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Sammanfattning 
Vi har valt att skriva om religion och kultur i förskolan därför att vi är intresserade av 

begreppens utrymme i förskolan. Under vår utbildning så uppmärksammas dessa ämnen 

väldigt lite, trots det så finns de formulerade i läroplanen upprepade gånger, vilket vi som 

förskollärare ska utgå från i vårt arbete. Syfte och frågeställningar är därför utformade 

efter detta och för att få en inblick i hur arbetet går till. Vi undersökte detta genom 

intervjuer med sju förskollärare som arbetar på förskolor med olika upptagningsområden 

och profil. Kulturbegreppet är ett svårdefinierat begrepp som verkar försvåra arbetet med 

det i förskolan. Av sju förskolor med varierande barngrupper så visar vår empiri på att 

synliggörandet av olika kulturer inte får något utrymme i någon av utbildningarna. Vad 

detta beror på ser vi till största del är osäkerhet om huruvida religion ska få belysas men 

också okunskap både gällande kultur och religion. 

 
Nyckelord: Mångkulturalitet, monokulturalitet, förhållningssätt, kunskap, identitet  
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Inledning 

Hur problematisk kan den fria tolkningen av de mål som återfinns i läroplanen för förskolan 

vara? Vi har en föreställning om att förskolor arbetar uteslutande med att föra det svenska 

kulturarvet vidare, oavsett vilken barngrupp och upptagningsområde som förskolan har. 

Detta är något som vi vill undersöka, då förskolans läroplan dessutom lyfter att samhällets 

globalisering ställer allt mer högre krav på människors förmåga att leva med och förstå de 

värderingar som finns i en kulturell mångfald. Förskolan är en mötesplats som ska öka 

barnens förståelse för mångfald genom socialisering. Barnen ska också få kunskap om olika 

levnadsförhållanden och kulturer, vilket kan bidra till en ökad förmåga till att förstå och 

leva sig in i andra människors villkor och värderingar (Skolverket, 2018). I detta utdrag från 

läroplanen så upplever vi att det kan finnas skiljaktigheter i hur det tolkas. Ingår till exempel 

religion i kulturarvet? Många människors värderingar grundas i religion och barnen ska ju 

förstå och leva sig in i andra människors värderingar. Innebär det då att barnen måste förstå 

de olika religionerna först?  

Vi kan också läsa i förskolans läroplan att det ingår i uppdraget 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, 

2018). De svenska traditionella högtidernas historia är religiösa, men detta är sällan något 

som lyfts i förskolan, upplever vi.  

Vi har sett en brist i detta arbete då vi upplever att många pedagoger dels är begränsade i 

vilka traditioner som uppmärksammas, dels att de inte väljer att prata om bakgrunden och 

syftet om de som faktiskt uppmärksammas.  

För oss så kan ens trosuppfattning och kulturella tillhörighet vara en del av ens person, det 

kan skapa ens identitet och bidra till att en är den en är. Lagerlöf & Wallerstedt (2014) 

skriver att ett av lärarens uppdrag är att hantera barns olikheter gällande förutsättningar, 

erfarenheter, kunskaper. Denna variation ska användas som en resurs i det pedagogiska 

arbetet. Det enskilda barnet ska tillåtas att visa sitt sanna jag i utbildningen utifrån sina 

förväntningar, intressen och anlag. Förskolläraren ska planera en utbildning som ger 

utrymme för att barnen ska få känna delaktighet, tillhörighet och gemenskap (ibid.). Om vi 

inte låter barnen få uttrycka sig och få känna tillhörighet, delaktighet och gemenskap i 

förskolan så anser vi att det finns en risk att barnen blir diskriminerade i förskolan. 
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Syfte och frågeställningar 
I denna studie vill vi förstå hur förskolor arbetar med att uppmärksamma högtider och 

sedvänjor och vi har valt att samla dessa företeelser under begreppen religiösa och kulturella 

traditioner. Vi vill se vilka religiösa och kulturella traditioner som uppmärksammas i 

barngruppen och i vilken grad detta görs. Vidare vill vi också få insikt i förskollärares 

tolkningar av religion och kultur. Förskollärarens tolkning bidrar till hur olika kulturer 

uppmärksammas i förskolan. Genom vår insamlade empiri kommer vi dra slutsats i hur 

inkluderande förskolan är gällande religion och kultur. 

 

1. Hur uppmärksammar förskolor religiösa och/ eller kulturella traditioner? 

2. Vad bidrar till att religiösa och/ eller kulturella traditioner uppmärksammas eller inte 

uppmärksammas? 

3. Hur inkluderande är förskolan när det gäller religion och kultur? 

 

Bakgrund 
Vi kommer nu börja med att förklara centrala begrepp som återkommer i analysen. 

Därefter tittar vi på styrdokument och på vad tidigare forskning säger om kulturella och 

religiösa traditioner i förskolan. Tyvärr är detta område relativt orört, det vill säga att det 

inte finns så mycket forskning om just detta. Den tidigare forskningen som presenteras 

nedan kommer vi sedan ta hjälp av i vår analys för att förstå hur en kan se på arbetet med 

religion och kultur i förskolan. 

Centrala begrepp 

Här nedan så vill vi lista några begrepp som vi anser är väsentliga och centrala för att 

förstå vår undersökning.  

 

Mångfald 

Lunneblad (2009) betonar att de livserfarenheter som landets invånare har bidrar till en 

mångfald. Mångfaldsbegreppet har fått en positiv betydelse då det ses som något som skapar 

samstämmighet till skillnad från att skapa konflikter, vilket Lunneblad (2006) menar beror 

på att det förelegat en dementi i Sverige med att rasism och etnisk diskriminering både varit 

och är en del av samhället. Dessutom menar Lunneblad (2009) att begreppet har en positiv 
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förbindelse till olikhet. “Mångfaldsbegreppet används som en vision om det möjliga, i 

stället för en kritisk granskning av det faktiska” (Lunneblad, 2009, 14).  

 

Religion 

En livsåskådning är religion. Många skulle förklara att religion handlar om att tro på en gud 

eller en makt, en värld utanför den vi lever i. Men det finns många olika definitioner av vad 

en religion är (Ring, 2013).  Religion kan definieras som svar på livsfrågor. Inom varje 

religion finns det ett sätt att se på livet, en gudomlig verklighet. Social funktion, det vill säga 

människans behov av tillhörighet och gemenskap som tillfredsställs genom religionens 

olika uttrycksformer: exempelvis gudstjänst, undervisning och fester. Moralisk funktion, det 

vill säga vad som är rätt eller fel, gott och ont, min plikt som människa, finns det svar på i 

de olika religionerna. Rituell funktion, det vill säga behovet av att gemensamt genomföra 

olika ritualer som stärker känslan av ordning och struktur i tillvaron (Björlin & Jämterud, 

2015). 

 

Kultur  

Kulturbegreppet har använts som ett sätt att kategorisera människor, men numera används 

det snarare som de sätt att se genom vilket människor skapar mening, sammanhang och 

ordning i sina liv. Kultur kan förstås som mentala kartor, symboliska system eller 

människans hela livssystem. Idag kan vi säga att kultur är ett “uttryck för meningsskapande 

i ständig förändring” (Lunneblad, 2006, 18). Lorentz (2009) beskriver begreppet kultur 

enligt ett sociologiskt och socialantropologiskt perspektiv - alltså att kultur fungerar som ett 

sätt att få våra värderingar, handlingar och beteenden definierade. Lunneblad (2009) menar 

att det kan vara svårt att se skillnaden mellan vad som är etniskt och vad som är kulturellt, 

då det inte alltid är givet.  

 

Mångkulturalitet 

Lunneblad (2006) beskriver det svenska samhället som ständigt mångkulturellt då olika 

kulturella miljöer bildats på grund av att samhället alltid varit uppdelat genom varierade 

möjligheter att tillgå bland annat språk, arbete och utbildning. Idag benämns dock skillnader 

som etniska, kulturella och religiösa när en talar om ett mångkulturellt samhälle (ibid.). En 

mångkulturell skola kan enligt Lorentz (2009) förstås som ett läge i en skola där människor 

från olika kulturer samlas.  
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Monokulturalitet 

Lahdenperä (2008) beskriver en monokulturell organisation som något som exkluderar 

människor med andra perspektiv då framför allt en kännetecknande beståndsdel är 

homogenitet. Ett synsätt som präglas av monokulturalitet kan bidra till att det blir “ens egna” 

kultur som anses vara det normala och “det andra” anses avvikande och konstigt. Det kan 

även bidra till att den egna kulturen blir en bedömningsgrund för hur en ser på andra kulturer 

(ibid.).  

 

Etnicitet 

Begreppet etnicitet kan enligt Lunneblad (2009) förstås genom att utgå ifrån kulturella 

aspekter och inte biologiska vilket en ofta gör i termer av ras och rasism. Just etnicitet har 

snarare beskrivit dels gemensamma normer och värden i en grupp och dels de uttryck i 

kulturell anda som en grupp människor har gemensamt, idag kan de kulturella uttrycken 

dock skildras som egenskaper hos individerna i en grupp (ibid.).  

 

Lunneblad (2006) menar att en definition enligt ovan utgår ifrån att gruppen delar bland 

annat kultur, religion och geografiskt ursprung. Vidare beskrivs begreppet som något som i 

Sverige använts framför allt för att antyda relationerna mellan personer som är födda i 

Sverige och de som är födda i andra länder - vilket kan frambringa olikheter mellan en grupp 

människor (ibid.).  

