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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka förskollärarstudenters uppfattning om och tidigare 

erfarenheter av att arbeta med olika kulturella och religiösa traditioner i förskolan. 

Examensarbetet utgår från ett interkulturellt perspektiv och behandlar vilka traditioner 

som synliggörs i förskolan, hur firandet går till och informanternas uppfattning om 

tradition som fenomen och resurs för kulturellt lärande. I förhållande till den senast 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) åskådliggörs förskolans uppdrag angående 

kultur och mångfald. För att informanterna skulle ges möjlighet till ett fritt berättande 

användes (sju) semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Analysen av de 

nedtecknade intervjuerna utgick från syftet och de centrala begreppen interkulturell 

sensibilitet, kultur och mångfald. Resultatet visar att informanterna har erfarenheter av 

ett traditionsfirande som anpassas till de kulturer som finns representerade i den aktuella 

barngruppen. Traditionsfirandet kännetecknas av frivillighet, formbarhet och 

nytänkande. Vilka traditioner som firas och hur detta sker i praktiken varierar, och styrs 

av pedagogernas erfarenheter, intresse och kunskap. Det religiösa och icke-religiösa 

traditionsfirandet bidrar till interkulturella möten och firandet kan följaktligen ha en 

sammanlänkande funktion mellan barn med olika kulturer. Det framkommer även att 

okunskap kring ämnen som religion och historia är en orsak till att pedagogerna 

undviker att samtala om bakgrunden till de traditioner som firas. Informanternas 

uppfattning om genomförandet av religiösa traditioner överensstämmer med hur 

begreppet interkulturell sensibilitet definieras i tidigare forskning, som tolerans mot 

andras och insikt om den egna kulturens plats bland alla övriga i en kulturell mångfald.   

 

Studiens slutsats är att det saknas kunskap inom områden som berör kultur, traditioner 

och religion. Okunskapen kan vara en anledning till att pedagoger undviker att samtala 

om dessa ämnen med barn och föräldrar, eftersom området berör högst personliga 

frågor, vilka kan uppfattas som integritetskränkande. Det visar sig att pedagogernas 

kontakt med föräldrarna är oumbärlig för hur de ska kunna förverkliga sitt uppdrag 

angående synliggörandet av och lärandet om olika kulturer och traditioner i förskolan.   
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Inledning 
 

I ett inlägg på Facebook, ett forum för förskollärare såg vi att frågan angående traditioner, om 

dessa kan eller bör firas, behandlades. Inlägget berörde påskfirandet. Är det respektfullt och 

självklart att alla oavsett kulturell tillhörighet ska fira svenska traditioner?  En debattör svarade att 

vi ska och bör uppmärksamma våra traditioner och dessutom se till att synliggöra andra kulturer i 

förskolan.  

 

Vårt intresse väcktes utifrån detta, att undersöka förskolornas arbete med traditioner och mångfald, 

med utgångspunkt i att den senast reviderade läroplanen beskriver att förskolan ska “...överföra och 

utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation 

till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.” (Skolverket, 

2018. s.5). Förskolan och skolan är centrala arenor för integration och ska enligt styrdokumenten 

erbjuda likvärdiga förutsättningar för alla oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. En 

inkluderande undervisning möjliggör att nyanlända kan delta i interkulturella möten för utvecklande 

av kunskap om demokratiska värden och därmed inse betydelsen av en samexistens i kulturell 

mångfald, vilket i sig kan gynna en demokratiseringsprocess nationellt och globalt (Lahdenperä, 

2017). Hur dessa interkulturella möten möjliggörs praktiskt i undervisningen är följaktligen 

angeläget att undersöka. Trots att vi endast berör några aspekter av hur kultur kan uppfattas och 

uttryckas, hoppas vi att vår studie kan ge ett bidrag, om än i ringa omfattning, till kunskapsområdet 

undervisning och kulturell mångfald i förskolan. Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg 

(2012) anser att det gjorts få svenska studier som behandlar kulturell- och etnisk mångfald i 

förskolan, inbegripet förskollärarens uppfattning och förverkligande av sitt uppdrag. 

 

Bozarslan (2001) menar att det är viktigt att barn med annan kulturell bakgrund får bekanta sig med 

våra svenska traditioner och den svenska kulturen på ett tydligt sätt. Detta bidrar till att barnen får 

lära känna de kulturella koder som ger dem möjlighet att känna gemenskap med de svenskfödda 

barnen och det svenska samhället. Trots detta är det minst lika viktigt att barnen även får ta del av 

sin ursprungliga kultur med tillhörande traditioner, för att de ska känna trygghet i att tillhöra två 

kulturer. Tryggheten är viktig för att barnen ska kunna utveckla sin identitet. Identiteten utvecklas i 

samspel med andra, vilket bidrar till att barnen lär känna sig själva. 

 

En studie av Puskás och Andersson (2017) utförd på en mångkulturell förskola, visar att 

förskollärare undviker att samtala med barnen om bakgrunden till firandet av religiösa högtider. 

Författarna diskuterar om orsaken till detta är förskollärarnas brist på ämneskunskaper eller en följd 

av att de är osäkra på hur de kan efterleva och realisera det som läroplanen tar upp om den 

mångkulturella förskolan. Förskolans undervisning ska här även förstås mot bakgrunden att svenska 

styrdokument och lagtexter uttrycker att skolans undervisning ska vara icke-konfessionell, samt att 

diskriminering utefter religiös- och etnisk tillhörighet inte är tillåten (SFS 2010:800; Skolverket, 

2018).  

 

Bennett (1993, refererad i Arniika & Silja, 2012) anser att insikten om att den egna kulturen endast 

är ett bland flera möjliga sätt att skapa struktur och mening i social samvaro innebär att personer 
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utvecklar och odlar sin interkulturella sensibilitet. I Arniika och Siljas (2012) tolkning blir denna 

sensibilitet specifikt uttalad i sammanhang som berör religion och livsåskådningsfrågor. Begreppet 

kultur å sin sida, kan enligt Lahdenperä (2000, 2004) betraktas som ett av människor skapat, 

innebördsrikt fenomen. Begler (1998) betonar kulturens föränderliga och av omgivningen 

påverkbara beskaffenhet. Författaren belyser att till synes ytligare fenomen som exempelvis 

traditionsfirande och traditionella maträtter, samverkar med andra kulturella aspekter och kan 

användas för att initiera en mera övergripande undervisning om kulturell mångfald. Bozarslan 

(2001) skriver att människor måste mötas över olika kulturella gränser för att kunna skapa ett 

demokratiskt samhälle byggt på mångfald. Med mångfald menar han olikheter eller faktorer som 

kan skapa utanförskap och främlingskap. Enligt Lunneblad (2006) är begreppet mångfald oftast 

positivt laddat och kan åsyfta kulturella, religiösa och språkliga skillnader.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolärarstudenters uppfattning om och tidigare 

erfarenheter av att arbeta med olika kulturella och religiösa traditioner i förskoleverksamheten. 

 

Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  

 

▪ Hur kan förskollärarstudenternas uppfattning om traditionsfirandet beskrivas? 

▪ Vilka erfarenheter har förskollärarstudenterna av olika kulturella och religiösa traditioner 

från sitt arbete i förskolan?  

 

Med denna inledning introducerar vi examensarbetets syfte, kunskapsområdet kultur och mångfald 

samt förskolan i egenskap av kulturell mötesplats. För att förtydliga hur förskolans uppdrag 

angående mångkulturellt lärande ska förstås i vår studie, definieras i nästa avsnitt begreppen 

mångfald, kultur och traditioner. 
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Bakgrund och begreppsdefinition  
 

Barnens utbildning skapar förutsättningar för en framtida fredligare värld där människor respekteras 

oavsett religiös eller etnisk tillhörighet (UNICEF Sverige, 2009, art. 29). Förskolans läroplan 

beskriver Sveriges position i en globaliserad värld. Dagens samhälle kännetecknas av mångfald och 

förskolan är en plats där kulturmöten kan möjliggöras. Förskolans uppdrag är att uppmärksamma 

barnen på att det finns en mångfald kulturer och olika sätt att uppfatta världen. Vissa åskådningar 

ska inte betonas framför andra. Ökad kunskap och förståelse kan även leda till ökad tolerans för 

andra människor, för deras situation och värderingar. Vad begreppet kunskap betyder i detta 

sammanhang, och hur lärandeuppdraget även ämnesövergripande ska omsättas i praktiskt arbete, är 

frågeställningar som ska utgöra underlag för diskussion i förskolans arbetslag (Skolverket, 2018). 

 

Mångfald 

När Edling (2012) diskuterar skolans samhällsuppdrag i nutid och från ett historiskt perspektiv, 

framkommer dock en komplex bild av vad styrdokumenten kommunicerar. Exempelvis kan 

begreppet mångfald relateras till kulturell mångfald, och detta samband kan göra att kultur och 

kulturell tillhörighet ses som en fast egenskap hos individer. Betoningen av mångfald kan därför 

leda till utpekande av olikhet och skillnad. Den normerande gemensamma värdegrunden utgår 

underförstått från majoritetssamhällets perspektiv och producerar på så sätt indirekt utanförskap 

istället för att verka inkluderande. Brantefors (2011) delar Edlings syn på hur lärandet om 

pluralism, som det framställs i läroplanstexter har skapat en ”andrafieringens läroplan” (s. 69), men 

understryker samtidigt, trots detta, att skolans demokratiska fostransuppdrag alltjämt innebär ett 

tydligt avståndstagande från främlingsfientlighet och rasism. 

 

När vi här redogör för hur styrdokumentens formuleringar tolkas i vetenskapliga texter ska detta 

endast förstås som ett sätt att beskriva hur barnens undervisning, förskollärarnas uppdrag och 

förskolan som samhällsfenomen kan uppfattas. Styrdokumenten kan inte direkt sägas avspegla hur 

pedagoger och barn tillsammans med yttre materiella och fysiska faktorer samverkar och 

konstruerar verklighetens praktik i det dagliga arbetet (Saar & Löfdahl, 2014).  

 

Kultur 

Lahdenperä (2000, 2004) utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv när hon analyserar 

kulturbegreppet. En objektiv förståelse för vad kultur betyder är därför inte möjlig. Människor 

konstruerar tillsammans med hjälp av språket kunskap, och de som bemästrar det språkliga 

uttryckssättet har tillika makten att producera teoretiska antaganden och göra överenskommelser om 

hur olika subjektivt uppfattade fenomen i en upplevd gemensam verklighet ska beskrivas. Kultur 

för Lahdenperä betyder ett konstruerat mellanmänskligt upprättat system för att skapa struktur och 

mening i social samvaro. Hon anser tillika att kultur kan användas som analysinstrument vid studiet 

av pedagogik via några möjliga angreppspunkter eller områden som kan nivåplaceras. 

Rangordningen av de sju nivåerna, kan illustreras med ett kulturens isberg. Längst ner i den breda 

basen under vattenytan ses exempelvis konstruerandet av självet eller identitetsprocessen medan de 

två översta nivåerna i toppen innehåller artefakter och traditioner.   
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En fördjupad breddad förståelse av kulturbegreppet kan medföra att missuppfattningar undviks, 

anser Begler (1998). Att endast likställa kultur med exempelvis mat eller högtidsfirande kan göra att 

andra aspekter kommer i skymundan. Författaren diskuterar hur Kultur med stort K (”Culture”) för 

flera av oss kan föra tankarna till klassisk musik och konst, en ”högre stående kultur” medan kultur 

med litet k (”culture”) kan förknippas med samhällets politiska-ekonomiska och sociala strukturer, 

inklusive människors uppsatta ramverk av värden och trosuppfattningar. De andras kulturer kan 

tillika framstå som enkla att definiera och annorlunda i förhållande till vår egen. 

