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Sammanfattning 
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Detta ställer krav på att den svenska förskolan 

förbereder barn på att leva i ett mångfaldssamhälle. Förskolans läroplan beskriver 

uttryckligen att förskolan ska arbeta för att ge barn förståelse för alla människors lika 

värde. Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare som arbetar på 

mångkulturella förskolor, firar högtider och traditioner i förskolan som en del av ett 

interkulturellt arbetssätt. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. I studiens resultat 

framkommer att man i förskolan firar sina egna traditioner och traditionellt svenska 

högtider. Studien visar även att förskollärarna inte har några erfarenheter av att fira andra 

kulturella högtider och traditioner trots att de arbetar på förskolor där ett flertal 

nationaliteter finns representerade. Brist på kunskap uttrycker förskollärarna i studien är 

den främsta orsaken till varför enbart svenska högtider och traditioner firas på förskolan.  

 

Nyckelord: Förskola, interkultur, inkludering, mångkultur, högtider, traditioner 
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Inledning 
Ett av målen i läroplanen för förskolan Lpfö98 rev. 2016 (Skolverket, 2016) är att 

förskolan ska sträva efter att varje barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och 

utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Bozarslan (2010) menar att det är viktigt 

för barn med annan kulturell bakgrund att de får bekanta sig med den svenska kulturen, 

högtiderna och traditionerna, då det kan uppmärksamma barn på vissa kulturella koder 

som bidrar till inkludering i det svenska samhället. Med tanke på att dagens samhälle blir 

allt mer globaliserat, anser vi att det är av vikt att alla barn i förskolan får ta del av och 

uppleva varandras olika kulturer. Vi tänker att det bland annat kan vara att låta barn få 

uppleva traditioner och högtider på förskolan som barnet inte har med sig hemifrån. Våra 

upplevelser från tidigare verksamhetsförlagd utbildning och vikariat är att förskolor främst 

firar de traditionellt svenska högtiderna samt förskolornas egna traditioner. Vi upplever att 

firandet av högtider och traditioner i förskolan är något som sällan förändras och att de 

uppmärksammas på sätt som “det alltid gjorts”, samt att fokus ligger på att fira snarare än 

lyfta anledningen till varför en högtid eller tradition firas. Vi har i det här examensarbetet 

valt att undersöka hur firandet av högtider och traditioner kan se ut i mångkulturella 

förskolor, eftersom det där finns fler barn och familjer med olika nationalitet och kulturell 

bakgrund. 

 

Som ett inslag i en av förskollärarutbildningens kurser, anordnades under hösten 2017 en 

workshop av Kyrkan på campus vid Umeå Universitet. Under workshopen bekantade vi 

oss med den multireligiösa almanacka som årligen ges ut av studieförbundet Sensus med 

syftet att synliggöra de sex världsreligionernas viktigaste högtidsdagar. Vid workshopen 

började vi diskutera huruvida förskolor arbetar interkulturellt med högtider och traditioner. 

Vi reflekterade över att vi hade liknande uppfattningar om barns inkludering i förskolan 

och tanken om att skriva ett examensarbete om detta ämne väcktes.  

 

Bozarslan (2010) skriver att barn i en integrerad grupp får större förståelse för att alla 

människor kan olika saker, ser ut på olika sätt, beter sig på olika sätt och att alla 

människor har olika behov. Denna grundtanke har motiverat oss till att i denna studie 

undersöka hur arbetet med högtider och traditioner i förskolan kan användas som ett 

verktyg för att ge barn förståelse för andra människor och deras respektive kulturella 

bakgrund. Syftet med detta examensarbete är att ta del av vilka tankar och erfarenheter 

förskollärare har kring att arbeta med högtider och traditioner i förskolan ur ett 

interkulturellt perspektiv. Vår förhoppning är att denna studie ska bidra till att ge oss 

själva och läsaren inblick i och kunskaper om hur förskollärare kan fira högtider och 

traditioner på ett inkluderande sätt i dagens globaliserade samhälle. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka tankar och erfarenheter förskollärare har kring 

att arbeta med högtider och traditioner i förskolan ur ett interkulturellt perspektiv.  
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Forskningsfrågor 
Vilka högtider och traditioner uppmärksammas i förskolans verksamhet? 

 

Hur beskriver förskollärare sina tankar och erfarenheter av arbetet med högtider och 

traditioner i förskolan? 

 

Bakgrund 

I denna studie har vi delat upp bakgrundsavsnittet i fyra övergripande områden. 

Inledningsvis följer definitioner av begrepp som är centrala i arbetet. Därefter ges läsaren 

en kort historisk bakgrund för dagens mångkulturella förskola, vilket följs av ett avsnitt 

om vad läroplanen för förskolan beskriver kring uppdraget att ge barn respekt och 

förståelse för andra människors kulturer och olika sätt att leva. Sedan följer en 

presentation av det interkulturella förhållningssätt som syftar till nyfikenhet och att 

samverkan mellan kulturer är berikande. Det avslutande avsnittet handlar om att arbeta 

med högtider och traditioner i förskolan. 

Begreppsdefinitioner 
Några centrala begrepp som är av betydelse i denna studie är etnocentrism, monokultur, 

mångkultur, interkultur, samt högtid och tradition. Nedan följer korta förklaringar av 

begreppens innebörd, vilka kommer att utvecklas ytterligare i studiens bakgrundsavsnitt. 

 

Etnocentrism  

Etnocentrism är ett oreflekterat tankesätt där den egna kulturen anses vara det normala. 

Etnocentriska tankar visar på uppfattningar om att den egna kulturen är mer utvecklad, 

mer civiliserad och bättre än andras kulturer (Tryggvason, Sandström & Stier 2012). 

 

Monokultur  

Monokultur betyder att se den egna kulturen som norm och andra kulturer som avvikande. 

Det är sällan någon uttrycker att ens egen kultur är bättre, men det synliggörs i människors 

handlingar. I förskolan kan det exempelvis vara att uppmärksamma svenska traditioner 

och att alla ska tala svenska (Wångersjö, 2017).  

 

Mångkultur  

Begreppet mångkultur anger ett tillstånd, en situation eller en position. Ett samhälle eller 

en förskola kan exempelvis vara mångkulturell, vilket innebär att samhället eller förskolan 

befolkas av människor som individuellt representerar olika kulturer, etniciteter eller 

nationaliteter (Lorentz & Bergstedt, 2016).  

 

Interkultur 

Interkultur innebär en handling, en aktion och rörelser mellan individer. Inter- i interkultur 

står för en process av interaktion av ömsesidig kommunikation mellan människor från 

olika kulturella bakgrunder (Lorentz & Bergstedt, 2016).  
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Högtid 

Högtid förklaras i Nationalencyklopedin (okänt årtal) som någonting som i allmän eller 

speciell bemärkelse går utöver eller skiljer sig från livets vardag.  

 

Tradition 

I Nationalencyklopedin (okänt årtal) förklaras kortfattat ordet tradition som det 

mångdimensionella arv som överlämnas från släkte till släkte.  
 

För att ge läsaren en djupare förståelse för hur vi i denna studie förhåller oss till begreppen 

högtid och tradition, vill vi med några exempel förklara begreppen:  

 

 Med begreppet högtid syftar vi på uppmärksammande och firande som har religiös 

och/eller kulturell bakgrund, som påsk, Eid eller det Kinesiska nyåret.  

 

 Med begreppet tradition syftar vi på uppmärksammande och firande som 

nödvändigtvis inte behöver ha grund i religion eller kultur men som är årligen 

återkommande, exempelvis Midsommar eller en vårfest på en förskola.  

 

Historik 
Salmson och Ivarsson (2015) redogör för hur svensk förskola och skola har haft en stark 

koppling till den kristna tron. Både förskolans och skolans läroplan har utgått ifrån en 

kristen människosyn och kristna värderingar. Numera bygger läroplanerna på demokratisk 

grund där fokus ligger på att förmedla acceptans och förståelse för mänskliga rättigheter 

och empati för andra människor. Den kristna tron och religion har tonats ned i de 

läroplaner som nu är aktuella, men det faktum att det inte var speciellt länge sedan den 

kristna tron hade stor påverkan över förskola och skola, gör att det kristna arvet 

fortfarande är stort i den svenska förskolan. Enligt Salmson och Ivarsson har religion 

blivit något som anses vara privat och inte platsar i det gemensamma och offentliga 

rummet. Detta innebär nödvändigtvis inte att det är färre människor i Sverige som är 

troende idag, utan snarare att det är viktigt i dagens mångkulturella samhälle att ingen 

känner sig tvungen att delta i ett religiöst sammanhang de inte känner sig hemma i.  

 

Begreppet mångkultur har i Sverige fram till 1950-talet syftat på den uppdelning i 

samhället som berott på människors olika utbildning, språk, arbete och inkomst 

(Lunneblad, 2013). Dessa olikheter bidrog till skillnader i människors kulturella miljöer. I 

början på 1950-talet ökade arbetskraftsinvandringen i Sverige och begreppet fick en annan 

innebörd. Idag menar Lunneblad att begreppet mångkultur syftar på kulturella, religiösa 

och etniska skillnader. Mångkultur används idag som ett begrepp som beskriver hur ett 

samhälle ser ut utifrån dess befolkning. Det mångkulturella samhället ställer krav på den 

svenska integrationspolitiken som ska lyfta och främja samhällets kulturella mångfald.  

 

Den befolkningsstatistik från december år 2017 som Statistiska Centralbyrån redovisar, 

visar att nästan en femtedel av Sveriges befolkning är utrikesfödda. En tidigare statistisk 

redovisning från SCB, från juni 2017, visar att nästan 23% av Sveriges drygt två miljoner 

barn under 18 år har utländsk bakgrund. En tendens som också visas i undersökningen är 
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att en större andel av de yngre barnen med utländsk bakgrund är födda i Sverige med två 

utrikesfödda föräldrar, jämfört med de äldre barnen som en större andel själva är 

utrikesfödda. Enligt statistik från Skolverket som publicerades i oktober 2016, var totalt 

cirka 501 000 barn inskrivna i landets förskolor, drygt 105 000 av dem med utländsk 

bakgrund. Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna statistik konstatera att Sveriges 

förskola speglar landets befolkning. 

 

I dag lever vi i en mångkulturell värld och flyttar i betydligt större utsträckning än vad vi 

gjorde för hundra år sedan. Tidigare har det för människan varit en självklarhet att leva på 

samma plats hela sitt liv, medan människor idag inte bara flyttar till och från olika städer 

utan också mellan länder och världsdelar (Lorentz, 2013). Anledningarna till att 

människor idag flyttar i större utsträckning, beror bland annat på orsaker som arbete och 

bostad. Att flytta kan även vara ett mer eller mindre frivilligt val. Människor kan tvingas 

till flytt eller att fly från sitt hem på grund av krig och konflikter. Denna rörelse av 

människor har bidragit till en större mångfald. Det finns däremot en viss problematik med 

den mång- eller interkulturella samexistensen i dagens Europa. Dessa problem har i stor 

utsträckning sin grund i att nya och gamla invånare inte lever, tänker och agerar utifrån 

samma kultur: genom generationer överförda värderingar och verklighetsuppfattningar. 

Världen har genomgått stora förändringar och globaliserats. Lorentz beskriver hur 

globaliseringen och dess processer bidragit till att vi alla är beroende av varandra och hur 

ökad ömsesidig förståelse och samarbete över nationsgränser samt mellan människor och 

deras olika kulturer har blivit större. Idag ses världen ur ett globalt perspektiv snarare än 

lokalt. Men det är heller inte alltid lätt att leva i ett globaliserat samhälle, det finns förstås 

konsekvenser av det. Den mångkulturella och globala världen behöver förstås av dess 

invånare för att göra den fortsatt motiverad och inte uppfattas som kaotisk. Lorentz menar 

att lärares uppgift blir att göra samhället begripligt för barn och unga genom att förklara 

hur samhället ser ut idag samt samhällets betydelse. En förutsättning för att kunna leva i 

en mångkulturell värld är att människor lär sig att leva tillsammans och har förståelse för 

att vi alla är olika och att alla har olika bilder av sin egen verklighet. 

Styrdokument 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs förskolans demokratiska uppdrag, i 

vilket det ingår att stimulera barns förståelse för samhällets gemensamma demokratiska 

värderingar. Läroplanen lyfter fram vikten av att förskolan ska ge möjligheter för barn att 

skapa en grundläggande respekt för alla människor oavsett bakgrund:  

 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle. 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 villkor och 

värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. (Skolverket, 2016, s. 6).  

 

Ett av förskolans mål är att förskolan ska arbeta på ett sätt som gör att barn känner 

delaktighet i sin egen kultur samt utvecklar respekt och känsla för andra kulturer: 
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Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i 

förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om 

andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor 

med andra ska stödjas. (Skolverket, 2016, s. 4). 

