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Abstrakt  

Syftet med detta examensarbete är att i relation till läroplanen studera pedagogers arbetssätt 

med religion på tre olika förskolor, vilka är en kristen förskola, en förskola med ett 

mångkulturellt upptagningsområde samt en förskola som ligger i ett etniskt svenskt 

villaområde. Vilket arbetssätt använder pedagogerna sig av och hur ges barnen möjlighet att 

förstå olika trosuppfattningar och livsåskådningar är några av de frågor som studeras i denna 

kvalitativa studie. Genom intervjuer med fyra förskollärare från dessa förskolor, får läsaren en 

inblick i hur deras resonemang och arbetssätt med religion i förskolan ser ut. Resultatet 

påvisar både skillnader och likheter i pedagogernas arbetssätt. Spontana frågor från barnen, 

projektarbete samt att fira högtider är några av de arbetssätt som nämns. Likaså står det att 

läsa att det finns olikheter i hur pedagogerna tror att barngruppen formar deras 

förhållningssätt till religion. Förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 

verksamheten utformas i läroplanen men däremot fastställer inte läroplanen hur målen skall 

nås.   

Nyckelord: Barn, existentiella frågor, förskola, kultur, pedagogers arbetssätt, religion.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund............................................................................................................................................... 2 

2.1 Styrdokument ................................................................................................................................ 2 

2.2 Begrepp ......................................................................................................................................... 3 

2.2.1 Kultur .......................................................................................................................................... 3 

2.2.2 Det mångkulturella samhället .................................................................................................... 4 

2.2.3 Mångfald .................................................................................................................................... 4 

2.2.4 Traditionstillhörighet .................................................................................................................. 5 

2.2.5 Religion ....................................................................................................................................... 5 

2.3 Tidigare forskning .......................................................................................................................... 6 

3 Syfte och frågeställning ...................................................................................................................... 10 

4 Metod ................................................................................................................................................. 10 

4.1 Val av metod ................................................................................................................................ 11 

4.2 Urval ............................................................................................................................................ 11 

4.3 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 12 

4.4 Databearbetning .......................................................................................................................... 12 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ................................................................................ 13 

4.6 Etiska överväganden.................................................................................................................... 14 

5 Resultat ............................................................................................................................................... 15 

5.1 Presentation av informanter ....................................................................................................... 15 

5.2 Planerade aktiviteter och oplanerade diskussioner .................................................................... 15 

5.4 Att fira högtider ........................................................................................................................... 17 

5.5 Pedagogernas förhållningssätt .................................................................................................... 18 

6 Resultatdiskussion och analys ............................................................................................................ 19 

6.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 23 

7 Vidare forskning ................................................................................................................................. 24 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 25 

Bilagor .................................................................................................................................................... 27 

 

 
 



1 
 

1 Inledning 

 
Sverige har allt oftare beskrivits som ett mångkulturellt samhälle under de senaste årtiondena. 

Det har således fått betydelse för hur förskolans och skolans uppdrag har diskuterats. Det 

finns olika uppfattningar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och vilket 

inflytande det har för arbetet i förskola och skola. Dessa uppfattningar har ofta sin grund i 

olika föreställningar om vad som menas med kultur, etnicitet och identitet (Lunneblad, 2009).  

Eftersom förskolan idag är en mötesplats för mångfald ställs det också krav på de verksamma 

pedagogerna att bemöta alla barn med olika erfarenheter, på ett tryggt och professionellt sätt. 

Religion är ett av många begrepp som inryms i de vidare begreppen mångkulturell och 

mångfald. Området religion nämns sparsamt i läroplanen för förskolan och ännu mindre hur 

pedagoger ska arbeta för att synliggöra olika religiösa bakgrunder. Intresset för religion 

väcktes hos oss när vi valde att läsa kursen Religionsvetenskap A som specialisering inom 

lärarprogrammet 2012. Det är ett intressant och viktigt ämne där många företeelser ligger 

fördolda i traditioner, riter och handlingar. Därför ser vi det som fördelaktigt att som blivande 

pedagoger redan nu fått insyn hur arbetet med religion kan se ut på förskolorna.         

Tänkvärt citat;  

Att ansluta sig till tanken om att vi lever i många världar gör oss mer öppna för andra världar och kan ibland 

göra det lättare att undvika eller lösa konflikter vad gäller vems värld som skall ha tolkningsföreträde (Hedenbro 

& Wirtberg, 2000, här citerat efter Geels & Wikström, 2006 s 57).  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet berörs styrdokument och centrala begrepp som används i studien likaså 

presenteras tidigare forskning inom vårt område. Detta tillsammans ligger till grund för vårt 

examensarbete.  

2.1 Styrdokument  
Läroplanen för förskolan ersätter det pedagogiska program som i form av allmänna råd från 

Socialstyrelsen tidigare varit vägledande för verksamheten. Läroplanen är en författning med 

förbindande föreskrifter som är utfärdad av regeringen. Läroplanen skall styra förskolan och 

formulerar vilka krav staten ställer på verksamheten. Likaså ger den uttryck åt vilka krav och 

förväntningar barn och föräldrar kan ha på förskolan. Förskolans värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer för verksamheten utformas i läroplanen. Däremot fastställer inte 

läroplanen hur målen skall nås, det är en fråga för de professionella som arbetar i förskolan att 

tolka (Wiklund Dahl & Jancke, 2007). 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att verksamheten ska utveckla barnens 

förmåga till empati och omtanke om andra, liksom utveckla öppenhet och respekt för 

människors skillnader i levnadssätt och uppfattningar. Förskolan ska därför uppmuntra och 

stärka barnens förståelse och inlevelse i olika människors situation. Likaså står det att vuxna 

är viktiga förebilder och att barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 

konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar därför barns förståelse och respekt för 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Det går även att utläsa i 

läroplanen för förskolan att den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell 

mångfald i förskolan och oavsett vad människor har för bakgrund ska barnen ges möjlighet att 

grundlägga respekt och hänsyn. Förskolan ska också sträva efter att ha ett öppet klimat så att 

skilda uppfattningar får rum och där varje barn får möjlighet att bilda sig egna föreställningar 

och göra val utifrån de egna förutsättningarna och samtidigt få reflektera över och dela sina 

tankar och livsfrågor med andra.  

 

Vidare beskriver läroplanen (Skolverket, 2010) att alla föräldrar ska kunna lämna sina barn 

till förskolan med samma förtroende och vara säkra på att barnen inte blir ensidigt påverkade 

till förmån för den ena eller andra åskådningen och att inget barn i förskolan utsätts för 



 

 

diskriminering med hänsyn till etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning. 

Läroplanen betonar också att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar om de får medvetenhet om det egna kulturarvet och blir delaktiga i 

andras kultur. De barn som tillhör de nationella minioriteterna och barn med utländsk 

bakgrund kan få stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Ytterligare mål som går att 

utläsa i läroplanen är att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta 

ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, genom att upptäcka och 

reflektera. Likaså att uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika attityder och 

värderinger som styr deras handlande och synpunkter. Förskolan bör sträva efter att varje barn 

utvecklar en förståelse för att alla människor har lika värde, oavsett vad de har för social 

bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller kön. Ävenså att varje 

barn tar till sig innebörden i olika begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld. Avslutningsvis ingår det i förskolans uppdrag att utveckla barns förmågor och eget 

kulturskapande genom att överföra ett kulturarv så som värden, historia, språk, traditioner och 

kunskaper, från en generation till nästkommande.   

        

2.2 Begrepp 
Följande begrepp är centrala i vår studie då de tas upp i läroplanen samt nämns i den tidigare 

forskningen. 