 

Begler (1998) betonar att kultur inte är statisk utan under ständig påverkan av nya influenser, 

idéströmningar och anpassningen till yttre omständigheter. Kultur lärs in, kulturell tillhörighet är 

inte genetiskt uppkommen, kulturen delas av en grupp människor. Kultur går således enligt 

författaren inte att dela in i högre eller lägre nivåer. Alla aspekter samverkar. Detta innebär inte att 

de till synes ytliga nivåerna eller kulturella uttrycken, som exempelvis traditionella maträtter eller 

firandet av högtider ska ignoreras. Dessa kan med fördel användas som startpunkt vid 

undervisningen om, och utforskandet av vad kultur är och vad kulturell tillhörighet kan innebära.  

 

Traditioner 

Tradition är inget entydigt begrepp. I vardagligt tal används det i betydelsen att muntligt överföra 

något från generation till generation. Vad detta något är, vilka föreställningar och värden traditionen 

bär med sig, eller vilken funktion som den fyller är mera dolt. I en slutrapport av projektet 

”Idéskolor för mångfald” utförd av Umeå Universitet (Gisselberg, Lindström & Mårald, 2008) 

analyseras material hämtat från intervjuer med förskolepersonal. Resultatet visar att traditioner i 

förskolan förknippas med nationell och kulturell identitet, samt att traditioner används för att värna 

ett ”svenskt” samhälle. Det är följaktligen tradition i form av en serie ceremonier och seder för 

bevarande av ett kulturarv, som förskolepersonalen beskriver. Rapportens författare anser trots vad 

intervjuerna visar, att det även finns förskolor och skolor som inte sällar sig till idén att använda 

svenskhet som norm. Dessa skolor har ett inkluderande arbetssätt som innebär att de förutom 

majoritetsbefolkningens sätt att skapa sammanhållning och kontinuitet även kan erbjuda barnen 

flera och andra identifikationsmöjligheter  
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras den forskning som vi valt ut via en fördjupad inläsning och sökning av 

litteratur inom vårt område. En bredare litteratursökning gällande förskolan och mångfalden 

kompletterades efter syftesformuleringen, med fokus på sökning av vetenskaplig litteratur gällande 

traditionsfirande och religiös- och kulturell tillhörighet. De vetenskapliga artiklarna vi använt har 

alla varit peer reviewed, vetenskapligt granskade av oberoende forskare. Rapporter och 

avhandlingar söktes online via bibliotekets hemsida på Högskolan i Gävle med hjälp av några större 

databaser, exempelvis ERIC(EBSCOhost) och Discovery samt via internet: Avhandlingar.se, 

Google Scholar och DiVA. Frekvent använda sökord var preschool education, traditions, 

celebration, rituals, intercultural och cultural diversity. Referenslistor från andra studenter och 

forskares referenslistor har också varit till hjälp vid litteratursökningen. Vår inledande sökning 

gjordes utan begränsning vad gäller nationalitet. Vi insåg dock vid genomläsningen av 

internationella artiklar, att vårt forskningsområde bäst kunde belysas med hjälp av svensk forskning 

för att vårt ämne är kontextberoende. Antalet sökträffar på svenska artiklar var dock så få att vi 

behövde utöka sökningarna. Vi sökte därför nordisk forskning, med utgångspunkten och antagandet 

att förskoleverksamhet och styrdokument i dessa länder, generellt har ett likartat innehåll. De 

sökord, eller med Brymans (2011) benämning nyckelbegrepp, som litteratursökningen bidragit till, 

kompletterades därför med Sweden or swedish and Norway etc. För att kunna belysa fenomenet 

tradition, begreppet kultur och undervisning om mångkultur söktes och användes dessutom artiklar 

av utomnordiska författade. Rienecker (2016) presenterar ett liknande sätt att arbeta fram material 

till egen teoretisk fördjupning inom ämnet och till studiens forskningsbakgrund. Från 

översiktsläsning till fokus på vad som kan underbygga problemformuleringen.   

 

Traditionsfirande 

”Idéskolor för mångfald” var ett projekt ursprungligen initierat av myndigheten för skolutveckling, 

som i sin tur hade regeringsuppdraget att “arbeta för förbättrad förskole- och skolsituation i 

segregerade områden” (Gisselberg, Lindström & Mårald, 2008, s.7). I en avslutande rapport av 

projektet sammanställd av Gisselberg et al. (2008) sammanfattas resultaten av analyserat material 

från tre delrapporter rörande arbetet med att utifrån utvalda skolor och förskolor kartlägga 

framgångsfaktorer och sprida lärandeexempel för ett långsiktigt mångfaldsarbete i skolverksamhet.  

      

Under rapportens rubrik ”Mångfald i praktiken” analyseras och utvärderas delar av skol-projektet. 

Vi har här valt att redogöra för en av resultatets underkategorier ”firande av traditioner”, som kan 

vara relevant att belysa i vår studie. Resultatet visar att flertalet skolor skapar egna traditioner 

samtidigt som några framhåller firandet av ”svenska” traditioner. Det finns däremot förskolor som 

endast firar svenska traditioner om inte barnens föräldrar uttrycker något annat. I förskolan 

framhålls dessutom de svenska traditionerna med motiveringen att de tillhör det svenska kulturarvet 

och att barn med annan religiös eller etnisk bakgrund kan ta del av sina högtider och firanden i 

hemmen (Gisselberg et al., 2008).  

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s3912055&profile=ehost&defaultdb=eric&groupid=main
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Inkluderande fenomen? 

Det verkar som traditionsfirandet kan utgöra en risk för exkludering (Gisselberg et al., 2008). Albon 

(2015) visar dock på det omvända i sin studie utförd från ett sociokulturellt perspektiv. Att engelska 

förskolebarn och pedagoger använder, i detta fall firandet av födelsedagar och specifikt 

födelsedagstårtan som artefakt, för att finna och skapa samhörighet. Även barn med annat hemspråk 

än engelska nyttjar ritualerna som omgärdar firande och matsituationer för att ta kontakt med 

kamrater och pedagoger. Det är med andra ord inte som i detta fall tårtan i sig som är betydelsefull, 

utan den innebörd den tillskrivs och associeras med i sociala sammanhang. Författaren poängterar 

att denna aspekt inte får glömmas bort inom utbildningen för yngre barn.  

Osäkerhet och osynliggörande 

Vid studerandet av forskning från Norden angående mångkultur och hur etnicitet och 

livsåskådningsfrågor samt religion behandlas i förskolans undervisning, återkommer resultat som 

pekar på pedagogers osäkerhet om hur detta ämnesområde och undervisningsstoff ska hanteras i 

förskolan. Arniika och Silja (2012) undersöker pedagogers arbetssätt och förhållningssätt i 

undervisning som behandlar kulturell tillhörighet och världsåskådning, deras "worldview 

sensitivity," i finska etniskt heterogena förskolor och förskoleklasser (dagvård och förskola för barn 

0–6 år) i ett samhälle som under de senaste decennierna fått en alltmer pluralistisk sammansättning. 

Författarna utgår från de finska styrdokumenten som formulerar att barnen ska få stöd i sitt etiska 

tänkande och i sin kulturella identitetsprocess genom diskussioner om sin egen och andras 

världsåskådning eller religiösa tillhörighet. Samt ges erfarenheter av firande i samband med olika 

religiösa högtider. Resultatet visar, trots en ökande kulturell diversitet i barngruppen, att en 

majoritet av pedagogerna visserligen är positivt inställda till en kulturell och religiös mångfald, men 

att de undviker att diskutera religion eller ideologiskt arv med barnens föräldrar, och är tveksamma 

till hur de ska ta sig an denna mångkulturella undervisning. Indirekt innebär detta att barn 

diskrimineras på grund av att majoriteten av pedagogerna saknar ”worldview sensitivity”. 

 

En studie av Kari (2017) utförd på en norsk multietnisk förskola har syftet att undersöka hur norska 

motsvarigheten till förskollärare implementerar religiösa högtider i undervisningen i förhållande till 

norska läroplansmål (Rammeplanen, se nedan) och vilka åsikter barnens föräldrar har om detta 

firande. Analysen av observationer i barngruppen och intervjuer med pedagoger och barnens 

föräldrar visar att barnen får ta del av den norska kristna kyrkans aktiviteter vid vissa högtider, 

exempelvis adventsfirande med julspel, men att övriga religioner representerade bland barnen på 

förskolan inte alls uppmärksammas på grund av att pedagogerna är tveksamma inför hur denna 

undervisning ska se ut. Pedagogerna väljer att inte ta upp livsåskådningsfrågor med föräldrarna, och 

religion är ett ämne förskollärarchefen undviker att diskutera. Tilläggas kan att det i den norska 

läroplanen och tillika under förskollärarutbildningen, till skillnad från övriga nordiska länder, 

betonas och ingår att barnen ska få ta del av kristna likväl som andra religioners traditioner (a.a.).  

 

Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) redovisar ett resultat som har beröringspunkter 

med vad ovan presenterade studier visar. Med hjälp av frågeformulär uppmanades förskollärare att i 

nedtecknad form berätta om kritiska, signifikanta situationer ”critical incidents” under deras arbete 

angående mångfald i undervisningen. De utvalda situationerna diskuterades därefter i fokusgrupper 

bestående av informanter och forskare. Det underliggande syftet var att undersöka förskollärarnas 
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förståelse av, och förhållningssätt i vardagens möten med etnisk och kulturell mångfald i förskolan. 

Med beaktan att det framförallt i spontant uppkomna, ”kritiska situationer” uppstår interkulturellt 

lärande, visar dock en majoritet av dessa situationer att förskollärare undviker att samtala med 

barnen om kulturella skillnader. Påföljden blir att de samtidigt försummar undervisningstillfällen 

om mångfald. Forskarna anser att det finns ett samband mellan förskollärarnas förhållningssätt och 

osäkerhet och den ytliga förståelsen av vad kultur är och kan vara. Den efterföljande diskussionen 

möjliggjorde emellertid att situationerna och kultur kunde belysas på ett djupare plan. Stier et al. 

påpekar att det inte räcker att lära om andras kulturer utan reflektionen över att alla är kulturella 

produkter, reproducenter av kultur och att alla framförallt är människor. 

 

I en undersökning av Puskás och Andersson (2017) studeras förskollärare och barn i en etniskt 

varierad svensk förskola och hur de ser på de traditioner som firas i förskolan. Studien bygger på 

videoinspelade samlingar där diskussioner om varför traditioner som påsk, jul och alla hjärtans dag 

firas. Resultatet av studien visar att förskollärarna försöker hitta en balans mellan att överföra sina 

egna värderingar som innefattar religiösa, kulturella och traditionella samtidigt som de försöker 

bygga en barncentrerad pedagogik som utgår från barns initiativ. Studien visade även att det finns 

en viss osäkerhet hos förskollärarna om hur de ska samtala om religiösa högtider och traditioner 

med barnen.  