 

I förskolans verksamhet ska hänsyn tas till att barnen lever på olika sätt och att alla barn 

har egna erfarenheter som ligger till grund för deras förståelse, meningsskapande och på 

vilka sätt de skapar sammanhang. Dessutom ligger det i förskolans uppdrag att överföra 

ett kulturarv som består av värden, traditioner, historia, språk och kunskaper liksom att 

stödja barn att utveckla sina förmågor och sin egen kultur (Skolverket, 2016).  

Interkulturell pedagogik 

Etnocentrism och monokultur 

Lahdenperä (2001) menar att förskolan och skolans läroplaner gör skillnad mellan ”Vi” 

och “de Andra”. Med “Vi” syftar läroplanen på svenskar och “de Andra” på invandrare, 

utlänningar och människor som bor i andra länder. Detta tydliggör det faktum att de 

svenska läroplanerna är skrivna utifrån det egna nationella perspektivet. Barn ska lära sig 

att få en förståelse för andras villkor och värderingar vilket enligt Lahdenperä syftar på att 

andras värderingar skiljer sig från svenskarnas levnadsvillkor. I förskolans värdegrund står 

det att förskola och skola ska förankra och förmedla samhällets värdegrund (Skolverket, 

2016). Lahdenperä (2001) menar att det innebär att alla människor i Sveriges samhälle 

förväntas utgå ifrån dessa värderingar. De svenska värderingarna blir norm vilket 

Lunneblad (2013) beskriver som monokulturalism och detta bidrar till att barn med 

utländsk bakgrund görs till “de Andra” och annorlunda. Tanken på att den egna kulturen 

står i centrum och är “det vanliga” har alla människor. Tryggvason, Sandström och Stier 

(2012) beskriver att alla människor är etnocentriska som med utgångspunkt i den egna 

kulturen tolkar och bedömer andra. Att bli medveten om sina egna normer och värderingar 

är inte lätt, men nödvändigt för att motverka ett monokulturellt eller etnocentriskt 

beteende. Genom att synliggöra det “vanliga” i sin egen kultur kan det ifrågasättas och 

jämföras med andra kulturer. Tryggvason et al. uttrycker att det kan vara svårt att se sina 

egna kulturella värderingar, speciellt för den som tillhör en majoritetskultur. Människor 

som tillhör en majoritetskultur tenderar att se det som att ”de andra” har kultur medan de 

tar sin egna kulturella bakgrund för givet.  

 

Wångersjö (2017) beskriver hur forskning har visat att människor i Sverige som inte har 

svensk bakgrund ofta betraktas ur ett bristperspektiv. Deras erfarenheter glöms bort och 

förskolan vill kompensera barnen för det språk och de kunskaper som de anses sakna om 

det svenska samhället. Lunneblad (2013) menar att mångkulturella förskolor i många fall 

associeras med förskolor där stor del av barngruppen betraktas som invandrare. Detta kan 

i sin tur innebära att mångkultur blir något som anses vara viktigare för invandrare än 

svenskfödda barn, en sådan utgångspunkt beskriver Lunneblad som ett bristperspektiv. 



 

6 

 

Interkulturellt förhållningssätt  

Letzén (2017) beskriver ett interkulturellt förhållningssätt som en persons förmåga att 

sätta sig in i andra människors sätt att vara, samt vilken förståelse för egna samt andra 

människors normer och värden en människa har. Författaren menar att en person med 

interkulturellt förhållningssätt sätter ett lika stort värde på alla kulturer och tänker att ett 

samhälle bygger på att människor visar respekt för varandras likheter och olikheter. En 

pedagog med ett interkulturellt förhållningssätt måste ha förmågan att vara normkritisk 

mot sina egna värderingar och arbeta för att minska kulturella klyftor.  

 

En enkel definition av ett interkulturellt förhållningssätt är att det ska användas som en 

form av mångfaldspedagogik (Lorentz, 2013). Det interkulturella förhållningssättet ska 

fungera som ett arbetssätt, vilket lärare och förskollärare använder för att uppmärksamma 

olikheter och likheter. Syftet med att uppmärksamma olikheter och likheter menar Lorentz 

är att ge barnen en större förståelse för varandras kulturer, vilket i sin tur bidrar till att 

diskriminering och kränkande behandling minskar. Ett interkulturellt perspektiv 

framhåller att samverkan mellan olika kulturer är berikande. En förskola där både barn 

och vårdnadshavare kan känna trygghet blir en social mötesplats och som Karlsson (2016, 

s. 132) menar: “kanske samhällets viktigaste arena för interkulturell samverkan”.  

 

Tryggvason, Sandström och Stier (2012) skriver att ett interkulturellt förhållningssätt 

handlar om att möta människor av olika kulturer och att interagera på ett sätt där olika 

kulturer påverkar, berikar och samverkar tillsammans. Förskollärarens roll är att lyfta 

olika kulturer i verksamheten, att hjälpa barn att förstå och undersöka normer och 

värderingar, samt att stimulera barn till att utveckla en positiv bild av andra kulturella 

grupper. Lärare måste även ha förmågan att planera aktiviteter på ett sätt som inkluderar 

alla barn och gör det möjligt för alla barn att delta oberoende av deras kulturella bakgrund. 

Tryggvason et al. menar att en förutsättning för att förskollärare ska kunna arbeta på ett 

interkulturellt sätt är att läraren ser den kulturella mångfalden som något som kan 

bemästras och som alla kan ha nytta av.  

 

Wångersjö (2017) belyser hur ett interkulturellt förhållningssätt skapar förutsättningar för 

goda relationer med barnens vårdnadshavare. Ett interkulturellt förhållningssätt bidrar till 

att de hemkulturer som nyanlända barn samt barn med annan kulturell bakgrund än den 

svenska har, ges en lika självklar plats i förskolans verksamhet som den svenska kulturen. 

Att se olikheter som resurser och att lyfta fram att samtliga barn och familjer bidrar med 

kompetenser till förskolan är delar av ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. 

Studier har visat att förskollärare har en tendens att vilja synliggöra det gemensamma för 

alla barn (Lunneblad, 2013). Det kan i sin tur innebära att barnens individuella olikheter 

göms undan och att de individuella behoven inte tillgodoses. Det gemensamma 

osynliggör, enligt Lunneblad, med andra ord olikheterna. Wångersjö (2017) menar att ett 

interkulturellt förhållningssätt kräver reflektion och självinsikt, samt att det ligger i 

pedagogens ansvar att relationerna med vårdnadshavare i förskolan blir så bra som 

möjligt. I förskolans och förskollärares uppdrag ligger att bidra till att barn utvecklar en 

grundläggande respekt och öppenhet för människor och dess olika levnadssätt och 

förståelse för alla människors lika värde (Skolverket, 2016). Med koppling till detta 

uppdrag menar Wångersjö (2017) att ett interkulturellt förhållningssätt är av största 
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betydelse, där varje kultur ska bemötas med nyfikenhet och respekt samt att personalen 

har medvetenhet om de egna referensramarna. Parszyk (2001) understryker att ett 

interkulturellt förhållningssätt inte handlar om att lärare ska kunna allt om andra kulturer. 

Det viktiga är att läraren kan visa respekt och nyfikenhet, liksom vilja att förstå och veta 

mer om olika sätt att leva.  

Högtider och traditioner 
Bisson (2002) hävdar att lärare i förskolan ibland firar och uppmärksammar högtider på ett 

sätt som de alltid har gjort. Firandet av högtider och traditioner sker på rutin och sällan 

ifrågasätter förskollärare varför något firas på ett visst sätt. Bisson menar att förskollärare 

därför misslyckas med att anpassa högtider och traditioner efter barngruppen och betonar 

vikten av att lärare funderar på vilka högtider som är viktiga för barnen och varför. Det är 

också viktigt att lärare har förståelse för att samma högtid kan ha olika betydelse för olika 

människor beroende på deras egna kultur och bakgrund. En högtid är för många 

människor något som påminner om vad som är viktigt för dem.  

 

I planerandet för firande av högtider och traditioner i förskolan måste förskolläraren enligt 

Bisson (2002), ha förståelse för att enkla firanden av högtider inte lär ett barn allt om en 

annan kultur, det är mer komplext än så. Förskollärare måste undvika att bara tala om 

vilka kläder, sånger och danser som är typiska för en högtid och samt vilken mat man 

brukar äta. Det är väsentligt att lärare inte ger fel information om varför en högtid är viktig 

och att läraren tänker på att inte använda typiska symboler på ett felaktigt sätt. 

Förskollärare måste vara medvetna om stereotyper och inte tala på ett generaliserande sätt 

som ger sken av att alla firar en högtid på ett och samma sätt. För att undvika stereotyper 

kan förskollärare tala med det barn vars högtid ska firas om hur hen vill att förskolan ska 

fira. Förskollärare kan även tala med barnets vårdnadshavare för att få kunskap och 

förståelse för hur en tradition och högtid kan uppmärksammas (Bisson, 2002). Vid firande 

av typiskt religiösa högtider, exempelvis att besöka kyrkan för att titta på julkrubban, 

anser Bozarslan (2010) att föräldrar bör informeras och få ta ställning till huruvida de vill 

att barnet deltar. Om barnets vårdnadshavare inte vill att barnet ska delta måste förskolan 

visa hänsyn till detta. 

 

Bisson (2002) menar att barn som får diskutera och delta i firande av varandras högtider 

får förståelse för både likheter och olikheter och lär sig att olikheter är något positivt. Barn 

som får fira olika högtider lär känna varandra samtidigt som det är ett roligt sätt att bryta 

upp rutiner i förskolan. För barnet blir det en koppling mellan hem och förskola, firande 

av barns olika högtider öppnar dessutom upp för en dialog mellan förskollärare och 

vårdnadshavare. Bozarslan (2010) skriver att alla barn behöver något att se fram emot, 

exempelvis traditioner som återkommer varje år. Det är viktigt att förskollärare lägger 

mycket känsla bakom firande av högtider och traditioner. Bozarslan anser att förskollärare 

inte kan fira traditioner i förskolan utan att göra det helhjärtat och menar att barn behöver 

både det vardagliga och “det lilla extra”.  

 

Förskolan är en icke-konfessionell verksamhet men har samtidigt uppdraget att synliggöra 

människors olika tro, religion och livsåskådningar (Skolverket, 2016). Genom att 

inkludera andra högtider och traditioner än de traditionellt kristna, vilka är en del av det 
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svenska kulturarvet, synliggörs människors olika bakgrund (Salmson & Ivarsson, 2015). 

Med allsidighet och ett sakligt förhållningssätt kan förskollärare tala om religion och tro, 

däremot får inte religion förekomma i form av praktiserande, som exempelvis bön. 

Aktiviteter kring högtider och traditioner i förskolan kan vara det första steget mot att 

möta, lära om och respektera andra och varandras olika bakgrund, beskriver Krogstad 

(2017). Viktigt är att personalen på förskolan har mål och syfte med uppmärksammandet 

av högtider och traditioner samt en gemensam uppfattning om varför de valt att fira just 

dessa (Letzén, 2017). Lunneblad refererad i Haraldsson Sträng (2016) uttrycker hur viktigt 

det är att förskollärare inte uppmärksammar olikheter på ett sätt som framställer andra 

kulturer som annorlunda i jämförelse med den svenska kulturen. Det är viktigt att alla 

kulturer synliggörs, annars riskerar förskollärare att skapa ett “Vi och De”, där “Vi” är 

svenska barn och “De” är invandrarbarn.  

 

Wångersjö (2017) reflekterar kring högtider i förskolan med utgångspunkt i att ett 

interkulturellt förhållningssätt bidrar till att det blir en självklarhet att alla barn ska känna 

att deras respektive högtider uppmärksammas. Lunneblad (2013) har i sin avhandling 

uppmärksammat att det ofta är vid högtider som kulturella skillnader används som 

resurser, med ett interkulturellt förhållningssätt betraktas olikheter ständigt som resurser. 

Kultur är en del av människors identitet och högtider kan ses som en del av 

identitetsskapandet. Uppmärksammandet av högtider ger en samhörighetskänsla och 

bidrar till skapandet av en gemenskap. Lunneblad menar dock att identitetsskapande också 

handlar om vilka identiteter och värderingar det är som får plats i gemenskapen och 

uppmärksammas, något förskollärare bör reflektera över.  

 

Metod 
I detta avsnitt av studien beskriver vi vårt val av undersökningsmetod samt hur vi har gått 

tillväga vid insamlandet av information. I avsnittet kan läsaren ta del av de 

forskningsetiska principer vi förhållit oss till och hur urvalet samt databearbetningen har 

gått till. I slutet av metodavsnittet beskriver vi hur vi har fördelat arbetet med studien 

mellan varandra. Vi motiverar de beslut vi har tagit kring metod och genomförande. Patel 

och Davidsson (2003) beskriver att validitet i en kvalitativ studie är något som innefattar 

hela forskningsprocessen. Hela processen måste vara noga beskriven, väl underbyggd och 

genomtänkt för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning av studiens 

trovärdighet och de val som har gjorts.  