2.2.1 Kultur 
I läroplanen för förskolan beskrivs förskolan som en social och kulturell mötesplats som skall 

stärka och förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle (Skolverket, 

2010). Bozarslan (2001) menar att förskolan är en viktig arena för integration och att 

pedagoger i förskolan ständigt måste diskutera hur bemötandet med barn och föräldrar med 

annan kulturell bakgrund kan ske på bästa sätt, oavsett vilka olikheter som finns. Eftersom 

kultur som begrepp är väldigt komplext kan det ha många olika betydelser och innebörder och 

medföra svårigheter och otydligheter när man diskuterar detta fenomen. Enligt Lunneblad 

(2006) är kulturbegreppets allmänna uppfattning något som kan relateras till litteratur, konst 

och musik, så kallad ”finkultur”. Begreppet används också för att beskriva hur människor, 

antingen som grupp eller hela samhällen, lever och ger uttryck för sina liv genom materiella, 

sociala eller kommunikativa utryck. Enligt von Brömssen (2003) hävdar Lunneblad att 

kulturbegreppet även har fått utstå kritik från antropologisk och etnologisk forskning som 

menar att begreppet är alldeles för normativ och hierarkiskt fastställda. Utifrån denna kritik 



 

 

har kulturbegreppet diskuterats som ett sätt för människor att skapa mening, ordning och 

sammanhang i sina liv.  

 

2.2.2 Det mångkulturella samhället 
Lunneblad (2006) diskuterar om Sverige som ett mångkulturellt land. Författaren tar upp att 

det svenska samhället alltid har varit uppdelat beroende på tillgångar, språk, arbete och 

utbildning, vilket författaren menar har skapat och format olika sorters kulturella 

förhållanden. Dock finns det skillnader mellan det som beskrivs som det mångkulturella 

samhället, förr och nu. I diskussionen idag läggs tonvikten på både kulturella, etniska och 

religiösa skillnader. Det finns dock ingen tydlig definition av vad som avses med ett 

mångkulturellt samhälle menar författaren. Förskolan har sedan 1970-talet varit en del i denna 

utveckling av samhällets politiska syften och fungerat som en mötesplats för människor med 

olika bakgrund och erfarenheter. I läroplanen för förskolan står det att delaktighet i andras 

kultur och medvetenhet om det egna kulturarvet ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga 

att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn med 

utländsk bakgrund och barn som tillhör de nationella minoriteterna får stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2010).  

 

Enligt Lorentz (2004) hävdar Lunneblad att begreppet mångkultur inte behöver innehålla 

någon normativ mening utan kan användas som en beskrivning av hur ett samhälle ser ut med 

hänseende beträffande dess befolkning. Den enklaste förklaringen av begreppet 

mångkulturellt samhälle är enligt Lorentz (2004) att benämningen anger tillståndet för hur 

samhället ser ut, exempelvis ett samhälle med medborgare med olika etniska, kulturella eller 

religiösa bakgrunder.  

 

2.2.3 Mångfald  
Under 1990-talet ändrades begreppet mångkultur till mångfald under den nya 

integrationspolitikens framfärd. Man ville betona mångfald som något positivt och målet var 

att arbeta för lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

Dessa begrepp innefattar också religiös och språklig mångfald. Kulturell och etnisk är två 

begrepp vars betydelse kan tyckas överlappa varandra. Det argument som finns i 

integrationspolitiken om detta är att eftersom mångfald inte automatiskt associerars med en 



 

 

bestämd sorts mångfald undflys en ensidig fokusering på etnicitet och etnisk tillhörighet. 

Argumentet belyser vidare att en persons etniska bakgrund eller etniska tillhörighet kan vara 

såväl svensk, finsk, samisk eller person med annan härkomst (Lunneblad, 2006).          

 

2.2.4 Traditionstillhörighet 
Enligt Berglund och Gunner (2011) tillhör alla barn någon eller några traditioner via den 

familj som de föds in i. Författarna påpekar att förutom genom familjen så tillkommer det i 

vårt samhälle traditionsförmedling oavsett om vi tänker på det eller ej, exempelvis genom 

skola och förskola, där olika former av organiserat lärande förmedlas. Därför är det viktigt att 

ha i åtanke, på vilket sätt bidrar lärare till traditionsförmedlingen, vad läggs tyngden vid, vad 

ska motverkas och vad ska utvecklas? Vissa av barnen kommer under sin livstid säkert 

revoltera eller kanske lämna sin tradition, medan andra kanske kommer att omskapa eller på 

något sätt förändra den. Författarna menar att religiösa traditioner nästan alltid förändras från 

en generation till en annan, det är alltid något som händer längs vägen. Varje generation tolkar 

religionen efter sin egen situation och därför är det viktigt att veta om att betydelsefulla vuxna 

som möter barn, som exempelvis skolpersonal, är medvetna om att deras förhållningssätt till 

olika traditioner påverkar barnen i deras sökande efter traditionstillhörighet. Beträffande 

traditionstillhörigheten skriver Berglund och Gunner (2011) att det tillhör livets villkor 

eftersom miljön vi lever i och historien redan har tillskrivit oss många självklarheter. När ett 

barn börjar på förskolan kan det därför vara en dramatisk förändring då självklarheterna från 

hemmet ifrågasätts, vilket kan bidra till ett grubblande och osäkerhet hos barnet. Det blir en 

krock mellan de nedärvda traditionerna och de nya livsmönster som barnet tillfogar.  

 

2.2.5 Religion 
Oavsett om man betraktar sig själv som obundet sekulär eller religiös i någon mening befinner 

sig alla i någon form av tradition som formats av historia, seder och språk menar Berglund 

och Gunner (2011). Religion och tradition kan tyckas likna varandra och har ungefär samma 

betydelse. Dock associeras religion ofta med en avskild typ av grupptillhörighet och kan 

uppfattas som mer statiskt och laddat, medan tradition avser att beskriva människors givna 

förekomst i en kultur (Berglund & Gunner, 2011). Geels och Wikström (2006) betonar att 

religion hör hemma i ett socialt sammanhang, där mindre eller större grupper delar religiösa 



 

 

föreställningar, religiösa beteenden eller religiösa upplevelser med varandra. Författarna 

menar att religionen i större eller mindre grad utövar inflytande på hur individen tolkar och 

skapar sin sociala verklighet och som ger mening åt individens liv.  

 

2.3 Tidigare forskning  

Barron (2007) skriver i sin studie om etnisk identitet på en förskola i Storbritannien, där han 

undersöker relationen mellan individen, det sociala och det kulturella. Barnens etniska 

identiteter granskas tillsammans med aspekter som makt och religion. Vad som tycks framgå 

ur denna studie är att etnisk identitet snarare handlar om sociala konstruktioner än om 

kognitiv mognad. Barron (2007) tar även upp i sin studie problemet om att pedagogerna på 

förskolan inte alltid vet hur de ska arbeta och förhålla sig till barnen med annan etnisk 

bakgrund än den brittiska när det framförallt kommer till firandet av högtider. Förskolechefen 

för denna förskola samtalade om att flera av pedagogerna själva var praktiserande kristna som 

gick i kyrkan regelbundet. På grund av deras egen tro behövde de ge barnen möjlighet att 

förstå och fira innebörderna av de kristna högtiderna för att inte känna att deras tro 

äventyrades. En del av de barn vars föräldrar var av annan etnisk härkomst än den brittiska 

menade att firandet av de kristna högtiderna ansågs av de själva mer som en kulturell handling 

som de var nyfikna på och ville lära sig mer om och att de därför inte såg högtiderna som en 

religiös handling. Sammanfattningsvis menar Barron (2007) att det finns en stark föreställning 

att barns etniska identitet konstrueras i samverkan med andra identiteter, till exempel genus. 

