (ibid. s. 

10). I Löfdahls och Hägglunds studie (2012, s.124) finner de att en anledning till att vissa 

barn inte inkluderas i barngruppens gemenskap är för att de inte äger den kulturella och 

språkliga kompetens som behövs enligt de andra barnen. De barn som inte äger denna 

kompetens ses av de andra barnen som svaga och misslyckade (ibid. s.125). I förskolans 

praktik finns det olika företeelser som gör att skillnader lyfts och bibehålls. En del av 

förskolans verksamhet som bidrar till att visa på skillnader mellan barn är 

hemspråksundervisningen eftersom de berörda barnen då ofta skiljs från den 

resterande barngruppen och på så sätt förstärks skillnader (Löfdahl & Hägglund, 2012, 

s.124). 

Det är viktigt med modersmålet för flerspråkiga barn, delvis för att det underlättar 

kommunikationen med familj och släkt men det finns även andra fördelar hävdar 

Margareth Sandvik och Marit Spurkland (2011, s.53-54). En fördel är att det ger barnen 

möjlighet att kunna samtala på samma nivå som barn i samma ålder på grund av att när 

man lär sig språk utvecklas även det kognitiva hos barnen (ibid. s.54). Forskning visar 

också att om man lär sig begrepp för saker och ting på sitt modersmål hjälper det barnen 

att lära sig andra språket, i det här fallet svenska. Anledningen till det är att de redan har 

erfarenheter av vad saker är vilket gör att de bara behöver lära sig de nya 

beteckningarna på svenska (ibid. 53-54). Även Åse Kari H. Wagner m. fl. (2010, s. 57) 

styrker detta då de menar att det finns viktiga överföringsvärden mellan språk. De barn 

som får modersmålsundervisning snabbare kommer ikapp de barn som är enspråkiga 

vad gäller det nya språket menar Sandvik och Spurkland (2011, s.54). Identiteten är 

nära förknippad med språket och därför är det viktigt att man får stöttning i de språk 

man talar (ibid. s.54). Flerspråkiga barn har fortfarande bara en lärprocess när det gäller 

språk eftersom de knyter sina erfarenheter till båda språken. Barnen väljer därför inte 

vilken identitet de ska använda och därför anser Sandvik och Spurkland (2011, s.54) att 

man måste bekräfta båda språken. För att bli inkluderad i lek och aktiviteter är 

grundförutsättningen språket (ibid. s.179). Även samlingen i förskolan kan bidra till 

exkluderandet av barn från minoritetskulturer genom att till exempel sångerna ofta är 

uppbyggda kring fenomen och saker man kan hitta i Sverige (Löfdahl & Hägglund 2012, 

s. 124). 

Metod  
Under metod kommer vi att lyfta den analysmetod som vi valt att använda i jämförelsen 

av dokumenten. Vi kommer även att förtydliga vilka dokument vi har valt att studera, 

hur vi har gått tillväga för att finna litteratur, hur analysen har gått till, vad det finns för 

forskningsetiska krav att ta ställning till och hur vi har fördelat arbetet. 
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Diskursanalys 

Vi har valt att använda oss av diskursanalys i vår studie för att vi bedömer att den är 

relevant för de frågor som ska besvaras. Begreppet diskurs syftar till hur vi använder 

språket för att tala om och få förståelse för världen (Börjesson & Palmblad, 2007, s.13). 

Göran Bergström & Kristina Boréus (2012, s.356) menar också att diskurs innefattar 

användningen av det skrivna och talade språket. Det är när något uttalas i ord eller text 

som det blir verklighet och det är just detta diskurser gör, de beskriver saker, fenomen 

eller relationer (Börjesson & Palmblad, 2007, s.10). Detta pågår i en ständig process. 

Ordet diskurs handlar inte bara om hur saker och ting skrivs fram i olika sammanhang 

utan begreppet lyfter även aspekter om vad det är som gör att det möjligt att uttrycka 

det på just det sättet enligt Börjesson och Palmblad (2007, s.12). Inom skolans praktik 

får diskurser betydelse eftersom det är de som bestämmer vad det är för kunskap som 

räknas som relevant och hur detta senare används i praktiken (Sundberg, 2012, s.82). 

Diskursanalys kan användas för att studera och analysera texter vilket är fokus i denna 

studie (Bergström & Boréus, 2012, s.352). Diskursanalys kan även kopplas till frågor om 

makt på grund av att en av språkets funktioner är att begränsa människors sätt att tänka 

och handla (ibid. s.353). Subjektsposition är ett begrepp inom diskursanalys. Det 

betyder att man ersätter individen eller aktören mot en subjektsposition vilket kan vara 

politiskrelaterad, professionsrelaterad, religionsrelaterad och så vidare. Därför blir det 

viktiga att se från vilken position en åsikt kommer ifrån istället för vem det är som säger 

det (ibid. s.359). Ett arbetssätt inom diskursivanalys är det genealogiska arbetssättet där 

man först börjar med nuet och ifrån det bygga en förståelse för det ämnet man studerar. 

Inom det genealogiska arbetssättet försöker man därför hitta historiska händelser som 

har gemensamma drag som nuet för att kunna jämföra och se skillnader och likheter för 

att få en större förståelse för fenomenet (ibid. s.359-360).  

Urval 

De texter som utgör det empiriska materialet är: Att erövra omvärlden som är ett förslag 

till läroplan för förskolan som Barn och skolakommittén2 kom med 1997. Den 

dåvarande regeringens proposition till läroplan samt Lpfö 98/10. Vi har även tittat i 

Lpfö 98 som var den första läroplanen förskolan fick och sett att det inte är några 

skillnader jämfört med den nuvarande läroplanen gällande de stycken vi valt att 

analysera. Vi använder även SD:s motion där partiet vill göra förändringar i Lpfö 98/10. 

Ur motionen använder vi oss endast av de förändringar som handlar om kulturell 

mångfald i förskolan och inkludering av barn med olika kulturell bakgrund. För att få en 

tydligare bild av vad partiet har för synsätt på Sveriges som samhälle och mångkultur 

har vi även valt att inkludera SD:s partiprogram i analysmaterialet.  

Anledningen till att vi valt att använda de dokument som föregick läroplanen är den 

formuleringsprocess som den genomgått för att det är intressant att se om synsättet på 

kulturell mångfald och inkludering av barn med olika kulturell bakgrund har förändrats 

över tid. SD:s motion och synsätt på mångkultur och inkludering av barn med olika 

                   
2 Vidare i studien kommer förkortningen BOSK att användas. 
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kulturell bakgrund är även intressant eftersom de vill göra förändringar i läroplanen. 

Det är intressant att se om synsättet som fanns när läroplanen kom till har likheter eller 

olikheter med den motion som SD lagt fram.  

Genomförande 

 För att finna litteratur till vår studie har använt av oss av de sökmotorer som finns 

tillgängliga på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida. De sökmotorer som vi främst har 

använt är SwePub, Education Research Complete och Diva samt en sökmotor som inte 

finns på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida vilken är Google scholar. För att finna 

relevant litteratur har vi använt oss av begrepp som förskola, inkludering, mångfald, 

mångkultur, integrering och läroplan. Alla begrepp är en del av det tema som flertalet av 

motionens ändringar handlar om och därför har just de orden använts i sökningen.  Ifrån 

den litteratur som vi hittat om områdena har vi gått igenom referenserna för att finna 

ytterligare litteratur som är relevant.  

I analysen har vi jämfört dokumenten enskilt och med varandra för att finna 

formuleringar, begrepp, likheter och skillnader i texterna. Först analyserade vi 

dokumenten enskilt för att se vad och hur man skriver om inkludering av barn med olika 

kulturell bakgrund. För att därefter jämföra dem med varandra och hitta skillnader och 

likheter mellan texternas synsätt. I analysen har vi också letat efter ord som är 

gemensamma för texterna eller skiljer sig mellan texterna för att se ifall det finns ett 

gemensamt synsätt eller om det förändrats över tid.  

För att strukturera upp resultatet har vi lyft dokumenten var för sig i den ordning som 

de skrivits med en kort kommentar efter varje del. Vi började med de dokument som har 

varit med i formandet av den nuvarande läroplanen för att göra en jämförelse mellan 

dem och Lpfö 98/10. Sedan gick vi vidare med att lyfta SD:s motion för att jämföra den 

med läroplanen för förskolan 98/10. Sista delen i resultatet handlar om SD:s 

partiprogram och synen de har på mångkultur för att se om det speglas i deras 

motionsförslag.  