 

Interkulturalitet 

“I ett utbildningssammanhang står interkulturalitet för något som antyder en process, ett 

gränsöverskridande, en interaktion och ömsesidighet som samtidigt ofta sätter kvalitativa 

och värdemässiga aspekter på kulturmöten” (Lahdenperä, 2008, 29). Lorentz (2009) menar 

att begreppet interkulturalitet symboliserar bland annat mångkulturalitet och hela området 

av kulturmöten. Skolan och förskolan är en viktig mötesplats för kulturen. Där lärs det 

främst ut hur en ska leva och fungera i det svenska samhället och inte hur en ska leva och 

fungera i det svenska mångkulturella samhället (Lorentz, 2016).   

 

Interkulturell kompetens - främst känt inom näringslivet och handeln, särskilt när en vill 

förhandla och kommunicera med personer med olika bakgrund - etnicitet, kultur, språk mm. 

Det innebär att kunna fler språk än svenska och vara öppen för olika kulturer (Lorentz, 

2016). 
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Interkulturell kommunikation - olikheter och skillnader framhålls snarare än tankar om att 

allt ska vara lika för alla och likvärdiga åsikter i pedagogiska situationer av kulturmöten och 

interkulturell kommunikation (Lorentz, 2009). Lorentz (2016) belyser att interkulturell 

kommunikation bland annat innebär att kunna lägga märke till likheter och skillnader 

mellan de interpretationer individer från olika kulturer gör av samma företeelser snarare än 

att förundra sig över olikheterna mellan människor som har olika kulturella bakgrunder.  

 

Interkulturell pedagogisk kompetens - består av tre olika kompetenser i samverkan: 

kommunikativ kompetens, social kompetens och medborgerlig kompetens. “Tillsammans 

resulterar de i en förmåga att förhålla sig till olika möten i olika situationer med olika 

personer, vilket i sin tur skapar möjligheter att lösa eventuella konflikter eller tvister” 

(Lorentz, 2016, 177). 

 

Livsåskådning 

Vi människor möter ofta vår verklighet med outtalade funderingar och känslor. Oavsett om 

vi formulerar tankarna eller ej, så formar de en mer eller mindre sammanhängande 

livsförståelse, ett sätt att leva, handla och reflektera. Detta är enligt forskning om 

människans tro, en livsåskådning (Björlin & Jämterud, 2015). “Med hjälp av en 

livsåskådning kan vi se på livet, skåda livet och få hjälp med att förstå livet lite bättre” 

(Ring, 2013, 6).  

 

Existentiella frågor 

Frågor om livet berör frågor om vår existens. Det är frågor som är avgörande för hur vi ser 

på oss själva, livet och döden. Dessa frågor är inte så lätta att få svar på, då det inte finns 

något rätt eller fel (Björlin & Jämterud, 2015).  

 

Sedvänja 

Nationalencyklopedin förklarar sedvänja som en “allmän vana eller tradition som inte är 

formulerad i lagtext” (okänt årtal). Vi tolkar detta som något vi gör inom exempelvis en 

religion, men som inte är lagfört. Till exempel på lucia så går vi luciatåg men vi är inte 

tvungna enligt lagen att gå luciatåg. 
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Identitet 

Identiteter formas av de avlagringar som bildats av en mängd erfarenheter en människa 

har. Erfarenheterna blir en tillgång i det meningssammanhang som gör att människan kan 

både förstå sig själv och relationer till andra (Lunneblad, 2006). Identitet utifrån 

exempelvis kön tilldelas människor redan som nyfödda, men det är även ett begrepp som 

kan belysa relationen mellan individ, kultur och samhälle (ibid.).  

 

Styrdokument 

Läroplan för förskolan 

Enligt läroplanen för förskolan, ska förskolan se till att olika kulturer synliggörs i 

utbildningen (Skolverket, 2018). Där beskrivs att förskolan ska bidra med en 

grundförståelse hos barnen för olika kulturer, vilket även innefattar de nationella 

minoriteternas kulturer. “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” (Skolverket, 2018, 6). Vidare belyser läroplanen att inget barn i förskolan ska 

drabbas av diskriminering på grund av religion, annan trosuppfattning eller etnisk 

tillhörighet. De ska också ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet, men även 

möjlighet att utveckla kunskap och intresse om olika kulturer. 

 

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin identitet och att deras förmåga att leva sig 

in i andra människors situationer ska stärkas och uppmuntras, likväl som deras förmåga 

till empati och omtanke. Utbildningen ska dessutom ge barnen möjlighet att fundera på 

och dela med sig av sina livsfrågor (Skolverket, 2018). Läroplanen belyser även att barn 

använder sina erfarenheter och sina sätt att tänka för att skapa mening och sammanhang, 

och “därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå 

sin omvärld” (ibid., 7).  

Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) lyfter enligt 1 kap. 7 § att förskolor som har en konfessionell 

inriktning kan ha konfessionella inslag i utbildningen där deltagandet ska vara frivilligt, 

dock måste undervisningen hållas icke-konfessionell. Skillnaden mellan dessa beskrivs 

under 1kap 3§:  
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Med "undervisning" avses sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper 

och värden. Med "utbildning" avses den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån 

bestämda mål 
 

Enligt 1 kap. 6§ ska förskolor som inte har konfessionell inriktning, alltså med offentlig 

huvudman, vara icke-konfessionella. (SFS 2010:800) 

 

Icke-konfessionell undervisning i förskolan 

Puskás och Andersson (2019) belyser i sin artikel de svårigheter förskollärare kan ha när 

det gäller tolkningen av läroplanen. Där betonas bland annat vikten av att föra vidare det 

svenska kulturarvet till barnen och att barnen ska få grundläggande insikt i olika kulturer 

(Skolverket, 2018) men det är förskolläraren själv som avgör huruvida en tolkar religion 

som en del av ett kulturarv (Puskás och Andersson, 2019). I artikeln uppmärksammas vi på 

dilemmat om gränsen mellan utbildning och undervisning i förskolan i termer av de sätt en 

får eller inte får införa konfessionella inslag. Vi uppmärksammas även på det faktum att det 

finns många utmaningar i att hålla utbildningen objektiv och neutral. Religionskunskap 

undervisas i svensk grundskola från och med årskurs ett, där barnen ska få ta del av både 

religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Men Puskás och Andersson (2019) belyser att 

forskning visat på svårigheterna med att hålla undervisningen objektiv och neutral uppstår 

på grund av att traditionerna har grunder i kristendomen. Utmaningen för förskollärare, 

enligt Puskás och Andersson (2019) blir således hur undervisningen kan hållas icke-

konfessionell samtidigt som en ska lära barn om kulturellt arv med kristen bakgrund. 

 

Puskás och Andersson (2019) hävdar att genom begränsningar som religion uppfattas föra 

med sig till den dagliga utbildningen i förskolan så ses ofta svårigheter kopplade till de 

religiösa identiteter som kan finnas. Vidare poängteras att för att ta itu med de moraliska 

utmaningar som förskollärare kan uppleva i arbetet med barn som har olika kulturella 

bakgrunder så krävs en ödmjukhet som tillåter dem att arbeta på ett sätt där både religiösa 

och icke-religiösa världsåskådningar kan inkluderas (ibid.). 

 

I sin studie så undersöker de på vilka sätt en kan lära barn om religion samtidigt som 

undervisningen är icke-konfessionell, vilket gjordes på en förskola med kristen profil. De 

betonar att barngruppen är varierad i termer av språk, kultur och religion och att de 

aktiviteter som undersöktes ägde rum i en kyrka som barnen regelbundet besökte. Puskás 
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och Andersson (2019) belyser även det faktum att aktiviteter får äga rum i exempelvis en 

kyrka, men att innehållet inte får vara av religiöst slag, till exempel bön.  Aktiviteterna hade 

påsken som utgångspunkt och under dessa så fanns material av religiöst slag tillgängligt; 

kors, grav, bägare etc. likväl som sekulärt slag; ägg, fjädrar, tupp etc. Aktiviteterna var ett 

rollspel där en församlingslärare och en kvinna i kycklingdräkt deltog. I utdraget från 

framträdandet som vi får ta del av står att kycklingen var nyfiken och ville tillsammans med 

läraren reda ut vad det var för material som fanns tillgängligt, vidare bad den nyfikna 

kycklingen läraren berätta mer om Jesus, åsnan, och brödet Jesus åt som sin sista måltid 

varpå läraren berättar historien om hur Jesus blev fångad och korsfäst. Läraren berättar 

också hur Jesus blev placerad i en grav och att hans kropp sedan var försvunnen. Fokus låg 

på att använda materialet som utgångspunkt för att vidare diskutera om och belysa delar av 

påsken. (Puskás & Andersson, 2019) 

 

För att analysera på vilket sätt det religiösa och det sekulära flätas samman i dramatiseringen 

har författarna utgått ifrån sju dimensioner av Ninian Smarts teori; den rituella, berättande, 

dogmatiska, etiska, emotionella, materiella och sociala dimensionen. Detta visar på vilka 

dimensioner av kristendomen som används i rollspelet - för att se om det är möjligt att lära 

om religion i en icke-konfessionell utbildningsform. Med hjälp av dessa dimensioner 

utforskades alltså ifall lärandet om en tradition innefattar lärande från religion. (Puskás och 

Andersson, 2019) 

 

Puskás och Andersson (2019) menar, i analysen, att många religiösa delar i historien kan 

kopplas samman med de sekulära, bland annat när läraren berättar om Jesus grav och hur 

den kan ha sett ut med hjälp av stenar som finns för att representera den. Kycklingen gjorde 

en liknelse av denna berättelse till hur en kyckling befinner sig i ett ägg innan den föds, det 

är mörkt, och att det kunde vara som att ligga i en grav (ibid.). Av de sju dimensionerna var 

det bara en som inte kunde återfinnas i föreställningen, vilket var den dogmatiska. Detta 

menar författarna kan bero på att denna dimension innefattar det religiösa berättandet och 

kanske framför allt läran om Jesus återuppståndelse. I berättandet uttryckte läraren en 

osäkerhet i hur sann historien är. Bland annat så benämner han inte Jesus återuppståndelse 

utan talar om det som att graven var tom när några kvinnor kom för att göra graven fin. 