 

Lunneblads (2006) undersökning i en multietnisk förskola visar även den på pedagogernas 

tveksamhet i frågor som rör mångkultur. I samband med planering och utvärdering av 

verksamheten har pedagogerna svårt att definiera ett mångkulturellt arbetssätt. De diskuterar hur de 

i nedtecknad form kan formulera vad en sådan undervisning skulle kunna innehålla. Enligt 

författaren leder diskussionen till att olikhet betonas, för att kultur relateras till de andras etniska 

kulturer och deras traditioner. Den egna majoritetskulturen blir en bas som kompletteras med 

avvikande utifrån kommande positiva kulturella uttryck. Trots att pedagogerna har intentionen att 

realisera ett mångkulturellt arbetssätt, menar Lunneblad att de undviker att beröra de skillnader som 

finns, för att barn med utländsk härkomst, inte ska känna sig utpekade. Pedagogerna anser att alla 

barn ska behandlas lika. Författaren redogör tillika för ett avvikande resultat, vilket visar att när 

mångkultur tvärt om synliggörs och därför i vidare bemärkelse uppfattas som hemkultur, möjliggörs 

ett annat lärande. Detta när alla kan ges en möjligheten att skapa en bild av sig själva utifrån sina 

egna erfarenheter. 

 

Tillgång och förhållningssätt 

I en undersökning problematiserar Stier och Sandström (2017) pedagogernas förhållningssätt till en 

etnisk, kulturell och religiös mångfald i förskolans vardagliga arbete samt i deras användande av 

olika kunskapsformer. Undersökningen genomfördes utifrån fokusgruppssamtal i två omgångar där 

60 anställda inom förskolans verksamhet deltog. De medverkande bestod av förskollärare, 

specialpedagoger, pedagogiska utvecklare samt förskolechefer. Undersökningen visar att 

pedagogerna utgår från en medveten mångkulturell förståelse där olikheterna i en mångkulturell 

förskola blir en utmaning att hantera. Detta gäller inom barngruppen, men likaväl bland personal 

och vårdnadshavare. Resultat visar att mångfalden på förskolan även är en stor tillgång i föräldra- 

och barnkontakten. Samtidigt visas att kunskapsformen omdömeskunskap, finns hos förskollärarna, 
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där medveten mångkulturell och interkulturellt interaktionssätt används. Detta framkommer genom 

att en del av förskollärarna visar på ett förhållningssätt som passar in i olika situationer och som 

gynnar mångfald och likabehandling. 

 

Pedagogers handlande och bemötande visar sig vara betydelsefullt även i Lunneblads (2017) 

undersökning, som gäller de normer och mål som styr utbildarnas strategier vid mottagandet av 

flyktingfamiljer. Materialet består av observationer, samtal och intervjuer där åtta pedagoger 

intervjuas på tre olika förskolor. Materialet analyseras utifrån ett sociologiskt berättande perspektiv 

och resultatet visar på olika strategier vid bemötandet av de nyanlända barnen och deras föräldrar. 

Några exempel som anses viktiga för att stödja och hjälpa familjerna i deras vardag är att främja 

dialog och ömsesidig förståelse, främja kulturell och språklig mångfald, uppmuntra 

samarbetspartnerskap samt att tillhandahålla stöd och individualiserad uppmärksamhet.  

 

Bozarslan (2001) hänvisar till Skutnabb-Kangas (1986) som beskriver begreppet integration. Enligt 

författaren innebär integration att de normer och värderingar som finns i den egna kulturen 

sammanlänkas med de som finns i den nya kulturen. Integration bidrar till att olika kulturer 

utvecklas tillsammans, där den ena kulturen inte är mer betydelsefull än den andra. Integration 

handlar även om människosyn samt att värna om ett samhälle där det finns plats för en bredare 

uppfattning om andra människor. Ett samhälle där det finns olikheter, nyanserade bilder av 

människor, där alla har samma värde. Att acceptera varandras olikheter är viktigt för integrationen. 

Genom att acceptera varandras olikheter utvecklar människor sin identitet och personlighet. 

Betydelsen av acceptans och tolerans blir tydlig i en mångkulturell förskola där flera olika kulturer 

möts och bildar gemenskap. För att kunna leva i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle, 

menar Bozarslan, att människor bör mötas över olika gränser. För att integrationen ska bli en 

naturlig del i barnens liv, är det optimalt om detta sker redan när barnen är små. Detta gäller såväl 

olikheter som ursprung, funktionshinder eller annat som kan skapa utanförskap och främlingskap.  

 

Författaren diskuterar även hur pedagogerna ska tänka i bemötandet av föräldrar och barn med 

annan religion. Frågor som berör barns deltagande i svenska traditioner med religiös anknytning, 

som kyrkans julspel diskuteras. Bozarslan menar att information som berör religion är pedagogens 

ansvar. Därför bör de alltid skicka ut förfrågan till vårdnadshavare angående vilka barn som får 

delta i liknande aktiviteter. Förskolans uppdrag är att erbjuda barnen möjlighet att ta del av de 

svenska traditionerna (Skolverket, 2018). 

 

Interkulturell sensibilitet 

Religion är en bidragande faktor till de konflikter som uppstår mellan människor och nationer i vår 

värld. Att inte diskutera världsåskådning och religion i förskolsammanhang eller att avstå från att 

introducera barnen till olika sätt att utöva religion, vore att frånta dem möjligheten att utveckla 

förståelse för andras erfarenheter och tolerans för religiös likväl som kulturell mångfald (Kari, 

2017).  

  

Bennett (1993) refererad i Arniika och Silja (2012) har utvecklat en teoretisk modell för att förklara 

hur människor reagerar på mångfald och kulturella skillnader. För att kunna förstå andra människor 
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behövs i första hand kunskap. Detta kunskapsinhämtande och utvecklande av interkulturell 

sensibilitet ”intercultural sensitivity”, sker gradvis till insikten att den egna kulturen och 

världsåskådningen endast är ett sätt av flera möjliga att vara i, och uppfatta världen. Arniika och 

Silja anser att Bennets modell även kan illustrera lärandet om kultur inklusive 

världsåskådningsfrågor. 

 

Interkulturellt perspektiv 

Termen interkulturell syftar på ömsesidigt initierade mellanmänskliga kulturmöten, beskriver en 

process och är värdeladdat.  Synsättet bär med sig uppmaningen att individer ska anamma 

demokratiska värden som tolerans, rättvisa, jämlikhet och kunna leva i ett samhälle med respekt för 

mångfald. Från ett interkulturellt perspektiv synliggörs asymmetriskt utövad makt där majoriteten 

har tolkningsföreträde gentemot minoriteter. Istället möts olika kulturers perspektiv och påverkar i 

sin tur hur interkulturell utbildning och undervisning eller interkulturella lärprocesser ska utformas. 

Undervisningen är kulturberoende. Den interkulturella undervisningen är beroende av lärarens 

reflektion över den egna kulturella tillhörigheten i förhållande till andras. En internationell 

spridning av kunskap om vad ett demokratiskt interkulturellt förhållningssätt innebär är också det 

en förutsättning för ett samarbete över kulturgränser (Lahdenperä, 2004).  

 

Sharif (2008) hänvisar till tidigare forskning av bland annat Skogar (2004) som menar att forskning 

kring elever, med andra religiösa hemvister än protestantisk kristendom, har visat att elever inte 

känner igen sin egen religion i undervisningen som förekommer i den svenska skolan. Författaren 

beskriver en interkulturell undervisning. För att eleverna ska få en nyanserad uppfattning av olika 

religioner, förmedlar läraren sin kunskap samtidigt som eleverna får ta del av kunskap hämtad från 

texter av internationella författare. Enligt författaren når denna typ av undervisning ut till alla 

elever. Denna typ av utbildning möjliggör att alla religioner och synsätt representeras samt 

synliggörs och problematiseras i undervisningen. Sharif hänvisar även till Cummins (2001) som 

talar om vikten av att, om så möjligt, skapa konstellationer av grupper som består av elever med 

samma modersmål. Detta uppmuntrar barnen till att använda sig av sitt modersmål i 

undervisningen. Cummins poängterar även att alla förskolor och skolor bör ha ett bibliotek med 

böcker på alla barns hemspråk så att de kontinuerligt får ta del av litteratur och fakta på sitt 

modersmål. Enligt författaren bidrar detta även till att barnen uppmuntras till att skaffa sig 

kunskaper om sin ursprungliga härkomst och hemland, vilket resulterar till att barnen får en större 

förståelse för sina föräldrars syn på lärande samt lärarens roll i arbetet med barns 

kunskapsutveckling. 

 

Ett komplext uppdrag 

En italiensk studie av Dusi, Steinbach och Messetti (2012) har syftet att från ett interkulturellt 

perspektiv undersöka om och hur pedagoger och skolinstitutioner är involverade i en undervisning 

som behandlar barns demokratiska medborgarskap. I resultatet framkommer två karaktäristiska 

inriktningar. En del av de transkriberade intervjuerna visar att pedagogerna har en tvetydig 

uppfattning till en demokratisk medborgarutbildning för alla barn, utifrån en uppfattning att det 

egna landet är en monokultur till vilken andra kulturer ska assimileras. Medan en annan del belyser 

ett interkulturellt inkluderande förhållningssätt utgående från etiska värden i sin undervisning. 
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Enligt den sistnämnda inriktningen är det barns lärande mot deltagandet i ett mångkulturellt 

samhälle som står i fokus. Ett närmande från det lokala till det globala samhällets 

medborgarutbildning.   

 

Dusi et al. (2012) belyser den otillräcklighet italienska pedagoger uttrycker inför komplexiteten i 

sitt uppdrag och till följd av detta, tendensen att pedagoger väljer att bortse från förändrade 

samhällsvillkor med en ökande kulturell och etnisk pluralism. I Brantefors (2011) avhandling 

“Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och 

utbildning” beskrivs efter textanalyser mellan svenska läroplanstexter och statliga utredningar, på 

ett liknande sätt komplexiteten i att förstå hur svenska samhällets politiska budskap angående barns 

utbildning ska tolkas. Med Brantefors ord: “Vad som föreligger är en slags monokulturell paradox 

med en kultur som inte är en kultur som är kulturen. Det är en majoritetskultur som verkar i det 

tysta.” (Brantefors, 2011, s.69). Författaren diskuterar motsägelsen att den nutida samhällsandan 

och läroplanstexter uttrycker att mångfald är berikande och samtidigt jämställer mångfald med 

kulturell- och etnisk mångfald. I de svenska läroplanstexterna framställs en önskvärd samexistens i 

ett mångfaldssamhälle. Vid användandet av mångfaldsbegreppet definieras indirekt avvikare från 

den kulturella majoritetens norm. Makten att kunna formulera att det finns andra medför i sig en 

distansering till något som är annorlunda. Trots att vi underförstått representerar 

majoritetsbefolkningen, och att vi har makten att definiera hur och vilka de andra är, framgår inte 

vilka vi är. Utifrån vår förståelse av Brantefors innebär detta att vi tar oss friheten att som svenskar 

representerande majoritetens makt, påpeka att det finns andra människor i samhället som är så olika 

oss själva att vi behöver uppmärksamma dessa människors olikheter. Även om läroplanen belyser 

att det finns olika kulturer och att barnen ska få “kännedom om olika levnadsförhållanden och 

kulturer...” (Skolverket, 2018, s. 2), synliggörs inte vad som kännetecknar vår egen kultur i 

förhållande till andras.  Den “...verkar i det tysta...” (Brantefors, 2011, s.69). Pedagogernas uppgift 

är att uppmärksamma andra kulturer men det står inte i läroplanen vad som kännetecknar den 

svenska kulturen i samhällets kulturella mångfald. 