Etiska överväganden  

I vår studie kommer vi att titta närmare på ett av de svenska partierna som sitter i 

riksdagen (Sverigedemokraterna). Vi kommer att ta upp vad SD har för politiska åsikter 

som rör mångfald och om det speglas i motionen.  

Vetenskapsrådet (2015-11-04, s.5-7) lyfter fyra forskningskrav där det första är 

informationskravet vilket betyder att de personer som är med i studien ska få 

information om vad som är syftet med studien. Det andra kravet är samtyckeskravet 

vilket handlar om att alla deltagare måste ge samtycke om att vara med i studien. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet vilket innebär att det inte ska gå att spåra 

vilka personer eller verksamheter som har varit med i studien. Verksamheter kan till 

exempel vara skolor, företag och så vidare. I konfidentialitetskravet ska det insamlade 

materialet inte läcka utan förvaras på ett säkert sätt. Det sista kravet är nyttjandekravet 

som innebär att alla uppgifter man får fram om enskilda personer endast får användas 
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för studiens ändamål. Ingen av dessa krav behöver vi ta ställning till eftersom vi endast 

använder offentliga handlingar. 

Alla har vi politiska åsikter men vi kommer att försöka att lägga våra åt sidan för att 

kunna vara så objektiva som möjligt. Bengt Gustafsson m.fl. (2006, s.16) menar att man 

som forskare inte får leta efter material som stärker sin egen hypotes eller åsikt utan 

man ska försöka visa verklighetens ”sanning” som den är. Därför är vår mening med 

litteraturgenomgången att leta efter texter som ger stöd för både förskolans läroplan 

och motionens. Genom att studera läroplanstexter får vi ta del av de tankar och idéer 

som författarna vill förmedla. När vi läser texterna påverkas våra handlingar och tankar 

av innehållet (Bergström & Borelius, 2012, s.17). När vi gör studien måste vi tänka på 

detta eftersom vi har tidigare erfarenheter och tankar som kan påverka hur vi tolkar 

texterna och partiet i studien. Men genom att vara medvetna om att texterna påverkar 

kan vi vara mer objektiva när vi studerar dem. 

Fördelning av arbetet 

Arbetet i sin helhet har vi gjort tillsammans men vi delade upp sökandet efter litteratur 

inom tidigare forskning. Resultatredovisningen delades också upp genom att Pontus 

analyserade läroplanstexterna och Josef tog dokumenten som SD skrivit. Jämförelserna 

mellan de olika texterna gjordes tillsammans.  

Resultatredovisning 
I resultatredovisningen presenterats de olika policytexterna, SD:s motion och deras 

partiprogram. Vidare analyseras dokumenten i det vi kallar jämförelse.  

En del av en formuleringsprocess 

1998 fick förskolan sin första läroplan men man kunde se tendenser till en läroplan 

redan på 1970-talet (Lidensjö & Lundgren, 2000, s.113).  1996 fick skolverket ta över 

ansvaret för förskolan istället för socialstyrelsen hävdar Lidensjö & Lundgren (2000, 

s.114). Bakgrunden till detta var att Barnomsorg- och skolakommittén omarbetade 

läroplanen så att den skulle passa till förskoleklass och skolbarnomsorg och i riksdagen 

antogs detta förslag. Efter det fick kommittén ytterligare arbetsuppgifter av regeringen 

att ta fram ett måldokument för förskolan vilket skedde genom en utredning (Att erövra 

omvärlden). Regeringen använde sig av delar av utredningen och gjorde om dem till en 

proposition. Riksdagen antog också propositionen och i och med det fick förskolan sin 

första läroplan (Lpfö 98). 2010 reviderades läroplanen till att bli det dokument som 

gäller idag.  

Att erövra omvärlden  

Dokumentet ”Att erövra omvärlden” är ett förslag till läroplan för förskolan (1997) 

vilket är framtaget av Barnomsorg- och skolakommittén. Det är en utredning som hade 

som syfte att föreslå hur innehållet och målen i läroplanen skulle utformas. Vi kommer 

lyfta stycken ur utredningen som berör inkludering av barn från olika kulturer. 

Framförallt kommer vi att fokusera på bakgrundstexterna och analysera dessa stycken 

för att se vilken syn på barn och mångkultur som framträder. Under rubriken ”BOSK 



 13 

utredningen och propositionen” kommer stycken som är gemensamma för båda 

texterna att lyftas för att det ska bli tydligt vilka likheter som finns hos dem. 

I ett stycke står det att förskolan kan vara invandrarbarns första skola, kring det står 

det:  

”Det är mycket som kan vara främmande och svårt. Om personalen med hjälp av kroppskontakt, 

närhet, värme och omsorg lyckas få kontakt med invandrarbarn blir även svenskarna i förskolan 

positiva förebilder vid sidan av föräldrarna.” (BOSK, 1997, s.75). 

Ett annat stycke i BOSK utredningen tar man upp mångfald och där står det:  

”Likheter och olikheter öppnar nya möjligheter, men detta sker inte per automatik. Det finns inte 

en utstakad och enkel väg till ett samhälle där allas lika värde och rätt till olikhet är självklar. 

Förmåga till lyhördhet för varandras argument och uttryck, ömsesidig respekt, empati och 

inlevelseförmåga i varandras situation, är grundläggande för att kunna möta och se glädje i 

kulturell mångfald.” 

Utredningen (BOSK, 1997, s.76-78) tar upp hur man ska se på olikheter och likheter. 

Oftast lyfts olika barns och föräldrars kulturella bakgrund vid speciella tillfällen som till 

exempel temadagar, kulturdagar och så vidare (ibid. s.76). BOSK hävdar att man gör det 

för att positivt stödja andra kulturer. Ett problem som enligt utredarna kan uppkomma 

är att istället för att låta mångkultur genomsyra verksamheten används det endast vid 

speciella tillfällen (ibid. s.76). Det finns också en motsatt risk att personal är rädd och 

osäker på hur man ska lyfta kulturer, vilket kan leda till ett osynliggörande och föräldrar 

och barn kan känna att de inte kan identifiera sig med verksamheten. BOSK utredningen 

(1997, s.76-77) uttrycker en positiv syn på olika och lika och återigen ger utredningen 

förslag på hur det går att arbeta för att få fram det positiva.  

Mångkulturen sammanfattar utredningen med att skriva:  

”Den mångkulturella förskolan skall återspeglas i både verksamheten och miljön. Men förskolan 

har också ett ansvar att inte ensidigt fokusera på enbart etnisk olikhet mellan människor. (...) 

Det är viktigt att både likheter och olikheter görs till föremål för barns eget funderande och 

reflekterande.” (ibid. s.77). 

Kommentar: 

I fråga om kultur och inkludering kan man se att utredarna använder sig av ord som 

invandrarbarn och svenskar. Man belyser även att svenskarna ska bli positiva förebilder 

tillsammans med invandrarbarnens föräldrar. Att använda ordet positiva förebilder om 

svenskar är också ett intressant ordval. Utredarna är otydliga med vilka som innesluts i 

termen svensk. I utredningen lyfts mångfald som något positivt eftersom den skriver att 

målet är att kunna glädjas i möten med andra. Dock problematiserar den ändå 

mångfaldsbegreppet eftersom den menar att detta glädjefyllda möte kräver att man 

agerar på ett visst sätt i mötet med andra. Utredningen menar att ett samhälle präglat av 

mångfald där alla har rätt till att vara sig själva inte är enkelt att uppnå. Det är intressant 

att utredarna väljer att använda sig av formuleringen ”inte en utstakad och enkel väg” 
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istället för att skriva om de svårigheter eller utmaningar man kan möta i formandet av 

ett mångkulturellt samhälle. I utredning uttrycker författarna i BOSK att det finns en 

uppfattning om att mångkultur förknippas med enbart etnisk olikhet men det står att 

det inte bara är det som ska fokuseras. Utredningen lyfter också att andra kulturella 

skillnader ska fokuseras så som sociala, geografiska och familjemässiga 

likheter/olikheter.  

Vi fann ett citat i BOSK utredningen (1997, s.75) intressant där man skriver om att 

förskolan kan vara invandrarbarnens första skola där man som personal ska försöka bli 

”svenska” förebilder jämte föräldrarna.  I stycket går det att se att det inte görs skillnad 

på personalen i förskolan, utan alla som jobbar där är ”svenskar”. BOSK (1997, s.73) 

skriver att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Detta väcker frågor kring varför de 

inte ser personalen på förskolan som en grupp med stor mångfald utan som en homogen 

grupp vilket i det här fallet är ”svensk”. Det kan också mena att ordet ”svensk” innehåller 

flera kulturer och att för att vara ”svensk” kan man ha olika kulturer. Det går att tyda sig 

till att det är skillnad på människor och för att lyckas inkludera invandrarbarn behöver 

man få en kontakt med barnen vilket går att få genom kroppskontakt, närhet, värme och 

omsorg.  