Undersökningsmetod  
Syftet med studien var att undersöka vilka tankar och erfarenheter förskollärare har kring 

att arbeta med högtider och traditioner i förskolan ur ett interkulturellt perspektiv. Vi ville 

i vår studie söka svar på våra forskningsfrågor genom att ta del av förskollärares 

berättelser och valde därför att använda oss av intervju som metod. Vi ansåg att en 

kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer lämpade sig bäst för att uppfylla syftet för vår 

studie, då kvalitativa intervjuer är den metod som kan ge mest utförliga svar (Johansson & 

Svedner, 2010). Vi har i vår studie utgått från en intervjuguide med förbestämda frågor (se 

bilaga 1) som vi har utvecklat med följdfrågor utifrån det informanten berättade. 

Johansson och Svedner menar att en kvalitativ studie utvecklas med följdfrågor som 
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anpassas till de deltagandes svar. Löfgren (2014) beskriver hur det under 1900-talet blev 

ett betydelsefullt sätt att inom forskning tillägna sig kunskap utifrån andras erfarenheter 

för att förbättra sin egen praktik. Genom att, både som forskare såväl som 

förskollärarkollegor emellan, ta del av förskollärares berättelser går det att tillägna sig 

kunskaper om andras didaktiska erfarenheter och kompetenser. Dessutom kan det bidra till 

att förstå hur andra skapar mening med sina yrkeserfarenheter, lyfta fram variation i 

förskolors arbetssätt i relation till förändringar i Sveriges förskola, samt att bygga upp sitt 

professionella förhållningssätt.  

 

Johansson och Svedner (2010) lyfter ett “varningens finger” kring valet av kvalitativa 

intervjuer som enda undersökningsmetod. De menar att underlaget för analys ofta blir för 

litet för att kunna dra några generella slutsatser. Dessutom kan det med ett fåtal 

informanter, vara svårt att göra jämförelser och föra jämförande resonemang. I denna 

studie har åtta förskollärare intervjuats i syfte att delge sina tankar och erfarenheter i 

berättelser från sin tid i yrkesrollen. Vårt mål har inte varit att redovisa ett resultat som kan 

appliceras på alla förskolor i det mångkulturella Sverige. Målet har istället varit att ge oss 

som blivande förskollärare samt andra som intresserar sig för förskolans verksamhet, 

inblick i hur högtider och traditioner kan uppmärksammas på ett sätt som inkluderar alla 

barn, oavsett kulturell och religiös bakgrund. Johansson och Svedner menar att det är 

viktigt att tänka igenom om det finns en kompletterande metod till huvudmetoden för 

datainsamlingen då det kan fördjupa studiens innehåll. Författarna anser att det är en 

fördel att en kvalitativ intervju kombineras med ytterligare en metod, exempelvis 

observation. Vi har ändå valt att begränsa oss till att använda kvalitativ intervju som enda 

metod, eftersom en observation med koppling till vårt syfte inte skulle synliggöra 

förskollärares tankar och erfarenheter utan enbart visa på vad förskolan firar vid just det 

observationstillfället.   

Forskningsetiska principer 
Under arbetet med studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om 

god forskningssed. Som första kontakt med förskolor skickade vi ett mail, missivbrev (se 

bilaga 2), där vi gav kort information om vårt valda område samt praktisk information 

kring genomförandet av intervjuer. I missivbrevet redogjorde vi även för hur vi förhåller 

oss till Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed. Vi informerade informanterna 

om att deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst får avbryta sin medverkan. 

Vi lyfte också att deltagandet är anonymt och att uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt samt förstöras när studien har godkänts. Avslutningsvis beskrev vi hur 

information kommer att samlas in och användas. Vid genomförandet av intervjuerna 

påminde vi informanterna att intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas 

samt att inspelningen kommer förstöras efter färdigställd studie.  

Urval  
I en kvalitativ metod väljs informanter ut med hjälp av strategiska urval. Vid kvalitativa 

studier ska utgångspunkten för urvalet vara ändamålsenlighet snarare än att urvalet ska 

kunna visa på representativitet (Christoffersen & Johannessen, 2015). I vår studie har vi 

valt att utgå ifrån ett kriteriebaserat urval. Christoffersen och Johanessen beskriver ett 

kriteriebaserat urval som ett urval som grundas i att informanten uppfyller vissa kriterier. I 
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vårt urval av informanter valde vi att vända oss till förskollärare som är verksamma på 

mångkulturella förskolor. Det var ett medvetet val vi gjorde med en förhoppning om att 

det skulle ge ett fördjupat resultat till vår studie då vi tänkte att förskollärare som arbetar i 

mångkulturella förskolor har erfarenheter med koppling till vårt syfte.  

 

Vi har intervjuat åtta utbildade förskollärare i norra Sverige, sju av dem verksamma i en 

större stad samt en förskollärare i ett mindre samhälle. Samtliga åtta förskollärare arbetar 

på åtta olika mångkulturella förskolor, upp till tjugo nationaliteter finns representerade på 

samma förskola. Bland informanterna har det varit en spridning på antalet verksamma år i 

yrket. Den informant som har arbetat kortast tid har arbetat som förskollärare i 2,5 år och 

den informant som har arbetat längst tid har varit verksam i 38 år. Samtliga informanter 

har svensk kulturell bakgrund. I resultatet av studien benämner vi informanterna som 

förskollärare A-H med anledning av att bevara deras anonymitet samt för att vi ansåg att 

berättelsen därmed sätts i fokus snarare än den enskilda förskolläraren. Vi har också valt 

att inte benämna förskollärarnas könstillhörighet då vi anser att det inte är avgörande för 

studiens resultat, vi använder oss därför av det neutrala pronomenet hen.  

 

Förskollärare A - Verksam i yrket i 37 år, arbetar på en småbarnsavdelning 

Förskollärare B - Verksam i yrket i 20 år, arbetar på en småbarnsavdelning  

Förskollärare C - Verksam i yrket i 12 år, arbetar på en småbarnsavdelning 

Förskollärare D - Verksam i yrket i 3 ½ år, arbetar på en småbarnsavdelning  

Förskollärare E - Verksam i yrket i 28 år, arbetar på en småbarnsavdelning  

Förskollärare F - Verksam i yrket i 38 år, arbetar på en åldersblandad avdelning 

Förskollärare G - Verksam i yrket i 2 ½ år, arbetar på en storbarnsavdelning 

Förskollärare H - Verksam i yrket i 8 år, arbetar på en storbarnsavdelning  

 

Genomförande 
Vid genomförandet av intervjuerna åkte vi till respektive förskola där informanten 

arbetade. Detta för att underlätta för informanten att gå ifrån verksamheten samt att 

genomföra intervjun i en miljö där hen känner sig bekväm. Intervjuerna tog mellan 17 och 

37 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in på en iPad med en app som heter Voice 

Recorder.  

Databearbetning 
Vi valde att spela in våra intervjuer för att sedan transkribera dem. Patel och Davidsson 

(2003) skriver att det kan vara lockande för den som transkriberar en intervju att rätta 

grammatiska fel och ofullständiga meningar. I en transkription kan också kroppsspråk, 

betoningar, ironier och mimik försvinna. Vi har transkriberat intervjuerna ordagrant och 

även tagit med skratt, ord som “mm”, “eh” och “aa” samt transkriberat pauser i 

berättandet med punkter och kommatecken. Vi valde att använda oss av transkribering för 

att kunna lägga ett större fokus på att ställa givande frågor och följdfrågor utifrån den 

deltagandes berättelser. Transkriptionerna skrevs sedan ut på papper för att bearbetas. Vi 

läste igenom samtliga transkriptioner för att urskilja teman i återkommande resonemang 

av informanternas berättelser (Löfgren, 2014). Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor 

växte teman fram i diskussioner vid insamlandet av data, dessa teman blev vid sortering 

av materialet bekräftade och framträdde tydligt vid läsningen av transkriptionerna. 
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Likheter och olikheter sorterades och kategoriserades utifrån förskollärarnas berättelser. 

För att tydliggöra mönster i dessa teman, använde vi oss av färgpennor, detta gjorde att vi 

lätt kunde urskilja information vid framställandet av resultat och analys. Löfgren (2014) 

menar att om man vill undersöka hur olika människor förhåller sig till samma fenomen, 

genom att studera deras berättelser, är tematisk analys en lämplig metod. Studiens resultat 

presenteras under sex rubriker som representerar de teman som vuxit fram vid 

databearbetning: Förskolans egna traditioner, Förskolans högtider och traditioner, En 

icke-konfessionell förskola, Erfarenheter av icke svensk-kulturella högtider och 

traditioner, Brist på kunskap och Olikheter berikar. Resultatet analyseras utifrån samma 

rubriker som studiens resultat presenteras, detta för att göra det enkelt för läsaren att följa 

med i resonemang som grundas i förskollärarnas berättelser och studiens bakgrund.  

 

Arbetsfördelning och metodreflektion 
Vi har arbetat tillsammans med studien under hela arbetets gång. Vi har båda deltagit vid 

samtliga intervjutillfällen men delade upp ansvaret för att ställa frågor, leda intervjun och 

transkribera fyra intervjuer var. Alla texter är gemensamt författade och har utvecklats i 

fortlöpande dialog. Att vi har arbetat tillsammans har bidragit till att vi båda varit insatta i 

studiens samtliga avsnitt. Vi har i vårt gemensamma arbete haft givande diskussioner om 

studiens ämne som bidragit till att utveckla våra resonemang. Vi anser att vårt arbetssätt 

har gett studien en större validitet eftersom vi ständigt haft en dialog kring de beslut vi 

tagit gällande studien. 

 

Vi har båda två medverkat vid alla intervjutillfällen men ansvarade för att hålla i fyra 

intervjuer var. Att båda två deltog vid samtliga intervjutillfällen har bidragit till att vi har 

kunnat reflektera och diskutera i direkt anslutning till avslutad intervju. Detta har i sin tur 

bidragit till att vi blivit insatta i samtliga intervjuer liksom att vi fått en mer nyanserad bild 

av situationen då vi tagit del av varandras upplevelser. Vi valde att inte skicka 

intervjuguiden till informanterna innan intervjun för att få svar som inte på förhand 

påverkats. Däremot hade vi bestämt oss för att bemöta eventuella önskemål om att ta del 

av intervjuguiden på förhand. Vi reflekterade över hur och om förskollärarnas svar skulle 

påverkas av att de tagit del av intervjuguiden på förhand men bestämde oss för att bemöta 

sådana önskemål, för att inte riskera att gå miste om informanter. Två av informanterna 

bad om att få frågorna på förhand, vi skickade vår intervjuguide till dem för att läsa via 

mail.  

 

Vi har transkriberat fyra intervjuer var och beslutade oss för att transkribera varandras 

intervjuer för att möjliggöra en större objektivitet, då vi inte behövde lyssna och tänka på 

våra egna formuleringar. Detta bidrog i sin tur till att vi kunde distansera oss från det som 

sades på inspelningen och istället fokusera på att ordagrant skriva ner informanternas 

berättelser. 

 

Resultat 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet beskriver åtta förskollärares 

tankar och erfarenheter av att arbeta med högtider och traditioner i förskolan. Vi har delat 



 

12 

 

in resultatet i sex olika rubriker vilka lyfter resonemang som förekommit i samtliga 

intervjuer: Förskolornas egna traditioner, Förskolornas högtider och traditioner, En icke-

konfessionell förskola, Erfarenheter av icke-svenskkulturella högtider och traditioner, 

Brist på kunskap och Olikheter berikar. Resultatet analyseras därefter med koppling till 

studiens litteraturbakgrund under ett analysavsnitt.  