De faktorer som tycks påverka mest är dock de socioekonomiska förhållanden, utbildning och 

religion. Barron (2007) menar att barn kan uppmuntras som deltagare eller bedömas som 

främmande, med tanke på dess etniska identitet, därför förefaller det viktigt att pedagoger, 

föräldrar och barn utvecklar en verklig dialog som möjliggör dem att arbeta tillsammans för 

att skapa en miljö där alla känner sig uppskattade och respekterade. Det kan innebära 

obekväma ifrågasättande av gamla tanke- och arbetssätt för att komma tillrätta med olika 

etniska, kulturella, religiösa och pedagogiska problem, för att sedan komma fram till nya 

metoder som förhoppningsvis leder till förändring.    

 

En annan studie som berör vårt område är Pramling och Johansson (1995) som syftar till att se 

förskollärarnas föreställning om barns livsfrågor i relation till det arbetssätt de använder sig av 

för att möta dessa frågor. Studien bygger på intervjuer med förskollärare samt från dagböcker 



 

 

i vilka förskollärarna blivit ombedd att skriva ner iakttagelser från barngruppen där barnen 

diskuterar frågor om livet. Enligt Dahlberg, Hartman, och Pettersson (1997) hävdar Pramling 

och Johansson att lärares erfarenheter av barns existentiella frågor, då främst religiösa frågor, 

var de frågor som lärarna själva ansågs vara svårast att hantera. Rädsla hos pedagogerna att 

skapa konflikt mellan föräldrar och barn samt svårigheter att tala om livsfrågor i verkliga 

termer med barnen tycktes vara en del av förklaringen. Barn är generellt öppna med frågor 

som handlar om livet, problematiken menar Dahlberg m.fl. (1997) ligger hos de vuxna, vilket 

skapar en osäkerhet hos pedagogerna gentemot föräldrar och kollegor.  

 

I resultatet redovisar Pramling och Johansson (1995) två olika kategorier som barnens frågor 

handlade om, känslobetonade frågor samt frågor om livet och människor. Känslobetonade 

frågor kunde handla om kriser som barnet gick igenom till exempel dödsfall och separationer. 

Det kunde även handla om rädslor, lycka och kärlek och så vidare. De frågor som var 

relaterade till människor och livet syftade på barnets sätt att tänka och kunde till exempel 

handla om relationer, om döden, hur det hela började samt hur lång en livslängd är och så 

vidare. De metoder som användes av pedagogerna för att möta barnens frågor varierade 

pedagogerna emellan, men har liksom frågorna kategoriserats av författarna. Första kategorin 

barnens frågor innebar att det är barnens frågor som bör ligga till grund för förskolans 

verksamhet. Två olika bemötande presenteras, dels att pedagogen direkt ger svar på barnets 

fråga, dels att se frågan som ett verktyg för att fundera tillsammans. I den senare blir 

processen fram till svaret viktigare än svaret i sig. Att arbeta med problem, här använder 

pedagogen medvetna aktiviteter för att hjälpa barnet ur en känslomässig kris som pedagogen 

uppmärksammat genom exempelvis ett särskilt beteende hos barnet. Sagor, bilder och drama 

används för att hjälpa barnet att komma i kontakt och hantera sina känslor. Vuxna som modell, 

innebär en metod där pedagogerna ser sig själva som förebilder till barnen. Att släppa rädslan 

och istället vara närvarande och trygg i att bemöta existentiella frågor med samma självklarhet 

som andra frågor tror sig pedagogerna skapa förtroende hos barnen.  Den sista kategorin heter 

undervisa barn och metoden har två tillvägagångssätt. Det ena är att pedagogen medvetet 

synliggör existentiella frågor för barnen i olika aktiviter som lek, drama eller litteratur. 

Pedagogen har ett tydligt mål för vad hen vill uppnå. Det andra sättet är att hitta dessa frågor i 

vardagliga aktiviteter, det vill säga att inte utgå från frågorna utan att se dessa som en naturlig 

del i aktiviteter. Det kan exempelvis uppkomma existentiella frågor vid bokläsning.  

 



 

 

I diskussionen klargör Pramling och Johansson (1995) att förskollärarnas uppfattning var att 

barnens livsfrågor bygger på känslomässiga erfarenheter snarare än barns uppfattning om sin 

omvärld. Pedagogerna har också svårare att på ett didaktiskt sätt behandla existentiella frågor 

på samma sätt som andra ämnen. Möjligheten att arbeta med dessa upplevs enklare om 

frågorna kommer från barnet själv, att det är barnen som är initiativtagare. Även metoderna 

menar Pramling och Johansson (1995) förhåller sig till den enskilda individen, inte till 

barngruppen som helhet. Författarna ställer sig frågan hur det kommer sig att existentiella 

frågor inte ses som ett viktigt didaktiskt innehåll kopplat till barnens livsvärld utan som en 

psykologisk känslomässig utsträckning. Till skillnad från intervjuerna visade pedagogernas 

dagböcker en annan bild av bemötandet av existentiella frågor. Anteckningarna vittnar om att 

pedagogerna ofta möter livsfrågor i vardagen och att frågorna inte nödvändigtvis grundar sig i 

väldiga känslomässiga erfarenheter såsom de skildras i intervjuerna. Ett annat synsätt som 

finns hos pedagogerna är rädsla att barnen inte är mogna nog att ta sig an denna typ av frågor 

utan som i stället skapar en förvirring hos barnet. Avslutningsvis menar Pramling och 

Johansson (1995) att konsekvensen av att vuxna inte pratar om livsfrågor tillsammans med 

barnen skapar rädsla, otrygghet samt svårigheter för barnen att senare i livet ta itu med dessa 

frågor.    

 

En annan studie som berör vårt forskningsfält är en undersökning om lärarstudenters och 

barns frågor om livet som främst fokuserar på lärarstudenters kunskaper och erfarenheter om 

hur man handskas med barns livsfrågor i förskolan och hur man bäst går tillväga (Pramling 

Samuelsson, Johansson, Davidsson, & Fors, 2000). En fenomenografisk inriktad pedagogisk 

teori ligger till grund för att utveckla lärarstudenternas förståelse av barns frågor om livet. 

Pramling m.fl. (2000) beskriver att barns livsfrågor är relaterade till den kulturella kontext 

som barnet ingår i och frågorna uttrycker ett meningssökande i barnets livssituation. Barnens 

reflektioner om livet präglas av deras egna erfarenheter i det dagliga livet och påverkar 

därefter deras syn på omvärlden. De vanligaste exemplen på barns livsfrågor som beskrevs av 

lärarstudenterna var liv och död. Studenterna påpekade att barn vill veta varför och hur, vad 

som hänt innan de föddes och vad som händer efter döden. En annan huvudfråga var religion, 

om mystiska ursprung och varför människor ser ut och beter sig på olika sätt. Pramling m.fl. 

(2000) menar att lärandet i detta sammanhang är hur vi upplever världen omkring oss och hur 

vi ser eller upplever olika fenomen i vår omgivning. För att hjälpa barnen med detta lärande 

menar Pramling m.fl. (2000) att det är viktigt att bekräfta, synliggöra och utvidga barnens 

tankar. Författarna förtydligar att för att förstå barns tankar om livet är det viktigt att veta hur 



 

 

man själv resonerar och tänker kring etiska frågor och problem. Därför fick lärarstudenterna 

ta del av olika aktiviteter där syftet var att göra studenterna medvetna om sina egna 

värderingar, attityder, intressen och mål. Efter genomförd aktivitet tyckte lärarstudenterna att 

det var nyttigt och intressant just för att de aktuella problemområdet blev tydligare och ens 

egna val viktiga eftersom de var tvungna att göra sin ståndpunkt synlig och argumentera för 

sitt val.  