Proposition  

Utifrån BOSK utredningen lade regeringen fram en proposition i riksdagen (Regeringen 

1997/98:93). Ur den har vi tagit ut delar som berör mångkultur, inkludering och språk i 

förskolan och som inte finns med i utredningen.  

I propositionen står det under rubriken principiella utgångspunkter: 

”Regeringen ser allvarligt på att vissa grupper av barn, för vilka förskolan skulle kunna vara ett 

stort stöd, riskerar att inte alls få del av den.  Det kan gälla barn med invandrarbakgrund och 

barn i socialt utsatta områden med hög arbetslöshet, vilket innebär en allvarlig risk för ökad 

segregering.” (ibid. s.9) 

Förskolan ska enligt propositionen även arbeta med frågor om kulturell mångfald och 

skillnader/likheter mellan barn:   

”Förskolan skall även ge barnen möjligheter att ta del av såväl samhällets kulturutbud, det egna 

kulturarvet som minoriteternas och invandrarbarnens kultur. I den mångkulturella förskolan 

finns barn med olika bakgrunder. Att stärka barns identitet är ett viktigt uppdrag i förskolan, 

liksom att utveckla barns inlevelseförmåga och respekt för olikheter mellan människor.” (ibid. 

s.22) 

Senare i propositionen lyfts även frågor om förskolan förhållande till språk och där står 

det: 

”Språkutveckling och identitetsutveckling går hand i hand. Förskolan bör bidra till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att både lära sig svenska och bibehålla och utveckla 

sitt modersmål.” (ibid. s.21)  



 15 

”Förskolläraren skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och 

stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling och att det enskilda barnets kulturella och 

språkliga bakgrund härvid respekteras och beaktas,”(ibid. s.41) 

Kommentar:  

Regeringen aktualiserar att det finns ett problem i samhället att barn från vissa grupper 

av människor inte får ta del av förskolans verksamhet. De understryker det genom att 

använda ord som allvarligt och risk. Som en del i den senare analysen är det intressant 

varför man väljer att skriva ut barn med invandrarbakgrund och invandrarbarnens 

kultur som en del i texten och fundera över vad det får för betydelse för läsaren. 

Minoritetskulturen urskiljs också tillsammans med invandrarbarnens kultur ifrån den 

”vanliga”. Propositionen lyfter vikten vid att utveckla sin egen identitet vilket man 

kopplar samman med språket. Några ord propositionen använder sig av när det gäller 

språkutveckling som vi finner intressanta är bör, bibehålla och beakta.  

BOSK utredningen och propositionen 

De kommande meningarna är det som är gemensamt och oförändrat mellan utredningen 

och propositionen gällande mångfald och språk.  

”Att bedriva en pedagogisk verksamhet är i djupare mening en fråga om att såväl utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv värden, traditioner och 

historia, språk och kunskaper från en generation till nästa.” (ibid. s.33) 

I propositionen och BOSK utredningen lyfter författarna att i världen rör sig allt fler 

människor över nationsgränserna. Båda dokumenten skriver att detta ställer krav på 

människor att utveckla en förmåga att leva i ett samhälle som präglas av kulturell 

mångfald och förstå de värden som finns i ett sådant samhälle. För att barnen ska 

tillägna sig den förmågan, bidrar medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i 

andra kulturer. Det ska leda till att barn får förståelse för andra människors livsvillkor 

och värderingar. Förskolan är en social mötesplats där olika kulturer möts vilket ger 

möjligheter och ansvar till personalen att ge barnen förutsättningar att förberedas för 

det internationaliserade samhället. Sist i stycket står det: 

”Vitaliteten i mångkulturella barngrupper skall på ett naturligt och meningsfullt sätt användas i 

det pedagogiska arbetet. Genom att barnen får ökade kunskaper om och förståelse för kulturella 

likheter och olikheter motverkas fördomar och intolerans.” (ibid. s.35) 

Vidare i de båda policytexterna fortsätter man att skriva om det internationaliserade 

samhället och rörligheten över nationsgränser. I det föregående stycket handlade det 

allmänt om de krav som ställs på människor i samhället men i det här stycket fokuseras 

förskolepersonalen. Kraven är detsamma som i stycket innan, att man ska utveckla en 

förmåga att leva sig in i alla människors villkor och värderingar. Mångkulturen i 

förskolan ger barnen i verksamheten möjlighet till att grundlägga aktning och respekt 

för alla människor oavsett vart de kommer ifrån. Verksamheten ska också bidra till att 

alla barn utvecklar förmågan till omtanke och omsorg för andra människor och 

dessutom ska förskolan ska vara öppen och respektfull för skillnader hos individers 
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uppfattningar och levnadssätt. Barnens medvetenhet och tankar om likheter och 

skillnader mellan människor ska konstruktivt användas i förskolan. BOSK utredningen 

och propositionen lyfter att förskolan ska arbeta mot att alla barn utvecklar sin identitet 

och känner delaktighet i den egna kulturen samt utvecklar känsla och respekt för andra 

människors kulturer. Sista stycket vi valt att lyfta handlar om språk, identitet och kultur: 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

skall lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Förskolan skall bidra till att 

barn med ett annat modersmål än svenska får möjligheter att både lära sig svenska och att 

bibehålla och utveckla sitt modersmål samt att utveckla en dubbel kulturtillhörighet.” (ibid. s.34) 

Kommentar: 

Båda policytexterna framhåller att den pedagogiska verksamheten har som syfte att föra 

vidare kulturen till kommande generationer. Det framhävs att människor förflyttar sig i 

större utsträckning mellan länder. Ordet som visar på den tendensen är 

internationalisering och meningen den växande rörligheten över nationsgränser. 

Bredden av barn med olika kulturer ska nyttjas och användas i verksamheten. Texterna 

ställer krav på att förskolepersonalen ska kunna sätta sig in i hur andra människor lever 

och tänker. Förslagen till läroplanstexten lyfter vikten vid att lära ut om olikheter och 

likheter mellan människor, då man anser att det leder till respekt och förståelse för alla 

människor.  Texterna hävdar att språket är ett viktigt verktyg för formandet av identitet. 

Barn med ett annat modersmål ska få möjlighet att bevara sitt språk men också 

möjlighet att få ta del av det svenska språket för att få en dubbel kulturtillhörighet. 

Läroplan för förskolan 

Vi kommer lyfta stycken ur Lpfö (98/10) som vi finner intressanta för att visa på vilket 

synsätt den har i fråga om mångkultur och inkludering.  

I Lpfö (98/10, s.4) står det att verksamheten ska hjälpa barnen att utveckla empati och 

omtanke för andra människor och att barnen ska utveckla en öppenhet och respekt för 

skillnader hos människors levnadssätt. Man skriver också i Lpfö 98/10 att barnen ska få 

utrymme till att tillsammans med andra barn få reflektera och diskutera sina tankar 

kring livsfrågor.  I Lpfö 98/10 står det att man ska ta tillvara alla barns tankar och idéer 

och på grund av detta byggs det upp en medmänsklighet till varandra och andra. Det 

syns också att respekten för hur olika människor tänker och lever är central för att 

uppnå detta.  

I läroplanen för förskolan (98/10, s.4) lyfts att människor allt oftare flyttar mellan olika 

länder vilket leder till kulturell mångfald i förskolan. Detta gör att barnen i 

verksamheten får en möjlighet att tillägna sig en respekt och aktning för alla människor 

oavsett härkomst.  