Förskolornas egna traditioner  
Samtliga informanter berättar om egna traditioner på förskolan som årligen är 

återkommande. Dessa traditioner är specifika för respektive förskola men det går att se 

likheter mellan olika förskolors egna traditioner. Flera förskollärare berättar exempelvis 

om traditioner kopplade till väder och årstid. En förskola har en isfestival där föräldrar 

bjuds in att delta och en annan förskola har traditioner som uppmärksammar årstiderna där 

olika karaktärer, som Kung och Drottning Vinter, kommer på besök. Flera förskollärare 

beskriver att de har en eller flera traditioner som innefattar fysisk aktivitet, som att springa 

eller att åka skidor i ett lopp. Förskollärare B berättar om just en sådan tradition:  

 

Höstkanten...brukar vi en typ av, jamen, idrottsevenemang, där dem får prova på lite olika 

idrottsgrenar, kasta kula, hoppa höjd, löpning, häcklöpning, och ja, lite grejer som man inte har 

vanligtvis ute så att säga. (Förskollärare B) 

 

Firandet av högtider och traditioner sker ofta utomhus, om vädret tillåter hålls både 

aktiviteter och måltider ute. Majoriteten av förskollärarna vi har intervjuat har erfarenhet 

av någon form av vår- eller sommarfest som avslutning på läsåret, i samband med detta får 

föräldrarna ta del av vad barnen har gjort under året. Några förskollärare berättar hur de 

uppmärksammar den egna förskolan i form av namnsdagsfirande och firande av 

förskolans födelsedag. Något som också är återkommande på flera av förskolorna är att 

Förskolans dag firas, detta är en dag som varje år uppmärksammas i hela landet den tredje 

torsdagen i maj.  

 

Syftet med att fira egna traditioner verkar enligt förskollärarna vara att göra något roligt 

för att främja gemenskap och sammanhållning på hela förskolan. Det blir en festlig 

händelse utöver vardagen, något att se fram emot för både barn och vuxna. Förskollärare 

D beskriver syftet på följande vis “(...) … mycket tror jag det är att göra saker tillsammans 

alla avdelningar eh... att vi ska förenas på ett hus.” Detta uttrycker även Förskollärare F 

“Jamen det är ju att, både för oss och för barnen att man gör någonting roligt.”  

 

Förskollärare A är den enda förskolläraren i studien som utöver syftet att de egna 

traditionerna ska vara något roligt och något som främjar gemenskap, belyser ett 

lärandesyfte: 

 

Tanken är väl mycket att man ska ha roligt och göra något tillsammans. Vi har ju de här 

mötesplatsdagarna en gång i veckan och det här är liksom en extra grej, en liten boost utöver dem 

då att… då kommer det också någon som barnen kan se fram emot, så att det är väl lite så då, och 

naturligtvis det här lärandet ja men gubben höst då som pratar om fåglar som flyttar och svampar 

som växer, att det blir lite naturvetenskap i det hela. (Förskollärare A) 
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Förskolornas högtider och traditioner 
De högtider och traditioner med kulturell och/eller religiös bakgrund som förskollärare 

uttrycker att de uppmärksammar på förskolan är lucia, jul, påsk, midsommar och i vissa 

fall halloween. Förskollärare B berättar om vilka högtider som firas på deras förskola 

”Ehh... Uppmärksammar och firar... det är nog mest de svenska traditionerna som finns 

som vi allihopa är bekanta med”. Förskollärare D beskriver att lucia och jul är de högtider 

som förskolan störst uppmärksamhet på ”De största är ju egentligen...eh, lucia, och fram 

emot jul, ehm...och då också dansa ut julen, är en väldigt stor grej…”.  

 

Gemensamt i majoriteten av förskollärarnas berättelser är att mycket fokus ligger på att 

fira jul och lucia. Flera förskollärare beskriver att de tillsammans med barnen övar på jul- 

och luciasånger innan december har börjat, att de julpysslar och att de på förskolan har en 

almanacka eller julkalender som används för att räkna ner dagarna till julafton. Sång och 

dans är centralt i flera av förskollärarnas berättelser kring hur firanden brukar ser ut, bland 

annat beskrivs att julen dansas in och ut eller att de har en julgransplundring. Påskfirandet 

verkar enligt förskollärarna genomföras på olika sätt, några förskolor firar påsk med ett 

storsjung, andra har påskdisco. Generellt är pyssel något som verkar förekomma ofta i 

samband med påsk, däremot uppmärksammas denna högtid inte alls i samma utsträckning 

som jämförelsevis jul. De förskolor som firar midsommar firar traditionsenligt med att 

dansa runt midsommarstången. Några av förskollärarna berättar att halloween 

uppmärksammas med maskerad och disco, medan en annan förskollärare berättar att 

barnen får skapa fladdermöss och spöken. I följande citat sammanfattar förskollärare E 

vilka högtider och traditioner som firas på den förskola hen arbetar, vilket också känns 

igen på ett flertal andra förskolor i studien: 

 

Lucia har vi, sen då runt jul då har vi bara för barnen... Lucia då får föräldrarna komma och 

anhöriga och sen har vi att vi dansar in julen och dansar ut julen. Och sen till påsk brukar vi ha 

storsjung också vet jag inte.. aa juste… vid julen så kommer det, kan det gå en tomte, också komma 

med pepparkakor eller något sånt där. Och sen till påsken så har vi, typ storsjung tillsammans. 

Ibland brukar vi få påsklunch. Jag är inte säker om det är i år, men iallafall vi gör någonting just, 

och sen kan de få klä ut sig till häxor, och måla dem och sådär har vi gjort… en del vill ju inte, så 

man måste ju vara avvaktande på hur barnen är. Men det är… Det är de. Ja midsommar har vi ju 

också, vi firar… då brukar vi ha midsommarstång här ute så dansar vi och sjunger. (Förskollärare 

E) 

 

Förskollärarnas berättelser om hur personalen på förskolan talar om högtider och 

traditioner på förskolan, handlar mycket om organisation och praktiska förberedelser. Det 

är mycket som handlar om rutiner när det börjar närma sig en högtidsdag. På en förskola 

har personalen en “traditionsgrupp” som ansvarar för eventuella inköp, planering samt 

diskuterar vad som ska firas och hur. Några förskollärare belyser en problematik kring att 

förskolans lokaler är för små för att samla alla avdelningar på en och samma plats samt att 

det är svårt att organisera så att barn, vårdnadshavare samt mor- och farföräldrar ryms i 

samma lokal. Av denna anledning sker firandet av högtider och traditioner på dessa 

förskolor, numera utomhus eller i mindre grupper. Några förskolor firar lucia utomhus och 

andra förskolor har av bland annat organisatoriska skäl, valt bort att bjuda in föräldrar till 

luciafirandet.  
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Förskollärare B beskriver hur personalens diskussioner går inför ett firande:  

 

(...) Ja mycket är det ju när dem vanli...vanliga svenska traditionerna som kommer att man...pratar 

med varandra på förskolan om, jamen… hur man ska fira… och organisatoriskt hur ska vi liksom 

göra… det är väl det. (Förskollärare B) 

 

Förskollärare F nämner framförallt praktiska förberedelser:  

 

Ja, det går ganska mycket på rutin också man vet att jamen det här ska göras och någon far iväg 

och köper, om det ska vara något och fixa påsar och så... varje avdelning gör sitt och jamen... finns 

mycket rutin i huset. (Förskollärare F) 

 

Förskollärare A berättar att firandet av högtider och traditioner på den förskola hen 

arbetar, under många år har sett ut på samma sätt och uttrycker att det beror på att de trivs 

med hur dessa firanden ser ut. Samma förskollärare uttrycker att de i personalgruppen 

diskuterar högtider och traditioner först när någon lyfter en tanke kring att förändra något. 

Några av de förskollärare vi intervjuat menar att personal som har arbetat på samma 

förskola under en längre tid, har en stark påverkan på vilka högtider som firas på den 

förskolan vilket i sin tur innebär att det i stort sett ser likadant ut varje år. Förskollärare F 

uttryckte att det är lätt att som ny på en förskola anpassa sig efter de rådande rutinerna 

”(...) Man har ju jobbat på olika sätt innan och så dem som har varit här länge... har ju sitt, 

sitt sätt och kommer man då som utifrån som jag har gjort då... finner man sig ju i det, det 

sätt som är, så att…”. 

 

Förskollärare C och G arbetar på två relativt nystartade förskolor. Dessa förskollärare 

uttrycker att de i personalen diskuterar vad som ska firas på förskolan och hur, men att det 

i slutändan hittills blivit att de firat högtider enligt den svenska kalendern. De beskriver att 

firandet ser ut som på många andra förskolor med exempelvis pyssel och sånger kopplade 

till de olika högtiderna.  

En icke-konfessionell förskola 
En av våra intervjufrågor handlade om huruvida förskollärare väljer att tala med barnen 

om den eventuellt religiösa bakgrunden till en högtid eller tradition.  

 

Ja alltså det är, jag tror att många, det här är vad jag tror, att många undviker för att man vet att det 

är en ganska het potatis just nu, senare år har det blivit väldigt het diskussion om hur man får 

framställa sina egna traditioner, man kan nästan, jag upplever det lite som att man ska, att man är 

lite, lite rädd för att komma i konflikt eller vad man ska säga, för man vet inte hur det tas emot. Eh, 

så jag tror nog att man är medveten om man riktigt inte vet hur man ska hantera det, kan jag känna i 

alla fall att ba ‘jaha är det okej nu då att jag ska sitta här bara för att jag har kunskap om det’ men 

jag har inte så mycket kunskap om andra religioner, så jag kan inte lyfta det på samma sätt även om 

jag hade velat. (Förskollärare H) 

 

Förskollärare H, som är citerad ovan, beskriver också hur hen förmodligen talat mer om 

religion om hen hade haft mer kunskap om olika religioner. Förskolläraren uttrycker en 

rädsla kring att inte kunna tillräckligt mycket för att våga tala om religion med barnen och 

menar att mer kunskap skulle ge större trygghet. Förskolläraren belyser i sitt uttalande den 

försiktighet som människor i Sverige i mångt och mycket uppvisar kring frågan om 



 

15 

 

religion. Den osäkerhet som förskolläraren sätter ord på, liknar tankar som uttryckts av 

fler av de förskollärare vi har intervjuat, flera av dem beskriver hur de inte vill trampa 

någon på tårna. Av denna anledning väljer många förskollärare att inte aktivt 

uppmärksamma religion i förskolan. Förskollärare B beskriver sina tankar på följande vis: 

 

Ja eh alltså jag jobbar ju med dem yngsta barnen som är då ett till tre år och... nä vi pratar inte om 

varför man firar jul utan det är som att det är... jamen, en stor festlig helg eller vad man ska säga, 

som man jamen, får ledigt lite längre från förskolan eller… sådär. (Förskollärare B) 

 

Ett flertal av förskollärarna uttryckte att de inte talar om den eventuellt religiösa 

bakgrunden till en högtid eller tradition i barngruppen. Fem av de förskollärare vi 

intervjuat som arbetar med de yngre barnen, menar att det är för svårt för små barn att 

förstå den religiösa aspekten av högtider och traditioner. Förskollärare F beskrev att de 

talar om bakgrunden till en högtid eller tradition på en väldigt “basic” nivå. Istället för att 

fokus ligger på den religiösa kopplingen, talar förskollärarna istället om mer praktiska och 

kulturellt betingade inslag kring högtiden på en nivå som passar barnen. Däremot är det 

några av förskollärarna som nämner att de svarar på barnens frågor som har koppling till 

den religiösa bakgrunden i en högtid. Förskollärare E berättade att det är svårt att förklara 

varför man firar jul eftersom “förskolan inte ska vara religiös”. Ett undantag är att 

pedagogerna på en förskola, framförallt med de äldre barnen, på ett mycket förenklat sätt 

talar om den religiösa bakgrunden till varför man firar jul. Förskollärare C exemplifierar 

hur pedagogerna på deras förskola talar om den religiösa aspekten ”Då kan det vara som 

runt jul, varför man firar jul, att det är Jesusbarnet som föds och så…”. 

 

Förskollärarna vi har intervjuat talar mycket om att sjunga sånger kopplade till högtider 

men flera av dem understryker att sångerna de väljer inte har någon religiös innebörd. 

Förskollärare E berättar att den av sångerna de sjunger som har störst religiös anknytning 

är luciasången och att de förutom den, sjunger sånger som “Blinka lilla stjärna” och andra 

icke-religiösa sånger. Förskolläraren menar att det ”funkar för alla” om de på förskolan 

inte väljer att sjunga sånger som har religiös innebörd.  

 

I förskollärarnas berättelser är det tydligt att högtider och traditioner idag ses som något 

kulturellt betingat snarare än religiöst. Flera av förskollärarna nämner det faktum att 

förskolan är icke-konfessionell och att den kristna tron inte aktivt ska praktiseras i 

förskolan. Förskollärarna understryker dock att det är viktigt att prata med barn om rätten 

till sin tro eller icke-tro samt att de får en förståelse för att människor tror olika. 