  

Centrala begrepp till grund för tolkning av intervjuer 

Efter inläsning av tidigare forskning inom ämnesområdet framstår vissa begrepp som vanligt 

förekommande i vetenskapliga texter inom ämnesområdet, nämligen interkulturell sensibilitet, 

kultur och mångfald. Dessa begrepp används som teoretiska verktyg vid tolkningen av insamlad 

data, för att skapa förståelse för hur informanterna uppfattar förskolans verksamhet utifrån 

undersökningens formulerade forskningsfrågor och syfte. Bryman (2011) framhåller vikten av att 

ha en teoretisk ram vid tolkning av forskningsresultat som rör sociala företeelser. Tolkningen av 

studiens resultat bygger på förförståelse av och utgår från följande begreppsförklaringar:  

  

Interkulturell sensibilitet i Bennets (1993, refererad i Arniika & Silja, 2012) definition innebär att 

en person utvecklas i en pågående lärprocess, är medveten om sin egen position i, och förhåller sig 

till en kulturell mångfald med ett minimerande av skillnad. Detta förhållningssätt, som även 

innefattar behandlandet av religionstillhörighet och världsåskådning, innebär att interkulturell 

sensibilitet kan uppnås på så sätt att människors likheter och förenande universellt mänskliga drag 

betonas framför olikhet. Arniika och Silja (2012) anser att denna personliga grundsyn och 
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sensibilitet gällande skillnad kan vara speciellt uttalad i sammanhang där kulturella aspekter som 

religion och världsåskådningsfrågor berörs på grund av den andliga, moraliska och etiska 

dimensionen av en persons kulturella identitet. 

 

Lahdenperä (2000, 2004) menar att kultur kan användas som analytiskt verktyg vid studier som 

berör utbildning. Författaren förklarar vidare hur kultur kan förstås som ett av människor 

konstruerat system för att skapa ordning och mening vid social samvaro. Begler (1998) anser också 

att kultur är skapat av människor, därtill inlärt och tillika föränderligt och under ständig påverkan av 

yttre omständigheter samt att olika aspekter av kultur samverkar och därför inte går att 

nivågruppera. Till synes ytligare kulturella fenomen som traditionsfirande och traditionella 

maträtter kan enligt författaren bilda utgångspunkt vid undervisning om kultur och kulturell 

tillhörighet.   

  

Vi utgår från läroplanens tolkning av mångfald i syfte att relatera till förskolans demokratiuppdrag. 

Läroplanen för förskolan redogör för det svenska samhällets internationalisering. Detta ställer höga 

krav på hur människor ska kunna leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald, 

vilket också medför att barnen förbereds till att bli medborgare i ett mångfaldsamhälle (Skolverket, 

2018). Bozarslan (2011) skriver att det krävs att människor möts över kulturella gränser för att 

kunna leva i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle. Med mångfald poängterar han även 

olikheter. Det kan handla om ursprung, funktionshinder och andra faktorer som kan skapa 

utanförskap och främlingskap. Även Lunneblad (2006) beskriver hur mångfald kan innebära 

kulturell, religiös och språklig mångfald. Lunneblad anser samtidigt att begreppet är mångtydigt 

och används inom skilda områden och för skilda intressen. 

 

I inledningen av avsnittet tidigare forskning har vi presenterat resultat från vetenskapliga studier 

som visar att traditionsfirande kan utformas på olika sätt av skilda anledningar. Det finns förskolor 

som endast firar ”svenska” traditioner för att pedagogerna anser att majoritetskulturen ska 

poängteras framför minoriteternas. Men det finns också nya sätt att skapa traditioner, vilket 

innefattar ett firande som kan inkludera alla barn från ett mångfaldsperspektiv. Forskning visar även 

att traditionsfirande som fenomen har betydelse för barns gemenskapande. På samma gång innebär 

framförallt majoritetslandets traditionsfiranden, specifikt de med religiösa förtecken, för förskolan 

och förskollärarna en utmaning. En bakomliggande anledning till förskollärarnas osäkerhet i 

sammanhanget verkar vara förhållandet att förskolan är och ska vara en mångkulturell mötesplats 

där olika kulturer ska synliggöras. Slutligen belyser vi dessutom de teoretiska begrepp som vi 

använt för att tolka information hämtad från våra informanter. Dessa begrepp och deras funktion vid 

analysarbetet kommer vi att beröra vidare i slutet av kommande metodavsnitt. 
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Metod 
 

I detta avsnitt presenteras hur studiens datainsamling utfördes. Inledningsvis behandlas 

genomförandet med etiska ställningstaganden i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer, från www.codex.vr.se. Därefter förklaras hur bearbetningen av det insamlade materialet 

gjordes.  

 

Intervjuer 

Studien som utgår från ett interkulturellt perspektiv, undersöker förskollärarstudenters uppfattning 

om och erfarenheter av religiösa och kulturella traditioner i förskolan. Undersökningen bygger på 

en kvalitativ metod för datainsamling. Vi beslutade oss för intervjuer, för att på bästa sätt kunna få 

en fördjupad förståelse av studenternas erfarenheter av det ämnesområde som vi undersöker. Målet 

var att formulera öppna frågor för att skapa goda möjligheter till berättande. Enligt Löfgren (2014) 

kan informanter ges större frihet i sitt berättande genom att intervjuaren utgår från frågor som är 

konkreta och öppet formulerade.  

 

Vid planeringen av undersökningen diskuterades först och främst vilken datainsamling som var 

mest lämpligt i relation till studiens syfte. För att nå ut till så många som möjligt diskuterade vi om 

skulle använda enkäter som insamlingsmetod. Vi insåg senare att det skulle bli svårt att få svar på 

de frågor vi ville ställa utifrån en enkätundersökning. Därför blev intervjuer som metod ett bättre 

val, eftersom de kan ge en fördjupad bild av hur traditionsfirande tas upp i förskoleverksamhet. 

Bryman (2011) beskriver hur intervjuer kan synliggöra informanters skilda erfarenheter och därmed 

ge en breddad förståelse av en verksamhet. Intervjun kan också vara enklare att genomföra tack 

vare att metoden inte direkt, som exempelvis observation, påverkar eller stör dagliga rutiner på en 

arbetsplats. En nackdel med intervjun som datainsamlingsmetod är att det endast är det verbala 

återberättandet som registreras.  

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för insamlande av data. Intervjuerna 

genomfördes på Skype på en avskild plats och samtalen spelades in med diktafon och smartphone. 

Enligt Stukat (2011) och Bryman (2011) är forskningsintervjun ett viktigt och vanligt redskap vid 

informationsinhämtande inom utbildningsvetenskaplig forskning, och den halvstrukturerade 

intervjun har fördelen att den möjliggör flexibilitet i samspelet intervjuare – informant. Friheten att 

kunna ställa uppföljande frågor kan resultera i fylligare information än vad som är möjligt vid 

exempelvis strukturerade intervjuer eller i enkätundersökningar. 

 

I den intervjuguide som förbereddes formulerades i linje med detta ett fåtal frågor, vilka endast 

skulle ses som stöd och riktmärken i samtalet med informanterna (Se bil. 1.). Vid intervjutillfället 

kunde frågornas följd variera och följdfrågor förekom.  I och med att vårt forskningsområde berör 

livsåskådningsfrågor har vi även noga övervägt och diskuterat vikten av att inte utsätta informanten 

för integritetskränkande frågor angående eventuell privat religiös övertygelse. De korta citat som 

hämtades från förskolans läroplan (Skolverket, 2018) för att stödja intervjun skulle förutom 

skrivningar angående tradition och utvecklandet av kulturarv dessutom framförallt avspegla 

undervisning om kultur med betoning på mångfald. Att vid framställningen av rapporterande texter 
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reflektera över vad innehållet signalerar och hur informanter bemöts hör till det etiska tänkande och 

förhållningssätt som ska genomsyra hela forskningsprocessen (Löfdahl 2014). 

 

Studiens deltagare 

Efter beslutad datainsamlingsmetod gick vi vidare genom att tillfråga några förskollärarstudenter 

om de hade möjlighet att ställa upp som informanter. Det visade sig att det fanns ett flertal studenter 

med lång erfarenhet av arbete i förskolan och därför kontaktades 14 av dessa. För att forma en 

förenande utgångspunkt och få ett trovärdigt jämförbart kriterium, bestämdes att informanterna 

skulle ha minst tre års erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet (se tabell 1 nedan). Ett brev 

via Facebook skickades ut där följande punkter behandlades: studiens syfte, avrapportering av 

examensarbete, etiskt förhållningssätt samt kontaktinformation till oss studenter och vår handledare. 

Därefter skickades en samtyckesblankett som utgick från en mall färdigställd på Högskolan i Gävle 

ut för underskrift (se bil. 2.). Studenterna ombads skicka tillbaka blanketten till oss via mail. 

Informerat samtycke innebär att informanterna får information och lämnar sitt samtycke till att delta 

i undersökningar (Löfdahl, 2014).  

 

Samtliga tillfrågade visade sig dock inte ha minst tre års erfarenhet och kunde därför inte medverka. 

Även tidsbrist var en anledning till att vissa inte kunde delta. Av den anledningen genomfördes 

intervjuer med totalt sju förskollärarstudenter. De studenter som vid intervjutillfället arbetade vid en 

förskola ombads att lämna kontaktuppgifter till sina chefer för att även få deras medgivande. När 

chefer och samtliga studenter godkänt deras medverkan, planerades tider in för intervjuer. Vår 

studie berör religion och livsåskådningsfrågor och därför har vi varit extra noggranna och utförliga 

angående etiska ställningstaganden i den skriftliga information som delgivits informanterna och de 

förskolechefer som berörts av vår studie. 

 

Vid valet av informanter utgick vi från en gemensam uppfattning om att yrkesverksamma 

förskollärare ofta befinner sig i en pressad arbetssituation och att de därför har svårt att prioritera 

förskollärarstudenters informationsinhämtande. Detta urval medför också att informanterna kan 

sägas representera endast denna specifika grupp förskollärarstudenter och att det finns 

förskollärarstudenter som hunnit lika långt i sin utbildning, men som saknar våra informanters 

arbetslivserfarenhet. Vårt urval är följaktligen ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) 

innebär ett bekvämlighetsurval att forskare använder ett fåtal, för tillfället tillgängliga personer av 

en större population, för att samla in material till en undersökning. 

Tabell 1: Informanternas erfarenhet av arbete i förskolan och deras tidigare utbildning 

Namn 1.Ida 2.Linda 3. Hanna 4. Lisa 5. Karin 6. Julia 7. Kajsa 

Erfarenhet av 

arbete i förskolan 

5 år 6,5 år 6 år  12 år 5 år 4 år 30 år 

Tidigare  

utbildning 

Barnskötare Ingen 

formell 

Ingen 

formell 

Ingen 

formell 

Ingen 

formell 

Ingen 

formell 

Barnskötare 
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Bearbetning av det insamlade materialet 

Sammanlagt har 200 minuter ljudinspelade intervjuer överförts till 49 sidor text. De insamlade 

ljudinspelningarna avlyssnades ett flertal gånger och därefter nedtecknades med hjälp av 

ordbehandlingsprogrammet Word valda delar, vilka kunde användas för att besvara studiens syfte. 

För att garantera anonymitet har vissa sekvenser uteslutits, som annars skulle kunna avslöja 

informanternas identitet. Alla informanters namn är dessutom fingerade.  