Att Sverige har blivit mer internationaliserat gör att människor måste lära sig att leva 

med och skapa en förståelse för mångfalden av människor och kulturer som finns i 

samhället. Förskolan är en plats som kan stärka den förmågan genom att den präglas av 
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möten mellan olika kulturer och människor. Precis som BOSK utredningen och 

propositionen skriver Lpfö 98/10 att förståelsen för sitt eget kulturarv och delaktighet i 

andras kulturer utvecklar förmågan att leva sig in i hur andra människor lever och vad 

de har för värderingar. Läroplanen anger att: 

”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 

bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.” (Lpfö 98/10, s.6)   

Skolverket (2015-11-02) menar att de nationella minoritetskulturer som finns i Sverige 

är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 

Ett strävansmål som finns i läroplanen är att förskolan ska sträva efter att barnen 

känner sig delaktiga i den egna kulturen samt att de utvecklar en känsla för andra 

kulturer och respekt. Under rubriken ”Förskolans uppdrag” i läroplanen står det:  

”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande 

som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kun-skaper – från en 

generation till nästa” (ibid. s.6) 

Precis som tidigare policytexter lyfter Lpfö 98/10 språk, lärande och 

identitetsutveckling och hur dessa hör samman. Läroplanen skriver att barn med 

utländsk bakgrund lättare tillägnar sig det svenska språket och kunskaper i andra 

ämnen genom att utveckla sitt modersmål. Förskolan ska vara delaktig i utvecklingen av 

det svenska språket för barn med annat modersmål än svenska. Dessutom ska förskolan  

medverka för att dessa barn ska få en möjlighet att utveckla sitt modersmål. 

Kommentar: 

I Lpfö (98/10) står det att delaktighet i den egna kulturen är eftersträvansvärt. Både 

barnens eget skapande av kultur och det kulturella arvet ska lyftas och vara en del av 

förskolans verksamhet för att det ska gå i arv. Begrepp som används för benämning av 

olika barn är barn från nationella minoriteter och de med utländsk bakgrund. I 

läroplanen motiverar man modersmålsundervisningen med att det förbättra lärandet i 

svenska och andra områden. Språket inverkar även på barnens identitetsutveckling.  

Jämförelse mellan policytexterna 

I Lpfö 98/10, ”Att erövra värden” och propositionen till Lpfö 98 finns det ett konsensus 

vad gäller mångfalden. Texterna lyfter fram att mångfalden är något positivt vilket man 

ska arbeta med i verksamheten. På flera ställen i texterna tar man upp vikten vid att låta 

barnen utveckla sin egen kultur. Sättet man lever och tänker på handlar om vilken kultur 

man har och då blir synsättet i skrivningarna mer tydligt eftersom man vill att alla barn 

oavsett kultur ska visa respekt för varandra.  I det här synsättet får även mångkulturen 

ett värde i sig på grund av att man tillsammans med andra kan uppnå förståelse och 

respekt för varandra. Detta leder till att det är mötet mellan olika tankar och synsätt som 

är det viktiga.  
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Dock finns det ett stycke i ”Att erövra omvärlden” och propositionen för förskola där ett 

annat synsätt framträder, vilken är att barnen ska få en dubbel kulturtillhörighet. Det 

finns en liknande skrivning i Lpfö 98/10 fast man har bytt ut dubbel kulturtillhörighet 

mot flerkulturell tillhörighet. Barnen som ska utveckla en dubbel kulturtillhörighet i 

utredningen och propositionen är barn med ett annat modersmål medan barn som ska 

utveckla en flerkulturell tillhörighet i Lpfö 98/10 är barn från nationella minoriteter och 

barn med utländsk bakgrund. Dessa ord sätter olika ramar på hur man ska arbeta i 

förskolan. Till exempel i Lpfö 98/10 blir flerkulturell tillhörighet bredare än dubbel 

kulturtillhörighet eftersom dubbel endast är två medan flera hänvisar till många. Det här 

stycket skiljer sig ifrån alla andra skrivningar i policytexterna vad gäller hur arbetet med 

mångfald ska gå till. Anledningen är att stycket är ensamt om att uttrycka att barnen kan 

tillägna sig en till kultur. I Lpfö 98/10 har regeringen valt att använda ”förskolan kan 

bidra”, vilket betyder att förskolan inte behöver det.  

En skillnad som går att se mellan Lpfö 98/10, BOSK utredningen och propositionen för 

förskolan är att man i läroplanen väljer att ändra begreppet dubbel kulturtillhörighet för 

att istället använda sig av flerkulturell tillhörighet. När utredningen och propositionen 

skriver om dubbel kulturtillhörighet ligger fokus på identitet och språk där dessa 

begrepp går hand i hand och genom att barnen lär sig ett nytt språk får de en ny 

identitet vilket leder till att de får en dubbel kulturtillhörighet. När Lpfö 98/10 tar upp 

flerkulturell tillhörighet finns det ingen förklaring till varför de nationella minoriteterna 

eller barn med utländsk bakgrund ska ta till sig en flerkulturell tillhörighet.  

Identitet är också ett begrepp som används i alla tre policytexterna och synsättet på 

begreppet tycks inte skilja sig ifrån varandra. Identitetsutveckling är något alla barn ska 

få möjlighet till. I policytexterna trycker man på att språk och identitetsutveckling är 

sammanbundna vilket leder till att språkutvecklingen blir ett verktyg för 

identitetsutveckling. På flera ställen i texterna kopplar man kultur till identitet vilket 

leder till att man får en bild av att kultur hör samman med språk också. Det finns därför 

ett tydligt samband mellan språkutveckling, identitetsutveckling och kulturtillhörighet.  

En mening som finns med i propositionen och BOSK utredningen är: ”Vitaliteten i 

mångkulturella barngrupper skall på ett naturligt och meningsfullt sätt användas i det 

pedagogiska arbetet.”. Denna formulering är borttagen ur Lpfö 98/10 och en 

konsekvens för inkludering är då att pedagogerna på förskolan inte behöver koppla 

barnens mångkultur till det pedagogiska arbetet på samma sätt. I Lpfö 98/10 ligger 

fokus, när de skriver om mångkultur istället på att barnen ska utveckla öppenhet, 

respekt och förståelse för andra kulturer. Dock är detta också synsättet i propositionen 

för förskolan och i BOSK utredning. En konsekvent av borttagningen är att personalen 

får färre saker att beakta när man ska arbeta med mångfald.  

Ett ord som används i utredningen och propositionen är invandrarbarn vilket inte finns i 

Lpfö 98/10 utan man använder sig av begreppet barn med utländsk bakgrund. 

Skillnaden blir att Lpfö:s benämning av barnen även inberäknar barn som har föräldrar 
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som har invandrat men är födda i Sverige. Läroplanen använder ett begrepp som är 

bredare och innefattar fler barn.   

SD:s motion 

Vidare i analysdelen kommer vi att lyfta motionen med de ändringar som SD vill utföra 

och som är relevanta för den här studien, för att därefter analysera den i relation till den 

nuvarande läroplanen. Efter det kommer vi även att se om partiets politiska åsikter 

speglas i motionens formuleringar. Som en del av det empiriska materialet lyfter vi vad 

partiet i fråga har för politiska åsikter som kan kopplas till de ändringar som de vill göra 

i förskolans läroplan. I studien är fokus på inkluderingen av barn med olika kulturer och 

vi vill därför veta hur SD ser på dessa frågor. Materialet vi hämtat kommer ifrån SD:s 

egen hemsida och det som framförallt tas med kommer ifrån deras principprogram och 

även saker de skrivit under fliken vår politik, A-Ö. 

År 2011 var första gången som Sverigedemokraterna kom med förslaget om att ändra 

formuleringarna i läroplanen för förskolan som vi är intresserade av att studera. Sedan 

2011 har de även lagt fram samma förslag till motion varje år utan att ha redigerat 

någonting i dokumentet. Första gången det lyftes i utbildningsutskottet fick de avslag 

med motiveringen: 

”Utskottet anser att den gällande läroplanen ger uttryck för en tydlig värdegrund. Motionärernas 

förslag att ta bort t.ex. kravet på att motverka traditionella könsmönster och att avveckla 

modersmålsträningen är steg i fel riktning.” (Utbildningsutskottet, 2015-11-02). 

Den första ändringen som SD vill göra är:  

”En allt mer globaliserad värld ställer höga krav på en medvetenhet om och en förståelse för det 

egna kulturarvet. En sådan medvetenhet och förståelse ger en trygg identitet för våra barn som 

är viktig för att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (motion, 

2011, s.2). 

Motiveringen till omformuleringen handlar om att SD tycker att kulturell mångfald som 

begrepp är problematiskt på grund av att det syftar till hur det svenska samhället ser ut 

idag och hur det formats av invandringen till landet. De hävdar att den politik som 

Sverige har vad gäller invandringsfrågor har bidragit med både negativa och positiva 

förändringar. För att förtydliga att invandringspolitiken inte är riktigt genomtänkt 

menar SD att framväxandet och formandet av det mångkulturella Sverige aldrig har 

genomgått en demokratisk process. De hävdar även att det finns en tveksam 

uppslutning hos den svenska befolkningen bakom denna fråga. Fortsatt menar SD att om 

barn får en medvetenhet och förståelse för det egna kulturarvet och lär sig respektera 

det, kommer det utgöra en god grund för att de även ska kunna respektera alla andra 

människor oavsett var de kommer ifrån.   