 

Pramling m.fl. (2000) redogör för tre kategorier som visar vilket perspektiv lärarstudenterna 

tänker utifrån barns livsfrågor: 

  

1. Ett personligt perspektiv. Här ligger fokus inte på själva barnets tänkande utan 

utgångspunkten för arbetet med barns livsfrågor koncentreras utifrån pedagogens, samhällets 

eller föräldrarnas synvinkel. Fokus ligger här på den vuxnes personliga erfarenheter och 

använder det för att förklara saker för barnet.  

 

2. Ett psykologiskt perspektiv. Huvudpunkten i denna strategi är de psykologiska erfarenheter 

hos barnet. Barnens frågor blir pedagogens utgångspunkt för att finna lämpliga metoder för att 

hjälpa barnet att reda ut och förklara.  

 

3. Ett pedagogiskt möte. Här är pedagogens utgångspunkt det ömsesidiga mötet där fokus 

ligger på barnets perspektiv men samtidigt förs en dialog med barnet. Rätt svar i det här fallet 

är inte av betydelse och pedagogen behöver heller inte känna att hen måste förmedla eller 

förklara något till barnet.  

 

Sammanfattningsvis betonar Pramling m.fl. (2000) att lärarstudenternas sätt att tänka om 

barns livsfrågor har förändrats under studiens gång. Lärarstudenterna utvecklade ett aktivt 

förhållningssätt samt förmågan att ta ett barnperspektiv. Studenterna betonade vikten av att 

vara medveten om och använda barns sätt att uppleva omvärlden för att på så sätt stödja dem i 

deras arbete med livsfrågorna. Studenterna tyckte framförallt att området var en viktig del i 

förskolans läroplan. Några lärandesituationer som var speciellt viktiga var när de hade 

möjlighet att reflektera över deras eget tänkande och där ståndpunkten blev synlig för 

varandra. Dialogen mellan barnet och studenten verkar vara en framträdande egenskap och 

studenterna beskriver nu många nya kreativa metoder där frågor om livet kan vara en naturlig 



 

 

inkörsport, så som berättelser, drama och målning (Pramling m.fl., 2000). Författarna hänvisar 

till den svenska högskoleförordningen (1993) som slår fast att utbildningen bör hjälpa 

förskollärarstudenter att utveckla en förmåga att arbeta med förskolebarns frågor om livet. 

Avslutningsvis visar denna studie att detta område är rejält eftersatt i lärarutbildningen. 

Följdfrågor som uppstår är därför; hur kommer det sig? Värderas inte detta område som lika 

viktigt som andra delar av utbildningen? Finner lärare och studenter dessa frågor som svåra 

och därför undviks de? Vilken typ av kompetens bör lärarutbildningen erbjuda och vilken typ 

av kompetens behöver läraren (Pramling m.fl., 2000)?  

 

 

 

 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att i relation till läroplanen studera pedagogers arbetssätt 

med religion på tre olika förskolor, vilka är en kristen förskola, en förskola med ett 

mångkulturellt upptagningsområde samt en förskola som ligger i ett etniskt svenskt 

villaområde.    

 Dessa frågeställningar syftar arbetet att besvara: 

 Vilka arbetssätt använder pedagogerna på de olika förskolorna för att belysa olika 

trosuppfattningar och livsåskådningar? 

 Vad finns det för likheter samt skillnader mellan pedagogernas arbetssätt?  

 Hur formas pedagogernas förhållningssätt av de olika förskolorna? 

 

 

 

4 Metod 

I det här kapitlet redogör vi för vilken metod vi har valt att använda och hur vi har gått 

tillväga för att genomföra vårt arbete.  

 



 

 

4.1 Val av metod 
Eftersom vi har valt att fokusera på en utvald grupp pedagogers arbetssätt i vårt syfte kom vi 

fram till att intervjuer med verksamma pedagoger är en lämplig insamlingsmetod för arbetet, 

alltså en kvalitativ studie. Här ligger vikten vid den intervjuades erfarenheter och inte i 

vetenskapliga förklaringar. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa intervjumetoden som ett 

sätt att förstå världen ur den intervjuades perspektiv. Under ett intervjusamtal står intervjuaren 

för lyssnadet medan den intervjuade med egna ord får dela med sig av sina erfarenheter, 

åsikter och uppfattning om sin livsvärld.  

 

Bjurwill (2001) menar att det inom vetenskaplig forskning används två viktiga arbetsmetoder, 

den första står för sökmetod. Sökmetoden är den som samlar in data och ger svar på en 

bestämd fråga. Den andra metoden kallas analysmetoden och är precis som det låter en metod 

där författarna analyserar, sorterar och jämför svaren. 

 

4.2 Urval 
Vi har valt att intervjua pedagoger från tre olika förskolor. Genom vår stadskännedom visste 

vi ungefär i vilka områden vi kunde finna de förskolor som var intressanta för vårt arbete. 

Därefter tog vi hjälp av kommunens hemsida för att se vilka förskolor som låg i dessa 

områden. De förskolor vi ansåg intressanta var en förskola med ett mångkulturellt 

upptagningsområde, en förskola med kristen profil samt en förskola som ligger i ett etniskt 

svenskt villaområde. Vi kontaktade förskolorna via telefon för en första kontakt. Tre av fyra 

samtal ledde till fortsatt kontakt medan en förskola avböjde på grund av tidsbrist. 

Anledningen till varför vi valt att intervjua pedagoger från dessa förskolor är för att vi 

misstänker att arbetet kan skilja sig på en förskola med en specifik religiös inriktning och en 

förskola där barn möts från många olika kulturer och med stor sannolikhet bär på olika 

trosuppfattningar och livsåskådningar och på så vis få intressanta svar. Urvalet av pedagoger 

är tänkt att spegla de erfarenheter, som olika sorters förskolor kan ge uttryck för. Samtliga av 

våra informanter är kvinnor med befattningen förskollärare och har mellan 20- 38 års 

erfarenhet i förskoleverksamheten. Varför urvalet av förskollärare endast var kvinnor, 

berodde på att det var dessa som svarade först på vår förfrågan om deltagande i intervju. Det 

var således inte ett strategiskt val att vi valde just kvinnor, det kunde lika gärna ha varit 

manliga förskollärare. På en av förskolorna var det den person som svarade vid första 

telefonsamtalet som ställde upp i intervju medan informanterna på de två andra förskolorna 



 

 

utsågs av arbetslaget. Hur denna urvalsprocess såg ut, om informanten valts ut på grund av 

tillgänglighet eller om denna ansågs ”mest lämpad”, har vi inte lagt någon vikt vid.   

    

 

4.3 Tillvägagångssätt  
Vi började vårt kvalitativa forskningsarbete med att bekanta oss och ta del av tidigare 

forskning och litteratur kring vårt aktuella ämne. Detta för att få en förförståelse inför vårt 

arbete. Till de tre förskolor som genom telefonkontakt visade intresse skickade vi ut vårt 

informationsbrev (se bilaga 1) där vi närmare beskrivit syftet med arbetet samt information 

om de forskningsetiska principernas innebörd. Utöver informationsbrevet informerades 

pedagogerna om att deras förskola inte kommer kunna identifieras i arbetet, men att eventuell 

beskrivning av förskolan kommer att framgå. Samtliga intervjuer har genomförts i enskilda 

rum på respektive förskola. Intervjuerna har spelats in med hjälp av diktafon för att sedan 

delvis transkriberats. Vi valde att endast transkribera de delar av intervjuerna som vi bedömde 

gav mest svar på vårt syfte och vår frågeställning, på grund av tidsbrist. Intervjuerna har alla 

utgått utifrån samma frågor (se bilaga 2) vilka informanterna haft möjlighet att ta del av innan 

intervjuerna ägt rum för att på så sätt kunnat förbereda sig. Samtliga intervjuer fortlöpte utan 

några komplikationer eller otrevligheter mellan oss författare och informanter. Efter att vi 

hade ställt våra intervjufrågor tackade vi för deras deltagande och gav informanterna 

möjlighet att ställa frågor eller framföra synpunkter innan intervjun avslutades.  