 

Vår förförståelse från genomläsningen av tidigare forskning påverkade analysen av intervjuerna. 

Studiens syfte samt forskningsfrågorna var ständigt i åtanke vid analysen. De centrala begreppen 

interkulturell sensibilitet, kultur och mångfald valdes ut från de vetenskapliga texterna för att de 

tillsammans med syftet, var väl lämpade att ringa in och belysa vårt studieobjekt. Begreppen 

fungerade som teoretiska glasögon och användes som verktyg vid urvalet av sekvenser från det 

insamlade materialet (se avsnitt - begrepp till grund för tolkning av intervjuer ovan). Det skrivna 

materialet analyserades av studiens båda författare var och en för sig, för att stärka resultatets 

trovärdighet. I de nedtecknade intervjuerna söktes återkommande citat med likartat eller 

motsägelsefullt innehåll och dessa sammanställdes i olika kategorier, som i sin tur bildade underlag 

vid utformandet av resultatets tre teman: Religiösa och kulturella traditioner i förskolan, 

interkulturella möten som kännetecknas av frivillighet och nytänkande, samt skilda förutsättningar 

och brister, vilka presenteras utförligt i nästkommande resultatavsnitt.  
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Resultat 
 

I resultatet presenteras informanternas berättelser om förskolans traditionsfirande utifrån de öppna 

intervjufrågor vi ställt. Materialet har analyserats och sammanfattats i tre övergripande teman som 

skapats utifrån vårt syfte och de centrala begreppen mångfald, kultur och interkulturell sensibilitet 

samt de forskningsfrågor som presenteras nedan.   

 

▪ Hur kan förskollärarstudenternas uppfattning om traditionsfirande beskrivas? 

▪ Vilka erfarenheter har förskollärarstudenterna av olika kulturella och religiösa traditioner 

från sitt arbete i förskolan?  

 

Med utgångspunkt i forskningsfrågorna kan förskollärarstudenternas uppfattning och erfarenheter 

av olika traditionsfiranden i förskolan sammanfattas i följande tre teman.   

 

1. Kulturella och religiösa traditioner i förskolan 

I detta tema synliggörs skillnader och likheter i hur firandet kan se ut på förskolan. Jultraditionen 

diskuteras och hur arbetat kring denna högtid genomförs samt hur nya traditioner tar plats i 

verksamheterna.  

 

Informanterna talade om sina erfarenheter av religiösa traditioner i förskolan, och att dessa 

innefattar bland annat midsommar, lucia, påsk och jul. Lisa berättade hur de använde en julkrubba 

med olika figurer som redskap för att förklara historien som ligger till grund för julfirandet. Hon 

menade att det bara är vid jul de pratar om bakgrunden till varför vi firar högtiden. Det är ingenting 

som har tagits upp vid exempelvis lucia eller andra religiösa traditioner. Hon berättade även att de 

besöker kyrkan och att denna aktivitet blir ett komplement i lärandet, som handlar om varför vi firar 

jul.  

 

Om det finns ett samarbete med kyrkan, kan det se olika ut mellan förskolorna. Ida berättade att det 

regelbundet har kommit en präst till förskolan för att medverka vid exempelvis firandet av påsk och 

jul. Ida sa: ”Jag tänker ... att det har nog ... alltid funnits ett samarbete. Sen har det väl kanske varit 

mer eller mindre, men man har nog kanske tagit hand om den här relationen och värnat ... om den 

från båda håll.” Ida ansåg att kontakten med kyrkan inte är någonting nytt, samt att hon uppfattar att 

dessa tillfällen har varit givande för barnen och utgjort ett positivt bidrag vid undervisningen. 

Prästen besökte förskolan även vid andra tillfällen för att relationen med henne, inte skulle uppfattas 

som något märkligt eller uppseendeväckande av barnen. När förskolorna samarbetat med kyrkan 

informerades vårdnadshavarna, i de flesta fall, för att få möjlighet att avgöra om deras barn skulle 

delta eller inte. Lahdenperä (2000, 2004) ser kulturen som ett sätt för människor att bygga upp 

former för social samvaro för att skapa mening i tillvaron, vilket vi tolkar även gäller den kulturella 

aspekten traditionsfirande i förskolan.  

 

Vid vår analys framkom det att midsommarfirandet generellt överensstämmer mellan de olika 

verksamheterna, medan andra firanden vid jul, påsk och lucia med mera religiösa aspekter varierar. 
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Det visade sig också att barnens vårdnadshavare har blivit besvikna när deras barn inte deltagit i de 

aktiviteter som hör traditionen till. Kajsa berättade om julfirandet:  

 

Dom är ju uppvuxna med det. Dom har ju pysslat när dom gick i skolan och kom hem med påskkycklingar och 

tomtar. Dom tycker nog att det tillhör, men dom har ändå förstått när vi förklarar att vi tvingar inte någon. 

Dom barn som vill får pyssla. Det går ju bra ändå, men vi får alltid reaktioner… nästan alltid.   

 

Detta påvisade att vårdnadshavarna hade vissa förväntningar om vad som skulle ingå i 

traditionsfirandet, vilket i sin tur bygger på deras tidigare erfarenheter av förskolan och skolans 

innehåll. Begler (1998) poängterar att kultur är föränderligt och att den ständigt påverkas av yttre 

faktorer, vilket visar sig i att kultur, i detta fall i form av traditionsfirande, omformas med tiden.  

 

Andra traditioner utan religiös bakgrund blir mera vanliga på våra förskolor. Förskolans dag, alla 

hjärtans dag och andra egna traditioner som skapats på förskolan förekommer ofta. Informanterna 

delgav att det är lättare att fira dessa traditioner eftersom de inte har någon religiös koppling. 

Halloweenfirandet är något som växt fram i de förskolor som deltagit i vår undersökning. Barnen 

fick klä ut sig till vad de ville, vilket kunde innebära allt från prinssessor till Hulken och Pippi 

Långstrump. Ida berättade däremot att barnen inte fick klä ut sig till något som kunde uppfattas 

obehagligt, som att bära “dödskallemask”, eftersom det fanns små barn som kunde bli rädda. Hon 

förklarade även att de pratade om varför man firar halloween och att det har ett samband med alla 

helgons dag, när man hedrar de döda. När vi frågade om traditioner i förskolan sa Linda:  

 

Sen kan ju jag tycka att man kanske kan hitta andra traditioner att fira, men som vi gör på mitt jobb nu, att vi 

lyfter in internationella barndagen, förskolans dag. Att det blir traditioner som inte har med religionen att göra. 

Jag kan tycka att vi kan hitta fler sådana, så det inte blir lika känsligt.  

 

Här framkom det att det skulle underlätta om man valde att fokusera mer på traditioner utan religiös 

koppling. Däremot ingår det i förskolans uppdrag att arbeta med kulturell mångfald och att …  

“överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och kunskaper – från en 

generation till nästa” (Skolverket, 2018, s.5). 

 

Utifrån detta tema kan vi konstatera att det var de religiösa traditionerna som utgjorde den största 

utmaningen för pedagogerna i deras arbete. Detta till följd av att de visade hänsyn till barnens 

eventuellt skiftande kulturella och religiösa bakgrund. Andra samt nya traditioner som inte hade 

religiös bakgrund uppfattades som mindre problematiska att fira i en mångkulturell verksamhet. 

Dessa olika traditioner kommer att presenteras närmare i nästa tema som utgår från att 

traditionsfirande kan uppfattas som tillfällen för interkulturella möten. Temat berör tillika 

informanternas förhållningssätt och hur de uppfattar att förskollärarens uppdrag kan tolkas vid 

undervisning om mångfald, och olika kulturer i samband med traditionsfirande på förskolan, samt 

vad som kännetecknar firandet och vilket inflytande barnen har i dessa sammanhang.  

 

2. Kulturella möten som kännetecknas av frivillighet och nytänkande 

I detta tema berättar informanterna om att de har erfarenhet av traditionsfiranden och festligheter 

som tillfällen för möten mellan barn, med och för en mångfald olika kulturella och religiösa 

erfarenheter. Samt att detta innebär nya sätt att uppfatta och utforma traditionsfirandet. 
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Informanterna betonade att förskolans traditionsfirande har en inkluderande gemenskapande 

funktion. De talade om att lyfta likheter i stället för att poängtera olikheter. Ett exempel på ett 

sådant firande kan vara ljushögtiden som samlar olika kulturers traditionella ljushögtider vid ett 

gemensamt firande. Hanna berättade: ”Ja, dom gånger jag har varit med och firat ljusvandring eller 

ljushögtider så har bland annat ramadankopplingen … men även några asiatiska traditioner 

innefattar tända ljus ...” Hanna hade erfarenhet av att barnen inför detta traditionsfirande tillverkade 

ljusstakar samt lyktor som enligt muslimsk tradition används vid firandet av ramadan. Hanna 

beskrev att pedagogerna i samband med ljushögtiden även diskuterade bakgrunden till de olika 

kulturella och religiösa högtider som fanns representerade vid högtidsfirandet. Hon berättade om sin 

egen erfarenhet av luciafirande och hur detta firande enligt henne endast var ett sätt att skapa en 

kulturell social samvaro. Men, att det som i detta fall, med hjälp av ljushögtiden var möjligt att se 

förenande kulturella aspekter, snarare än att poängtera skillnad. Betoningen av likhet och de 

gemensamma förenande aspekterna av kultur går att relatera till ett förhållningssätt som 

kännetecknas av den interkulturella sensibilitet som enligt Bennett (1993, refererad i Arniika och 

Silja 2012) innebär att bemötandet gentemot andra kännetecknas av en insikt om att den egna 

kulturen är en bland flera tänkbara. 

 

Svaren på frågor om informanterna ansåg att traditioner är viktiga eller behövs, visade även de att 

informanterna poängterade den inkluderande funktionen och att firandet verkligen tillförde något 

till den sociala samvaron. Lisa sa: “...att man samlas och att man blir en gemenskap ...”, men i 

samma uttalande beskrev hon tillika att firandet skulle bygga på ”... öppenhet och inte som 

exkluderande utan att man bjuder in alla och visar från olika sidor ...”. Utan öppenhet och 

känslighet för varandras olikheter kan enligt Lisa, följaktligen inte något gemensamt skapas. Lisa 

skildrade mångfaldens gemenskap, vilket också överensstämmer med hur läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) framställer bilden av Sverige som ett mångfaldssamhälle, och den undervisning 

som kan möjliggöra att barnen kan utvecklas och navigera i ett sådant samhälle. Lisa visade också 

med sitt öppna icke exkluderande förhållningssätt vilken roll hon anser att förskolläraren ska ha vid 

undervisningen inom området kulturell mångfald, i en förskola som ska vara ” en social och 

kulturell mötesplats” (Skolverket, 2018, s.2). 

Traditionellt på nytt sätt? 

Informanternas berättelser visade tillika att det finns ett behov av att utforma traditionsfirandet på 

ett nytt sätt utan religiösa förtecken för att inte kränka någon, samt att det handlar om att tolka 

barnens perspektiv genom att låta barnen välja hur eller om de vill delta i firandet. Julia diskuterade 

luciafirande och tyckte att det är en komplicerad uppgift att välja mellan barnets eller föräldrarnas 

önskemål när det kommer till barnets deltagande i luciatåget. Enligt Julia ska förskolläraren ”... 

nånstans verkligen ta barnets bästa i fokus och barnens sida och liksom respektera att han eller hon 

inte vill.”. Julia berättade om ett barn som inte ville sjunga luciasångerna tillsammans barngruppen. 