Nästa ändring som SD vill göra i förskolans läroplan är: 

”En allt mer globaliserad värld ställer höga krav på en medvetenhet om och en förståelse för det 

egna kulturarvet. En sådan medvetenhet och förståelse ger en trygg identitet som är viktig för 
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att kunna förstå andra människors villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som 

tillhör de nationella minoriteterna får stöd i att utveckla en tvåkulturell tillhörighet”. 

Motiveringen till ändringen är densamma som i det första stycket. Den skillnaden som 

finns är att sista meningen i motiveringen byts ut till: 

”Vi menar också att en sådan medvetenhet och förståelse är en förutsättning för att kunna sätta 

sig in i andra människors villkor och värderingar” (ibid. s.3). 

Vidare i motionen vill SD ändra stycket som behandlar frågor om språk och deras förslag 

lyder: 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling i svenska och uppmuntra och ta 

till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (ibid. s.4). 

Detta motiveras enligt följande: 

”Det har blivit allt vanligare med så kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat 

modersmål än svenska. Vi menar att denna verksamhet försvårar invandrarbarnens anpassning 

till det svenska samhället och att den tar alltför stora ekonomiska och personella resurser i 

anspråk. Vetenskapliga rön från bland annat Danmark har dessutom visat att 

modersmålsträning är så gott som verkningslös. Sverigedemokraterna vill därför avveckla 

modersmålsträningen i förskolan” (ibid. s. 3) 

Den sista förändringen partiet vill göra som är relevant för vår studie är:  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn (...) som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

en svensk identitet och sin förmåga att kommunicera på svenska” (ibid. s.4). 

Jämförelse mellan läroplanen för förskolan och SD:s motion 

Det som går att lägga märke till i de ändringar som SD vill göra i läroplanen för förskolan 

är att det främst handlar om formuleringar som rör kultur och språk eftersom fyra av sju 

stycken handlar om dessa frågor. Det finns skillnader mellan motionen och läroplanen 

vad gäller synen på kultur och språk och vad som är viktigt att lyfta och arbeta med i 

förskolan. I läroplanen nämns kulturell mångfald, modersmålsträning och barn med 

utländsk bakgrund medan motionen inte använder sig av några av begreppen. SD har 

istället valt att lyfta den svenska identiteten och det svenska språket i sina 

formuleringar.  

I läroplanen anses den kulturella mångfalden som skapas i förskolan, genom att allt fler 

människor rör sig från andra länder till Sverige, bidra till att barnen får en möjlighet att 

utveckla respekt och förståelse för människor oavsett vad de har för bakgrund. I 

motionen finns ett synsätt där kunskap om och en förståelse för den egna kulturen är 

det som gör att barnen kan utveckla dessa egenskaper. SD tar även med identitet som en 

viktig del i utvecklandet av förmågorna vilket inte Lpfö 98/10 gör. SD:s formulering 

leder även till att ett tydligare krav på barnen och pedagogerna i förskolan framträder 

än i läroplanen i frågan om vad som skapar en förståelse för alla människor oavsett 

bakgrund. SD skriver att det globaliserade Sverige ställer höga krav på att barnen 
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utvecklar kunskap om det kulturella arvet. Lpfö (98/10, s.4) lyfter istället möjligheter 

som den kulturella mångfalden i förskolan skapar. Mångfalden i barngruppen blir något 

positivt och ses som en tillgång i läroplanen medan kulturarvet blir en tillgång i 

motionens formulering. En iakttagelse är att SD skriver ”våra barn” i motionen när de 

syftar till barnen på förskolan.  

I läroplanen för förskolan (98/10, s.6) uttrycks ett krav på att människor som lever i ett 

samhälle som präglas av mångfald måste utveckla förmågan att leva med och förstå 

värden som finns där. Ett sätt för att uppnå detta är att ge barnen en förståelse och 

medvetenhet om det egna kulturarvet och låta dem vara delaktiga i andras kultur. 

Genom denna medvetenhet, förståelse och delaktighet kan barnen utveckla en förståelse 

för andra människors levnadsförhållanden och värderingar. SD menar till skillnad från 

läroplanen att medvetenhet och kunskap om det egna kulturarvet bidrar till att barnen 

blir trygga i sig själva och därigenom kan de förstå andra människors villkor och 

värderingar. En stor skillnad mellan de båda texterna är att i läroplanen förespråkas att 

barnen ska vara delaktiga och leva sig in i andra kulturer än den egna för att utveckla 

förmåga till empati och respekt för andra kulturer. SD däremot menar att förmågan till 

empati och respekt för andra kulturer utgår ifrån en kunskap om den egna kulturen och 

därför behöver inte barnen vara delaktig i andra kulturer för att utveckla detta. I 

motionen kan uttydas att de nationella minoritetskulturernas barn kan ha möjlighet att 

utveckla en tvåkulturell tillhörighet i förskolan. SD använder inte begrepp som 

mångkulturell eller flerkulturell tillhörighet som det står i Lpfö (98/10, s.6) i samma 

mening utan begränsar det till tvåkulturell tillhörighet. I Lpfö 98/10 nämns även barn 

med utländsk bakgrund. SD har valt att ta bort begreppet barn med utländsk bakgrund 

ur den här meningen och därför är det bara minoritetskulturer som är med och uttrycks 

som en speciell grupp. Både motionen och läroplanen gör att vissa grupper av barn blir 

urskilda från resten av barngruppen och markerar de skillnader som finns mellan 

barnen på förskolan. I läroplanen för förskolan har förskollärarna mer 

handlingsutrymme jämfört med i motionen, när det kommer till arbetet med 

mångfalden som finns representerad på förskolan vad gäller barn med olika bakgrunder 

och kulturer. Anledningen till det är att läroplanen lyfter att förskolan är en mötesplats 

för barn och kulturer där förmågan att få förståelse och leva med den kulturella 

mångfalden som finns i dagens Sverige kan utvecklas. I SD:s motion nämns inte att 

förskolan är en social och kulturell mötesplats utan det som nämns om mångfald är att 

världen blivit mer globaliserad och att barnen därför måste utveckla sin kunskap om 

den egna kulturen.  

I både läroplanen och SD:s motion står det att språk, lärande och identitetsutveckling 

hör samman. Läroplanen för förskolan tar även upp vikten av att barn med utländsk 

bakgrund får utveckla sitt modersmål och att detta i sin tur kommer att gynna 

utvecklingen av det svenska språket (Lpfö 98/10, s.7). Även här väljer de som format 

läroplanen att skilja ut barn med utländsk bakgrund ifrån alla andra barn när man 

diskuterar möjligheten att utveckla svenskan och andra kunskapsområden genom 

modersmålsträning. I läroplanen uttrycks dessa barn som speciella och en grupp för sig 
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som står lite utanför den resterande barngruppen. I motsats till läroplanen tar SD inte 

upp barn med olika bakgrunder och möjligheten som modersmålsträning ger för 

utvecklingen inom andra ämnen och svenska. Anledningen till det är att de anser i 

motiveringen till ändringen av läroplanstexten att modersmålsinlärning inte ger någon 

positiv effekt eftersom det försvårar barnens anpassning och assimilering till det 

svenska samhället. Dessutom hävdar SD att på grund av att det inte får någon positiv 

inverkan på barnen, kostar förskolan för mycket pengar och tar mycket resurser är de 

att det inte är lönsamt med modersmålsträning. Vidare i Lpfö (98/10, s.11) vill SD göra 

förändringar när det kommer till barn med annat modersmål än svenska. I läroplanen 

står det att förskolan ska sträva efter att dessa barn utvecklar sin förmåga att använda 

både svenska och modersmål i kommunikation. Dessutom ska förskolan sträva efter att 

de utvecklar sin kulturella identitet. I motionen förändras formuleringen markant då 

strävan istället ska ske mot att barnen utvecklar en svensk identitet och förmågan att 

använda det svenska språket i kommunikation. Ändringen får konsekvensen att det blir 

barnen som ska ändra sig och till att bli svenskar utan att verksamheten behöver 

anpassa sig. I läroplanens formulering blir det däremot krav på förskolan och de som 

arbetar där att anpassa verksamheten så att alla barn kan utveckla sin egen kulturella 

identitet.    