Förskollärare G uttrycker att religion inte står i fokus utan att det är traditionen i sig som 

är det viktiga:  

 

Jag tänker att det är ju som en grej att vi går luciatåg, kanske inte… det är kanske inte så många 

heller som firar lucia eller påsk på det kristna sättet, utan barnen vill ha godis på påsk, påskägg, aa 

så det känns ju som att vi för väl traditionen vidare men kanske inte religionen. (Förskollärare G) 

 

Förskollärare B beskriver sina tankar kring dilemmat att förskolan ska vara icke-

konfessionell samtidigt som de svenska traditionerna har en stark religiös bakgrund: 
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(...) Men sen som påsken, en tradition det känns litegrann som den är på väg ut eller vad man ska 

säga. Dels är det väl det där, den är ju så otroligt mycket kopplad till religion, men... ja och så i och 

med att vi liksom, man ska ju vara liksom religiöst frikopplad i förskolan och det känns inte riktigt 

rätt att prata, för mig iallafall, och prata om Gud eller, ja det ska vara om man pratat liksom allmänt 

om vad man tror på, (...). (Förskollärare B) 

 

Erfarenheter av icke svensk-kulturella högtider och traditioner 
Förskollärarna i vår studie arbetar på mångkulturella förskolor där upp till tjugo 

nationaliteter finns representerade på samma förskola. Förskollärarna uttrycker att de 

tycker att det är svårt att veta vems eller vilka barns högtider och traditioner som ska 

uppmärksammas. Några av de förskollärare vi har intervjuat uttrycker att barnen ”är ju 

lediga” när de firar egna högtider och traditioner och ser detta som en motsättning mot att 

det ska firas på förskolan. Ingen av de åtta förskollärare vi har intervjuat har några 

erfarenheter av att de på förskolorna som de arbetar eller tidigare har arbetat på, har firat 

högtider och traditioner med annan kulturell eller religiös bakgrund än de traditionellt 

svenska med kristen bakgrund. Förskollärare A berättar att det på förskolan hen arbetar, 

för ett antal år sedan firades en judisk högtid på en av grannavdelningarna. Det har 

framkommit i intervjuerna att några av förskollärarna har samtalat med barnen om 

högtider och traditioner som inte är traditionellt svenska. Förskollärare E berättar 

exempelvis att det händer att barn frågar varför ett annat barn är ledigt och att de då 

förklarar att barnet firar en speciell högtid. Ytterligare några exempel beskriver hur detta 

har uppmärksammats i samband med att barn har varit lediga eller ska vara lediga från 

förskolan med anledning av ett firande, exempelvis det Iranska nyåret eller Eid. Några av 

förskollärarna berättar att det händer att föräldrar själva informerar och berättar på 

förskolan att de har firat en högtid, men att det ofta sker tätt inpå eller efter att högtiden 

har infallit.  

 

Flera av förskollärarna berättar att de har den mångkulturella almanackan upphängd på 

förskolan eller ett årshjul där många olika högtidsdagar synliggörs. Ett antal av 

förskollärarna berättar att de har eller har haft den upphängd på väggen men att den sällan 

eller aldrig används. Förskollärare D berättar hur almanackan används för att öppna upp 

för samtal: 

 

(...) Däremot så upplever jag att trycket från vårdnadshavarna har ökat. Och att dem vill… det är 

inte alltid kanske att vi ska fira som i att man ska göra massa pyssel eller, sjunga vissa sånger men 

bara det här att, att vi ska veta om det, att vi ska benämna det, och det tycker jag är väldigt bra. Till 

exempel då att det fanns kollegor om var liksom nöjd att de hade hängt upp den här kalendern, 

jamen då har vi gjort våran del.. Men där upplever jag att vi har, att vi utvecklas ändå, det är inte 

bara att den hänger där, vi ska också läsa i den, vi ska prata om det, vi benämner i veckobrev eller i 

samtal med barnen eller…så att även om det inte firas än, för det vore ju kul och göra, men att det 

iallafall pratas om. (Förskollärare D) 

 

Brist på kunskap 
De förskollärare som vi har träffat uttrycker att de upplever att det är svårt att 

uppmärksamma andra kulturers högtider och traditioner än sina egna, de anser sig ha för 

lite kunskap. Förskollärarna känner sig osäkra på vad som ska firas, hur och varför en 

högtid eller tradition firas. Detta beskriver förskollärare C: 
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Jag tror att mycket handlar om okunskap, det här att man inte riktigt vet varför alla firar, vad de har 

för högtider, så det handlar om ja... okunskap… om man inte har satt sig in i..tiden räcker inte till 

för att sätta sig in i andra religioner. (Förskollärare C) 

 

Flera förskollärare talar om att det finns för lite tid för att läsa på och lära sig mer om 

andra kulturers högtider och traditioner. Förskollärare G uttryckte att ”vi har ju bara en 

och en halv timmes planeringstid och det ska räcka till allt.” Större kännedom om kultur 

och religion menar förskollärarna är en förutsättning för att de faktiskt ska fira andra 

högtider och traditioner än de traditionellt svenska. Även förskollärare D upplever att tid 

anses vara en orsak till att inte hinna lära sig tillräckligt ”Det faller under vi har inte tid 

och oj nu måste vi kunna massor. (...).”. 

 

Förskollärare G menar att en förutsättning för att de ska fira högtider och traditioner 

utanför den egna kulturen, är att de har kunskap om vad som är viktigt kring ett specifikt 

högtidsfirande. Samma förskollärare uttrycker att vi ofta är rädda för det vi inte vet eller 

förstår men att det inte ska vara ett hinder för att närma sig andra kulturer än sin egen. 

Förskollärare B berättar att det är svårt att fira andra högtider och traditioner eftersom att 

de inte vet när olika typer av högtider infaller. Förskolläraren menar också att andra 

kulturella aktiviteter som inte är religiösa högtider är lättare att ta sig för, exempelvis 

lekar.  

 

Några av förskollärarna uttrycker att de tror att det skulle vara lättare att de på förskolan 

skulle fira en annan kulturell tradition eller högtid om de hade kollegor med annan 

kulturell bakgrund och egna erfarenheter av hur och varför man firar olika högtider och 

traditioner. Förskollärare D och E berättar att de har kollegor med utländsk bakgrund som 

på förskolans avdelningar initierat att uppmärksamma deras högtider genom att 

exempelvis sätta upp plakat med önskan om en trevlig högtidsdag till barn och föräldrar 

på förskolans avdelningar. Förskollärare D berättar att kollegan också fört samtal med 

barnen på avdelningen om högtiden ifråga “Så att hon drar mycket i och uppmärksamma, 

sina högtider. Det blir ju inte samma firande att det är mer sådär en gemensam stund när vi 

samlas, men... att det i alla fall uppmärksammas och pratas om.”.  

 

Några av de förskollärare som berättade att föräldrar informerat om att barnen kommer att 

vara lediga från förskolan eller berättat att de varit lediga för fira en högtid, uttrycker 

också att de hade önskat att informationen framkommit tidigare. De menar att om 

förskollärarna hade fått information tidigare om att en högtid närmar sig så hade det varit 

lättare att förbereda sig för att uppmärksamma det på förskolan. Samtidigt är det flera 

förskollärare som uttrycker att de tycker att pedagoger i förskolan borde vara modigare 

och våga fråga föräldrar och vårdnadshavare om hur de firar olika högtider och traditioner. 

Detta för att få ta del av den kunskap som finns hos familjerna på förskolan. Förskollärare 

D menar att pedagoger måste bli bättre på att ta del av vårdnadshavarnas kompetens: 

 

(...) Så jag tror att vi behöver vara lite modigare och fråga vårdnadshavarna rätt ut, vad händer i 

eran kalender? Vad ska vi göra, hur ska vi förbereda oss? Är det något ord som vi ska använda? Är 

det nån sång? Är det nån musik? Nåt instrument? (...). (Förskollärare D) 
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Förskollärare D beskriver att det är lite “hysh hysh” att fråga vårdnadshavare om deras 

högtider och traditioner, och menar att om de en gång har frågat drar de sig för att fråga 

igen ”Har man frågat när barnet skolas in som ettåringar ska man minnas det när barnet är 

fem år”. Förskolläraren berättar att om någon i personalen vid något tillfälle ställt en fråga 

som ett barns vårdnadshavare tagit illa vid sig av, drar de sig för att ställa frågor och 

menar att det är väldigt synd att det har blivit så. Förskolläraren uttrycker att det är viktigt 

att visa intresse och att förskollärare vågar ställa frågor som gäller barnets kultur. 

Förskollärare H uttrycker att pedagoger i förskolan måste vara nyfikna och våga fråga, 

samt att det blir svårt att få kunskap om andra högtider och traditioner om de inte gör det: 

 

Så det är nog främst då det är föräldrar som är ganska engagerade också och är villiga att berätta, 

eller att man som pedagog är väldigt framåt och vågar fråga för det, vi har ju också ett ansvar att, 

eh, göra det men alla är kanske inte så, man måste vara nyfiken som pedagog också tror jag för att 

kunna ta sig an det här också, för även om det inte är en engagerad förälder så kan man som 

pedagog fråga, vara nyfiken. (Förskollärare H) 

 

Det framkommer i intervjuerna att det är många av förskollärarna som reflekterar kring 

inkluderande av fler traditioner och högtider att uppmärksamma i förskolans verksamhet. 

Reflektionerna handlar mycket om det som ovan beskrivits, kring hur firandet skulle gå 

till och vad det är de ska tala om eller uppmärksamma. Förskollärare G resonerar, liksom 

ett flertal av informanterna, kring att lägga till fler högtider och traditioner istället för att ta 

bort eller byta ut: 

 

Det är väl mer att vi har försökt problematisera det och såhär, hur ska vi tänka? Jag tror att vi 

överlag är att vi inte vill plocka bort utan hellre kanske tillföra andra viktiga högtider. Men det 

kräver ju av oss också att vi sätter oss in och lär oss... och vad det är... vad är viktigt för andra som 

har sina andra kulturer? (...). (Förskollärare G) 

 

Förskollärare D beskriver hur hen upplever de tankegångar som finns på förskolan kring 

att fira andra högtider och traditioner. Förskolläraren menar att personalen är ganska fast i 

de sätt som de svenskkulturella traditionerna firas, att de utgår ifrån att firandet av andra 

traditioner ska göras på liknande sätt. De sätt att fira högtider och traditioner på förskolan 

som är bekanta, upplevs av personalen som lättare att anordna. Förskolläraren 

problematiserar tankegångarna och menar att det kanske inte nödvändigtvis behöver göras 

på liknande sätt, att det finns andra sätt att närma sig traditioner på. Förskollärare C som 

arbetar på en nystartad förskola berättar att förskolan vill fira eller uppmärksamma fler 

högtider och traditioner än de svenska men att det ännu inte är bestämt hur det ska gå till:  

 

Och sen är ju frågan. Vad är det man ska uppmärksamma? Vilken högtid är viktig för dem? Och 

det kan ju va olika, och det kan ju vara olika oavsett vilket land man kommer ifrån. Och sen får 

man ju också tänka, man vet ju inte om alla vill, man vet ju inte om dem flytt från något de vill 

lämna bakom sig... det måste man också tänka lite på inför... (Förskollärare C) 

 

Olikheter berikar 
 

(...) Hur gör man med de andra, de andra som också finns, och även om vi inte har barn som finns 

representerade i barngruppen så är det ju faktiskt ganska viktigt, men att man kanske då väver in 
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tro, man kan tro på olika saker och, man får vara beredd på att alla inte tycker som en själv och 

sådär, och att alla är olika. (Förskollärare H) 

 

Av de åtta förskollärare vi har träffat för intervjuer är det endast förskollärare H som 

explicit uttrycker att det är viktigt för alla barn att ta del av och få förståelse för olika 

kulturer, och inte enbart för barn i mångkulturella förskolor. Förskollärare D berättar att 

det var först under gymnasiet när hen hade klasskompisar som firade ramadan, som hen 

fick kunskaper om andra kulturer. Förskolläraren uttrycker en önskan av att ha fått inblick 

i andra kulturer tidigare: 

 

(...) Jag borde nog fått märka tidigare att det finns högtider och annat även om jag började på en 

väldigt homogen skola så skulle nog de ha lyft det mer, så jag tycker att allt som händer i så här 

tidigt ålder gör det mindre laddat. (...). (Förskollärare D) 

 

En av frågorna vi ställde till förskollärarna belyser det uppdrag som lyfts i förskolans 

läroplan, att förskolan ska föra vidare kulturarv men samtidigt göra barn delaktiga i och få 

förståelse för andras kulturer (Skolverket, 2016). Ett antal av förskollärarna uttrycker att 

det tycker att det är ett svårt men viktigt uppdrag. Att barnen på förskolan får ta del av 

varandras kulturer anser samtliga av de förskollärare vi intervjuat är viktigt. De ser 

fördelar med att barnen får förståelse för att alla är olika, att människor talar olika språk, 

har olika bakgrund, tror på olika sätt och ser olika ut. Förskollärarna menar att föra vidare 

kulturarv såväl som delaktighet i och förståelse för andras kulturer, kan belysas på andra 

sätt än att uppmärksamma högtider och traditioner. Förskollärare D beskriver sina tankar 

kring uppdraget på följande vis:  

 

Det känns ju som ett väldigt viktigt uppdrag, eller en viktig del i vårat uppdrag, för jag känner att 

det hör så mycket ihop med att barnen på förskolan är nästa generation och ska vi ha ett samhälle 

där alla vill vara tillsammans med varann, så ska det också finnas en förståelse, ända från förskolan 

(...). (Förskollärare D) 

 

Förskollärarna berättar att de arbetar med mångkultur på vardaglig basis framförallt i form 

av att lyfta alla barns hemspråk och utbyta erfarenheter med utgångspunkt i samtal, böcker 

och musik. Förskollärare A och H beskriver hur de på förskolan har haft som tema att 

uppmärksamma alla länder som finns representerade i barngruppen. Temaarbete har 

innefattat språk, musik och dans, mat, flaggor och typiska kännetecken för olika länder. 