Istället fick barnet stå tillsammans med sina föräldrar iklädd sitt lucialinne. En annan informant 

beskrev också barns inflytande vid luciafirandet. Ida, sa apropå att välja klädsel till luciatåget: ”Ja 

så har vi här att vi har barn som har vägrat och då har vi bara, ja men ja sätt på dig vad du vill då. 

För nån har kommit som stålmannen och nån har kommit som hulken.” Julia och Ida hade 

följaktligen erfarenhet av ett traditionsfirande som kännetecknades av valfrihet, frivillighet och 
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formbarhet. Om barnen exempelvis inte ville vara klädda i vitt till luciatåget kunde andra 

utklädningsalternativ som “Stålmannen” eller “Hulken”, enligt barnets önskemål övervägas. 

Kulturens föränderliga och påverkansbara karaktär är något som Begler (1998) belyser. Med vår 

tolkning av Begler kan Julias och Idas berättelser exemplifiera hur en kulturell yttring som 

traditionsfirandet, här luciatågets utformning angående klädsel och deltagande, förhandlas fram 

tillsammans med barnen. Men trots att kultur inte kan betraktas som bestående ansåg Hanna att 

förskolans roll är att ge barnen erfarenheter av olika traditioner ”...oavsett om det är svenska eller 

muslimska eller indiska eller asiatiska traditioner...”  och att det slutligen är individen själv som 

“personligen” bär med sig traditionen i en värld av en mångfald kulturella yttringar. För Hanna 

verkade tradition vara något som individen själv kan välja att ta till sig eller avstå ifrån. 

 

Informanterna hade en uppfattning om att traditionsfirandet är formbart och att det finns ett behov 

av någonting nytt och annat firande, för att detta nya utgår från barnens intresse och är lustfyllt 

samtidigt som firandet inte kränker någon. Den sistnämnda anledningen tack vare att traditionen är 

mindre religiöst förknippad. Julia sa att hon uppfattade halloween som en sådan tradition “...för att 

det är ju liksom ingen såhär religiös grej. Men det är ju en tradition som vi kan göra till nånting eget 

i våran, på våran förskola tänkte vi.” Julia berättade om hur förskolan hade ett halloweentema som 

innefattade allt från “läskig” dukning till bokläsning och disco. Ida berättade också om ett 

halloween-disco som hon ansvarade för, för att hon till skillnad från övriga arbetslaget “älskar” 

halloween.  

 

Till övervägande del framställdes detta nya föränderliga sätt att bedriva undervisningen av 

informanter med erfarenhet av arbete i förskolor med barngrupper med en etniskt- och kulturellt 

heterogen sammansättning. Kajsa talade också om att traditioner, som i detta fall julfirandet, hade 

förnyats genom att barnen gavs tillfälle att “uppleva julen… liksom… med dofter och med olika 

intryck”. På förskolan hade de i och för sig julgran men det fanns inte något obligatoriskt julpyssel. 

Här kan paralleller dras till hur Arniika och Silja (2012) uppfattar interkulturell sensibilitet och att 

livsåskådningsfrågor verkar vara speciellt laddade i detta sammanhang på grund av anknytningen 

till personers identitet och deras andliga och privata övertygelser. Traditioners bakgrund, och om 

och hur denna bakgrundskunskap når fram till barnen, skiljde sig följaktligen åt i vår undersökning. 

Lisa berättade om hur hon ansåg att förskolläraren kan bemöta de religiösa högtiderna i en 

mångkulturell barngrupp genom att undvika att prata om det bakomliggande budskapet, för att 

förenkla firandet av traditionen. Hon menade att det kunde kännas lättare för ett barn med annan 

religion att vara med och fira exempelvis lucia, när pedagogerna inte påpekade firandets religiösa 

ursprung. Lisas uppfattning, kan samtidigt som hon visar interkulturell sensibilitet, peka på att 

kunskaper om en del av den kulturella mångfald som läroplanen (Skolverket, 2018) beskriver inte 

prioriteras. 

Kulturmöten tack vare en religiös och historisk anknytning 

Ett omvänt förhållningssätt till kultur och livsåskådningsfrågor belyste Julia. I detta citat där hon 

berättade om ett kulturmöte med religionen i fokus "… där hade vi ju den mamman, hon kom till 

förskolan när det var sådana där traditioner och utförde själva traditionen i barngruppen.”. I detta 

citat återberättade Julia en händelse när ett barns förälder själv tog initiativet till att komma och visa 

hur den judiska högtiden “Chanukka” firas. Barnets mamma förklarade bakgrunden till firandet och 
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hade med sig en speciell ljusstake och bjöd på ett traditionellt bakverk. Genom att ett barns förälder 

kom till förskolan för att berätta om sin tro, och sitt sätt att fira en religiös högtid, gjorde hon 

samtidigt de andra barnen delaktiga i ett för dem annorlunda sätt att vara. Föräldrasamarbetet 

möjliggjorde inkludering i en gemenskap som sträckte sig utanför barngruppen, på så sätt att barnen 

gavs möjlighet att få kunskap om, och förståelse för andras kulturella erfarenheter och deras 

livsåskådning. Bozarslan (2011) framhåller det interkulturella mötet som en oumbärlig del i 

lärandet för att forma ett hållbart demokratiskt samhälle. När Julia berättade om sin erfarenhet av 

traditionsfirandet på förskolan belystes visserligen en begränsad del av vad kulturell tillhörighet kan 

vara, men barnens erfarenheter vid detta tillfälle kan i linje med vad Begler (1998) påpekar, bilda 

utgångspunkt vid undervisningen om kultur i vidare bemärkelse. 

 

Kajsa berättade även hon om ett inkluderande firande, och menar samtidigt att ett inkluderande 

firande kan utformas utan att exkludera eller bortse från samhällets kulturhistoriska arv och att det 

är negativt att utesluta delar av ett kulturellt traditionellt firande för att det har en religiös 

anknytning. Hon nämnde att samarbetet med svenska kyrkan vid julens högtidsfirande hade tagits 

bort efter ett beslut från förskolechefen. Kajsa uttryckte därför en avsaknad av någonting som hon 

ansåg vara en tillgång vid undervisningen och en annorlunda berikande upplevelse för barnen: “… 

det var ju en rolig…och jag tror inte barnen tänkte så mycket på kristendom och kyrkan på det viset. 

Utan det var fint att titta i kyrkan och det ekade…  jag tror att det är vuxna som gör det ibland… 

mer än vad det är…”   Informanterna uttryckte tillika att det fanns ett intresse bland en majoritet av 

förskolebarnens föräldrar med utländsk härkomst och annan kulturell bakgrund “... att det är väldigt 

viktigt att deras barn kommer in i det svenska samhället...”  (Linda), och med Lisas ord “... 

föräldrarna är mån om att barnen ska komma in i det svenska samhället … så dom vill ju inte att 

dom ska missa nånting… bara för att dom inte har den religiösa…. På de viset.”. Linda och Lisa 

hade erfarenhet av att en majoritet av föräldrarna ville att deras barn skulle få bekanta sig med 

majoritetsbefolkningens kultur för att barnen skulle känna sig integrerade i samhället, oavsett vilken 

kulturell eller eventuell religiös tillhörighet de själva hade. 

 

Att fira eller inte verkade enligt informanterna vara en fråga om interkulturell sensibilitet, ett 

förhållningsätt till och kunskap om kultur, som de och barnen på förskolan ska leva med och 

utveckla i ett demokratiskt samhälle. Det ska inte vara förskolläraren som av förmodad hänsyn till 

minoriteterna utesluter eller tillför vissa moment vid undervisningen om kulturell mångfald. 

Informanterna berättade att en öppen dialog med barnens föräldrar är oumbärlig för att kunna ge 

barnen en bra start i livet, även när det gäller kunskaper om kulturella aspekter av mänsklig 

samvaro. Julia belyste hur ett till Sverige nyanlänt föräldrapar med traumatiska erfarenheter från sitt 

hemland och dess kultur, inte ville att deras barn skulle förknippas med, och lära om det forna 

hemlandet: ”Dom ville verkligen, dom va i Sverige. Dom va svenska. Dom ville, dom ville göra 

som man gjorde i Sverige.” (Julia) 

 

I detta tema har vi återgivit informanternas berättelser om hur förskolan på olika sätt kan vara en 

plats för kulturmöten och mångfald. Samtidigt beskrevs hur de uppfattar att förskollärarens 

undervisning kan genomföras, vad förskollärarna ska behandla i undervisningen och varför, samt 

vilka erfarenheter informanterna har av förskoleverksamheternas undervisning inom området kultur, 
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tradition och mångfald. I nästkommande tema belyser vi dock informanternas uppfattningar om att 

det saknas kunskap och olika förutsättningar vid undervisningen inom detta ämnesområde. 

 

3. Skilda förutsättningar och brister  

Detta tema belyser informanternas uttryckta osäkerhet, deras skilda förutsättningar och användandet 

av olika verktyg vid undervisningssituationerna i samband med traditionsfirande på förskolan.  

 

Utifrån vår tolkning av informanternas berättelser om mångfald som den beskrivits av dem, ofta 

förknippad med etnisk kultur, framkom en bild av osäkerhet i samband med genomförandet av en 

undervisning som behandlar olika kulturella och religiösa traditioner. På frågan om Lisa brukade 

förklara bakgrunden till traditionsfirandet på förskolan svarade hon: “Att man inte vet. Alltså man 

har inte den kunskapen själv. Och det är ingen som... det är inte så religiöst samhället i Sverige 

längre...”. Lisa berättade om traditionsfirandet runt påsk och jul, och hon ansåg att det saknades 

kunskap om varför vissa traditioner firas och att detta gjorde att arbetslaget och hon undvek att 

beröra ämnet, men att det även kan bero på att intresse saknas för att samhället har blivit allt mera 

sekulariserat. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskriver dock att barnen ska förberedas 

för ett liv i ett demokratiskt mångfaldssamhälle. För att kunna förstå de positiva värden som ett 

sådant samhälle medför, behöver barnen få kännedom och kunskap om olika kulturer. Svaret på 

frågan hur Lisa förhåller sig till att förskolans uppdrag är att synliggöra olika kulturer i 

undervisningen besvarades emellertid med att hon själv saknade mycket av den kunskap som 

behövs för att stötta barnen i deras lärande om mångfald: “... den kunskapen måste jag ta till mig, i 

alla fall för att uppnå det målet.” 

 

Flera informanter berättade om sin okunskap i ämnen som berör religion och historia. Det påverkar 

deras kännedom om traditioner, så väl när det gäller kristendom som andra religioner. Hur 

pedagogerna tog till sig ny kunskap om traditioner varierade. Ida berättade om hur deras 

verksamhet tagit stor hjälp av böcker. “Men man måste vara väldigt, alltså man måste vara lite 

intresserad också när man är på biblioteket och man måste våga leta lite och som vi har pratat i 

skolan också… Man måste vara lite kritisk… vad innehåller böckerna, vad skriver dom om.” Ida 

berättade vidare att det fanns både böcker som problematiserar, men som även är roliga för barnen. 