SD:s partiprogram och ståndpunkt vad gäller mångkultur 

Ideologin som ligger till grund för SD:s politik är socialkonservatismen med en tydlig 

nationalism som grund (principprogrammet, 2014, s.11). De anser att för att skapa ett 

samhälle som bygger på samhörighet och trygghet behöver alla ta del av den 

gemensamma kulturen och historien som finns om landet. Som en del av den 

nationalism som partiet hävdar ligger till grund för deras politik, definierar de nation 

med begrepp som kultur, språk, identitet och lojalitet (ibid. s.13). Definitionen innefattar 

inte termer som historisk nationstillhörighet eller genetiskt arv som gör att 

gemenskapen i nationen är öppen för alla människor. Samtidigt hävdar de att vissa 

länder har kulturer och värderingar som tydligt skiljer sig från det svenska och att 

invandring från dem bör begränsas (ibid. 15).  

Fortsatt i partiprogrammet (ibid. s.15) menar SD att för att bli en del av, inkluderas, i 

den svenska nationen ska man antingen vara född i landet eller aktivt välja att vara en 

del av samhället. SD menar att för att räknas som assimilerad till den svenska nationen 

är kravet att personen med en annan nationell bakgrund kan använda det svenska 

språket flytande, att han/hon ser sig själv som svensk, lever efter den svenska kulturen, 

ser historien om nationen som sin egen och känner mer lojalitet till Sverige än något 

annat land (ibid. s.15). 

I flera påståenden i partiprogrammet kan man se att det är viktigt med en svensk 

identitet för att räknas som en del av det svenska folket. Till exempel hävdar SD att 

människor både kan välja att vara en del av nationen eller välja att gå ur den genom att 

byta språk, kultur eller liknande.  SD definierar ordet kultur som ”levnadssättet som 

förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor”. I den definitionen inkluderas till 
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exempel språk, högtider, klädsel och så vidare (ibid. s.18). Kulturen är dock inte statisk 

utan den kan förändras i takt med samhället och delar av andra nationers kulturer kan 

bli en del av den svenska enligt SD, så länge som det sker naturligt, frivilligt och 

successivt. SD menar också att de nya idéer och kulturer som kommer från andra länder 

inte kan godtas om de utgör ett hot mot den nationella identitet som finns i Sverige (ibid. 

s.43). 

SD hävdar att kulturer även kan värderas olika och vara bättre eller sämre vad gäller till 

exempel frågor kring mänskliga rättigheter, demokrati skapande och så vidare (ibid. 

s20). De sämre kulturerna hävdar SD inte vill eller förmår att skapa bra 

levnadsförhållanden för människor tillhörande dessa kulturer. I frågan om mångkultur 

ställer sig SD väldigt kritiskt till idén om ett mångkulturellt samhälle (ibid. s.21). De 

menar att ett samhälle som arbetar för att inte ha en majoritetskultur och som rymmer 

flera olika kulturer eller bildar en gemensam ny mångkultur, i slutändan kommer leda 

till segregation, otrygghet och att motsättningar i landet ökar. Även välfärden blir 

lidande i ett mångkulturellt samhälle enligt partiet (ibid. s.21).  

I frågor som berör skolan och dess roll i samhället lyfter SD vikten av att skolan ska 

bidra till att alla barn tillägnar sig värdet av demokrati, att alla människor är unika och 

värdefulla samt respekt för det svenska kulturarvet (ibid. s.36). 

Andra frågor som lyfts i SD:s motion och som har att göra med inkludering av barn med 

olika kulturell bakgrund handlar om flerspråkighet och modersmål. På SD:s hemsida 

(2015-10-30) under fliken vår politik A-Ö, modersmål, står det att det viktigaste, om 

man vill bo i Sverige, är att tillägna sig det svenska språket. De menar även att 

modersmålsträning motverkar assimileringen till det svenska samhället och därför bör 

det avskaffas för att istället satsa pengar på svenskundervisning. 

I frågan som rör demokrati problematiserar SD begreppets betydelse då de hävdar att 

folkstyre, som demokrati betyder, är svårt att förhålla sig till i ett land där det befinner 

sig många olika folk och där man inte vet vilka som ska ingå i begreppet (ibid.). 

Språkförbistringen menar de även utgör ett problem då det blir svårt att föra en 

gemensam debatt.  SD hävdar även att: 

 ”Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland 

befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl 

fungerande demokrati” (SD, 2015-10-30). 

Jämförelse mellan SD:s Motion och Partiprogram 

I ändringarna SD vill göra finns en tydlig anknytning till den ideologi som partiet har 

som grund för sin politik och ett exempel på det är att förskolan ska fokusera på att 

barnen ska tillägna sig det egna kulturarvet. Dock står inte utskrivet att det är det vad 

det är för kulturarv som de syftar till i stycket utan det är öppet för tolkning men utifrån 

deras åsikter blir det tydligt att det är det svenska kulturarvet som det syftas till.  
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I motionen väljer SD att använda sig av formuleringen ”våra barn”. Med de ordvalen 

skapas associationer till att det ska vara en speciell grupp med barn. På flera ställen på 

deras hemsida står det att Sverige är ett land där många olika folk bor som skiljer sig 

ifrån varandra och i principprogrammet står det att man antingen måste födas in i 

nationen eller aktivt välja att vara en del av den. Det kan ske genom att till exempel lära 

sig svenska och ta till sig den svenska kulturen. Analyserar man ordvalet kan man om 

det ses i ljuset av partiprogrammet, syfta till de barnen som ingår i familjer som gjort ett 

aktivt val att ingå i nationen. Ordvalet kan också ha att göra med SD:s syn på samhället 

där samhörighet är en viktig del eftersom begreppet gör att barnen blir ett ansvar för 

alla. Använder man partiprogrammet och deras andra dokument som finns på hemsidan 

kan ändringen i läroplanen vara ett uttryck för att visa på deras övertygelse om att det 

är viktigt att människor i Sverige känner en samhörighet och delar en gemensam svensk 

identitet. I förklaringen till ändringen får man inte heller ta del av ett förtydligande vad 

som menas med de valda begreppen. Den enda kultur som SD nämner förutom den 

svenska är de nationella minoritetskulturerna. När de nationella minoritetskulturerna 

nämns på skolverkets hemsida (2015-11-02) går det inte att missa att de anses vara en 

viktig del av landets kulturella arv och att alla barn i skolan ska lära sig historian om 

dem. SD lägger stor vikt vid kulturarvet och det kan vara anledningen till att dessa 

kulturer får en framträdande plats i motionen. Det syns i ändringarna som SD vill göra 

hur stor vikt de lägger just vid identitetsskapandet och det egna kulturarvet. Begreppen 

knyts även ihop av partiet genom att de menar att skapar barnen en medvetenhet och 

förståelse för kulturarvet bidrar det till att de får en trygg identitet och därigenom kan få 

förståelse för andra människor. I de dokument där SD beskriver sitt parti och vad de står 

för syns det att de ställer sig kritiska till ett mångkulturellt samhälle och menar att det 

bidrar till flera negativa effekter uppstår. I ett stycke använder man uttrycket ”stor vikt” 

vilket gör att det blir extra viktigt för de verksamma förskollärarna att arbeta med 

området som i det här fallet är barnens svenska. Om man studerar motiveringen till 

formuleringen ser man att partiet tydligt visar på den politik och ideologi de står för. 

Inkludering och assimilering hävdar SD främst åstadkoms om barnen lär sig det svenska 

språket vilket även går att se i deras partiprogram. Att SD tar stöd i forskning för att visa 

på att deras skäl till att vilja förändra skrivelserna i läroplanen gör att det blir mer tyngd 

bakom det de hävdar. Det är dock svårt att veta exakt vilken forskning det handlar om 

eftersom de inte ger en referens till exempelvis den danska studien som anses vara den 

de framförallt grundar ändringen om modersmålsträning på. 

Diskussion 
Diskussionen kommer utgå från våra frågeställningar för att det ska bli tydligt vad vi har 

kommit fram till i studien. 

Vad är skillnaderna i den nuvarande läroplanen och i SD:s motion när det gäller 

synen på inkludering av barn med olika kulturell bakgrund? 