Förskollärare A berättar att det bland barnen på förskolans storbarnsavdelningar, där de 

arbetat med ett sådant tema, att få lärdom om olika länder som representeras i barngruppen 

och att det varit viktigt för barnet i fråga att få visa upp sin kultur. De förskollärare som 

har arbetat med temat uttrycker att barnen har uppskattat det. Förskollärare B uttrycker de 

fördelar hen ser med att barn får ta del av varandras kulturer:  

 

Ja o, ja. Man får ju, det ser vi ju bara nu med liksom musiken, musik och dans som vi har inne hos 

oss som kommer från andra kulturer alltså hur otroligt roligt barnen tycker att det är och hur 

mycket man stärker dem barn som då kanske lyssnar på den här musiken hemma eller sådär att 

dem... får visa sina kompisar hur man dansar eller ja, för vi har ju barn som inte är kurdiska som 

kommer och frågar och dem ska ha den här speciella låten och vi ska dansa den dansen... så det, jag 

tycker det är jättebra att man, att man lyfter det man kan ha ha. (Förskollärare B) 
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Förskollärare F menar att barn ser varandra som människor och inte reflekterar över 

olikheter mellan varandra. Förskolläraren menar att barn är accepterande och att vuxna i 

större utsträckning reflekterar över människors olikheter och kan vara rädda för 

förändringar. Ytterligare ett antal förskollärare i studien lyfter att barn är accepterande och 

vill ta del av andras erfarenheter. Förskollärare H ser stora fördelar med att barn får ta del 

av varandras kulturer och menar att förskollärare måste våga vara lite obekväma för att 

tala om kulturella olikheter på ett inkluderande sätt: 

 

Det är ju jättebra. Alltså, som sagt olikheter berikar och kan vi på förskolan skapa en grund för, och 

förståelse för att man har olika bakgrunder oavsett om det är religion eller förutsättningar i 

samhället eller vad det än är, för det finns, för den biten glömmer man också bort, det finns stora 

skillnader mellan familjer och hur familjekonstellationer kan se ut så jag, jag ser det bara positivt 

och att vi som pedagoger måste våga, våga vara nyfikna och våga vara kanske lite obekväma 

ibland, jag vet inte, våga fråga och våga säga saker hur det är som.. Och det är barn, det, jag tror 

oftast vi, vi vuxna som krånglar till det litegrann för man är rädd att andra ska tycka men barnen 

köper det oftast det som, det som, om man gör det väldigt förenklat, man har en tendens att snurra 

till det ganska mycket och göra det ganska svårt, man får... man får, tänka på det som vuxen tror 

jag, bli mer medveten. (Förskollärare H) 

 

Analys 

Förskolornas egna traditioner 
Samtliga förskollärare vi intervjuat uttrycker att syftet med att fira förskolans egna 

traditioner handlar om att göra något roligt som främjar gemenskap och sammanhållning. 

Traditionerna beskrivs vara festliga händelser som sker utöver den vardagliga 

verksamheten på förskolan. Firandet av förskolans egna traditioner blir därmed något för 

både barn och vuxna att se fram emot. Detta understryker Bisson (2002), som beskriver att 

barn som får fira olika högtider lär känna varandra samtidigt som de får göra något roligt 

utöver de vanliga aktiviteterna på förskolan. Årligen återkommande traditioner menar 

även Bozarslan (2010) är viktiga, eftersom att barn behöver något att se fram emot.  

 

Det framkommer i vår studie att förskolornas egna traditioner ofta har koppling till väder 

och årstider liksom att de ofta innefattar någon form av fysisk aktivitet. Utöver det syfte 

att göra något roligt som stärker förskolans sammanhållning, är det en förskollärare som 

nämner en aspekt av lärande kring förskolans traditioner. I detta fall har traditionerna 

koppling till läroplanens naturvetenskapliga mål (Skolverket, 2016).  

Förskolornas högtider och traditioner  
I enlighet med det Salmson och Ivarsson (2015) beskriver, blir det i vår studie tydligt att 

den kristna traditionen fortfarande har påverkan på dagens förskola. Författarna redogör 

för hur det kristna arvet är stort i den svenska förskolan, trots att religion och tro har tonats 

ned avsevärt i dagens läroplan. I resultatet av vår studie framkommer det att förskollärare 

lägger störst fokus på att fira och uppmärksamma högtider med bakgrund i svensk kultur 

och i den kristna tron. Högtiderna jul, påsk, midsommar och lucia firas på förskolan varje 

år, på mer eller mindre traditionsenligt vis.  
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Förskollärarna beskriver att mycket handlar om organisation och praktiska förberedelser 

vid firandet av högtider och traditioner. De berättar att firandet på deras respektive 

förskolor under många år har sett ut på ungefär samma sätt. Att högtidsfiranden år efter år 

ser likadant ut grundas enligt Bisson (2002) i att lärare i förskolan sällan ifrågasätter 

varför något firas på ett visst sätt vilket leder till att firandet sker på rutin. En förskollärare 

i studien syftar på att en orsak till att högtidsfirande sällan förändras, är att det finns 

personal som arbetat på förskolan sedan en lång tid tillbaka. Dessa pedagoger tenderar att 

bli fast i samma rutiner och att ny personal rättar sig därefter. Gemensamt för förskolorna i 

vår studie är att firandet kretsar kring sång, dans och pyssel oavsett vilken högtid som 

firas. Förskollärarna nämnde även att de ibland för samtal med barnen kring varför man 

firar en viss högtid.  

En icke-konfessionell förskola 
Flera av förskollärarna i studien uttrycker en osäkerhet och en försiktighet kring att lyfta 

religion i förskolan eftersom förskolan ska vara icke konfessionell. Många förskollärare 

väljer därför aktivt bort att inte uppmärksamma religion överhuvudtaget. Detta kan ställas 

mot att en del av förskolans uppdrag är att för barnen synliggöra olika människors tro, 

religion och livsåskådningar samtidigt som förskolan ska vara icke-konfessionell 

(Skolverket, 2016). Förskollärarna vi har intervjuat väljer även bort att sjunga sånger som 

har en religiös innebörd vid firandet av högtider och traditioner.  

 

Vår studie visar på att förskollärare ofta väljer bort att benämna den religiösa aspekten 

bakom en högtid eller tradition i samtalet med barn. Flera av informanterna arbetar med 

yngre barn och menar att det blir för svårt för små barn att förstå den religiösa bakgrunden 

och väljer därför bort att nämna den. Förskollärarna väljer istället att tala om kulturella 

eller praktiska inslag med barnen. Salmson och Ivarson (2015) menar att förskollärare kan 

tala om religion i verksamheten om det görs på ett sakligt sätt. På en förskola talar de på 

ett enkelt sätt med de äldre barnen om den religiösa bakgrunden till julfirandet. Flera av 

förskollärarna svarar på frågor som barnen ställer men uttrycker att de inte själva initierar 

samtal kring religion och tro. Att högtider och traditioner idag ses som något kulturellt 

betingat snarare än något religiöst framkommer i studien. En förskollärare menar att ”de 

för traditionen vidare men inte religionen”. Förskollärarna fokuserar i betydligt större 

utsträckning på att framhålla kulturella aspekter av en högtid snarare är de religiösa. Detta 

stämmer överens med det Salmson och Ivarsson (2015) beskriver, att religion har blivit 

något privat som inte platsar i offentliga verksamheter. Salmson och Ivarsson menar att 

det i ett mångkulturellt samhälle därför är viktigt att ingen känner sig tvingad att delta i ett 

religiöst sammanhang.  

Erfarenheter av icke-svenska kulturella högtider och traditioner 
Förskollärarna i studien har inga erfarenheter av att fira andra högtider och traditioner än 

de traditionellt svenska eller kristna, varken från deras nuvarande eller tidigare 

arbetsplatser. Enligt Bisson (2002) missar förskollärare att inkludera alla barn i 

barngruppen när de väljer att fira enbart högtider och traditioner som är deras egna. Att 

barn får ta del av andra kulturers högtider och traditioner än de egna menar Krogstad 

(2017) kan vara det första steget för att öka barns förståelse och kunskap för andra, vilket 

bidrar till att barn accepterar varandra. Några av förskollärarna berättar däremot att de 
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samtalat med barngruppen i samband med att ett eller flera barn firat en speciell högtid 

hemma. Samtal kring firande sker även med barnens vårdnadshavare, berättar 

förskollärarna. En av anledningarna till att förskollärarna inte uppmärksammar och firar 

alla barns högtider beror enligt förskollärarna själva på att föräldrarna berättar för tätt inpå 

ett firande eller efter att högtiden varit. 

 

Ytterligare en orsak till att enbart högtider och traditioner med svensk och kristen 

bakgrund firas på förskolan, beror enligt förskollärarna på att det är svårt att bestämma 

vilket eller vilka barns högtid som ska firas på förskolan när det finns många nationaliteter 

representerade. Att inga andra högtider och traditioner än de traditionellt svenska firas och 

uppmärksammas på förskolorna kan ses ur det perspektiv Lunneblad (2013) lyfter, att 

mångkultur inte anses vara något för barn med svensk kulturell bakgrund. Några av 

förskollärarna menar även att det är svårt att fira högtider som inte är svenska eller kristna 

eftersom att barn med annan kulturell bakgrund ofta är lediga när deras högtid firas.  

Brist på kunskap 
I studien framkommer att förskollärarna vi träffat anser sig ha för lite kunskap om andra 

kulturers högtider och traditioner. De känner sig osäkra på vad som ska firas, hur det ska 

firas och anledningen till att en högtid firas. Förskollärarna tycker sig ha för lite tid för att 

lära sig tillräckligt mycket om andra kulturer för att ha kunskap nog att fira en högtid. 

Förskollärarna menar att mer kunskap är en förutsättning för att de ska fira andra högtider 

och traditioner än de traditionellt svenska. De understryker dock att det inte finns någon 

anledning att vara rädd för att närma sig andra kulturer än den egna men uttrycker att det 

är jobbigt att känna att de inte kan tillräckligt mycket. Att arbeta utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt innebär enligt Parzyk (2001) inte att lärare ska kunna allt om andra 

kulturer, utan att det viktiga är att lärare visar nyfikenhet, respekt och förståelse för olika 

sätt att leva. Flera av förskollärarna i studien uttrycker att de tror att det skulle vara lättare 

att de faktiskt skulle fira fler kulturella högtider och traditioner om de hade en kollega med 

annan kulturell bakgrund, med egna erfarenheter kring hur och varför en högtid firas. 

Många av förskollärarna menar dock att det också är upp till de själva som pedagoger att 

vara nyfikna och modiga samt ansvara över att fråga vårdnadshavare vilka högtider och 

traditioner de firar samt hur firandet kan se ut. Detta menar förskollärarna skulle vara ett 

enkelt sätt att få ta del av den kompetens som finns bland familjer på förskolan. 

Förskollärarnas resonemang bekräftas i Wångersjös (2017) beskrivningar där författaren 

menar att det ligger i pedagogernas ansvar att främja för goda relationer med 

vårdnadshavarna. Även Bisson (2002) understryker att personalen i förskolan kan ta del 

av vårdnadshavares kunskaper för att förstå firande kring kulturella högtider och 

traditioner. Dessutom menar Bisson att förskollärare kan ta del av barns kunskaper och 

önskemål kring ett firande, vilket ingen av förskollärarna i studien lyfter. Att ta del av barn 

och vårdnadshavares kunskaper och önskemål kan vara av vikt för att undvika att skapa en 

stereotypisk bild av en kultur. Förskollärare som arbetar utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt bemöter andra kulturer med nyfikenhet och respekt (Wångersjö, 2017).  