Ida berättade även hur de läste böcker från andra kulturer och hur dessa kan belysa mångfald, samt 

hur kultur och traditioner kan skilja sig åt beroende på vilket land man lever i. ”Arabiska böcker är 

ju från andra hållet. Det har ju vi också försökt tagit in, liksom att man kan jobba på det sättet och 

det här är liksom ett arbetssätt som dom, det här är liksom en vanlig bok för dom”. Hon menade att 

allt beror på pedagogerna, hur engagerade de är och om de vågar att använda nya tankesätt och 

arbetssätt och inte bara göra samma sak som alltid. “Vissa är mer… Såhär har vi gjort i hundra år 

och så här ska vi göra”.  

 

Angående osäkerheten om hur mycket en högtid ska uppmärksammas diskuterade tillika Julia. Hon 

uttryckte till skillnad från Lisa och Ida en tveksamhet till att förskolan över huvud taget skulle vara 

en plats där specifika högtider där barnen förväntas delta i förutbestämda aktiviteter. Hon gav 

exempel på hur barn “skulle” julpyssla fast de egentligen inte var intresserade, och ansåg att 

aktiviteten tappar sin mening om barnen känner ett tvång att delta. Linda ställde också frågan om 
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traditioner med framförallt religiös bakgrund verkligen ska ingå i undervisningen, “... är det 

egentligen det vi ska jobba med…”. Med tanke på den mångfald olika kulturer som finns 

representerade i samhället kan det vara en utmaning att uppmärksamma alla kulturella erfarenheter, 

i detta fall traditionsfirande, som finns representerade i barngruppen, menade hon. Linda verkade 

uppfatta att hennes svenska kulturella erfarenheter endast var ett sätt att förstå kulturell tillhörighet 

bland flera möjliga, och uttryckte i och med detta sin interkulturella sensibilitet. Men på samma 

gång beskrev hon att detta förhållningssätt, att utesluta vissa kulturella beståndsdelar på grund av 

religiös anknytning och förmodad hänsyn till andra, var svårförenligt med läroplanens uppdrag om 

mångfald. En mångfald som i detta fall betyder kulturell mångfald och ett kulturbegrepp som 

överensstämmer med Beglers (1998) definition. Att kultur innefattar olika sammanvävda aspekter 

av socialt liv, inklusive traditionsfirande. Läroplanen (Skolverket, 2018) åskådliggör att barnen ska 

få kännedom om och utveckla förståelse för andra kulturer. 

 

I undersökningen framgick det att några förskolor värnade om sitt samarbete med kyrkan och att 

prästen fick stå för en stor del av den kunskap barnen fick ta del av. Ida berättade: “Men den här 

prästen är väldigt bra. Hon är väldigt öppen för att man tycker olika och att man tror på olika saker 

och hon pratar ju liksom också om att vi som firar jul i Sverige kanske inte firar jul lika som man 

gör i Turkiet. Hon lyfter det bland barnen också.” Så även om prästen hade en kristen tro, 

inkluderade hon alla barnen oavsett. Att prata om skillnader som gäller barns kultur eller religion 

var något som uppfattades känsligt och svårt eftersom det kan resultera i utanförskap. Linda 

berättade att det fanns en rädsla hos henne, till skillnad från prästen, att prata om ämnet, eftersom att 

hon var rädd att exkludera barn av annan härkomst. Rädslan visade sig komma från den okunskap 

som råder hos pedagoger i hur de ska bemöta frågor som berör olika religioner och kulturer. Arniika 

och Silja (2012) refererar till hur Bennet (1993) definierar interkulturell sensibilitet, som beskriver 

hur en person utvecklas och är medveten om sin position i en kulturell mångfald där man undviker 

att lägga vikt på skillnader. I detta fall kan interkulturell sensibilitet användas för att visa på 

människors likheter istället för att fokusera på olikheterna. Arniika och Silja menar att denna 

grundsyn om sensibilitet och skillnad vad gäller livsåskådning, grundar sig i den andliga, moraliska 

och etiska dimensionen samt människors kulturella identiteter.  

 

Tillika berättade Karin att hon upplevde att det fanns brist på etnisk och kulturell pluralism på 

hennes förskola. En brist på “interkulturella influenser” vid undervisningen. Julia ansåg också att: 

”Vi har olika förutsättningar ju beroende på … vilket, vart i samhället förskolan ligger.”. Hon 

beskrev att de olika förutsättningar förskolorna har att undervisa om en mångfald existerande 

kulturer och olika språk, är beroende av var förskolan är belägen, och vilken etnisk och kulturell 

bakgrund barnen har i den aktuella barngruppen. Julia ansåg tillika att det är “...mer naturligt att 

man tar in dom andra kulturerna och andra språken när dom faktiskt finns på förskolan.”. Både 

Karin och Julia ansåg att kulturell mångfald är berikande och att en större kulturell pluralism 

underlättar undervisningen om kultur och mångfald. Läroplanen redogör för en undervisning som 

ska ge barnen en mångfald olika kulturella erfarenheter (Skolverket, 2018). I det inledande stycket 

av detta tema talade Lisa om att det saknas kunskap om kultur och traditioner. Traditioner utgör 

enligt Begler (1998) en av byggstenarna i människornas sätt att leva och konstruera kultur. Karin 

och Julia uppfattade dessutom att brist på kulturell och etnisk mångfald i barngruppen kan utgöra ett 

hinder vid undervisning om mångkultur. 
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I detta avslutande tema redovisades informanternas uppfattning om, och erfarenheter av skilda 

förutsättningar vid genomförandet av undervisningen i förskolan, i linje med styrdokumentens 

skrivningar om mångfald och kultur. I diskussionsavsnittet som följer kommer den information som 

informanterna givit oss att belysas. Huruvida den knyter an till eller motsäger tidigare forskning.  
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Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer inledningsvis vår urvalsstrategi och intervjun som datainsamlingsmetod 

att utvärderas. Därefter diskuteras resultatet, slutsatsen med pedagogiska implikationer samt till sist, 

förslag till vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Våra informanter valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) anser att resultat 

baserat på information inhämtad via informanter utvalda med ett bekvämlighetsurval, har begränsad 

generaliserbarhet på grund av risken för samplingsfel, att överensstämmelsen mellan urvalet och 

populationen inte kan säkerställas. Å andra sidan, menar författaren att denna urvalsteknik relativt 

ofta används för att liknande undersökningar gjorda via sannolikhetsurval är tidskrävande och 

kostsamma. Studier baserade på ett bekvämlighetsurval, kan dock fungera som pilotstudier inför ett 

fortsatt utforskande inom samma ämne. Dessutom anser Bryman att intervjuer i forskning med ett 

fåtal individer visserligen inte generellt ger en tydlig bild av hur en hel population uppfattar sin 

sociala omvärld, men intervjusvaren kan däremot medverka till förståelse i en teoretisk diskussion. 

Vi hävdar att våra informanter, tack vare sina erfarenheter från fyra till trettio års arbete på olika 

förskolor, har givit en väl underbyggd bild av traditionsfirandet i dagens förskoleverksamhet. 

Eftersom denna studie är begränsad sett till antalet informanter kan generaliserbarheten diskuteras, 

men vi menar även i detta fall, att vi med informanternas hjälp kan framställa en trovärdig bild av 

vad de intervjuade blivande förskollärarna arbetar med, hur de gör och varför. Detta trots studiens 

ringa omfattning.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolärarstudenters uppfattning om och tidigare 

erfarenheter av att arbeta med olika kulturella och religiösa traditioner i förskolan. Vår 

undersökning visar att religiösa traditioner som påsk, lucia, midsommar och jul firas. För att 

förhålla sig till den mångkultur som idag förekommer på de flesta förskolor, blir traditioner utan 

religiös anknytning däremot vanligare. Informanterna menar att det inte är lika problematiskt att fira 

traditioner som halloween och förskolans dag eftersom det inkluderar alla barn oavsett kulturell och 

religiös bakgrund. Vid dessa traditioner behöver inte pedagogerna beröra frågor som handlar om 

livsåskådning eller religion, vilket är ämnen som pedagoger ofta undviker att samtala om med både 

vårdnadshavare och barn. 

  

Även om informanterna diskuterar om religiöst förknippade traditioner överhuvudtaget ska 

förekomma på förskolan, anser de samtidigt att traditioner och kultur hör samman och att 

läroplanen (Skolverket, 2018) förordar att barnen ska få kännedom om olika kulturer. Den 

didaktiska frågan vad, besvaras således med att traditionsfirandet ska vara en del av det kulturella 

lärande som barnen kan ta del av på förskolan. Informanterna belyser dessutom varför tradition 

behövs. Att firandet i sig har en gemenskapande funktion stöds av tidigare forskning (se Albon, 

2015; Bozarslan,2001) och av läroplanens beskrivning av de kompetenser som barnen behöver i ett 

alltmer internationaliserat samhälle (Skolverket). Läroplanens redovisning av hur denna 

undervisning om mångfald och olika kulturer ska ske är däremot oklar. Våra informanter har 
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erfarenheter av olika sätt att använda traditionsfirandet som inkluderande möten. Både genom att 

betona kulturella likheter och att ge barnen insikter i olika sätt att utöva religion i samband med 

traditionella högtider med religiös anknytning. För att kunna veta vad förskolläraren ska undervisa 

om inom området kultur och mångfald, behövs kunskap för att kunna ta ställning till hur 

undervisningen ska gå till. Vi frågar oss om det är förskollärarutbildningen som inte ger oss de 

ämneskunskaper som krävs i vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag gällande kultur 

och mångfald i förskolan. De förändringar som sker i ett mångkulturellt samhälle ställer nya krav på 

förskollärare och förskolans verksamhet.   

Okunskap resulterar i tystnad 

Innehållet i förskolans verksamhet bygger på läroplanens mål samt pedagogernas engagemang, 

kunskap och intresse. Det är pedagogerna som tillsammans i ett arbetslag ansvarar för att 

verksamheten följer de mål och uppdrag som finns. I flera fall påpekar informanterna att det finns 

brist på kunskap om och intresse för ämnen som religion och historia. Därför undviker pedagogerna 

att prata om bakgrunden till våra traditioner. Detta förhållningssätt syns även i en studie av Puskás 

och Andersson (2017) som undersöker förskollärares uppfattning om traditionsfirandet i en 

multikulturell förskola. Resultatet av vår studie styrker att frågor som berör religion och 

livsåskådning är känsloladdade och personliga och något som vi vanligtvis inte pratar om, eftersom 

de lätt kan uppfattas som integritetskränkande. Att inte diskutera religion eller världsåskådning i 

förskolan innebär enligt Kari (2017) att frånta barnen möjligheter att utveckla sin förståelse för 

varandras erfarenheter när det gäller religiös och kulturell mångfald. Informanterna menar att 

förskollärarutbildningen saknar undervisning inom ämnen som religion och historia samt att det 

behövs kunskap om hur vi ska undervisa yngre barn. Å andra sidan ingår det inte i förskolans 

uppdrag att lära ut om dessa ämnen. Däremot kan vi se att en ökad kunskap inom området skulle 

underlätta vår tolkning av läroplanens beskrivning av mångkulturellt lärande.  