 

4.4 Databearbetning 
Från den insamlade datan vi fått från intervjuerna har vi valt att transkribera de delar som vi 

bedömde gav svar på vårt syfte och vår frågeställning. Detta på grund av att tiden inte räckte 

till och därför valde vi att prioritera uppsatsskrivandet istället. Kvale (1997) menar att det inte 

finns någon allmän struktur för utskrift av forskningsintervjuer, däremot finns det olika val 

som forskaren ställs inför. Det kan vara frågor om intervjuttalandena skall återges ord för ord 

med till exempel förekommande upprepningar, eller om utskrivaren ska samla och summera 

delar av intervjun som inte innehåller så mycket information av värde. Ska uttalandena få en 

mer korrekt och skriftspråkig karaktär, eller ska pauser, betoningar och emotionella uttryck 

återges ordagrant? Kvale (1997) menar att graden av detaljrikedom beror på vad utskriften 



 

 

skall användas till. Stilen på utskriften tycks också spela roll beroende på vem den är lämpad 

för.  

 

Vi har till största del återgett citaten ord för ord med undantag för talspråk, vilket blev för 

svårt att överföra till skrift. Vi har inte angett emotionella uttryck så som skratt och suckar och 

inte heller valt att betona dialekter. Detta har inte inverkat på innehållet i det som sagts utan 

det har gjorts för att det ska vara lättare att läsa och förstå citaten. Det är dessa som vi 

kommer presentera i vårt resultat. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Det råder delade meningar om huruvida användningen av begreppen validitet och reliabilitet 

bör användas inom kvalitativa studier. Det finns forskare som ställer sig tveksam till detta 

medan andra förespråkar användandet (Svensson & Starrin, 1996). 

Lunneblad (2006) tar upp begreppet validitet som en värdering hurvida det som är tänkt att 

undersökas verkligen undersöks.  

 

Vi har under hela processen från presentation av tidigare forskning, i utförandet av 

intervjufrågor, i urvalet av insamlat data till analys och diskussionsdelen haft fokus på vårt 

syfte och vår frågeställning och samtidigt ställt oss frågan, är detta vad arbetet syftar till att 

studera? Detta för att få så hög validitet som möjligt. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) 

menar att validitet uppger vad som mäts, medan reliabilitet beskriver hur någonting mäts. Ett 

sätt att stärka reliabiliteten är att låta en annan forskare göra samma undersökning och på så 

vis jämföra om de fått samma resultat. Vi har därför försökt göra vårt tillvägagångssätt så 

tydligt som möjligt, med bifogade intervjufrågor och informationsbrev, så att läsaren skall 

kunna följa processen och om ambitionen finns använda samma tillvägagångssätt som vi 

gjort. Vi är medvetna om att valet av kvalitativ intervjumetod inte är till för generaliseringar. 

Eftersom vårt arbete är begränsat i både tid och omfång kan vi med våra tre intervjuer varken 

uttala oss om de informanter vi har intervjuat är representativa för förskollärare eller inte. Vi 

kan heller inte uttala oss om deras arbetssätt i verksamheten representerar förskolans arbete i 

allmänhet. 

 



 

 

4.6 Etiska överväganden  

Innan vi inledde våra intervjuer begrundade vi de etiska aspekterna som är viktiga inom den 

kvalitativa forskningen. Eftersom det under intervjuernas gång kan dyka upp olika svårigheter 

är det viktigt att ha de etiska kraven med sig i tankarna. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de allmänna etiska riktlinjerna som används 

inom forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vi anser att vi uppfyllt samtliga krav då vi i vårt 

informationsbrev, och även när vi träffade informanterna innan intervjuerna påbörjades, 

redovisade för dess innebörd. Deltagandet har varit frivilligt och informanterna har kunnat 

avbryta intervjun när som helst. Namn på informanterna samt namn på förskolan har medvetet 

inte framgått och materialet kommer efter analysen att arkiveras. Vi har också valt att inte 

avslöja från vilken stad våra informanter kommer, detta för att informanterna och deras 

förskola inte skall kunna spåras.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

5 Resultat  
Här nedan presenteras de arbetssätt och förhållningssätt pedagogerna har kring religion. I 

texten har citat varvats med löpande text för att göra det mer läsvänligt. Namnen på 

informanterna är fingerade.    

 

5.1 Presentation av informanter  

Maria arbetar på en av Svenska kyrkans förskolor med kristen profil. Hon är nyexaminerad 

förskollärare sedan ett halvår tillbaka och har innan arbetat som barnskötare i 23 år. Hon har 

tidigare erfarenhet från en kommunal förskola samt en kristen friskola.  

Karin har jobbat som förskollärare sedan 20 år tillbaka i en kommunal förskola utan någon 

speciell inriktning eller pedagogik. Förskolan ligger i ett etniskt svenskt villaområde.    

Gunilla och Petra arbetar på en förskola som ligger i ett mångkulturellt område. Gunilla är 

förskollärare och har arbetat 38 år på den här förskolan. Petra har arbetat 25 år inom 

förskolan varav 14 år som förskollärare.   

 

5.2 Planerade aktiviteter och oplanerade diskussioner 
Här presenteras arbetssätt som projektarbete, att besvara barnens frågor samt att 

uppmärksamma religion i vardagliga situationer.  

När vi i intervjun lyfter fram ett citat ur läroplanen (se bilaga 2) som handlar om att förskolan 

ska utveckla empati och omtanke, samt respekt och öppenhet inför andras levnadssätt och 

uppfattningar berättar Maria om ett pågående projekt i verksamheten där empati och omtanke 

står i fokus. Projektet är ett samarbete med diakonen och kyrkan och går ut på att visa barnen 

hur livssituationen kan se ut för andra barn i Sverige. Idén kom från en insamling förra året 

som skulle gå till barn vars föräldrar inte hade ekonomisk möjlighet att köpa exempelvis 

leksaker och skidutrustning till sina barn. Insamlingen väckte många frågor och tankar hos 

barnen på förskolan, som till exempel att det finns barn som inte har leksaker hemma. Detta 

ville pedagogerna ta tillvara på och valde därför att utveckla arbetet. Maria berättar såhär; 

… pengarna ska gå till ett presentkort då, som diakonen delar ut, det ska bli en skördegudstjänst i kyrkan och så 

är det tänkt att barnen ska vara med hela vägen, så att, det är viktigt att det blir konkret för barnen så att de ser att 

det blir någonting av det här som de har jobbat för och så, … det är tanken. 



 

 

Karin berättar;  

När vi stöter på frågor från barn försöker vi bemöta dem just utifrån den situationen men jag kan säga att det är 

inte ofta det händer. Vår egen trosuppfattning möter vi ju när vi besöker kyrkan i samband vid jul och påsk. Där 

får vi en lektion ur bibeln av de som arbetar i kyrkan och det kan uppkomma frågor efter ett sådant besök och då 

bemöter vi den tron, som är vår egen, som vi är väl förtrogna med på ett öppet sätt men vi säger inte att det är så 

utan vi säger att det står så i bibeln och att en del tror på det och en del tror inte, vi lämnar väldigt öppet men vi 

pratar om det som vår kristna tro, som vi har med oss.  