Användningen av Smart’s dimensioner tydliggjorde det utmanade faktum att det inte fanns 

någon klar skillnad mellan att lära om religion och att överföra kulturella normer (ibid.). Ett 

sätt att hantera dilemmat att lära om religion och samtidigt hålla undervisningen icke-

konfessionell kan denna form av distansering från tron i lärandet om Jesus innebära. 
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Samtidigt så menar författarna att huruvida det är religion eller kultur som undervisas i 

föreställningen beror på hur en definierar religion. Puskás och Andersson (2019) hävdar 

avslutningsvis att föreställningen gav möjlighet för olika tolkningar beroende på om barnen 

var troende kristna, hade andra trosuppfattningar, eller inga alls vilket i sin tur mynnar ut i 

att förståelsen om varför påsk firas ändå fördes vidare kunskapsmässigt. Med andra ord 

bidrog dramatiseringen med en förståelse om religiösa bakgrunder till traditioner utan en 

konfessionell undervisning (Puskás och Andersson, 2019).  

 

Förskolans mångfald 

Lunneblad analyserar i sin studie “förskolans kultur- och identitets-re/producerande uppgift 

i relation till samhällets kulturella mångfald” (Lunneblad, 2006, 20). Lunneblad (2006) 

belyser hur kritik har pekat på att utbildning kan ses som monokulturell vilket i sin tur bidrar 

till att barn med utländsk bakgrund blir etiketterade som “de andra”. Samtidigt lyfts hur 

tankar om “de andra” som något främmande kan bidra till en exotisering av den grupp som 

tilldelas den etiketten. I avhandlingen hävdar Lunneblad (2006) att pedagogers tankar om 

att arbeta på ett mångkulturellt sätt uttrycks som något de gör för “de andra”. Svårigheter 

med definitionen av ett mångkulturellt arbetssätt kan kopplas till de dilemman den fria 

tolkningen av till exempel läroplanens formuleringar om kulturbegreppet bidrar till. Då 

kultur diskuteras i mångkulturella förskolor har begreppet kommit att associeras med “de 

andra” just för att de kulturella uttryck som lyfts, som traditioner, högtider och mat tolkas 

som något annorlunda (ibid.). Lunneblad (2006) menar vidare att hur ett mångkulturellt 

arbetssätt ska implementeras inte är självklart på något sätt men att synen på vad kulturell 

mångfald innebär bör vara bredare än bara traditioner, mat och högtider. Annars kan den 

kulturella uppdelningen mellan “vi och de andra” förstärkas (ibid.).  

 

Författaren understryker i avhandlingen hur ett område benämns som ett 

“invandrarområde”, vilket kan ses som problematiskt i olika avseenden (Lunneblad, 2006). 

Dels så problematiseras det faktum att barn som är födda i Sverige attribueras stämpeln 

invandrare kopplat till deras namn, föräldrars bakgrund eller utseende (ibid.). Dels så 

belyses hur invandrarbegreppet kan ha negativ betydelsenyans och en problematisk klang i 

samhället, vilket i sin tur skapar ett dilemma för pedagoger i termer av sätt att inkludera 

erfarenheter och identiteter som identifieras som problematiskt i andra kontexter (ibid.).   

 

Mångfalden osynliggörs lätt trots att intentionerna inte är att osynliggöra, när pedagogerna 

betonar att de inte ser något naturligt sätt att inbegripa den kulturella mångfalden i 
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utbildningen (Lunneblad, 2006). Pedagogernas syn på det naturliga visar sig i den betydelse 

som deras egna erfarenheter och identiteter har för förståelsen om kulturell mångfald i 

barngruppen (ibid.). Lunneblad lyfter problematiken kopplat till identitet i en mångkulturell 

förskola; 

 
Problemet är när erfarenheter och möjligheter till identifikation osynliggörs på ett systematiskt 

sätt så att detta oftare drabbar en individ eller en grupp av individer, medan detta aldrig eller 

sällan händer andra individer och grupper inom en samhällelig gemenskap (Lunneblad, 2006, 

176). 
 

Övrig litteratur 

Här kommer vi till större delen presentera icke-vetenskapliga artiklar från tidskriften 

Förskolan, där de lyfter uppfattningar om kultur, tradition och högtider i svenska 

förskolan. Vi har valt att ta med dessa artiklar då vi anser att det finns lite forskning om 

ämnet. Artiklarna hjälper oss med tankegångar i analysen och hur en kan belysa religion 

och kultur i förskolan.  

 

Inkludering och exkludering 

Lagerlöf & Wallerstedt (2014) skriver att ett av lärarens uppdrag är att hantera barns 

olikheter gällande förutsättningar, erfarenheter, kunskaper, denna variation ska användas 

som en resurs i det pedagogiska arbetet. Det enskilda barnet ska tillåtas sitt eget jag komma 

till uttryck i utbildningen utifrån sina förväntningar, intressen och anlag. Förskolläraren ska 

planera en utbildning som ger utrymme för att barnen ska få känna delaktighet, tillhörighet 

och gemenskap (ibid.). Traditioner och dess högtider behöver vi fira med andra för att känna 

tillhörighet (Lumholdt, 2000).  

 

Att uppmärksamma alla högtider som firas bland barnen i gruppen är att sätt att visa 

nyfikenhet och att ge barnens kultur och tradition legitimitet på förskolan också. Vi bör vara 

öppna för barnens bakgrund, inte låta den vara ett undantag utan värdera alla kulturer lika 

högt som den traditionellt svenska. Men om en fastnar i att bara uppmärksamma högtiderna 

och glömmer resten av utbildningen finns det en risk att barnen och deras kultur exotiseras, 

det vill säga blir något konstigt. Barnens olika kulturella identiteter ska genomsyra 

utbildningen. Det handlar om att vilja förstå och skaffa sig kunskap för att samtala med 

barnen om deras värld. Därefter kan vi hjälpa alla barn att få med sig en palett av kulturer 
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och genom den ha möjlighet att skapa sin egen identitet. Att lära sig om och bära med sig 

kunskap om så många olika kulturer som möjligt är en enorm rikedom. (Villanueva, 2011) 

 

Det är viktigt för barnen att det inte blir för stor skillnad mellan hemmets traditioner och 

förskolans. Livet hemma och på förskolan bör smälta samman. För barnen är det viktigt att 

veta att deras religion inte enbart tillhör hemmets värld. Förskolan och hemmet är inte som 

natt och dag. Oftast är det vuxna som krånglar till det när det gäller arbetet med religion och 

föra samman det med hemmet och förskolan, men hade vi behandlat religion likadant som 

en hobby eller ett intresse så hade det underlättats och många missförstånd hade kunnat 

undvikas. Om intresset finns så är det bra att bjuda in familjemedlemmar som kan berätta 

om deras religion och högtider. Då hela året består av högtider så finns det många tillfällen 

att fira och uppmärksamma barnens religioner. Det är viktigt att skapa förståelse hos barn 

om att vi kan ha olika religioner och kulturer. Detta för att skapa trygghet och att troende 

barn inte ska känna sig annorlunda på ett negativt sätt.  (Nore, 1998) 

 

Religioner och högtider i förskolan 

Högtider har blivit ett arbetsmaterial för förskolan, då det inför varje högtid som firas ska 

pysslas och pyntas. Ofta så bjuds föräldrarna in, vilket ger möjlighet att visa upp vad barnen 

gjort i utbildningen, vad de har lärt sig och deras pyssel via exempelvis luciafirandet. Pysslet 

är dock inte riktat mot det religiösa, utan är mer neutralt och kan bjuda in alla barn oavsett 

etnisk bakgrund. (Lumholdt, 2000) 

 

Högtidsfirandet är också en viktig del för föräldrakontakten, då det ger möjlighet för att 

samtala på ett lättsamt vis om barnet och det som gjorts i förskolan. Föräldrar vill oftast 

också hjälpa till vid högtidsfirandet och visa upp hur de firar. Genom detta så blir det också 

en kompetensutveckling för pedagogerna. (Villanueva, 2011) 

 

En enkel sak vi kan göra i arbetet med religion är att föra in hijab och turban bland 

utklädningskläderna för att avdramatisera det religiösa och låta det bli en del av barnens lek. 

(Nore, 1998) 

Teoretiska utgångspunkter 
Några teoretiska utgångspunkter som kan vara väsentliga i detta arbete är våra egna 

värderingar. Vi anser att förskolan ska uppmärksamma de religiösa och kulturella 

traditioner som kan tillhöra alla enskilda individer som finns i barngruppen. Ett exempel för 
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detta är att fira högtider som grundar sig i de enskilda individers bakgrund. Om det bara är 

de svenska högtiderna som firas så kan de uppfattas som att de värderas högre än de andra 

högtiderna. Dock får det inte glömmas bort att alla kulturer ska genomsyra hela 

utbildningen och inte enbart vid högtider. Uppmärksammas inte barnen på samma sätt så 

upplever vi att det finns en risk för diskriminering, vilket ska motverkas i allra högsta grad. 
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Metod 
Vi har valt att genomföra sju stycken kvalitativa intervjuer, med sju förskollärare på olika 

förskolor med olika upptagningsområden. Vi valde en förskola med religiös grund, tre 

förskolor med mångkulturellt upptagningsområde och tre förskolor i etniskt svenskt 

område. Anledningen till att vi valde dessa sju förskolor, är att vi dels känner att det är 

intressant att blanda med en religiös, mångkulturell och etniskt svensk, dels för att det ger 

oss en bredare grund för vår forskning. I och med dessa sju förskolor, så kan vi få en bred 

bild av hur religioner uppmärksamma i förskolans utbildning och om det har någon 

betydelse på vilken värdegrund eller vilket upptagningsområde som förskolan har.  