 

I studien synliggörs att många av förskollärarna reflekterar över att inkludera fler högtider 

och traditioner som uppmärksammas på förskolan. Deras resonemang lyfter aspekter av 

hur ett firande ska gå till och vad högtiden eller traditionen betyder. Några förskollärare 
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uttrycker deras tankar kring att snarare lägga till fler högtidsfiranden istället för att ta bort 

eller byta ut. Sett ur ett perspektiv med ett interkulturellt förhållningssätt som 

utgångspunkt, ska det enligt Wångersjö (2017) vara en självklarhet att alla barns kulturer 

uppmärksammas på förskolan. Detta kan ses som en förklaring till varför förskollärare vill 

lägga till firande av fler kulturers högtider och traditioner istället för att ta bort traditionellt 

svenska högtider som firas i förskolan. 

Olikheter berikar 
Förskolan har ett uppdrag av att överföra ett kulturarv som består av värden, traditioner, 

historia, språk och kunskaper, dessutom ska barn stödjas i att utveckla sina förmågor och 

sin egen kultur (Skolverket, 2016). Ytterligare en del av uppdraget består av att göra barn 

delaktiga i och få förståelse för andras kulturer. Att arbeta med att föra vidare ett kulturarv 

och samtidigt göra barn delaktiga i varandras kulturer är enligt förskollärarna ett svårt men 

viktigt uppdrag. Förskollärarna i studien understryker att det är viktigt att barn på 

förskolan får ta del av varandras kulturer. Förskollärarna ser fördelar med att barnen får 

förståelse för att människor på flera sätt är olika, att vi har olika bakgrund, pratar olika 

språk, att vi tror på olika sätt och att vi ser olika ut. Att arbeta med att öka barns förståelse 

för och göra dem delaktiga i varandras kulturer kan enligt förskollärarna göras på fler sätt 

än att uppmärksamma barnens högtider och traditioner. Förskollärarna beskriver hur de 

arbetar med mångkultur på vardaglig basis genom att lyfta barns hemspråk samt i utbyte 

av erfarenheter med utgångspunkt i böcker, musik och samtal. På några förskolor har de 

utöver det vardagliga inkluderandet av olika kulturer, dessutom haft temaarbeten där en 

djupdykning gjorts i alla de länder som representeras i barngruppen. En aspekt som lyfts 

kring detta är att det varit viktigt för barnen att fått visa upp sin kultur för övriga 

barngruppen.  

 

Att ha förmågan att sätta sig in i andra människors sätt att vara samt förståelse för vilka 

normer och värderingar en själv såväl som andra människor har, sammanfattar Letzén 

(2017) som innebörden i ett interkulturellt förhållningssätt. Lorentz (2013) menar att barn 

som blir uppmärksammade på olikheter och likheter får en ökad förståelse för att 

människor är olika, vilket i sin tur kan bidra till att diskriminering och kränkande 

behandling minskar. Med bakgrund av det Lorentz beskriver går det att härleda 

förskollärarnas berättelser om hur de arbetar med mångkultur i förskolan till ett 

interkulturellt förhållningssätt. Två av förskollärarna uttrycker att vuxna reflekterar mer 

över att människor är olika, än vad barn gör. Barn är enligt förskollärarna betydligt mer 

accepterande än vuxna som i större utsträckning är rädda för förändringar. Lunneblad 

(2013) menar att förskollärare ofta synliggör det gemensamma för alla barn, vilket innebär 

att barnens individuella olikheter och behov inte synliggörs. Det Lunneblad beskriver kan 

ses som en förklaring till varför förskollärarna i studien tänker att barn inte ser varandras 

olikheter. Att se olikheter som resurser och att samtliga barn får ta plats i gruppen menar 

Wångersjö (2017) är en del av ett interkulturellt förhållningssätt. Alla barns kultur ska ha 

en lika självklar plats i förskolan. 

 

Det är endast en förskollärare i studien som explicit lyfter ett resonemang kring att det inte 

bara är viktigt för barn i mångkulturella förskolor att ta del av och få förståelse för andra 

kulturer. Förskollärarens resonemang kan liknas vid hur Letzen (2017) beskriver ett 
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interkulturellt förhållningssätt, vilket grundas i att ett lika stort värde sätts på alla kulturer. 

Författaren understryker att en person med ett interkulturellt förhållningssätt sätter lika 

stort värde på alla kulturer samt har förmågan att vara självkritisk mot sina normer och 

värderingar. Tryggvason, Sandström och Stier (2012) menar att det är av vikt att 

förskollärare belyser olika kulturer i förskolans verksamhet och ger barnen en positiv bild 

av andra kulturella grupper. Ett interkulturellt förhållningssätt grundas i att människor 

med olika kulturell bakgrund interagerar på ett sätt där olika kulturer påverkar, berikar och 

samverkar med varandra. Genom att se den kulturella mångfald som kan finnas i förskolan 

som något som alla kan ha nytta av, menar Tryggvason et al. är en förutsättning för att 

förskollärare ska kunna implementera ett interkulturellt arbetssätt. Med koppling till 

Tryggvasons et al. beskrivningar kan arbete med att uppmärksamma olika kulturer i 

förskolan, bidra till att barn med utländsk bakgrund får möjlighet att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2016).  

Diskussion och slutsatser 
I det här avsnittet diskuterar och reflekterar vi över studiens resultat och presenterar våra 

slutsatser. Diskussionen förs i förhållande till studiens syfte, forskningsfrågor och tidigare 

forskning och till de resonemang som vi fört under arbetets gång. 

 

Vår utgångspunkt i detta examensarbete var att undersöka vilka erfarenheter och tankar 

förskollärare har kring att uppmärksamma högtider och traditioner utifrån ett 

interkulturellt perspektiv. I resultatet framkommer att det i förskolan firas egna traditioner 

samt traditionellt svenska högtider och traditioner. De åtta förskollärare vi har intervjuat 

har ingen erfarenhet av att fira fler kulturers högtider. I diskussionen resonerar vi kring 

bakomliggande orsaker som skulle kunna vara en förklaring till att det är just de 

traditionellt svenska högtiderna och traditionerna som ges plats i verksamheten och att 

andra kulturella högtidsfiranden uteblir. Vi förklarar också hur vi menar att ett 

interkulturellt förhållningssätt kan bidra till att alla kulturer får plats i verksamheten. 

Diskussionsavsnittet följs av ett avsnitt där vi lyfter slutsatser som vi dragit och de 

kunskaper vi har tillägnat oss under arbetets gång. Vi avslutar med en metoddiskussion 

där vi diskuterar ställningstaganden och faktorer som kan ha haft inverkan på studiens 

resultat.  

Vilka högtider och traditioner uppmärksammas i förskolans verksamhet? 

Förskollärarna i vår studie är av svensk bakgrund och tillhör därmed Sveriges 

majoritetskultur. Tryggvason, Sandström och Stier (2012) beskriver att det är svårt att se 

sina egna kulturella värderingar när man tillhör en majoritetskultur då den egna kulturen 

tas för givet. Detta kan göra att andra kulturer och kulturarv upplevs skilja sig mycket från 

den egna kulturen och uppfattas som annorlunda och mer framträdande. Den svenska 

förskolan är en del av det svenska samhället och ska föra vidare svenskt kulturarv 

(Skolverket, 2016), därmed kan vi konstatera att den svenska kulturen även i förskolans 

verksamhet är majoritetskultur. Detta menar vi skulle kunna ses som en förklaring till 

varför förskollärarna i vår studie inte ser det som något speciellt märkvärdigt att fira jul, 

påsk och lucia som är en del av den kristna traditionen som satt sin prägel på Sverige. Det 

är tydligt att det tas för givet att dessa högtider och traditioner ska firas och att förskolan 

följer den svenska kalendern. I förskollärarnas berättelser framkommer att det i personalen 
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talas mycket om praktiska och organisatoriska frågor kring ett firande snarare än 

betydelsen av och bakgrund till varför en högtid firas, även detta kan förstås utifrån att de 

tillhör en majoritetskultur. Förskollärarnas resonemang kring hur de uppmärksammar 

högtider och traditioner i förskolan, belyser att när det gäller svenska traditioner tycks 

kulturella aspekter vara i större fokus än religiösa. När det gäller högtider i andra kulturer, 

kanske det snarare är så att förskollärarna uppfattar att andra kulturella högtider har en 

större religiös innebörd och därför drar sig för att fira dessa i förskolan.  

Att det är svårt att synliggöra sina egna kulturella värderingar kan vi få en förståelse för i 

förskollärarnas berättelser. Förskolorna som representeras i den här studien präglas av 

julaktiviteter hela december månad. En förskollärare berättar exempelvis att de sjunger 

julsånger redan i mitten av november. Att det svenska kulturarvet får sådant utrymme i 

förskolan tänker vi kan bero på att förskolläraren tillhör den svenska majoritetskulturen. 

Vi ser fördelar med att vid speciella tillfällen fira högtider eller traditioner, men vi ställer 

oss frågande till vilka syften utöver att föra vidare ett kulturarv förskollärare har med att 

ägna flera veckor åt att fira jul på olika sätt. Mot bakgrund av Lunneblads (2013) 

resonemang, kan vi konstatera att andra kulturer än den svenska inte ges samma plats på 

förskolorna. Vi ställer oss undrande till att svenska högtider uppmärksammas i flera 

veckor medan andra kulturella högtider och traditioner inte ges samma självklara plats i 

verksamheten. Samtidigt så kan vi förstå varför den svenska kulturen ges större plats då 

förskolan är en del av det svenska samhället.  

Förskolorna i studien är mångkulturella och upp till tjugo nationaliteter finns 

representerade i barngrupperna, med tanke på detta finner vi det viktigt att lyfta det faktum 

att barns kulturer ges olika stor plats i förskolan. Lunneblad (2013) menar att ett 

högtidsfirande kan bidra till en gemenskap och känsla av samhörighet, men understryker 

att det förutsätter att förskollärare reflekterar över vilka kulturer som uppmärksammas och 

ges plats i gemenskapen. I förskolans uppdrag ingår att göra barn delaktiga i den egna och 

andras kulturer, vi tänker att ett sätt att närma sig detta uppdrag skulle kunna vara att fira 

högtider från olika kulturer. Eftersom det på förskolorna i studien endast är svenska 

högtider och traditioner som uppmärksammas, kan vi konstatera att firanden inte anpassas 

efter barngruppernas konstellationer och barnens olika kulturella tillhörigheter. 

Vi har reflekterat över det bristperspektiv Wångersjö (2017) beskriver, där barn med 

annan kulturell bakgrund anses behöva tillägnas kunskaper om den svenska kulturen 

medan svenska barn inte anses behöva kunskaper om andra kulturer. Sett utifrån ett 

bristperspektiv tänker vi att en av anledningarna till att de på förskolorna endast firar 

svenska högtider och traditioner beror på att förskollärarna vill inkludera barn med annan 

kulturell bakgrund genom att fira svenska högtider och traditioner.  Förskollärarna i 

studien arbetar med barns olika kulturer på andra sätt men vi tänker att högtider och 

traditioner också kan vara ett givande och roligt sätt för barnen att få förståelse för 

varandras olikheter. 

 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats där barn ska förberedas för ett liv i ett 

internationaliserat samhälle med kulturell mångfald (Skolverket, 2016). Ett av målen som 

förskolan förväntas uppnå är att arbeta på ett sätt som gör att barn känner delaktighet i sin 
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egen kultur liksom att de utvecklar respekt för andra kulturer. Lunneblads (2013) studier 

visar på att förskollärare anser att mångkultur är något för barn med annan än svensk 

kulturell bakgrund. Detta kan med understöd av läroplanens mål, motivera varför vi anser 

att förskollärare, som en del av förskolans mångfaldsarbete, skulle behöva bli bättre på att 

uppmärksamma även andra högtider och traditioner än de traditionellt svenska i förskolan. 

Lunneblad uttrycker att högtider och traditioner är en del av barns identitetsskapande och 

belyser att det är viktigt att förskollärare funderar över vilka kulturella identiteter och 

värderingar det är som får plats i verksamheten. Eftersom högtider och traditioner är en 

del av barns identitetsskapande är vi av uppfattningen att fler förskolor borde fira även 

andra kulturella högtider och traditioner än de svenska. 

Hur beskriver förskollärare sina tankar och erfarenheter av arbetet med 

högtider och traditioner i förskolan? 
Förskollärarna i studien framhåller fördelar med att ta del av olika kulturer och menar att 

de vill tillföra fler högtidsfiranden istället för att ta bort. Dessa resonemang kan kopplas 

till en interkulturell pedagogik där alla berikas av att ta del av varandras olika kulturer. 

