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Abstract 

 

Sverige beskrivs som ett mångkulturellt samhälle. Detta har betydelse för förskolans 

uppdrag med att utveckla barnets medvetenhet och förståelse för andra kulturer och 

religioner. För att undvika fördomar och diskriminering är det betydelsefullt att redan 

i tidig ålder påvisa mångfalden av kultur och religion eller annan trosuppfattning 

 

Syftet med studien är att få en inblick i hur ett antal förskollärare talar om hur man 

praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan 

trosuppfattning i förskolan. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt – och interkulturellt 

perspektiv.  

 

Syftet och frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ undersökningsmetod 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien visar att det praktiska arbetet med 

att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning är svårt då 

förskolan läroplan uttrycker att förskolans verksamhet ska vara icke-konfessionell. 

Dock framkommer det att samtliga förskolor uppmärksammar och firar de kristna 

traditionerna och högtiderna. Skilda erfarenheter, tankar och visioner framhävs för hur 

man praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion. Samtliga 

förskollärare arbetar för att barnen skall känna delaktighet i sin egen kultur och 

utveckla sin förmåga till öppenhet och respekt för andras kulturer.    

 

Ämnesord: Förskola, kultur, religion, mångkultur, sekularisering 
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1. Inledning 

Vår tid på Förskollärarutbildningen har väckt många tankar och funderingar för 

förskollärarens arbete för en förskola för alla barns lika värde oberoende av kultur och 

religion eller annan trosuppfattning.  Den svenska förskolan skall vara för alla barn, vilket 

också lyfts fram i förskolans styrdokument (Skolverket 2010). Med den snabbväxande 

rörligheten mellan nationsgränserna känner vi att vår egen kunskap är otillräcklig för att möta 

den mångfald av kulturer och religioner eller andra trosuppfattningar som råder i förskolans 

verksamhet. Vi har erfarit att den begränsade kunskapen bidragit till dilemman i möten med 

barn och föräldrar med annan kulturell bakgrund eller religionstillhörighet än vår egen.  

Därför har vi valt att inrikta vår studie mot kultur och religion eller annan trosuppfattning i 

förskolans verksamhet.    

1.1 Bakgrund 

FN:s barnkonvention har sin utgångspunkt om mänskliga rättigheter för barn (Unicef Sverige 

2009). Barnkonventionen arbetar för att barns rättigheter ska respekteras oavsett var i världen 

barnet lever. I artikel 30 i barnkonventionen står det att: 
 

I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer 
som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller 
urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin 
grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller 
att använda sitt eget språk (Unicef Sverige, 2009, Artikel 30). 

 

Förskolan har en lång historia som sträcker sig från mitten av 1850 – talet och fram till idag 

(Tallberg Broman 2010). Historiskt sett har förskolan, i förhållande till samhällets kontext, 

ständigt strävat efter en bättre omsorg, trygghet, lärande och fostran. Förskollärarens förmåga 

till att utveckla kunskap och förståelse för den kulturella mångfalden har ökat med hänsyn till 

den växande globaliseringen (a.a.).   

 

Förskolan är en kulturell mötesplats, dit barn anländer med olika erfarenheter och bakgrunder, 

vilket skall skapa en mångfald i lärandet (Skolverket 2010). Detta innebär att pedagogen har 

ett betydelsefullt uppdrag för att utveckla barnets förståelse för andras kulturer och 
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religionstillhörighet samt att förstå och leva sig in i andra människors livsvillkor. Det är därför 

betydelsefullt att redan i tidig ålder lyfta fram mångfalden av kulturer och religioner eller 

andra trosuppfattningar i förskolans verksamhet för att undvika fördomar och värderingar 

(Dever, Whitaker & Byrnes 2001; Norell Beach 1995). Mot denna bakgrund ser vi det 

väsentligt att studera hur ett antal förskollärare talar om hur de praktiskt arbetar för att 

synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i förskolans 

verksamhet. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med vår studie är att få en inblick i hur ett antal förskollärare talar om hur de praktiskt 

arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i 

förskolans verksamhet. 

 
 
Utifrån syftet har vi kommit fram till följande frågeställningar: 
 

• Hur talar förskollärarna om sina erfarenheter och uppfattningar om hur de praktiskt 

arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning 

i förskolans verksamhet?  

 

• Hur talar förskollärarna om hur de praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram 

kultur och religion eller annan trosuppfattning i relation till förskolans läroplan Lpfö98 

rev.2010? 