Som det går att se i jämförelsen mellan läroplanen och SD:s motion är det stora 

skillnader mellan hur texterna förhåller sig till mångfalden av kultur och barn som finns 

i förskolans verksamhet. SD skriver inte särskilt mycket om att det förekommer utan det 
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är endast tre meningar där man kan se avtryck av skillnader mellan människor i Sverige 

idag. Den ena är att världen blivit mer globaliserad, den andra är det stycket där de 

nationella minoriteterna lyfts och den tredje och sista är att de nämner barn med annat 

modersmål än svenska. Läroplanen har till skillnad från SD många formuleringar där 

barn med olika bakgrunder nämns och där den kulturella mångfalden lyfts. Barn med 

olika kulturella bakgrunder inkluderas i läroplanstexten men det finns även svårigheter 

med formuleringarna.  

Vi anser att det finns två problem med Lpfö:s 98/10 skrivningar om nationella 

minoriteter och barn med utländsk bakgrund ska bli flerkulturella. Det första problemet 

är att det blir skillnad på olika barn eftersom man delar upp barnen i olika grupper, så 

som nationella minoriteter och barn med utländsk bakgrund. Vi tycker att det är 

problematiskt på grund utav att man gör skillnad på kulturer och att det endast är dessa 

barn som ska till sig en annan kultur. I förskolan kan det därför bli en hierarki där den 

svenska kulturen framhävs mest för att man vill ge barnen från de nationella 

minoriteterna och barnen med utländsk bakgrund en kultur till. Ett exempel på det är att 

pedagogerna troligtvis har olika mycket kunskap om olika kulturer. Vissa kulturer kan 

då komma i skymundan för andra vilket kan leda till att barnen uppfattar vissa kulturer 

som viktigare. Skrivningen visar på att det finns ett värde hos alla barns kultur och att 

det är viktigt att synliggöra dessa i förskolan. Det andra problemet är att man i Lpfö 

98/10 använder sig av begreppet flerkulturell tillhörighet utan att förklara vad det 

innebär. Begreppet i sig är väldigt öppet på grund av att det inte finns någon 

begränsning i antal. Handlar utvecklingen av flerkulturell tillhörighet i läroplanen 

egentligen om att barnen med annan bakgrund också ska tillägna sig svensk kultur? 

Eller handlar det om att de ska få möjligheten att ta till sig av alla kulturer som är 

representerade på förskolan och i samhället? Läroplanen är mer inkluderande vad gäller 

alla kulturer som finns representerade i Sverige än SD men det finns andra utmaningar. 

Till exempel gör läroplanen skillnad på de ”svenska” barnen och de barnen som inte 

ingår i den gruppen genom att det inte står att alla barn kan ges möjlighet att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet. I skrivningarna anser vi att flerkulturell kulturtillhörighet är 

något som framhävs som positivt.  Utgår man från att det handlar om att ta till sig en 

eller flera kulturer än den egna och om det är positivt borde barn med ”svensk” 

bakgrund också inräknas i skrivningen. Vidare kan formuleringen i läroplanen även 

tolkas som att flerkulturell tillhörighet endast handlar om att ta till sig en eller flera 

kulturer. Men barnen från de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund 

lever i ett svenskt samhälle och kommer i kontakt med det varje dag genom förskolan. 

Är det då på grund av detta Lpfö 98/10 tar upp det i sin skrivning? Lpfö 98/10 skriver 

dock att ”förskolan kan bidra”, vilket betyder att förskolan inte behöver det. Vi uppfattar 

att eftersom läroplanen tar upp detta är det önskvärt att barnen från de nationella 

minoriteterna och barnen med utländsk bakgrund får ta till sig flera kulturer. Vi 

uppfattar skrivningen som problematisk formulerad eftersom ”kan bidra” inte betyder 

att pedagogerna på förskolan behöver jobba med detta eller att man ens behöver ha det i 

åtanke vilket krävs av dem när det till exempel kommer till resterande del av 

värdegrunden. 
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SD:s motion väljer en annan väg än Lpfö 98/10 och skriver istället att endast nationella 

minoriteter ska få en tvåkulturell tillhörighet och man väljer att ta bort begreppet barn 

med utländsk bakgrund ur formuleringen. Detta kan underlätta för pedagogerna på 

förskolan eftersom de endast behöver fokusera på den svenska kulturen och de 

nationella minoritetskulturerna. För att problematisera tvåkulturell tillhörighet kan man 

fråga sig hur blir det om en av föräldrarna till ett barn på förskolan har samisk ursprung 

och den andra föräldern är tornedaling? Det skapar ett dilemma på realiseringsarenan 

eftersom pedagogerna på förskolan måste fundera över hur de kan arbeta med detta? 

Ska man ta den svenska kulturen och sedan välja en av föräldrarnas kultur som man vill 

arbeta med? Eller ska man ta föräldrarnas kulturer och ignorera den svenska? Det är 

svårt att lösa detta problem eftersom i formuleringen finns redan ett bestämt fast antal 

kulturer barn kan eller får ha. Vidare anser vi att det blir problematiskt när SD väljer att 

utesluta den kulturell mångfalden i sina formuleringar. SD skriver inte varför de vill ta 

bort den formuleringen men det går att koppla det till en förklaring de har i sin motion. 

Där menar de att utvecklingen av det mångkulturella samhället har skett på 

odemokratiska grunder och att det finns ett tveksamt folkligt stöd för det. Därför antar 

vi att det är en av anledningarna till att SD inte vill skriva ut kulturell mångfald och 

flerkulturell tillhörighet i motionen. I motionen används begreppet ”våra barn” och en 

fråga det går att ställa sig är om det handlar om alla barn eller är det endast vissa barn 

som de syftar till. Anledningen till att vi funderar över varför man använder begreppet 

är för att ordet ”våra” visar det på att det handlar om en särskild grupp med barn. SD har 

en tydlig bild av vilka människor det är som är svenskar eftersom de menar att det 

måste ske genom att antingen födas i landet eller aktivt välja att vara en del av nationen 

och tillägna sig kunskaper som till exempel svenska. Ingår då barn som kommer från 

familjer där föräldrar inte uppfyller kraven SD ställer för att räknas som svensk? Räcker 

det att barnen är födda i Sverige för att räknas som en del av nationen eller kräver det 

att de kan det svenska språket? Samtidigt som begreppet kan utesluta barn kan det även 

innefatta alla barn om det handlar om hela barngruppen på förskolan. SD:s politiska 

åsikt är att skapa ett land där alla människor känner samhörighet med varandra för att 

skapa en gemensam nationell identitet. Är det så att begreppet ”våra” är ett uttryck för 

den politiken och partiets mål med Sverige? Det är svårt att veta exakt vad de har för 

syfte med att använda begreppet men det skapar en hel del funderingar.   
 

Eftersom läroplanen för förskolan tar upp ett samband mellan begreppen 

kulturtillhörighet, identitetsutveckling och språkutveckling blir 

modersmålsundervisningen viktig för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin  

identitet och att få en kulturtillhörighet. Utgår man ifrån denna syn som läroplanen visar 

på blir inkluderingen lidande om man inte får med alla dessa tre begrepp. Till exempel 

om man inte möjliggör ett utvecklande i språk kommer kulturtillhörighet och 

identitetsutvecklingen bli lidande och vice versa. Det är stora utvecklingsområden och 

får inte barnet möjlighet att utveckla dem kan man undra ifall man verkligen inkluderar 

hela barnet i förskolan. SD har inte ändrat dessa skrivningar som Lpfö 98/10 har men de 

har begränsat språkutvecklingen till att bara gälla det svenska språket. Vi anser att 
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läroplanen för förskolan är mer inkluderande på grund av att den innefattar alla barns 

språk vilket leder till att synliggöra barnens kultur i verksamheten.   

Hur förhåller sig de två läroplansformuleringarna till forskningen inom det 

aktuella området?  

I forskningen finner vi stöd för att anta att modersmålsträning kan ha negativa effekter 

på barnens inkludering i den övriga barngruppen då svenska språket är en statussymbol 

(Löfdahl & Hägglund 2012). Dessutom får ofta barnen med annat modersmål gå iväg och 

sitta själva med modersmålsläraren vilket leder till att de skiljs från den övriga 

barngruppen (ibid.). Att separeras från den övriga barngruppen gör att skillnader 

framkommer vilket kan leda till uppdelningar i vi och dem (Lorentz & Bergstedt 2006). 

Utifrån den här forskningen blir modersmålsinlärning något negativt för inkludering och 

det styrker SD:s argument att vi borde avveckla den. Annan forskning ställer sig dock 

emot detta och hävdar att för att lära sig svenska är det viktigt att man får utveckla sitt 

modersmål (Sandvik & Spurkland, 2011; Wagner m. fl. 2010). Anledningen till det är att 

modersmålet hjälper barnen att få förståelse för svenska ord. Modersmålet hjälper även 

till med inkluderingen i barngruppen på grund av att barn som får modersmålsträning 

kan samtala på samma nivå som barn i samma ålder (Sandvik & Spurkland, 2010). 