Mångfald och interkulturell sensibilitet 

Forskning av Bozarslan (2001) visar att det är betydelsefullt för barn med annan kulturell bakgrund 

att få ta del av svensk kultur och traditionellt firande. Barnens erfarenheter bidrar till lärandet av 

kulturella koder, vilket gynnar gemenskapen med andra barn och det svenska samhället. Både Linda 

och Lisa har erfarenhet av att föräldrar med utländsk härkomst vill att deras barn ska integreras i 

vårt samhälle och den svenska kulturen, och tycker därför att det är betydelsefullt att deras barn får 

ta del av våra traditioner. Bozarslan förklarar att det är av lika stor vikt att dessa barn får ta del av 

sin egen bakgrund och kultur, för att känna sig trygga med att tillhöra två kulturer. Han menar att 

det bästa är om barnen får ingå i en barngrupp bestående av mångfald under de första levnadsåren 

för att det ska bli en naturlig del i barnens liv. När vi samtalar om olikheter lär sig barnen att det 

finns olika levnadssätt, vilket utvecklar barnens förståelse för varandra. Acceptans och ödmjukhet 

bildar en mångfald bestående av kulturella skillnader.  

 

I vår studie framkommer det att arbetet med mångfald ofta bygger på de kulturer som finns i den 

aktuella barngruppen och att det därför blir naturligt att relatera till dem. Karin menar att det finns 

en brist på etnisk och kulturell pluralism på hennes förskola, vilket resulterar i att arbetet med 

mångfald saknar “interkulturella influenser”. Hon förklarar att arbetet utförs under olika 

förutsättningar, vilket beror på var förskolan ligger, och hur barngruppens kulturella och religiösa 
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sammansättning ser ut. Hur arbetet med mångfald ser ut i en barngrupp utan kulturella skillnader 

varierar. Böcker är ett användbart redskap som bland annat används för att belysa olika kulturer och 

levnadssätt. Som läroplanen beskriver ska barnen få ta del av en undervisning som berikar barnen 

med en mångfald av olika kulturella erfarenheter (Skolverket, 2018). Karin och andra informanter 

är överens om att en större kulturell pluralism inom barngruppen berikar och underlättar arbetet 

med mångfald. 

 

Vårt resultat visar följaktligen att informanterna har ett förhållningssätt som kännetecknas av 

tolerans och känslighet inför andras kulturella och religiösa tillhörighet, och att de även är medvetna 

om sin egen position bland andra. De reflekterar över sin kulturella tillhörighet på ett sätt som 

överensstämmer med Bennetts (1993, refererad i Arniika & Silja 2012) definition av interkulturell 

sensibilitet. En fråga som uppstod under arbetet med presentationen av studiens resultat var trots 

detta, vad kulturell tolerans och känslighet innebär. Julia berättar om ett tillfälle när pedagogerna på 

hennes förskola planerade att arbeta med alla barns hemkulturer. Föräldrarna till ett barn med 

utländsk härkomst reagerade negativt på deras initiativ och ville inte att deras barn skulle förknippas 

med och lära sig specifikt om deras forna hemland. I sammanhanget kan även den ovan beskrivna 

uppfattningen, att en majoritet av barnens föräldrar önskar att deras barn ska ta del av samhällets 

kulturella utbud nämnas. För att kunna möta alla barns föräldrar, oavsett kulturell- eller religiös 

tillhörighet, föreslår informanterna att pedagogerna i samtal med föräldrarna ska diskutera deras 

önskemål om hur kulturellt och religiöst traditionsfirande ska genomföras i verksamheten. Om vi 

inte frågar oss själva och föräldrarna hur vi och de vill att barnens erfarenheter av samhällets 

kulturella aspekter ska se ut, riskerar vi att förstärka ett maktförhållande där pedagogen framhåller 

majoritetsbefolkningens ensidiga uppfattning om de kulturella minoriteterna. Med Brantefors 

(2011) förklaring realiserar vi som följd därav, den majoritetskultur som är osynlig i läroplanen men 

som “...verkar i det tysta.” (Brantefors, 2011, s.69). 

Goda förutsättningar skapar kulturella möten 

Informanterna i vår undersökning visar att de har erfarenhet av traditioner i form av interkulturella 

möten. Gisselberg et al. (2008) diskuterar om traditionsfirandet har en exkluderande funktion för att 

majoritetsbefolkningens traditionella, kulturella och religiösa högtider utestänger andra sätt att vara 

och tro. Albon (2015) anser dock att firandet som fenomen kan vara sammanlänkande och 

inkluderande. Våra informanter uppfattar också att firandet på förskolan kan vara berikande 

tillfällen som möjliggör ett kulturellt lärande utöver vad erfarenheten av den specifika traditionen 

eller traditionsfirandet mera ytligt betraktat innebär.  

 

Lahdenperä (2004) menar att ett interkulturellt perspektiv på utbildning innefattar lärarens förmåga 

att uppfatta sin egen kultur som en bland många andra, och att denna förmåga och kunskap är 

oumbärlig för att kunna skapa ett hållbart demokratiskt samhälle. Mötet ska bygga på ömsesidig 

respekt och motverka asymmetriska maktförhållanden. Informanterna berättar även de om vikten av 

att ta tillvara en mångfald kulturella erfarenheter vid undervisningen, men uttrycker å andra sidan 

samtidigt att ett kulturmöte kan ske trots att majoritetsbefolkningen initierar mötet. I 

överensstämmelse med vad Julia belyser kan ett kulturmöte ske med hjälp av ett traditionsfirande 

som bygger på en från majoritetsbefolkningen avvikande livsåskådning. I detta fall genom att 

presentera en judisk högtid. 
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Informanten Kajsa anser att det är negativt att den förskola hon arbetar på avbröt samarbetet med 

kyrkan vid julen. Hon anser att beslutet att ta bort denna aktivitet på förskolan medförde att barnen 

gick miste, både om kunskapen om den kulturella och religiösa högtiden jul, det traditionellt 

återkommande besöket, samt den upplevelse själva kyrkobyggnaden gav barnen. Vad som 

föranledde förskolechefens beslut att avbryta samarbetet med kyrkan kan vi endast spekulera om. 

Men det ligger nära till hands att anta att beslutet grundades på goda intentioner och interkulturell 

sensibilitet. 

Föränderlighet och kontinuitet 

Begler (1998) framhåller kulturens föränderliga karaktär. Resultatet av vår studie visar också att 

informanterna har erfarenhet av denna formbara kultur från sitt arbete i olika förskolor. Men på 

samma gång uttrycker de att det finns ett behov av kontinuitet och trygghet. Ett behov av 

återkommande och igenkännbara gemenskapande avbrott i vardagen. Dessa synsätt existerar 

parallellt, och skapar därför en något motsägelsefull bild av kultur och hur kulturella yttringar kan 

förstås. Samt som en följd, hur förskollärarna ska tolka sitt uppdrag. 

 

Slutsats 
 

Studiens resultat visar att informanterna har erfarenhet av ett inkluderande traditionsfirande som 

anpassas till ett mångfaldssamhälle, men att kulturella och framförallt religiösa traditioner på 

förskolan är fenomen som de till stor del saknar bakgrundskunskap om. Informanterna har även 

erfarenhet av skilda sätt att arbeta med högtidsfirande på olika förskolor. I verksamheter med rik 

kulturell och etnisk mångfald betonas inte de “svenska” traditionerna på samma sätt som i kulturellt 

homogena förskolor. Vid arbetet i de homogena förskolorna uppfattas bristen på kulturell mångfald 

som ogynnsam, eftersom detta utgör ett hinder för potentiella interkulturella möten. Informanterna i 

vår studie betonar vikten av föräldrakontakt i frågor som rör kulturellt firande, och framförallt vid 

firande med religiös bakgrund, för att kunna tillmötesgå föräldrarna och barnens behov av 

traditionsfirandets gemenskapande karaktär.   

 

Enligt läroplanens mål och uppdrag ska förskollärare föra vidare ett kulturarv samtidigt som de ska 

integrera alla kulturer som förekommer på förskolan vid undervisningen (Skolverket, 2018). För 

förskollärarstudenternas kommande yrkesutövning kan det presenterade resultatet innebära att 

förskolläraren tillsammans med arbetslaget på förskolan kommer att förhandla om hur en 

mångkulturell undervisning ska genomföras med varje enskild barngrupp. Kunskapen om kulturella 

och religiösa aspekter av traditionsfirandet får de själva söka efter. Vår slutsats utifrån detta blir att 

förskollärarutbildningens undervisning saknar ämnen som samhällskunskap och religion. Detta 

medför att läroplanens uppdrag angående synliggörandet av olika kulturer, inte kan tillgodoses. 

Pedagogernas okunskap leder till tystnad. 
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Förslag till fortsatt forskning 
 

För vidare forskning menar vi att det skulle vara intressant att undersöka vilken funktion 

förskollärare anser att fenomen som traditionsfirande kan ha för barnen. Tillika med tanke på hur 

känsligt och svårt kulturellt firande med religiös anknytning uppfattas, om och hur existentiella 

frågeställningar kommer in i förskoleverksamheten och kan diskuteras med barnen. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide  

  

Guiden ska endast förstås som en hjälp att föra samtalet vidare. Det är förskollärarnas egna 

berättelser och deras uppfattningar som vi vill fånga. 

• Hur länge har du arbetat i förskolans verksamhet? 

• Hur är eller har fördelningen av barn vad gäller invandrarbakgrund, kulturell och etnisk härkomst 

varit på din eller dina arbetsplats (-er)? 

• Som du vet, är vårt syfte med denna undersökning att undersöka arbetet med kulturella och 

religiösa traditioner i förskolan. Vad väcker det för tankar hos dig? 

• Hur förhåller ni er till detta uppdrag? 

“I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och 

historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika 

kulturer synliggörs i utbildningen.” (Skolverket, 2019, s.5) 

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens 

förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en 

förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga 

grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. 

(Skolverket, 2019, s. 2) 

• Kan du berätta om din erfarenhet om att arbeta med mångfald i förskolan? 

• Kan du berätta om din erfarenhet av att arbeta med traditionsfirande i förskolan? 

• Vilka traditioner firar ni i er verksamhet? 

• Tycker du att det saknas någon tradition i er verksamhet? Om ja, vilken? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Samtyckesblankett 

Information och samtyckesblankett till anställda   

Vi heter Catharina Kjerrulf och Susanna Baer och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under hösten 2018 skriver vi vårt examensarbete i didaktik. 

Under perioden 3/10 - 12/10 planerar vi för en intervju på er förskola.  

Syftet med undersökningen är att undersöka förskollärarstudenters uppfattning och 

erfarenheter av att arbeta med kulturella och religiösa traditioner i 

förskoleverksamheten. För att närma oss detta kommer vi att genomföra intervjuer via 

Skype.  

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så att 

ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer det 

sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

Medverkan i undersökningen ”Traditioner i förskolan” är helt frivillig och du kan när 

som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som 

studenter tillstånd att med ljudinspelare (diktafon/smartphone) dokumentera situationer 

där du medverkar. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela vår/min tid 

på förskolan. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är vår/min handledare (kontaktuppgifter nedan), som också 

tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

Vi är tacksamma för svar senast onsdag 3/10 - 2018.  

 

Med vänlig hälsning 

Catharina Kjerrulf                                     Susanna Baer 

 E-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx        E-post:xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx     

Tel: XXX-XX XX XXX                           Tel:  XXX-XX XX XXX         

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Jan Grannäs 

E-post: xxx.xxxxxxx@xxx.xx     

Tel: XXX-XX XX XXX

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx


 

 

 

 

Samtycke  

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med ljudupptagning dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande 

för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

  

  

 

Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

  

 

 

Datum och plats: ………………… 

 

 

…………………………........................  

Underskrift    

  

………………………………………...     

Namnförtydligande          

 