1.3 Studiens avgränsning 

Studien är avgränsad till förskolans verksamhet som vi själva kommer att verka i. Fokus är 

riktat mot hur förskollärarna talar om hur de praktiskt arbetar med att synliggöra och lyfta 

fram kultur och religion eller annan trosuppfattning. 
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1.4 Studiens deposition 

Studien består av inledning, bakgrund, syfte och problemformulering samt studiens 

avgränsning. Nedan presenteras följande avsnitt; 

 

Under avsnitt 2 presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. I avsnitt 3 redogörs 

litteraturgenomgången som inleds med en begreppsordlista där studiens centrala begrepp 

beskrivs. Vidare redogörs förskolans styrdokument följt av en historisk tillbakablick av 

förskolan och dess läroplan.  Litteraturgenomgången behandlar ett mångkulturellt samhälle, 

en förskola som social och kulturell mötesplats samt interkulturell kommunikation. Avsnitt 4 

beskriver och diskuterar studiens valda forskningsmetod, urval och genomförande samt hur 

bearbetning och analys genomfördes. Vidare diskuteras de etiska överväganden som vi tog 

hänsyn till i undersökningen. Avslutningsvis problematiseras och diskutera studiens valda 

forskningsmetod. I avsnitt 5 redovisas resultat och analys av vårt empiriska material kopplat 

till studiens teoretiska utgångspunkt. Slutligen görs en sammanfattning av analys och resultat 

kopplat till det centrala i undersökningen. Studien avslutas med en diskussion i avsnitt 6. I 

diskussionen diskuterar vi resultatet utifrån tidigare forskning, samtidigt som det görs en 

kritisk analys tillsammans med våra egna synpunkter och värderingar.  
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2. Teoretisk utgångspunkt 

Den valda teoretiska utgångspunkten för studien är ur ett sociokulturellt perspektiv, då vi 

hävdar att socialt samspel, interaktion och kommunikation bidrar till att uppnå en förskola för 

alla oavsett kulturell bakgrund och religion eller annan trosuppfattning (Säljö 2014). I relation 

till det sociokulturella perspektivet valde vi ett interkulturellt perspektiv som blir synligt i en 

mångkulturell lärandemiljö. Det interkulturella perspektivet har likt det sociokulturella 

perspektivet ett fokus på interaktion mellan olika kulturer (Lorentz 2006). Studiens teoretiska 

utgångspunkt hade möjligen kunnat utgå ur en fenomenografisk ansats, där det centrala är att 

beskriva människors uppfattningar om ett och samma fenomen men på olika sätt (Denscombe 

2009). Fokus ligger på att den intervjuade skall få ta upp frågor som denne upplever som 

viktiga, vilket inte sammanfaller med vårt val av semistrukturerade intervjuer. Vi valde att 

inte använda oss av den fenomenografiska ansatsen, då den saknar riktning mot ett socialt 

samspel och interaktion, vilket hade påverkat vårt sätt att analysera samt vårt slutliga resultat. 

Vi hävdar att det sociokulturella- och interkulturella perspektiven med interaktion och socialt 

samspel i centrum är relevant i relation till vårt forskningssyfte, att få en inblick i hur ett antal 

förskollärare talar om hur de praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och 

religion eller annan trosuppfattning i förskolans verksamhet. 

 

Nedan presenteras en kort genomgång av det sociokulturella- och interkulturella perspektivet. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv  

Teoretikern Lev S. Vygotskij står som en av de främsta företrädarna i det sociokulturella 

perspektivet (Säljö 2014). Vygotskij verkade under en mycket kort men intensiv period och 

dog år 1934, endast 38 år gammal. Hans teorier blev dock inte kända förrän på 1960-talet och 

det var först i början av 2000-talet som de tog fäste i Sverige (Vygotskij 1995; Pettersen 

2008). Vygotskijs teorier om utveckling och lärande har en betydande del i förskolans 

nuvarande läroplan Lpfö98 rev.2010 (Strandberg 2006). En av utgångspunkterna i det 

sociokulturella perspektivet är att lärande- och utvecklingsprocesser sker i två plan som 

Vygotskij uttrycker som en generell utvecklingslag. Först sker lärandet i ett socialt samspel i 

interaktion med andra, därefter mynnar det ut till den enskilda individens kunskap och 
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kompetens (Pettersen 2008). Lärandet blir som mest gynnsamt när det sker i en lämplig 

kontext (Strandberg 2006). Det underlättar att lära sig svenska om man befinner sig i Sverige 

och inte i Spanien. I det sociokulturella perspektivet benämns begreppet verktyg som en 

resurs i form av kommunikativa eller fysiska redskap. Det är med hjälp av verktygen barnet 

möter omvärlden.  