Både Gunilla och Petra är överens om att pedagogerna på deras förskola inte har något 

specifikt arbetssätt kring religion. De berättar dock att under året som gått har de använt sig av 

delmålet i läroplanen som handlar om empati och respekt men då inte från ett 

religionsperspektiv. De hänvisar till sin likabehandlingsplan som handlar om normer och 

värden och hur de på förskolan ska behandla varandra lika oavsett religion, sexuell läggning 

och så vidare. På frågan om hur pedagogerna konkret ser till att alla barn blir lika behandlade 

svarar Gunilla att arbetslaget har arbetat mycket med värderingsövningar där pedagogerna får 

diskutera olika ställningstagande utifrån olika situationer. Begreppen trosuppfattning och 

livsåskådning är inga begrepp som används dagligen och framförallt inte med barnen menar 

Gunilla. Petra ger exempel på hur hon upplever att begreppen blir tydliga i verksamheten, 

detta menar hon främst förekommer i kontakten med föräldrarna. Det kan exempelvis vara när 

föräldrarna vill att deras barn inte medverkar i någon särskild aktivitet, såsom bad ute på 

gården eller lek tillsammans med en kompis med annan tro eftersom det i vissa religioner 

anses olämpligt.     

 

Maria berättar; 

Det är lite sporadiskt, det beror ju på, om man har barn som är exempelvis muslimer, och …, framförallt det, och 

barn från andra länder alltså, som nu har vi några, och exempelvis då så tar vi upp det som är i deras vardag, till 

exempel det kinesiska nyåret när det var det, ja men då pratade vi om det, vi visade någon dans, vi har haft 

föräldrar som vart hit och sjungit någon sång eller lagat någon mat som dom har fått smaka… men det är inget 

som pågår hela tiden. 

Maria ger ett exempel på hur en vardaglig situation kan skapa en diskussion med barnen om 

olika religioner. Exemplet handlar om en mamma som kom för att hämta sitt barn på 

förskolan. Mamman var klädd i niqab vilket är en huvudbonad som en del muslimska kvinnor 

bär. I hallen möter hon en flicka som är 2.5 år och som inte känner till denna typ av klädsel 

varpå hon tror att det är ett spöke.  



 

 

Maria fortsätter;     

Spontana frågor besvaras ju, vi tycker att det är viktigt att belysa att såhär tror jag men att man också kan tro på 

ett annat sätt eller på en annan gud, men alltså man får ju också lyssna på vad de frågar efter och inte göra det för 

stort för dem, … och det är viktigt att, det är så mångkulturellt idag och speciellt här i område x att man är 

medveten om andra trosuppfattningar och att det är ingenting som är fel utan allting är lika mycket värt liksom.   

Karin berättar att det inte förekommer något planerat tillvägagångssätt för att belysa olika 

trosuppfattningar och livsåskådningar för barnen men att ett besök i kyrkan vid påsk 

exempelvis kan leda till en diskussion om existentiella frågor med barnen. Frågor om liv och 

död förekommer och då oftast när ett barn själv erfarit det. Karin nämner också att svaren på 

barnens existentiella frågor förmodligen skiljer sig pedagogerna emellan, men att hon själv 

inte finner det svårt att bemöta dessa frågor på ett naturligt sätt. Hon berättar att pedagogerna 

inte aktivt förklarar för barnen innebörden av en trosuppfattning utan ser snarare deras 

diskussioner och besök i kyrkan som en förberedelse till förståelse av religion.  

Petra förklarar; ”Det första jag tänker på är samtal, i en samling eller i en sång, eller 

någonting, att man kan uppmärksamma”. Hon säger också att om hon genom att sjunga en 

sång på ett annat språk visar ett intresse för andra kulturer för barnen.  

 

5.4 Att fira högtider 

Att fira högtider är i sig ett arbetssätt som pedagogerna på förskolorna använder. Här beskrivs 

närmare vilka högtider som firas och hur dessa går till.    

När Maria presenterar vilka högtider förskolan firar hänvisar hon till läroplanens strävan om 

att låta varje barn känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla respekt för andras kulturer. 

Utifrån den delen i läroplanen har hennes förskola skapat mål som innebär att de vill 

uppmärksamma de kristna högtiderna såsom jul, påsk, allahelgonsdag samt berätta berättelser 

ur bibeln. Hon tillägger att om det finns andra kulturer eller religioner representerade i 

barngruppen uppmärksammas även dessa. Maria nämner då barnkonventionen som säger att 

alla barn har rätt till sin kultur.  

Karin berättar om en tradition som fanns redan innan hon började jobba på förskolan och hon 

säger såhär om högtiderna;  



 

 
Vi firar alla högtider, jul, påsk, midsommar. Vi firar inte på ett religiöst (paus), besöken i kyrkan naturligtvis är 

mera som religiösa men traditionerna är mer kring vad vi äter och att vi förbereder oss inför julen med advent, ja 

det är klart, där har vi ju religionen. 

Motiveringen till varför dessa högtider firas, menar Karin beror på att det känns trevligt, 

tryggt och rätt. Hon tillägger också att om barngruppen skulle sett annorlunda ut med barn 

från andra kulturella bakgrunder ser hon positivt på att lyfta fram deras kultur och religion i 

verksamheten, vilket hon påpekar att pedagogerna också har skyldighet till enligt läroplanen.  

Tyvärr menar hon är det inget hon kommit i kontakt med på hennes förskola.  

Petra och Gunilla diskuterar såhär; De högtider som firas är midsommar och jul i form av 

lucia, advent och julgransplundring. Anledningen menar Petra och Gunilla är att pedagogerna 

vill visa den svenska kulturen med dess traditioner och hänvisar till läroplanen. Pedagogerna 

har aktivt valt bort att besöka julspelen i kyrkan de senaste åren på grund av att stora delar av 

barngruppen inte fick tillåtelse av föräldrarna att följa med. Gunilla berättar om en 

mångkulturell almanacka som finns på förskolan. Almanackan inrymmer högtider från olika 

religioner och pedagogerna ser almanackan som ett bra verktyg i verksamheten. Även om det 

bara är de kristna högtiderna som firas på förskolan, händer det att föräldrar med annan tro 

vill uppmärksamma sina högtider genom att exempelvis bjuda på bakverk eller ha barnen 

hemma vid vissa högtider. Genom den mångkulturella almanackan blir pedagogerna 

medvetna om alla barns högtider vilket gör att de får bättre förutsättningar att bemöta och 

förstå alla barn.  

 

5.5 Pedagogernas förhållningssätt 
Här resonerar pedagogerna kring hur de tror att deras förhållningssätt till religion formas av 

förskolan där de är verksamma samt hur det skulle kunna se annorlunda ut på en annan 

förskola. 

 

Maria svarar såhär; 

Jag kan säga såhär, vi som jobbar här som fast anställda, vi måste vara döpt och vi måste vara konfirmerade och 

då har man väl kanske tagit någon slags ställning då och just att man som både förälder och personal väljer 

kyrkans förskola., … jag har jobbat i kommunal förskola också fast i en annan stad och då fick vi inte ens gå till 

kyrkan och titta på julkrubban och det för mig var ju det märkligt. Vi lever ju i Sverige och ska det vara 

mångkulturellt så ska vi ju kunna visa våra traditioner också.  



 

 

Karin tror inte att hennes förhållningssätt till religion påverkas av hennes arbetsplats då hon 

inte stöter på andra kulturer och religionen än den hon själv bär med sig. Däremot så är Karin 

övertygad om att hon skulle utveckla sitt tankesätt om hon mötte barn och familjer med andra 

religioner i den vardagliga verksamheten. Hon skulle få mer kunskap om andras traditioner 

och levnadssätt. Avslutningsvis menar Karin att även en förskola som hennes påverkas av det 

mångkulturella samhälle vi lever i då diskussioner i arbetslaget om exempelvis huruvida barn 

tillåts bada nakna eller inte uppkommer. Karin tror till viss del att detta bygger på religiösa 

grunder.  