 

Vad är en kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju, menar Starrin och Renck (1996) är en metod som används för att 

upptäcka och förstå okända företeelser hos någonting. Kvalitativa intervjuer är alltså ett 

medel som hjälper oss att uppnå målet med att försöka upptäcka vad det är som sker. 

Intervjuguiden som använts, är ett stöd för att få fram den informationen som behövs i 

studien. Frågorna ska vara öppna till en början, men kan sedan bli mer riktade, för att få 

fram den empirin som eftersöks (Starrin & Renck, 1996). Vi valde att använda oss av den 

kvalitativa intervjun då den hjälper oss att undersöka, upptäcka och förstå, för oss okända, 

företeelser på de olika förskolorna i arbetet med religiösa och kulturella traditioner. 

Forskningsetiska principer 
Inför letandet av informanter så läste vi först forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2017) har listat. När vi tagit del av den informationen så började letandet 

efter deltagare/informanter. Detta gjorde vi genom att kontakta rektorer på flera olika 

förskolor och skickade ett missiv (Bilaga 1). Där började vi med att förklara vilka vi är 

och var vi kommer ifrån, vad det är vi ska undersöka och vårt syfte med det. Vi vill 

intervjua en förskollärare och berätta vad deras roll är i forskningen och vad vi förväntar 

oss utav dem och att efter deltagandet och när vår forskning är färdigställd så kan vi, om 

så önskas, skicka den till dem. Detta för att rektorn och informanten ska veta vad de ställer 

upp på och få ta del av resultatet. Vi förklarade också att deras deltagande är 

konfidentiellt, det vill säga att det ej kommer framgå i forskningen vem som har 

intervjuats eller vilken förskola hen representerar. Därefter förklarade vi att den empirin 

som vi samlar in kommer endast att användas till denna forskning och kommer inte att 

vidarebefordras till något annat ändamål.  
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Genomförandet av undersökningen 
Inför genomförandet, efter vi fått samtycke, så bokade vi in tid för intervju och skickade ut 

vår intervjuguide, som vi fått godkänd av vår handledare, till rektor/förskollärare. När det 

var dags för intervju så började vi med att berätta att vi spelar in intervjun på våra 

telefoner, detta för att säkerställa att vi kommer få med allt som sägs och för att minimera 

risken att inspelningen försvinner. Därefter så ställde vi vår första fråga - dock en fråga 

som inte fanns med i intervjuguiden, vilket var att be dem beskriva deras utbildning i stora 

drag. Detta för att mjuka upp stämningen och bli lite varma i kläderna. Därefter gick vi in 

på intervjuguiden och följer den. Efter genomförd intervju så frågade vi informanten hur 

hen tyckte att det var och tackade för oss. 

Bearbetning och analys 
Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys. Detta innebär att vi först transkriberade 

våra intervjuer och läste igenom dem noga. Därefter valde vi rubriker utifrån vår 

intervjuguide och så valde vi ut det meningsbärande i svaren, undersökte vad som var 

normen och vad som var avvikande och skrev en sammanfattning av detta. Dimenäs 

(2007) skriver om ett sätt att analysera resultaten, genom att först göra en helhetsanalys, 

vilket innebär att samla en översiktlig bild av den insamlade empirin. Därefter så valde vi 

att göra teman efter våra frågeställningar för att få en tydligare bild av vilka svar vi fått på 

våra frågeställningar. Vi kommer att sammanväva analys och diskussion. Johansson och 

Svedner (2010) skriver att det är i diskussionen som en gör bedömning av hållbarheten i 

de resultat en har fått fram, om de är tillförlitliga och om det finns brister. 

Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra våra intervjuer med sju legitimerade förskollärare för att öka 

reliabiliteten i vårt arbete. Anledningen till att vi valde att göra intervjuer med just sju 

förskollärare är att vi ville ha tre informanter som jobbar på förskolor med mångkulturellt 

upptagningsområde. Två av dessa förskolor ligger på samma stadsdel men 

upptagningsområdet skiljer sig ändå lite grann i och med att den ena ligger i kärnan av 

stadsdelen och den andra i utkanten av stadsdelen, vilket medför att det är barn från 

närliggande stadsdel som också går där. Sedan har vi tre förskolor som har ett 

monokulturellt upptagningsområde. Två av dem ligger i var sin stadsdel i Umeå medan den 

tredje ligger 1,5 mil utanför Umeå. Den sjunde förskolläraren arbetar på en förskola med 

religiös profil. Vi valde att ta med denna då vi finner det intressant att även se hur de jobbar 

med religiösa och kulturella traditioner. 
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Frågorna som vi ställde är utarbetade från våra frågeställningar till en intervjuguide 

(Bilaga 2) med öppna frågor som vi utgick ifrån när vi träffade förskollärarna för intervju. 

Vi valde dock att lägga till en fråga utöver de som var med i intervjuguiden, den frågan 

löd “beskriv er utbildning”. Med denna fråga så ville vi mjuka upp stämningen och värma 

upp inför intervjuguiden, men också skapa förståelse för oss av vilken typ av förskola det 

är. Båda författarna närvarade vid alla intervjuer. Vi valde att båda närvara då vi tolkar 

och uppfattar svar olika och tänker på olika sätt, så när vi båda närvarade ökade chansen 

för spontana frågor och underlättade genomförandet, då vi kunde stötta varandra i 

genomförandet.  
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Resultat 
I följande avsnitt så har vi plockat ut det som vi anser är meningsbärande i informanternas 

svar. Vi söker efter på vad som är normen och om något är avvikande. 

Informanterna 
Informanterna 1 - 3 jobbar på förskolor med mångkulturellt upptagningsområde. 

Informanterna 4 - 6 jobbar på förskolor i etniskt svenska områden 

Informant 7 jobbar på en förskola med religiös profil 

 

Förskollärarens tolkning av religion och kultur 

Informanternas tolkning av kultur och religion skiljer sig väldigt mycket från varandra och 

vi ser att för vissa är det en relativt svår fråga. Det som skiljer sig framför allt är att några 

av informanterna anser detta som något viktigt medan vi uppfattar det som att andra anser 

det vara mindre viktigt att beakta. Till exempel så beskriver informant 2 att det är något som 

är viktigt att uppmärksamma, men dock viktigt att hålla det neutralt och inte vinkla det 

medan informant 3 uppger att de inte jobbar så mycket med religion men att när det gäller 

kultur så kan en se skillnad i hur barnen är uppfostrade beroende på var de kommer ifrån.  

 

Vissa associerar frågan till sitt arbetssätt och beskriver hur de brukar jobba med kultur och 

religion i förskolan, där vi delvis får ta del av tankar kopplade till traditioner och att de 

svenska traditionerna bör uppmärksammas. Flera menar att deras tolkning av begreppen 

kopplat till förskolan grundas i läroplanen. De hänvisar till hur de ska jobba enligt 

läroplanen och att det är så de tolkar begreppen. Två informanter nämner barngruppen när 

de beskriver sin tolkning av kultur och religion. De menar att det är viktigt att belysa olika 

kulturer och vill visa på detta med hjälp av bland annat flaggor och andra språk.  

 

Informant 1 kopplar frågan till barngruppen och menar att de som jobbar där vet att barnen 

kommer från andra länder och tar hänsyn till detta. Hur de gör det förblir oklart. Informanten 

berättar samtidigt att de håller sig neutrala i den frågan då vissa barn som kommit från andra 

länder kan ha haft det jobbigt, men hänvisar till att de tidigare gått till kyrka men att utifrån 

den barngrupp de har inte gör det längre. När informanten berättar om att de pratar om 

religion syftar hen på att de pratar om barnens ursprung och deras utseenden.  
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Alla våra barn tillhör olika grupper, alltså dom har ju olika religion, dom kommer från andra 

länder och vi brukar prata om det här med religion. Det här med att hur man ser ut, vilka färger 

man har i håret, ögonfärg, och vilka länder man kommer ifrån. 
 

Förskollärarens kunskap om religion och kultur 

Det finns många gemensamma nämnare för förskollärarnas kunskaper, bland annat att de 

talar om föräldrarnas inflytande. Många föräldrar vill gärna komma till förskolan och berätta 

om sin religion och kultur och på detta sätt menar informanterna att de förvärvar mer 

kunskap. Detta är ett viktigt samarbete enligt våra informanter.  

 

Tre informanter har väldigt goda kunskaper i religion, två av dem har utbildning och den 

tredje menar att hen har förvärvat kunskapen genom sin arbetslivserfarenhet och hänvisar 

då till barnens utseende och modersmål. De tror att det är viktigt att ha en grundkunskap i 

religion för att det ska kännas naturligt att ta upp det i barngruppen. En av dessa förskolor 

använder sig också av den mångkulturella almanackan, en almanacka som påminner om 

högtider inom de stora världsreligionerna och berättelser om bland annat hur de kan firas. 

En annan av dessa förskolor däremot, har ingen användning av denna kunskap då förskolan 

har valt att inte arbeta med religion alls. Det finns informanter som menar att de inte har 

kunskap om religion och tycker inte heller att det är intressant. Informanten menar på att 

om hen hade haft intresse så hade hen velat lära sig och kunnat driva igenom det mer på 

förskolan. Informant 7 berättar att det är svårt att ha kunskap om allt, men säger; 
 

Så även om okunskapen finns så är man ju ändå nyfiken på vad barn med andra traditioner, hur 

dom firar och så lära oss om det. 
 