 

En av Vygotskijs grundtankar är att barnet ständigt befinner sig under utveckling och tillägnar 

sig nya kunskaper med stöd av dennes tidigare erfarenheter (Pettersen 2008; Strandberg 

2006). Vygotskij hävdar att barnets lärande sker i en proximal utvecklingszon och i den 

aktuella zonen framhävs barnets nuvarande utveckling. Vidare lär barnet i interaktion med 

andra som kan mer, följt av en individuell process för att uppnå den proximala 

utvecklingszonen. När barnet bemästrat kunskapen skapas en ny aktuell och proximal 

utvecklingszon, som blir grunden för fortsatt utveckling och lärande (a.a.).  

2.2 Interkulturellt perspektiv 

Det interkulturella perspektivet bli synligt och påtagligt i en mångkulturell lärandemiljö 

(Lorentz 2006). Utgångspunkten är dock att alla ser den mångkulturella lärandemiljön som en 

plattform för individer med skilda kulturella uppfattningar och värderingar. Den egna kulturen 

blir ofta normen för det som är normalt, det kan vara svårt att förstå världen från andra 

aspekter än den egna. Det är den dominerande kontexten och människan som har makten och 

förevisar förhållningssättet gentemot minoritetsgruppen (Elmeroth 2008).  

 

För att skapa social interaktion och interkulturell kommunikation mellan pedagoger och barn 

krävs det att uppmärksamheten riktas mot likheter och olikheter (Lorentz 2006). Norell Beach 

(1995) poängterar vidden av att inte släta ut skillnader och olikheter, då hon menar att det ger 

barnen förståelse för varandras skilda sätt att uppfatta kunskap och lärande samt meningen 

med livet. I en barngrupp där pedagogerna uppmärksammar olikheter kan barnen på ett mer 

naturligt sätt välkomna nya barn oavsett kultur och religion eller annan trosuppfattning.  
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3. Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt presenteras en begreppsordlista där de centrala begreppen i studien 

behandlas. Därefter kommer aktuell litteratur att bearbetas utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. 

3.1 Begreppsordlista 

3.1.1 Högtid 
Högtid är ett tillfälle där vardagens sysslor stannar av för att fira något. Högtider finns i 

kopplingar till religion, kultur eller land (Nationalencyklopedin 2014). 

3.1.2 Kultur 
Begreppet kultur innebär olika saker för olika människor. Man kan se det som ett arv av 

språk, idéer, ritualer, normer, värden, beteendemönster och historia. Människans tankar, 

känslor och invanda beteende styrs av den kultur och de människor man samspelar med. 

Kultur är ständigt föränderlig och påverkas av människor skapande, intryck och uttryck 

(Skolverket 2006; Ring 2006). 

3.1.3 Mångkultur 
Mångkultur är en benämning på samhällets tillstånd, det vill säga ett samhälle med flera 

kulturer, medborgare med skilda etniska och/eller kulturella och/eller religiösa bakgrunder 

(Lorentz 2004). 

3.1.4 Religion och annan trosuppfattning 
Religion framträds av olika dimensioner av uppfattningar och religiösa tillämpningar. Utifrån 

samhällets historia, politiska och ekonomiska kontexter befinner sig ständigt religion i rörelse 

och förändring. Genom nya uttryck som meditation, tron på en högre kraft, ande eller makt 

istället för en Gud eller om ett liv efter döden, förändras och nyanseras religiösa 

uppfattningar. Religionen formas och transformeras utefter människans individuella behov 
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(Skolverket 2014). Trosuppfattning är begränsat till en åskådning som grundar sig i samband 

med en religiös åskådning. Ateism och Agnosticism är åskådningar som är jämförbara med 

religion och omfattas av begreppet annan trosuppfattning (Diskrimineringsombudsmannen 

2012).  

3.1.5 Tradition 
Tradition är det sociala arv som lämnas över till den kommande generationen, som kan vara 

människors synsätt, värderingar, tro, moral och seder. Traditioner innebär också arvet av 

lokaler, kläder och redskap (Nationalencyklopedin 2014). 