Gunilla berättar;  

Ja, jag tror att man blir väldigt öppen för allt, om man arbetar på ett interkulturellt sätt. Och man får ju lära sig en 

hel del som man inte visste tidigare. Jag hade ingen erfarenhet av moskéer, jag hade ingen erfarenhet av katolska 

kyrkan, dit har vi ju ganska många barn som går till kyrkan.   

Petra fyller i;  

Jag tror mycket handlar om att acceptera varandras olikheter, när vi pratar om både religion, kultur, för att det ser 

ju olika ut, vi gör ju på olika vis. Och det är ju inte så konstigt, det berikar väl mer egentligen. Att acceptera det 

mer och kanske inte göra så stor sak utav det, det är ju människor och vi är alla barn och vuxna tillsammans.  

Varken Petra eller Gunilla tror att deras förhållningssätt skulle vara annorlunda om de jobbade 

på en annan förskola, till exempel där det bara gick svenska barn. Däremot menar Petra att 

skillnaden på hennes förskola och en etnisk svensk förskola är att hon nu får träna mer på att 

vara den pedagog som har en acceptans och berikas av den också. Läroplanen ses som en 

trygghet om det skulle uppstå en konflikt med exempelvis en förälder. Läroplanen är något att 

luta sig mot vid eventuella kulturkrockar, avslutar Petra.         

 

6 Resultatdiskussion och analys 
Här tolkas, analyseras och diskuteras innehållet i resultatet och besvarar vårt syfte och våra 

frågeställningar samt kopplar det till läroplanen för förskolan och tidigare forskning.  

Om vi tittar på de svar vi fått från pedagogerna kan vi se att de arbetssätt som finns skiljer sig 

en del mellan förskolorna. Maria presenterar ett projektarbete i samarbete med kyrkan som ett 

konkret sätt att arbeta med religion. Karin däremot säger sig inte ha något konkret arbetssätt 



 

 

som behandlar religion. Där uppstår diskussioner om barnet har egna frågor om religion, 

vilket i sig borde ses som ett konkret arbetssätt. Petra och Gunilla lyfter främst fram de 

arbetssätt som berör personalgruppen, vilket var att pedagogerna fick möjlighet att fundera 

över sitt eget ställningstagande genom värderingsövningar. Även om det inte var något som 

framgick i intervjun så tror vi att värderingsövningar hos pedagogerna leder till en ökad 

medvetenhet. På samma sätt resonerar Pramling m.fl. (2000) då de i studien lät lärarstudenter 

göra deras ståndpunkt synlig genom olika aktiviteter och på så vis förbättra förståelsen för 

barns tankar om livet. Detta förespråkas även i läroplanen för förskolan som säger att; 

”Arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor” (Skolverket, 

2010 s. 9). 

Att låta barnen vara delaktiga i ett projekt, som Maria beskriver, ser vi som ett medvetet 

arbetssätt där pedagogen har ett tydligt mål. Pramling och Johansson (1995) placerar ett 

sådant arbetssätt under kategorin ”att undervisa barn” i deras studie då de menar att 

pedagogen formar en aktivitet för att synliggöra en viss fråga eller ett ämne för barnen.  

Varför inte samtliga pedagogerna själva anser sig ha konkreta arbetssätt som berör religion på 

förskolorna har vi inget svar på. Pramling och Johansson (1995) däremot kommer fram till att 

det kan finnas en rädsla hos pedagogerna att lyfta frågor om religion i förskolan och rädslan 

sägs ligga i en osäkerhet hos pedagogerna. En del menar dock att arbetet underlättar om det är 

barnen som är initiativtagare. Kanske kan det också vara förklaringen i vår studie och då 

framförallt i Karins fall. Kan osäkerheten förebyggas om alla pedagoger fick delta i 

värderingsövningar tillsammans med sina arbetskollegor? Vi ställer oss även frågan om det 

finns någon förklaring till att det mest konkreta arbetssättet finns på förskolan med kristen 

inriktning? Kan det vara så att pedagogerna där är tryggare i sin roll i och med att de tagit 

ställning både privat och när de valde arbetsplats? 

Hur pedagogerna arbetar med olika trosuppfattningar och livsåskådningar i förskolan verkar 

enligt de svar vi fått från våra informanter kunna ske på flera sätt. Att ta vara på situationer i 

vardagen där olika religioner ger uttryck beskrivs som ett sätt. Att förklara för ett barn att 

människor kan gå klädd i olika kläder blir ett tydligt exempel, även om det inte i förklaringen 

används begrepp som religion, trosuppfattning eller livsåskådning så visar det på människors 

olikheter. Pramling m.fl. (2000) menar att barnets syn på sin omvärd speglas av erfarenheter 

och reflektioner i det vardagliga livet. Lärandet sker i hur vi ser och upplever olika fenomen. 



 

 

Genom att bekräfta, synliggöra och utvidga barnens tankar hjälper vi barnen med detta 

lärande. 

Att i en samling sjunga en sång på ett annat språk och att vara öppen och ge utrymme för 

alternativ i sitt svar på barnens existentiella frågor är ytterligare sätt att visa att det finns flera 

sanningar. Här kan vi se hur pedagogernas tillvägagångssätt stöds av läroplanen för förskolan 

som säger att; ”Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med 

de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening” 

(Skolverket, 2010 s. 6).      

Som Barron (2007) tidigare tagit upp kan barn utifrån etnisk identitet bedömmas som 

främmande eller uppmuntras som deltagare, därför är det extra viktigt menar han att 

pedagoger, föräldrar och barn utvecklar en miljö där alla känner sig respekterade.   

Att fira högtider bedömer vi som ett högst konkret arbetssätt att synliggöra olika 

trosuppfattningar och livsåskådningar. I fråga om vilka högtider som firades på de olika 

förskolorna visade det sig att alla pedagoger utgick från de svenska kristna högtiderna så som 

påsk, midsommar och jul. Det som bland annat skiljde dem åt var hur högtiderna firades. 

Medan Maria och Karin berättar hur de går till kyrkan och tittar på julspelet så har Gunilla 

och Petra valt bort just det momentet i julfirandet på deras förskola. Här får vi ett exempel på 

ett gemensamt arbettsätt, det vill säga att fira högtider, men en skillnad i hur de firar.  

Berglund och Gunner (2011) förklarar att religiösa traditioner ofta förändras med tiden och 

från en generation till en annan. Olika generationer tolkar religionen utifrån sin egen situation. 

Vi tolkar att det är precis vad som har skett på den mångkulturella förskolan, där pedagogerna 

har, utifrån förskolans situation, förändrat en religiös tradition för att den ska passa 

barngruppen. Pedagogerna verkar vara överens om att det är viktigt att förmedla den svenska 

kulturen och dess traditioner vidare och hänvisar till läroplanen. Även om samtliga förskolor 

utgår från de svenska kristna högtiderna så uppmärksammas även andra högtider på de två 

förskolor som har barn från andra kulturer. Genom att uppmärksamma alla barns högtider och 

samtidigt föra de svenska traditionerna vidare uppfyller förskolorna de mål som går att utläsa 

i läroplanen.   

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

som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 

generation till nästa” Samt att; ”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras 



 

 

kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras vilkor 

och värderingar” (Skolverket, 2010 s. 6). 

Även i frågan huruvida pedagogerna tror att deras förhållningssätt formas av den förskola de 

arbetar på kan vi se intressanta likheter och skillnader i svaren. Karin tror inte att hennes 

förhållningssätt till religion påverkas av sin förskola eftersom hon inte möter andra religioner 

och kulturer än den hon själv bär med sig. Vi tolkar däremot i hennes svar att det finns ett 

förhållningssätt som ser främst till en religion. Det blir till exempel synligt i hennes svar om 

vilka högtider som firas då hon svarar att de firar alla högtider. Det hon egentligen menar är 

att de firar alla kristna högtider. Kan hennes uttalande omedvetet speglas av att hon arbetar i 

en etnisk svensk barngrupp?  