Två andra informanter talar om att om de vill lära barnen om religion och kultur så måste 

en läsa på och hålla sig uppdaterad. Förskollärarens kunskap är a och o när det gäller att lära 

ut till barnen, menar informanten. De anser att det är lättare att ta in element från andra 

kulturer om en har kunskap. Det är också förskollärarens inställning till ämnet som är 

avgörande i mötet med barnen gällande religion och kultur, att en måste visa nyfikenhet och 

positivitet. Detta för att barnen ska få ett intresse i ämnet också. 

 

Några informanter berättar hur viktiga modersmålslärare har varit för förskolläraren för att 

få förståelse för barnens kulturer. De kan bidra med kunskaper om mer än språket, vilket 

har varit väldigt uppskattat. Informant 6 berättar informanten att de har haft 
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introduktionsarbetare på förskolan, vilket har gett pedagogerna “gratis fortbildning” inom 

deras religioner och kulturer, genom det vardagliga arbetet och samtalen. 

 

Något som alla informanter lyfter är att det finns väldigt lite, eller ingen alls, fortbildning i 

kommunen gällande religion och kultur. Flera av våra informanter ser detta som en nackdel 

då det har kommit många barn från andra länder de senaste åren och det kommer att komma 

fler.  

 

Traditioner 

Alla informanter förutom en talade om högtider som jul och påsk som något de 

uppmärksammar och/eller firar i förskolan. Vid jul så har förskolorna liknande sätt att 

uppmärksamma högtiden, vilket är genom att pynta, sjunga sånger, pyssla, baka etc. Lucia 

är en högtid som de flesta av informanterna hävdar att förskolan också firar, på olika sätt, 

men oftast blir vårdnadshavare inbjudna och det blir någon form av tillställning. Informant 

2 berättar att de inte uppmärksammar lucia på ett traditionellt sätt utan har valt att ha en 

ljusfest istället vid den tiden där föräldrar bjuds in. Under den festen menar informanten att 

de aktivt valt bort att sjunga de traditionella luciasångerna och istället sjunger vintersånger.  

 

 Informant 4 tydliggör för oss att de uppmärksammar traditioner och inte religioner; 

 
Vi uppmärksammar inte religionerna i så fall kan man säga att vi uppmärksammar traditionerna. 

Lucia, och julpyssel och påskpyssel så på det sättet. Så det är mer traditioner. Men då 

uppmärksammar vi ju de svenska traditionerna kan man ju säga då. Men inte de svenska 

religionerna.  
 

Några berättar att de även firar midsommar.  De berättar bland annat att de brukar plocka 

blommor med barnen, göra en stång som de dansar runt och sjunger sånger. Hen menar att 

tidigare var detta något som föräldrarna var delaktiga i men nu är det bara med barnen, och 

hävdar att det ändras lite utifrån hur pedagogerna känner.  

Övriga traditioner som lyfts under intervjuerna är FN-dagen, halloween, valborg, allhelgona 

och vasaloppet. Informant 7 berättar att de uppmärksammar allhelgona genom att prata om 

vad som händer när en människa dör och hur barnen upplever det, och att detta är något som 

kan göras oavsett barnens kulturella bakgrund. Förutom detta så berättar vissa informanter 

att de även uppmärksammar och firar egna traditioner. Exempel på detta är skidlopp, 

höstfest, vårfest och sommarfika.  
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Något som dessutom lyftes var olika teman och temaveckor några av förskolorna hade som 

behandlade olika kulturer. Ett av dessa teman är en “kulturvecka” som går under olika namn 

på de tre förskolor som har detta tema. Två av förskolorna har detta tema under en vecka 

och den tredje har temat under tre veckor, på ett helt år. Det som brukar uppmärksammas 

under “kulturveckan” är världen, olika kulturer, språk, flaggor, mat, att vi bor olika, ser 

olika ut och tror på olika saker. De två förskolor som har detta temat under en vecka har ett 

etniskt svenskt upptagningsområde och den tredje förskolan har religiös profil med ett 

blandat upptagningsområde. 

 

Förskollärarnas tankar om varför traditioner uppmärksammas i utbildningen 

När det kommer till att uppmärksamma och fira jul, påsk och lucia så var de flesta 

informanterna överens om syftet. De menar att det är för att bevara den svenska traditionen 

och för att bejaka olikheter. Några informanter menar att barnen behöver bli förberedda och 

veta vad de svenska traditionerna är för något då de kommer möta det senare i skolan. 

Informant 7 menar att deras syfte till varför de firar jul är att det är den största högtiden vi 

har, som många firar hemma och att det därför blir naturligt att fira den även i förskolan. 

Hen anser även att det är viktigt att lära ut vilka kulturer som finns i det här landet och 

betonar att “de andra” traditionerna också är viktiga att uppmärksamma. Informant 2 

berättar att de inte firar dessa högtider, men säger att när de fortfarande firade de så hade de 

samma syfte som de övriga förskolorna. Nu är dock fokus istället kopplat till årstider 

(ljusfest - vinter och sommarfest - sommar).  

 

När vi pratar om övriga traditioner som inte hör till de som vanligtvis uppmärksammas i 

förskolan berättar informanterna att en anledning till varför det är viktigt är för att barnen 

ska få ta del av olikheter. En informant beskriver till exempel att det är viktigt för barnen 

att få en grundförståelse i att olikheter är ok när det gäller till exempel tycke och smak, 

vilket i sin tur kan bidra till en större acceptans för andra olikheter. Vi får även ta del av att 

olikheter är en anledning till varför t.ex. “kulturveckan” finns, då de vill belysa att det är 

något positivt med just olikheter. Informant 5 berättar att tanken bakom arbetet med deras 

“Vi och världen-temat” är att uppmärksamma barnen på omvärlden och ge dem någon slags 

förståelse för olikheter; 

 
De ska få förståelse helt enkelt, för andra. att det inte är nå konstigt att man är mörkhyad till 

exempel, det finns många människor som är mörkhyade fast kanske i en annan del av världen. 
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Barnens del 

När vi frågar om valet av traditioner som uppmärksammas beror på barngruppen får vi 

varierande svar. Det som är genomgående är att det är personalen som avgör vad som ska 

uppmärksammas och på vilket sätt. Informant 5 berättar att det inte beror på barngruppen i 

vad och hur som uppmärksammas, men att en anpassar hur en går tillväga utifrån ålder på 

barnen, “de största barnen pysslar ju i flera veckor i förväg, och de hjälper till med allt 

möjligt, de blir så involverade i det medan de minsta barnen blir ju inte det”. 

 

De som säger att de traditioner som uppmärksammas beror på barngruppen anger lite olika 

orsaker till detta. Det är bland annat en informant som menar att alla barns kulturella 

bakgrunder ska uppmärksammas och en som menar att en ska utgå från majoriteten av 

barngruppen. Informanten som menar att de utgår från majoriteten av barngruppen betonar 

att det är svårt att lyfta enstaka barns traditioner. Hen berättar även att de flesta barnen där 

hen jobbar är svenskfödda och därför blir det mest rättvist att lyfta de svenska 

traditionerna.  Vi får också ta del av att på en förskola beror deras val av vad de 

uppmärksammar på barngruppen, då de flesta av barnen på förskolan inte har de svenska 

traditionerna som bakgrund men behöver det för att lära sig vad det är och vad det handlar 

om för att veta vad som väntar i skolan. Informant 2 uttryckte lite osäkerhet om valen 

berodde på barngruppen. Hen kom dock fram till att det gör det då de utgår från vilka 

kulturer eller religionstillhörigheter som finns representerade i barngruppen då de till 

exempel kollar i deras mångkulturella almanacka för att se om något kan uppmärksammas. 

Hen kom även fram till att barnens tankar och idéer om de traditioner som uppmärksammas 

tas upp i kvalitetsrapporter vilket sedan tas hänsyn till vidare.  

 

Vi ställde även frågan om vilket sätt barnen har inflytande över det som uppmärksammas 

och även där fick vi svar med mycket variation. Men trots det urskiljer vi att barnen inte har 

något inflytande och att det som uppmärksammas och hur är utifrån pedagogernas tankar 

och idéer. Det är de som väljer vad som ska uppmärksammas och på vilket sätt de ska göra 

det. En informant betonar att det är de vuxna som vet vilka traditioner som finns och därför 

blir det ganska styrt, att det är de vuxna som bestämmer att de till exempel ska dansa runt 

julgranen. Vi kan dessutom se att flera som anser att barnen har inflytande syftar på 

delaktighet. Att barnen får vara med under själva traditionerna menar några är delaktighet 

och andra syftar på att barnen är delaktiga i exempelvis förberedelser där de får vara med 
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och klippa och klistra. Informant 2 menar att de inte har speciellt mycket direkt inflytande 

för tillfället, men att en ändå kan urskilja att de har det indirekt.  

 
Indirekt blir det ju också så, om man uppmärksammar om man har barn i barngruppen som har 

annan religion, annan kultur och att man uppmärksammar det så blir det ju också indirekt att de 

har inflytande, deras identitet är där.  
 

Informant 6 anser att frågan är svår att svara på eftersom att de inte har barn som firar 

“andra högtider”. Hen säger vidare att om de hade haft barn som firade “andra högtider” 

så är förhoppningen att dessa barn skulle få ha inflytande.  

 

Föräldrars inflytande och delaktighet 

När barnen börjar på respektive förskola så berättar de flesta informanterna att de inte ställer 

någon direkt fråga om familjen har någon trosuppfattning. De gör antaganden utifrån 

specialkost eller förväntar sig att föräldrarna berättar om de tycker att det är viktigt att 

förskolan vet om deras religionstillhörighet. Två informanter berättar att de frågar 

föräldrarna under inskolningen, då de anser att det ger dem en helhetsbild av barnet. De 

frågar om språk och vilket land de kommer ifrån för att kunna hänga upp deras flagga på 

förskolan, så då blir det naturligt att också fråga om trosuppfattning. Informant 7 berättar 

vidare att det har varit föräldrar där som velat att de ska lära barnen mer om den kristna tron, 

men då har de förklarat för föräldrarna att det inte är någon söndagsskola och att de får lära 

barnen i hemmet i sådana fall; 

 
Men det har varit föräldrar som har tyckt ibland att vi skulle ha, ja men prata mer om den 

kristna tron eller sådär och då har väl vi känt att ja men vi har det på den nivån som vi känner 

att det är ju inget vi egentligen ska lära ut vi ska inte, det är inte nån söndagsskola vi ska inte 

få barnen att bli kristna här, det är som inte det det går ut på utan vi tror på att det är 

värdegrunden som är en bra grund och stå på. 
 