Förskollärarna i studien belyser barns olika kulturer i den dagliga verksamheten men anser 

sig ha för lite kunskaper för att uppmärksamma högtider och traditioner från andra 

kulturer än den svenska. Firandet av högtider och traditioner har i förskolorna som 

förskollärarna arbetar på länge sett likadant ut. Detta kan ses i likhet med Bissons (2002) 

beskrivningar av hur firanden av högtider och traditioner görs på rutin vilket resulterar i 

att firanden inte anpassas efter barngruppen. Förskollärarna i studien berättar att de sällan 

bland personalen för diskussioner kring förskolans firanden. Letzén (2017) uttrycker att 

det är viktigt att förskollärare har ett mål och syfte med uppmärksammande av högtider 

och traditioner samt att de reflekterar över varför man väljer att fira något. Med bakgrund 

av Letzéns beskrivning anser vi att förskollärare i större utsträckning borde diskutera 

högtider och traditioner. Vi tänker att detta kan vara ett sätt att synliggöra rutiner samt 

väcka tankar kring hur högtider kan firas.  

 

Förskollärarna i vår studie firar högtider på deras respektive förskolor med sång, dans och 

mat och lägger inte speciellt stort fokus på att samtala om en högtids innebörd för olika 

människor. Bisson (2002) menar att det är mer komplext att lära barn om andra kulturer än 

att bara tala om vilka sånger man sjunger och vilken mat man äter vid ett firande av en 

högtid. Förskollärare måste enligt Bisson samtala med barn om en högtids betydelse för 

att ge barn en mer representativ bild av en kultur. Flera av förskollärarna i vår studie 

arbetar på en småbarnsavdelning och uttrycker att det är svårt att tala med de yngsta om 

varför högtider och traditioner firas. Förskollärarna syftar till att det är något som är för 

svårt för de minsta barnen att förstå. Vi tänker att även om barn inte förstår sådana 

aspekter i tidig ålder, får de viktiga erfarenheter som ligger till grund för att göra barn 

medvetna om människors kulturella likheter och olikheter.  

 

Wångersjö (2017) menar att med utgångspunkt i ett interkulturellt förhållningssätt ges alla 

barns kulturella bakgrund en lika självklar plats i förskolans verksamhet. Letzén (2013) 

framhåller att ett interkulturellt förhållningssätt utgår ifrån att alla kulturer har lika stort 

värde och att ett samhälle bygger på att alla människor visar respekt för varandras 

olikheter och likheter. Med koppling till studiens litteraturbakgrund och förskolans 
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läroplan (Skolverket, 2016) hävdar vi att ett interkulturellt förhållningssätt inte enbart ska 

finnas på mångkulturella förskolor. I homogena barngrupper bör barn också introduceras 

för olikheter tidigt i livet för att få en större förståelse för att alla människor är olika.  

Slutsatser  
Syftet med studien var, som tidigare nämnts att ta del av förskollärares tankar och 

erfarenheter om högtider och traditioner på mångkulturella förskolor, och få förståelse för 

hur uppmärksammandet av högtider och traditioner kan användas som ett verktyg för att 

inkludera alla barns kulturer i förskolan. Den övergripande slutsatsen som vi kan dra 

utifrån informanternas berättelser, är att det svenska kulturarvet, förskolans egna 

traditioner och de traditionellt svenska högtiderna har starkt genomslag i förskolan. Vår 

studie pekar vidare på att svenska högtider och traditioner ur förskollärarnas perspektiv 

tycks vara mer förknippade med traditioner och mindre med religiös tro. Utifrån 

förskollärarnas berättelser kan vi dra slutsatsen att detta grundar sig i den icke-

konfessionella förskolan samt oro över att framställa en annan kultur eller religion på ett 

felaktigt sätt.  

Informanternas berättelser och den litteratur som ligger till grund för vår studie, har gett 

oss viktiga insikter och reflektioner som fördjupat vår kompetens som blivande 

förskollärare. Vi har fått en förståelse för hur våra egna kulturella värderingar och 

förhållningssätt påverkar vår kommande roll som lärare i förskolan. Vi har också tillägnat 

oss kunskaper om vad majoritetskultur är och vad det innebär att tillhöra en sådan. Dessa 

insikter kan bidra till att vi kan motverka etnocentriska beteenden hos oss själva som i sin 

tur påverkar vårt sätt att arbeta med en barngrupp.  

 

Vi håller med förskollärarna om vikten av att våga och vara nyfiken. Vi tror att det är 

positivt om förskollärare vågar tänka nytt och prova sig fram för att utveckla firandet av 

högtider och traditioner. En förskollärare i studien beskriver hur de på deras förskola har 

påskdisco, detta kan liknas med ett exempel ur Salmson och Ivarssons bok, där en 

förskollärare berättar att de har ramadan-disco:  

 

På vår förskola har vi ”ramadan-disco”, precis som vi brukar ha juldisco. Det är ett sätt att 

uppmärksamma något som är viktigt för en del av barnen och göra något gemensamt och festligt. 

Det blir så konstigt annars, om det är något som får uppmärksamhet men är helt osynligt på 

förskolan. (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 235)  

 

Dessa exempel anser vi är enkla, moderna och roliga sätt att uppmärksamma högtider och 

traditioner som öppnar för samtal om kulturella traditioner och gör barn delaktiga i 

varandras kulturer. Detta belyser också vår uppfattning om att det inte behöver vara svårt 

och känsligt att fira fler kulturella högtider och traditioner i förskolan. Det går att tänka 

nytt och bryta upp från befästade rutiner. Vi tänker att förskollärare som har ett medvetet 

förhållningssätt och reflekterar över sin verksamhet har stora möjligheter att på ett roligt 

sätt inkludera fler kulturer på förskolan genom att fira dess högtider och traditioner. Vi vill 

inte på något sätt förminska det svenska kulturarvet eller att det förs vidare i förskolan. 

Däremot tror vi att det är viktigt att förskollärare funderar över vilka kulturer som ges 

plats i förskolan. Utifrån de kunskaper vi tillägnat oss i arbetet med denna studie tror vi att 

ett interkulturellt förhållningssätt bidrar till att fler högtidsfiranden skulle kunna 

inkluderas i förskolan.  
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Metoddiskussion 
Vi valde att transkribera varandras intervjuer. Om vi hade transkriberat de intervjuer vi 

ansvarade för hade det funnits risk att vi hade velat skriva om ord och uttryck på grund av 

vi upplever att det är jobbigt att lyssna på inspelningar av våra egna röster och 

formuleringar. Två av informanterna ville läsa igenom frågorna innan intervjun, vi valde 

att bemöta deras önskemål och mailade vår intervjuguide till dem. Vi upplevde inte att 

förskollärarnas svar påverkades av att de hade fått ta del av intervjuguiden på förhand. 

Som vi uppfattade det, försökte inte informanterna framställa sig själva eller förskolan på 

ett sådant sätt som skulle kunna vara till deras fördel. 

 
Informanterna i studien var samtliga av svensk kulturell bakgrund, deras religiösa 

bakgrund kan vi inte uttala oss om. Vi som har författat denna studie är båda födda och 

uppväxta i Sverige samt har två svenska föräldrar. Detta medför att både vi och 

förskollärarna därför tillhör den majoritetskultur som råder i Sverige. Vi har diskuterat 

huruvida detta har påverkat studiens resultat, vi hade kanske fått ett annat resultat om vi 

eller förskollärarna hade haft en annan kulturell tillhörighet. Lorentz (2013) menar att alla 

människor lever, tänker och agerar utifrån sin kulturella bakgrund, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som överförts över generationer. Studien hade därför kunnat visa 

på ett annat resultat om informanterna hade haft olika kulturella bakgrunder samt om vi 

själva hade haft en annan kulturell tillhörighet.  

Avslutande reflektion 
Vi som har författat studien betraktar oss inte som religiösa vilket vi också tror kan ha 

påverkat studiens resultat. Vi valde att fokusera på hur firandet av högtider och traditioner 

kan se ut på en mångkulturell förskola och inte på den religiösa bakgrunden till varför en 

högtid eller tradition firas. I resultatet har vi varit medvetna om vår bakgrund och ständigt 

strävat efter att vara neutrala. Det har varit en stor fördel att vara två i genomförandet och 

författandet av det här examensarbetet: vi har kunnat hjälpa varandra att försöka vara 

neutrala, hålla oss till ämnet och se saker ur olika perspektiv. 

 

Vi har genom arbetet med denna studie tillägnat oss kunskaper i vad ett interkulturellt 

förhållningssätt innebär och fått förståelse för hur detta kan bidra till att alla barn, oavsett 

kulturell bakgrund, utvecklar förståelse för och delaktighet i andras kulturer samt respekt 

för andra människor. Ett interkulturellt förhållningssätt belyser att olikheter berikar och att 

olikheter ständigt bör användas som en tillgång i förskolan. Vi har fått större förståelse för 

hur viktigt det är att uppmärksamma olikheter för att göra barn medvetna om att 

människor är olika, och att inte framställa andra kulturer än den egna som något 

annorlunda.  

Förslag på fortsatt forskning 
En ny studie inom detta område skulle kunna göras med informanter med olika kulturell 

bakgrund eftersom detta skulle kunna belysa fler perspektiv och erfarenheter av att fira 

högtider och traditioner. Det skulle även vara intressant att göra en studie på förskolor där 

det på förhand framkommer att fler kulturella högtider och traditioner uppmärksammas, 

då detta skulle kunna bidra med konkreta exempel och erfarenheter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
  

Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

Vilka traditioner och högtider uppmärksammas i förskolans verksamhet? 

Har er förskola några egna återkommande traditioner? 

 Kan du berätta om (någon av) dem? 

 Vad är syftet med förskolans egna traditioner? 

 

Vilka högtider väljer er förskola att uppmärksamma? 

 Varför uppmärksammar ni de traditionerna? 

 Firar er förskola andra högtider än de traditionellt svenska högtiderna? 

 

Kan du berätta om hur firandet av högtider på er förskola brukar se ut? 

 Vad är viktigt att tänka på? 

 

Har ni förändrat arbetet med traditioner och högtider genom åren? 

 Vad beror det på? 

 

Hur pratar man i personalen på förskolan om högtider och traditioner? 

 

För ni ett samtal med barnen kring varför en högtid firas? 

 Pratar ni om den religiösa grunden om sådan finns? 

 

Deltar barnen i förberedelser inför högtider och traditioner på förskolan? 

 Om hur, på vilket sätt? 

 

Hur beskriver förskollärare sina tankar och erfarenheter av arbetet med traditioner och 

högtider i förskolan? 

 

Tycker du att det är viktigt att barns traditioner och högtider firas på förskolan? 

 Varför då? (alt. Kan du utveckla dina tankar?) 

 

Läroplanen lyfter att förskolan ska föra vidare kulturarv men även att göra barn delaktiga 

och få förståelse för andras kulturer - hur ser du på detta uppdrag? Vilka 

svårigheter/möjligheter finns? 

 

Har du erfarenheter av att en förskola du arbetat på firat andra än svensk-kulturella 

högtider/traditioner i förskolan? Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 

 

Vilka fördelar ser du med att barn får ta del av varandras kulturer? 
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Anpassas traditioner och högtider efter barngruppen, dvs. deras kulturella och religiösa 

bakgrund? 

 Ja/Nej, Varför tror du att det är så? 

 

Vilken erfarenhet har du av samarbete med föräldrar kring högtider? Tar ni hjälp av 

föräldrars kompetens?  

 

Brukar ni prata med barnens föräldrar om hur de firar en högtid eller en tradition? 

 Om ja, vad är viktigt att tänka på? 

 Om inte, varför väljer ni att inte göra det? 

 

Finns det någon högtid eller tradition som uppmärksammas där föräldrar är inbjudna? 

 

Avslutningsvis - Är det någonting du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Missivbrev 
 

Hej!  

 

Vi heter Elin och Jennifer och vi läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete, vilket handlar om arbete med 

traditioner och högtider på mångkulturella förskolor. Arbetet är en kvalitativ studie med 

syfte att undersöka förskollärares tankar och erfarenheter kring detta område. 

 

Vi förhåller oss under arbetets gång till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Deltagandet i studien är frivillig och deltagaren kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan. Deltagaren är anonym och uppgifter behandlas konfidentiellt. De uppgifter 

som insamlas under intervjun kommer endast att användas i syfte att ge svar på våra 

forskningsfrågor. Intervjuerna kommer att spelas in, för att sedan transkriberas. Allt 

material förstörs efter att uppsatsen har godkänts.  

 

Vi söker utbildade förskollärare för deltagande i studien.  

Intervjun genomförs på er förskola och kommer ta cirka 30-45 minuter. Vi har en 

förhoppning om att ha genomfört alla intervjuer i slutet av v. 12 men ser gärna att 

intervjun kan genomföras under v.10 eller v.11. Vad gäller tid är vi flexibla och kan 

anpassa oss efter förskolans verksamhet och önskemål av förskollärare.  

 

Vid frågor, kontakta oss. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Johansson  

tfn: xxx-xxxxxxx, mail: xxx  

Jennifer Forsberg  

tfn: xxx-xxxxxxx, mail: xxx  

Handledare: Anna Lindqvist, Umeå Universitet.  

 

 