Det handlar då inte om språklig kunskap utan att barnen är i samma kognitiva 

utvecklingsfas.  

Det är ett falsk påstående att modersmålsträning skulle leda till sämre assimilation 

hävdar Banks (2008, s.24-25), då han har studerat assimilering hos barn med 

invandrarbakgrund i Storbritannien. Barnen i studien fick problem eftersom 

assimileringen ledde till att barnen tappade sitt första språk, kultur och identitet (ibid. 

s.24-25). På grund av att de förlorade dessa egenskaper passade inte barnen in i sin 

gamla kultur eller den nya för att trots att de hade lärt sig det nya språket och kulturen 

såg de inte ut som de “typiska eleverna”(ibid. s.24-25). Enligt dessa påståenden är det 

bättre för inkluderingen om hemspråket blir kvar eftersom barnen inte riskerar att 

utelämnas från sin första kultur. Om man ser till SD:s motion och inkludering spelar det 

ingen roll att de vill ge barnen svensk kultur och språk då man från samhällets håll 

redan har en syn på hur man som “svensk” ser ut.  Barn lär sig redan från tidig ålder att 

tänka saker i motsatspar med fokus på skillnader menar Lorentz och Bergstedt (2006, 

s.28). Därför ser de redan vilka skillnader som finns mellan barnen som vistas på 

förskolan. Om förskolan då bara fokuserar på den svenska kulturen och det svenska 

språket kommer en norm att skapas och de barnen som inte passar in i denna grupp 

kommer anses vara annorlunda. Läroplanen för förskolans formuleringar ger större 

utrymme för barn med olika kulturell bakgrund att bli inkluderade genom att de tar med 

mångfalden av kultur. Anledningen är att mångkulturellt arbete har som mål att visa på 

alla människors likheter och olikheter för att bryta normer som gör att barn blir sedda 

som annorlunda enligt Ljungberg (2005, s.111). 

 

SD föreslår en ändring i ett strävansmål där de skriver att förskolan ska sträva efter att 

barn med ett annat modersmål än svenska ska utveckla en svensk identitet och det 
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svenska språket. I sitt principprogram skriver SD att de vill skapa samhörighet mellan 

människor som bor i Sverige för att bilda en nationell identitet. Vi tolkar att det är på 

grund av detta som de vill ändra detta strävansmål i Lpfö 98/10. En missuppfattning 

som finns i mångkulturell utbildning är att det kommer att splittra människor och dela 

upp landet i olika grupper hävdar Banks (2008, s.31). Ett problem är att människor 

redan uppfattar landet som enat fast det finns kulturella skillnader i form av 

löneskillnader, klasskillnader, könsskillnader och så vidare (ibid. s.10-11). Det finns en 

problematik i hur SD formulerar sig eftersom det inte finns en klar definition över vad 

svensk identitet betyder. Till exempel skriver Lunneblad (2006, s.9) att det finns en syn 

att Sverige har gått från att vara homogent till att bli heterogent vilket inte är fallet. Utan 

det har alltid funnits flera olika kulturer i Sverige, till exempel finns det i samhället 

människor som tillhör olika klasser, generationer, kön och dessutom bor människor på 

olika platser (Lunneblad 2013, s.25). Detta har lett till att Sverige alltid har haft en 

kulturell mångfald (ibid. s.25). Vilken av dessa kulturer ser man då som den svenska? Är 

det människor från Norrland som har den svenska identiteten och kulturen eller är det 

människorna i södra Sverige eller är det människor som bor i Stockholm? Det finns 

ingen enhetlighet i vad som är den svenska identiteten och därför passar formuleringen 

som redan finns i Lpfö 98/10 bättre där det istället för svensk identitet står kulturell 

identitet. När man använder den formuleringen inkluderar man barnen eftersom det blir 

ett tillvaratagande på barnens egna kultur. Lunneblad (2013, s.25) styrker detta genom 

att lyfta att det mångkulturella begreppet borde breddas för att inte endast fokusera på 

etniska grupper utan även andra aspekter som de vi tidigare tagit upp. 

Avslutning 

Utifrån de begrepp som vi har analyserat och diskuterat kan vi se att läroplanen för 

förskolan och SD:s motion ger olika mycket handlingsutrymme och sätter olika ramar 

för hur pedagogerna på förskolan ska arbeta med inkludering av barn med olika 

kulturell bakgrund. I SD:s motion kan inkluderingen av dessa barn begränsas på grund 

av att man använder formuleringar som gör att det endast är det svenska som 

prioriteras. I läroplanens formuleringar finns det däremot möjligheter för alla barn att 

känna igen något på förskolan ifrån den kultur som finns i deras familj och släkt. I 

läroplanen har vi även funnit att mångfalden av kultur ses som något positivt medan SD 

hävdar att det finns problematik med detta. Ett sätt att se detta på är att läroplanen ser 

mångfalden som ett verktyg för att utveckla barnens kunskaper och förståelser för 

andra människor. SD ser inte detta som ett verktyg utan menar att förskolebarn istället 

behöver kunskap om den egna kulturen för att bygga en förståelse för andra människor. 

Begrepp i SD:s motion som vi anser begränsar inkluderingen är tvåkulturell tillhörighet, 

att de väljer bort kulturell identitet och ersätter det med svensk identitet och att de inte 

väljer att se förskolan som en kulturell mötesplats för barnen. Utifrån forskning och den 

kunskap vi har tillägnat oss under studiens gång om inkluderingen av barn med olika 

kulturell bakgrund finner vi att läroplanen ger pedagogerna större möjligheter att få 

barnen att känna sig inkluderade i förskolan.  
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Den här studien har bidragit med att belysa hur politiker använder sig av institutioner så 

som förskolan för att påverka samhället i den riktning som de vill. I motiveringar för 

ändringen av läroplanen i SD:s motion går det att se denna typ av till exempel att de 

lyfter invandringspolitiken. Studien har även bidragit med förståelse till att läroplanens 

formuleringar får en påverkan på vad förskolebarnen har för möjlighet till inkludering. 

Bara för att läroplanen är ett styrdokument som pedagogerna ska följa betyder det inte 

att man ska ta allt för sanning utan man måste kritiskt granska det som står och fundera 

över vad det får för konsekvenser för barnen och verksamheten.  

Metoddiskussion 

Det svåraste under arbetets gång har varit att vara objektiva eftersom vi redan hade 

åsikter och om SD innan vi började arbetet.  För att undvika att våra åsikter synliggörs 

har vi efter bästa förmåga varit neutrala i sökandet efter litteratur genom att inte söka 

efter det som styrker våra åsikter. Detta på grund av att vi ville ge en korrekt bild av SD:s 

motion och Lpfö 98/10. För att ha en neutral bild av SD valde vi att bara lyfta det partiet 

säger om sig själva och deras syn på mångkultur.  

Vi fann upplägget av analysdelen svårt till en början på grund av att vi kände att vi både 

tolkade och analyserade texterna på samma gång. Vi hade också problem med hur vi 

skulle presentera texterna i analysen då vi först staplade citat vilket gjorde att det vart 

svårt att läsa. Efter att ha funderat kring upplägget kom vi fram till att vi skulle skriva 

om citaten med egna ord vilket även underlättade analysen. 

Vidare forskning 
Vi har fokuserat på formuleringsarenan men det vore intressant att studera 

realiseringsarenan och undersöka hur pedagogerna på förskolan jobbar med mångfald 

och inkludering utifrån läroplanen. Andra frågor som väcktes under studiens gång är till 

exempel hur förskollärarna ser på skrivningarna som berör mångfald, hur de tolkar SD:s 

motion och vad de tror det får för konsekvenser på inkluderingen. Det vore även 

intressant att undersöka hur föräldrar och barn med en annan kulturell bakgrund 

känner att de blir inkluderade och utifrån deras erfarenheter se vilken av läroplanen och 

motionens formuleringar som fungerar bäst för dem.  

 I forskning om mångkultur och förskolan har vi sett att det finns en avsaknad av 

litteratur om hur man arbetar med mångkultur i en homogen förskola.  Det forskare 

istället skriver om är att det finns en syn på att mångkulturella förskolor är de förskolor 

som har många barn från olika kulturella bakgrunder. Det vore intressant att undersöka 

varför det en sådan syn och hur förskolor med homogena barngrupper kan arbeta med 

mångkultur.  
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