Informant 5 anser att vissa föräldrar kan vara ganska bestämda i sina åsikter, att det ska vara 

på ett visst sätt när de ska fira till exempel jul. Men att det då gäller att vara professionell 

och förklara deras syfte med att fira jul, vilket var att barnen ska få tycka vad de vill, att de 

är olika och att det är ok. En annan informant berättar att de just haft ett föräldramöte där 

föräldrarna fick möjlighet att fylla i lappar om vad de tyckte var viktigt för deras barn och 

vad dem stod för. Två informanter anger att de har föräldraråd där de är två föräldrar från 
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varje avdelning, pedagoger och rektorn sitter med. Där har föräldrar möjlighet att lyfta 

frågor, funderingar och bidra med deras kunskaper.  

 

Alla informanter berättar att de bjuder in föräldrarna till högtidsfiranden på förskolorna, 

något som är väldigt uppskattat. Informant 5 berättar att deras föräldrar är väldigt 

tacksamma att de har luciafirande, jul och påskpyssel, då de själva inte hinner med något 

sådant i hemmen. Några informanter berättar att barnen på förskolorna gärna får komma i 

luciakläder, men att det är okej att även komma klädd som supermannen eller en sjöjungfru. 

Huvudsaken är att barnen känner sig bekväma, även om de helst ser att barnen kommer i 

julkläder. Två informanter berättar också att de har vissa barn som inte får delta i luciatåget 

på grund av deras muslimska tro. Informant 3 berättar att i och med många av barnen på 

förskolan är muslimer så brukar de prata lite om ramadan, för att visa intresse och 

nyfikenhet. Under Eid så kommer föräldrar med mat till pedagogerna så de uppmärksammas 

på att det är Eid.  

 

Informanterna berättar även att föräldrarna alltid är välkomna att berätta om deras 

traditioner och högtider, men även när det gäller språket så tar de hjälp av föräldrar. 

Informant 1 berättar att de hade fyra iranska barn vars föräldrar gärna ville ha en fest på 

förskolan där alla barn och föräldrar var inbjudna, då bjöd föräldrarna till de iranska 

barnen på mat och ville visa hur en firar det iranska nyåret. De har också haft en förälder 

som jobbar med att undervisa indisk dans, som kom till förskolan och undervisade. Den 

förskolan som informant 7 jobbar på har även där föräldrar som kommit dit och berättat 

om deras kultur, lagat mat eller bakat med barnen. 

 

Förhållningssätt – vad är viktigt och hur gör dem  

Det är genomgående ett väldigt likt förhållningssätt gällande religion i förskolan. De flesta 

firar bara de traditionellt svenska högtiderna och vill inte blanda in någon religion i det. 

Deras fokus ligger istället på traditionen i sig. Tre av förskolorna har en “kulturvecka”. 

Denna vecka har olika namn på förskolorna men tanken bakom den är densamma. Utöver 

“kulturveckan” så är det den svenska kulturen som genomsyrar utbildningarna. Två av 

informanterna berättar att det finns en mångkulturell almanacka på förskolan, men bara ena 

berättar att de brukar använda sig av den, annars är även deras arbete väldigt lik de andra 

förskolorna. Däremot så är alla förskolor öppna för att bjuda in föräldrar för att tala om 
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deras kultur, hur de firar sina högtider, bjuda på mat/fika, sjunga och dansa, men inte något 

om det religiösa.  

 

Förskolorna har ett liknande förhållningssätt i bemötandet av barnens existentiella frågor. 

Informanterna har ett väldigt öppet förhållningssätt, ställer motfrågor - hur tänker du att det 

är? berättar att det finns många olika sätt att tänka om till exempel döden och alla försöker 

att inte lägga ord i munnen på barnen eller färga deras tankar. Om många barn på 

avdelningen har liknande frågor så brukar informanterna läsa böcker som behandlar döden, 

se på filmer, ha små diskussionsgrupper eller kanske till och med ett temaarbete om det. En 

informant säger;  
 

Så att man ställer öppna frågor så att man får dom att berätta och inte ge dom några svar direkt 

utan man kan ju aldrig säga att såhär är det,. “Ja men du tycker så vad intressant, hur kommer 

det sig?” sen kan man ju ta upp det också, om det blir att man jobbar med det, då måste man ju 

ta upp det med föräldrarna också, så att man måste ju ha kommunikation med dom samtidigt, 

för dom kommer ju hem naturligtvis och berättar att på förskolan säger dom såhär, så att man 

måste ju ha en öppen dialog där också, berätta vad vi gör och hur vi arbetar med det också.  
 

Om det hade sett annorlunda ut... 

Vi fick ta del av tankar och idéer hos flera av informanterna om hur en skulle kunna göra 

för att uppmärksamma fler religiösa och kulturella traditioner än vad de gör i nuläget. Det 

handlar framför allt om barnens ålder och om barngruppen hade sett annorlunda ut. När det 

gäller barnens ålder så menar en informant att de lättare hade kunnat prata om exempelvis 

religion eller varför en har vissa traditioner om barnen hade varit äldre, att det är för svårt 

för de små barnen de har på avdelningen i nuläget. En annan informant berättar att de i 

personalen brukar prata om att de kanske skulle kunna prata med barnen om hur andra firar 

jul eller om alla ens gör det.  Hen menar att en i så fall kan fråga barnen om hur de tror att 

det ser ut på andra ställen och om de tror att andra firar som de gör, med tomte och julgran 

och att detta kan göras i samband med att julen firas. Att det inte görs i nuläget menar 

informanten beror på att det känns för abstrakt att prata om med femåringar. 

 

När det kommer till barngruppens sammansättning anser informanterna att den är för 

homogen och att de inte har eller har haft barn med annat ursprung som gjort att de på ett 

naturligt sätt kunnat uppmärksamma religiösa och/eller kulturella traditioner. Informant 7 

som beskriver detta som en orsak menar också att om de framöver skulle ha fler barn med 
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annan bakgrund så kanske de skulle känna annorlunda med hur de jobbar med traditioner 

och vad som uppmärksammas. 
Och just här så har det inte varit så jättemånga barn tidigare med andra... Så det har blivit mer 

nu sista året bara. Så det är ju möjligt att man framöver känner annorlunda om det blir fler 

liksom att de skulle vara övervägande tänker jag 
 

 

Sammanfattning 
I resultatet ser vi många likheter i arbetssätt och förhållningssätt hos informanterna. De 

flesta undviker samtal om religion i barngruppen men några uppfattas som mer mottagliga 

för religiösa inslag i utbildningen. Informanter 1 - 6 är överens om att förskolan ska vara 

neutral. Förskolorna uppmärksammar inte barnens kulturer, utan det är bara den typiskt 

svenska kulturen som finns. Samtliga firar eller uppmärksammar lucia, jul och påsk men 

kan ha egna vinklingar av det och har även sina egna traditioner. Tre av sju förskolor har 

en så kallad “kulturvecka” där de uppmärksammar andra kulturer och traditioner. Samtliga 

förskolor är väldigt öppna för att bjuda in föräldrar till tillställningar och att samtala med 

barnen om deras religion och kultur. Förskolorna har också likheter i bemötandet av barns 

existentiella frågor, de låter barnen tänka själva vad de tror och vill inte lägga några ord i 

mun på barnen genom att säga vad som är rätt eller fel. De tre förskolorna som har ett 

etniskt svenskt upptagningsområde reflekterade på ett liknande sätt om varför de inte 

arbetar med andra kulturer, de menar på att om de hade haft barn som kommer från en 

annan kultur så skulle de arbetat mer med det, men att det nu blir för abstrakt för barnen. 

Det finns även skillnader mellan dessa förskolor, bland annat så framkommer det bara från 

två förskolor att de har föräldraråd, som bidrar till föräldrarnas delaktighet. 
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Analys och diskussion 
Vi har valt att föra samman analys och diskussion för att det göra det lättare att läsa. Vi 

kommer nu alltså att analysera och diskutera i olika teman, som är utformade efter våra 

frågeställningar, så det blir tydligt vad vi har fått för svar. 

Förskolans arbete med religiösa och/eller kulturella traditioner 
Vi har tydliggjort vikten av att synliggöra olika kulturer, och det faktum att läroplanen för 

förskolan belyser detta (skolverket, 2018). Puskas och Andersson (2019) menar att det är 

pedagogens val huruvida kultur ska tolkas som något som innefattar religion, och vi 

upplever att tolkningarna skiljer sig en aning. Däremot så ser vi att de religiösa och 

kulturella traditioner som nämns både uppmärksammas och firas i de olika förskolorna. Det 

som firas enligt informanterna var framför allt Lucia och detta gjordes på relativt likartat 

sätt. Vårdnadshavare bjuds in, barnen sjunger och det bjuds på fika. Vi uppmärksammades 

på att denna form av firande till största del berodde på att det var ett traditionellt sätt att fira 

lucia på i förskolan. Förskolorna uppmärksammar även jul och påsk på liknande sätt, enligt 

informanterna - genom samtal om högtiderna, pyssel, pynt, bakning och sånger. Majoriteten 

av informanterna var dock överens om att de inte talade om varför de firar och 

uppmärksammar de traditionerna. Vi tolkar det som att det kan vara en svårighet för att 

förskolan ska vara icke-konfessionell (SFS 2010:800) och talar en om religiösa bakgrunder 

till högtider så kanske en anser att det är ett religiöst inslag i utbildningen. Detta betonar 

även Puskás och Andersson (2019) som en svårighet, och att det blir en utmaning då det 

kan finnas många religiösa identiteter i en barngrupp.  