Gunilla och Maria är övertygade om att förhållningssättet påverkas av förskolan. Gunilla tror 

att hennes förskola bidrar till hög acceptans och öppenhet, men tror samtidigt inte att 

förhållningssättet skulle se annorlunda ut på en annan förskola. Maria menar att det är 

självklart att hennes förskola påverkar hennes förhållningssätt vilket blev tydligt för henne när 

hon arbetade på en förskola som inte hade en kristen inriktning. Berglund och Gunner (2011) 

belyser vikten av att vuxna som arbetar med barn bör vara medvetna om sitt eget 

förhållningssätt till olika traditioner då det påverkar barnen i deras sökande efter 

traditionstillhörighet.    

Efter att vi studerat läroplanen under arbetets gång kan vi konstatera att det enda som 

bokstavligen står om begreppet religion är dels att inget barn ska utsättas för diskriminering 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och dels att förskolan 

ska sträva efter att varje barn skapar en förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning. Däremot står det inget om hur detta skall uppnås. Detta gäller även de andra 

målen i läroplanen. Det är upp till var och en som jobbar inom förskolan att se till så att målen 

uppnås, men med en fri tolkning på vilket sätt det skall utföras. Kanske är det därför många 

pedagoger inte tycks vara medvetna om de konkreta arbetssätt som faktiskt finns där. 

Kultur är ett mångtydigt begrepp som ofta nämns i läroplanen. Begreppet inrymmer många 

betydelser, som vi redovisade under rubriken bakgrund. Vi har valt att tolka religion som en 

del i kulturbegreppet och på så vis få en bredd i diskussionen. Vad vi kan förstå, betyder detta 

att kulturbegreppets innebörd ser olika ut beroende på vem som väljer att definiera det och 

därför finns det inte något entydligt svar på frågan om vad kultur är. 



 

 

Vi har efter genomförd studie erhållit en tydligare bild av hur arbetet med religion i förskolan 

kan komma till uttryck. Även om den tidigare forskningen och annan litteratur gav oss en bild 

av vårt tänkta område gav intervjuerna med de verksamma pedagogerna ytterligare en bild. 

Vår egen föreställning var att en pedagog på en förskola med kristen profil kan ha ett annat 

förhållningssätt vilket leder till ett annat arbetssätt till religion än en pedagog på en förskola i 

ett mångkulturellt upptagningsområde. Som presenteras i resultatet, och som vi här diskuterar, 

visar det sig att det finns skillnader men också likheter. En del i vår studie som motsatte vår 

förväntning var hur pedagogen på den kristna förskolan såg det lika självklart om inte mer, att 

uppmärksamma en högtid från en annan tro om det fanns representerat i barngruppen. Att få 

ta del av informanternas erfarenheter för att sedan analysera dessa i förhållande till varandra, 

till läroplanen och den forskning som tidigare gjorts har väckt många tankar hos oss. 

Framförallt hur vi själva vill arbeta och förhålla oss till religion i vår kommande yrkesroll som 

förskollärare.  

Vi vill utifrån ett självkritiskt perspektiv lyfta fram att de resultat som vi har fått fram 

självklart har kunnat bli ett annat med andra författare. Det är oundvikligt att bortse från hur 

vi som personer påverkar och tolkar informanternas svar.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Som vi tidigare beskrivit under val av metod så valde vi kvalitativa intervjuer med anledning 

av att få ta del av pedagogernas egna erfarenheter berättat med egna ord. En av fördelarna 

med denna metod ser vi i att kunna ställa följdfrågor samt att skapa en dialog mellan oss 

intervjuare och informanterna. Denna fördel är något vi som intervjuare hade kunnat ta mer 

tillvara på om vi haft mer erfarenhet. Kvale (1997) beskriver intervjuaren själv som 

forskningsverktyget och menar att som intervjuare krävs vissa kvalifikationer såsom att kunna 

fatta snabba beslut om vilka svar som ska följas upp och inte. Att läsa sig till hur man ska 

intervjua fungerar till viss del men att lära sig bli en intervjuare sker genom att intervjua.  

När vi i efterhand lyssnade igenom de inspelade intervjuerna upptäckte vi flera följdfrågor 

som hade varit intressanta att ställa för ett ännu mer utvecklat svar. En annan iakttagelse vi 

gjort är hur vi som intervjuare hade kunnat vara mer strukturerade under intervjuerna då 

intervjun stundtals tappade fokus på den aktuella frågan. Även här ser vi att begränsade 



 

 

erfarenheter i intervjusammanhang har haft betydelse. Trots detta ser vi fortfarande den 

kvalitativa intervjumetoden som ett lämpligt tillvägagångssätt för att uppfylla studiens syfte.   

 

7 Vidare forskning 
Inför framtida forskning ser vi det intressant om studien kunde göras i ett större omfång och 

med fler variabler, så som kön, ålder och etnicitet på förskollärarna. Det hade också varit 

intressant att använda studien som ett underlag för att studera hela eller delar av Sveriges 

förskolor, eller uteslutande förskolor med olika religiösa inriktningar. Detta skulle 

förmodligen kunna bidra till en generalisering som vår studie är alldeles för liten för att kunna 

bidra till. Ett alternativ är att i en framtida studie inkludera föräldrar för att få ett ytterligare 

perspektiv och även få med barnen, kanske i form av observationer.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 

     2013-08-29 

Förfrågan om intervju 

Vi är två studenter från lärarutbildningen med inriktning mot förskola på Högskolan i Gävle 

som är inne på vår sista termin och nu skriver vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda 

ämne är Religion i förskolan.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger på några förskolor arbetar för att 

barnen skall få förståelse och medvetenhet om människors olika trosuppfattningar och 

livsåskådningar. Vi vill ta reda på om förskolorna arbetar med dessa frågor överhuvudtaget 

och i så fall, hur kan detta se ut på de förskolorna vi skall besöka.  

Vi skulle vilja intervjua Dig som är förskollärare och vi hoppas att Du har möjlighet att kunna 

delta. Intervjun kommer bestå av cirka fem huvudfrågor och tiden för intervjun beräknas att ta 

cirka 45-60 minuter. Frågorna kommer om det blir aktuellt att skickas ut innan intervjun för 

att du skall få möjlighet att bekanta dig med frågorna. Vi önskar svar om deltagande senast 

onsdag 4/9, för att så snart som möjligt boka tid för besök.    

Vi kommer självklart ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om du vill. Ditt 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att du inte kommer kunna 

identifieras. Materialet kommer endast användas i denna studie och kommer sedan att 

arkiveras.    

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss eller vår 

handledare för vidare information, annars ser vi fram emot att få ditt svar om deltagande 

senast onsdag 4/9.  

Vänligen, 

Emelie Darnell 

Malin Höglund 

 

Handledare 

Erika Björklund     
 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

 

 

Intervjufrågor: 

Vad har du för arbetslivserfarenhet som pedagog? 

I läroplanen står det att förskolans verksamhet ska syfta till att barnens förmåga till empati 

och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt. Hur arbetas det konkret med olika trosuppfattningar och 

livsåskådningar på den här förskolan?  

På vilket sätt diskuterar du/ni om religion med barnen?    

Hur gör ni för att barnen ska förstå innebörden av trosuppfattningar och livsåskådningar?  

Vilka högtider firar ni? Varför? 

Hur ser du på att fira andra högtider?  

Hur tror du att den här förskolan påverkar ditt förhållningssätt till religion? 

Hur skulle ditt förhållningssätt till religion kunna se annorlunda ut på en annan förskola?    

Hur tänker du kring vad som står i läroplanen om livsåskådningar och trosuppfattningar?   

 

 

 

  