 

Förskolan med religiös grund firar jul enligt informanten och de talar även om varför och 

den religiösa bakgrunden. Enligt skollagen (SFS 2010:800) får förskolor med konfessionell 

inriktning ha religiösa inslag i utbildningen men inte i undervisningen vilket vi tolkar som 

något som kan underlätta i samtalen om högtiderna och dess bakgrund. Att undervisningen 

fortfarande måste vara icke-konfessionell är ett faktum (SFS 2010:800) och hur de 

upprätthåller detta har vi inte undersökt. Vad som däremot blir intressant är huruvida en kan 

samtala om religion i förskolor med offentlig huvudman där det ska vara helt icke-

konfessionellt. Puskás och Andersson (2019) menar att det är möjligt att lära om kulturellt 

arv med kristen bakgrund men ändå hålla undervisningen icke-konfessionell.  

 

Vi ser att när det kommer till just högtider verkar pedagogerna utgå mycket från just 

traditioner, speciellt i tankesättet och arbetssättet hur det ska firas/uppmärksammas. Vi 
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upplever inte att de har något tydligt syfte med varför de gör på det sätt de gör, utan att det 

snarare går per automatik eftersom det är det traditionella sättet att göra det på. Vi tänker 

att det inte är något fel i att uppmärksamma en högtid på ett traditionellt sätt, speciellt inte 

om det blir ett sätt att föra det svenska kulturarvet vidare men däremot kan det vara bra att 

ha ett tydligt syfte med varför en gör något på ett visst sätt. Det tänker vi bidrar till en 

tydlighet om vad det är en vill föra vidare till barnen. Dessutom blir syftet viktigt om barnen 

exempelvis har funderingar om högtider, då en bör kunna besvara dessa.  

 

Några informanter säger att barngruppen inte bidrar till vilka religiösa och/eller kulturella 

traditioner som uppmärksammas, medan några andra säger att den gör det. En informant 

säger att det är mest rättvist att bara uppmärksamma svenska traditioner då det är mest 

etniskt svenska barn på deras förskola. En annan säger att de bara uppmärksammar de 

svenska traditionerna på grund av att de inte har något barn som är etniskt svenskt. 

Villanueva (2011) anser att vi bör visa nyfikenhet för alla högtider som firas i 

barngruppen och ge barnens kultur och tradition legitimitet på förskolan också. Hon 

menar att alla kulturer ska värderas lika högt som den traditionellt svenska (Villanueva, 

2011). Några informanter berättar att barngruppen däremot är delaktiga i förberedelserna 

genom att de vill pyssla, ibland redan flera veckor innan. Lumholdt (2000) skriver att 

högtider har blivit ett arbetsmaterial för förskolan, då mest fokus ligger på pysslet. 

  

En kan ha många föreställningar om vad som bidrar till att religiösa och/eller kulturella 

traditioner uppmärksammas eller inte. Innan vi påbörjade insamlingen av empirin så 

tänkte vi bland annat att barngruppen borde vara en stark bidragande faktor till vilka 

traditioner som uppmärksammas och varför just dessa. Vi märkte när vi samlat in empirin 

att de informanter som arbetar på förskolor med ett etniskt svenskt upptagningsområde 

hade liknande föreställningar som vi, att barngruppen har betydelse för vilka religiösa och 

kulturella traditioner som uppmärksammas. Det visade sig dock att barngruppen inte hade 

den betydelsen för vilka religiösa och kulturella traditioner som uppmärksammas som vi 

trodde att den skulle ha. Barngruppens betydelse för vilka traditioner som 

uppmärksammas kan alltså vara vad som är mest rättvist, vad barnen behöver lära sig om 

Sverige eller barnens kultur. Det är alltså väldigt blandat, men det som vi känner är mest 

intressant är vem som bestämmer vad som är mest rättvist och på vilket sätt det kan vara 

rättvist att utelämna några barns kulturer. Som Villanueva (2011) skriver så bör alla 

kulturer värderas lika högt.  
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Barnens bakgrund är också en bidragande faktor menar en informant, då ingen av barnen 

på deras förskola är etniskt svensk så väljer de att bara fira de svenska högtiderna och 

traditionerna så dessa barn ska få den kunskapen innan skolan. Nore (1998) talar om att 

livet i förskolan och hemmet inte bör vara som natt och dag, utan det bör smälta samman. 

Hemmet och förskolan ska samarbeta. För barnen är det viktigt att veta att deras religion 

och kultur inte enbart tillhör hemmet utan också förskolan (Nore, 1998). Samtliga 

informanter är öppna för att bjuda barnens familjemedlemmar, om de så önskar, för att 

berätta om deras religion och/eller kultur. Om/när detta görs så bidrar det till att hemmet 

och förskolan kommer varandra närmre.  

  

Vi finner det lite märkligt att endast värdesätta de svenska traditionerna på grund av att 

barnen inte har med sig det från hemmet. Förskolan ger då bilden av att de svenska 

traditionerna har ett högre värde än deras egna traditioner. Vidare blir det också att 

förskolan och hemmet blir som natt och dag, något som Nore (1998) också talar om. När 

syftet blir att det är viktigt för de barnen eftersom att de inte har den svenska kulturen i sin 

bakgrund upplever vi att en bredare syn behövs. Dels så tänker vi att när pedagoger 

medvetet väljer att inte uppmärksamma olika kulturer så följs inte läroplanens riktlinjer i 

termer av kulturell identitet och att barnen ska få en grundförståelse för olika kulturer 

(Skolverket, 2018). Att legitimera barnens kulturer på förskolan betyder väl inte att de 

kommer lära sig mindre om det svenska kulturarvet? Vi tänker att det ena inte behöver 

utesluta det andra. Att informanten anser det svenska kulturarvet vara viktigt är rimligt, 

det formuleras också i läroplanen att det ska föras vidare (ibid.) men trots att en 

värdesätter det högt så borde barnens kulturella bakgrunder och identiteter värderas precis 

lika högt.  

  

Förskollärarnas kunskap är absolut en stor bidragande faktor till vad som uppmärksammas 

eller inte. En informant som är utbildad religionslärare säger sig ha mycket lättare för att 

uppmärksamma kulturella traditioner i jämförelse med andra förskollärare som inte har 

den utbildningen. En annan informant har inget intresse alls för religion och jobbar därför 

inte med det i förskolan. Förskolläraren ska dock, enligt Lagerlöf & Wallerstedt (2014), 

planera en utbildning som ger utrymme för att barnen ska få känna delaktighet, tillhörighet 

och gemenskap.  

  

Trots att en kan sakna kunskap om vissa ämnen så kvarstår uppdraget en som pedagog ska 

genomföra. Vi uppfattar det som att det blir lättare att avsäga sig ansvaret att ge barnen 
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kunskap runt vissa, möjligtvis mer svårdefinierade, områden. Kultur blir ett sådant 

begrepp, som nämns i läroplanen upprepade gånger men som trots det inte får utrymme i 

utbildningen. Vi tror och uppfattar utifrån empirin att pedagogerna tenderar att försvåra 

området och med sin bristande kunskap så tas det avstånd från allt vad synliggörandet av 

olika kulturer innebär. Vi kan dock samtidigt förstå att med kunskap så underlättar ett 

arbete, men kunskap kan inhämtas på olika sätt. Att ta reda på saker med barnen och vara 

medforskande tänker vi är ett naturligt sätt att lära sig om olika fenomen, vilket vi märkt är 

ett rätt vanligt sätt för pedagoger när det kommer till andra ämnen. Nore (1998) beskriver 

hur en kan bjuda in föräldrar för att berätta om religioner och högtider vilket vi tänker 

också är ett bra sätt att lära sig om det. Vi menar att stora möjligheter finns att istället få 

god kunskap om barnens kulturella identiteter så att en utifrån det kan ta ställning till hur 

det ska få synas i utbildningen.  

  

Några informanter berättar också att det inte finns någon fortbildning i Umeå kommun 

angående religion eller kultur i förskolan, något som dessa informanter önskar fanns. Efter 

insamlad empiri så kollade vi runt efter fortbildning om religion och kultur. I dagens 

samhälle så finns det så många mångkulturella förskolor och med tanke på skolverkets 

formuleringar i läroplanen om arbetet med olika kulturer så förväntade vi oss att det skulle 

finnas någon typ av fortbildning. Tyvärr så kunde vi inte finna någon fortbildning 

angående detta. Det finns inte ens någon kompetensutveckling inom detta område på 

skolverkets hemsida. Vi tycker att detta är befängt, hur kan skolverket ha skrivningar i 

läroplanen om arbetet med olika kulturer men inte ha någon kompetensutveckling om det? 

Det är inte konstigt att detta arbetet har fallit mellan stolarna när det inte finns någon 

kompetensutveckling om det. Under vår utbildning så har vi fått tre dagar som handlade 

om olika kulturer, tre dagar på en utbildning som är 3,5 år. Hur ska vi kunna arbeta med 

något som vi knappt får lära oss under utbildningen och det inte finns någon 

kompetensutveckling om?  

 

Förskolans inkludering i uppmärksammandet av religiösa och/eller kulturella 

traditioner 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) läser vi också att förskolan ska bidra till en 

grundförståelse hos barn om olika kulturer, då det kan hjälpa barnen att utveckla en förmåga 

att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. När vi läser denna delen 

ur läroplanen och ser resultatet från vår insamlade empiri så blir vi lite oroliga för hur det 
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ska uppnås. Synliggörandet av olika kulturer saknas i hög grad. Tre av de sju förskolor som 

vi besökt arbetar dock med en “kulturvecka”, men detta sker alltså en vecka på två av dessa 

tre förskolor, den tredje förskolan har detta tema i tre veckor en gång om året. Vi ser det 

som väldigt problematiskt då det är en så pass viktigt del i dagens samhälle.  

 

Det är dessutom formulerat i läroplanen för förskolan att varje barn ska ges möjlighet att 

utveckla sin kulturella identitet (Skolverket, 2018) vilket vi tänker inte blir genomförbart 

när förskolan är monokulturell. Ingen av de tre förskolor som har en “kulturvecka” har ett 

mångkulturellt upptagningsområde, men faktumet att olika kulturer ska synliggöras kvarstår 

utifrån läroplanens riktlinjer (Skolverket, 2018). Övriga förskolor har inte sådana 

temaveckor, och synliggör inte heller olika kulturer i utbildningen. Villanueva (2011) 

betonar vikten av att barns olika kulturella identiteter ska genomsyra förskolans utbildning. 

Trots kulturell mångfald i vissa barngrupper så ser vi att en tar avstånd från att blanda in 

något som inte hör till det traditionella, något vi förstår är “som det alltid varit”. Lunneblad 

(2006) belyser hur utbildning kan ses som monokulturell, vilket således etiketterar barn med 

utländsk bakgrund som “de andra”. Förskolor som inte synliggör olika kulturer lyckas i 

sådana fall att förstärka den monokulturella atmosfären och den svenska kulturen får alltså 

visa på det “normala”, vilket bidrar till att andra kulturer och traditioner blir något 

annorlunda (ibid.).  

 

Den problematiken vi identifierar är dels att uppmärksammandet av andra kulturer 

begränsas till så lite som en vecka på de förskolor som har kulturvecka, men även att olika 

kulturer knappt synliggörs alls på övriga. Att förskolorna enbart uppmärksammar olika 

kulturer under en begränsad tid tänker vi kan bidra till en förstärkt vi- och dem känsla då 

det blir så avgränsat, annorlunda och ovanligt i utbildningen. Den blir monokulturell i en 

grupp med kulturell mångfald. Tankar om “de andra” kan enligt Lunneblad (2006) bidra till 

en exotisering av den gruppen vilket vi tänker inte får ske.  

 

Det faktum att de förskolor med mångkulturella upptagningsområden inte synliggör de 

kulturer som finns representerade i barngruppen tänker vi är direkt motstridande till vad 

som står i läroplanen om identitet och att olika kulturer ska synliggöras. Att avstånd tas från 

kulturella bakgrunder som inte känns bekanta verkar bero på att det känns för svårt att arbeta 

med. Enligt läroplanen ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet 

(Skolverket, 2018) vilket vi tänker blir svårt när barnens erfarenheter inte får ta plats i 

utbildningen och istället osynliggörs. I vår insamlade empiri får vi ta del av svar som att de 
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vill hålla förskolan neutral, objektiv och att kunskap saknas. Men innebär 

uppmärksammandet av olika kulturer att utbildningen inte är neutral och objektiv? Å ena 

sidan tänker vi att om förskolorna uppmärksammar högtider och traditioner som har kristen 

bakgrund, till exempel jul och påsk, men väljer att bara prata om det som en tradition utan 

koppling till något religiöst borde det vara möjligt att uppmärksamma andra kulturer och 

traditioner på samma vis. Å andra sidan, innebär förklaringar till varför olika högtider firas 

att utbildningen blir vinklad? 

 

Informant 4 berättar att hen tycker det är svårt att uppmärksamma enstaka barns traditioner, 

och att det blir mest rättvist att uppmärksamma de svenska traditionerna då majoriteten av 

barnen är svenskfödda. Detta kan vi relatera till det Lunneblad (2006) skriver att när 

pedagoger inte ser något naturligt sätt att uppmärksamma den kulturella mångfalden så 

osynliggörs den istället. Informanten betonar också rättvisa i termer av att en ska utgå ifrån 

majoriteten för att det ska bli rättvist, vilket vi också kan se som problematiskt.  

 

Vi anser att de barn vars traditioner och erfarenheter uppmärksammas ges större möjligheter 

till identifikation och inkludering i utbildningen än de barn vars traditioner och erfarenheter 

ignoreras. Ett problem enligt Lunneblad (2006) är just när en grupp av individers möjlighet 

till identifikation och erfarenheter främjas kontra att det aldrig eller sällan händer en annan 

grupp. Detta blir tydligt i just detta fall om ignoransen är konstant för en grupp barn medan 

det är raka motsatsen för den andra gruppen. Således osynliggörs dessa barns erfarenheter 

och kulturella traditioner systematiskt vilket vi kan se som diskriminerande.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) belyser att inget barn ska utsättas för 

diskriminering på grund av bland annat etnisk tillhörighet eller religion, men om vissa barn 

systematiskt utsätts för ignorans av sin kultur och religion borde det väl ses som 

diskriminering? För att motverka detta tänker vi att en som pedagog framför allt behöver ta 

reda på varför det känns svårt att uppmärksamma enstaka barns traditioner men också förstå 

vikten av att ge barnen möjlighet till att utveckla sin kulturella identitet. Lorentz (2016) 

menar att interkulturell kompetens bland annat innebär att bara öppen för olika kulturer, en 

sådan kompetens tänker vi kan bli avgörande för hur en som pedagog förhåller sig till de 

olika kulturella bakgrunder som kan finnas och hur en kan arbeta.  
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Slutsats 
Vi har kommit fram till att våra informanter inte följer förskolans läroplan gällande 

synliggörandet av olika kulturer i utbildningen. Vi kan också konstatera att de förskolor 

med mångkulturellt upptagningsområde har minst omfattande arbete med religion och 

kultur samt har minst intresse för det arbetet. Detta bidrar till det som Lunneblad (2006) 

beskriver om att barn från andra kulturer riskeras att exotiseras som “de andra” när deras 

kulturer inte synliggörs.  

  

Vi kan se hur tolkningen och kunskapen om religion bidrar till hur de jobbar med det. Om 

förskollärare tolkar religion och kultur med något som har med utseende att göra så blir 

arbetet väldigt problematiskt, då det inte är utseendet som avgör vilken 

religionstillhörighet eller kultur en kommer ifrån. Några informanter belyser att de har en 

“kulturvecka” där de arbetar med olika kulturer. Vi tolkar det som att informanterna anser 

att denna vecka räcker för att uppnå målet med att ge barnen grundkunskap och förståelse 

för olika kulturer, ges möjlighet för att utveckla sin kulturella identitet och få intresse för 

olika kulturer. Vi har svårt att se att detta går att uppnå under en vecka och desto svårare 

att uppnå på förskolor som inte uppmärksammar olika kulturer överhuvudtaget.  

  

Vi tror att det behövs en vidare syn på hur religion och kultur tolkas i förskolan. Men då 

det inte finns någon kompetensutveckling angående detta så kommer detta inte förändras 

förrän skolverket tar sitt ansvar i att utbilda de verksamma och blivande förskollärarna. I 

och med detta så baseras förskollärarnas tolkningar av begreppen således enbart på deras 

egna uppfattningar vilket skapar en väldigt stor spridning i arbetet med detta, då vissa 

förskollärare kan ha stor kunskap medan andra förskollärare har ingen kunskap. 
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Bilaga 1  
 
 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Umeå Universitet som har påbörjat vårt 
examensarbete. Vi skulle vilja intervjua en verksam förskollärare från förskolan då vi tror 
att det kan hjälpa oss i vårt arbete. Vårt examensarbete kommer handla om förskolors 
arbete med religiösa och kulturella traditioner. 

Vi kommer inte gå ut med förskolans namn eller namn på den vi intervjuar och vi skickar 
intervjufrågor innan för tid till förberedelse. Hen kommer även få ta del av resultatet för 
eventuella synpunkter. 

Vi vore jättetacksamma om detta är något ni skulle kunna ställa upp på! Vi vore också 
väldigt tacksamma om eventuell intervju kunde äga rum någon dag nästa vecka eller 
början av vecka 43. Intervjun tar inte mer än 45 minuter.  

Vänligen, 

Jannike Åberg och Isabell Vallgren   
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Bilaga 2  
 
 
Förskolans religiösa och kulturella traditioner 

1. Hur tolkar du religion och kultur kopplat till förskolan? 
2. Vilka traditioner uppmärksammar ni? 
3. Beror valet av tradition som uppmärksammas på barngruppen? 
4. Vilket syfte ser ni med att uppmärksamma olika religioner? 
5. Finns det traditioner/högtider som ni firar? Isåfall - varför? 
6. Hur förhåller ni er till föräldrars åsikter om religiösa och kulturella 

traditioner? 
 
 
 
Arbetssätt 

1. Hur tar ni reda på vilka trosuppfattningar som kan finnas i barngruppen? 
2. Hur uppmärksammas olika religiösa och kulturella traditioner? Om inte - 

varför? 
3. Finns det någon tanke bakom det arbetet? 
4. Hur påverkar din kunskap om olika religioner och kulturer arbetet med det i 

utbildningen? 
5. Vilka förutsättningar ges för att få ökad kunskap om religion, kultur och 

dess traditioner? 
6. Är arbetssättet övergripande för förskolan eller är det på avdelningen? 
7. På vilket sätt har barnen inflytande över de traditioner som 

uppmärksammas? (t.ex. Förberedelser, förslag) 
8. På vilket sätt har föräldrar inflytande över de traditioner som 

uppmärksammas? 
9. Hur bemöter ni barns existentiella frågor och funderingar? 
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