3.2 Styrdokument 

Styrdokument är dokument såsom läroplan, skollag och allmänna råd samt olika stödmaterial 

som reglerar förskolans verksamhet (Skolverket 2013). Det är regeringen som utformar 

dokumenten och dessa skall avse samtliga skolformer.  

3.2.1 Skollagen 
Skollagen innehåller föreskrifter om skola och förskola där barns, elevers och dess 

vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter regleras (Sveriges Riksdag 2014). Innehållet i 

skollagen beslutas av Sverige Riksdag, som utger övergripande mål och riktlinjer för hur 

arbetet i förskolan ska utformas (Skolverket 2013). Förskolans verksamhet skall stimulera 

barnets utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Den växande rörligheten mellan 

nationsgränserna ökar den mångkulturella mångfalden i förskolan, vilket skall skapa respekt 

för varje människa oavsett bakgrund. Förskolans uppdrag är att varje barn skall känna 

delaktighet i sin egen kultur och utveckla respekt för andra kulturer (Skolverket 2010). I 

förskolans läroplan framhålls begreppet kulturell mångfald, men läroplanen fastställer inga 

anvisningar om hur arbetet skall genomföras (Lunneblad 2013). Ansvaret åligger pedagogerna 

att tolka och bryta ner dess strävandemål och därigenom utforma verksamhetens innehåll. I 

skollagen formuleras även förskolans och huvudmannens ansvar (Sveriges Riksdag 2014). 

Huvudman är den kommun där förskolan är placerad. Den 1 juli 2011 trädde den nya 

läroplanen för förskolan i kraft och samtidigt inrättades en ny skollag. Skollagen och 

förskolans läroplan är förankrade med varandra och de skall beröra samtliga förskolor i 

Sverige (a.a.). Efter lagändringar och läroplanens revidering har Skolverket tagit fram 
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allmänna råd för förskolan, som finns publicerade i Statens skolverks författningssamling 

SKOLFS 2013:179. (Skolverket 2013). Syftet med allmänna råd är att stödja och handleda 

huvudmän, förskolechefer och förskollärare i arbetet mot strävandemålen. De allmänna råden 

behandlar olika områden som Skolverket anser är viktiga att ge stöd och vägledning i, såsom 

flerspråkighet, normer och värden. Skollagen och förordningar samt tillförlitlig forskning och 

erfarenhet ligger till grund för de allmänna råden (SKOLFS:2011:69) Förordningar som styr 

olika skolformer utformas av regeringen. Förskolans läroplan är en förordning som i 

samarbete med skollagen styr förskolans verksamhet.  

3.2.2 Förskolans läroplan 
Skolverket (2014) framhäver att förskolan har en egen läroplan. I förskolans läroplan, Lpfö98 

rev.2010, beskrivs verksamhetens mål och riktlinjer samt förskolechefens ansvar för att 

förskolans verksamhet arbetar efter läroplanen. Förskolan kan utöver läroplanen även sätta 

upp egna mål. Läroplanen inledande del består av förskolans värdegrund och uppdrag 

(Skolverket 2010). Den andra delen inbegriper mål och riktlinjer, där rubrikerna normer och 

värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem och samverkan med 

förskoleklassen samt skolan och fritidshemmet framställs. Den tar också upp uppföljning, 

utvärdering och utveckling samt förskolechefens ansvar. Den reviderade läroplanen, som 

trädde i kraft den 1 juli 2011, är anpassad efter den reviderade skollagen (Skolverket 2010). 

Den förtydligar och kompletterar avsnittet om uppföljning, utvärdering och utveckling, 

förskollärares och förskolechefens ansvar. Lunneblad (2006) hänvisar till SOU 2005:56, som 

betonar pedagogens viktiga samhällsuppdrag, vilket också understryks i läroplanen.  

Förskolans läroplan slår fast vid allas lika värde oavsett social bakgrund, etnisk tillhörighet 

samt kultur och religion eller annan trosuppfattning (Skolverket 2010). Innehållet i läroplanen 

har utvecklats avseende hur förskolans verksamhet ska utformas jämfört med tidigare 

(Vallberg Roth 2011). Ett bra samarbete i arbetslaget och med förskolechef är en förutsättning 

för att fullfölja sitt uppdrag. 

3.2.3 FN:s barnkonvention 
FN:s barnkonvention har sin utgångspunkt om mänskliga rättigheter för barn (Unicef Sverige 

2009). Den 20 november år 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets 

rättigheter och den 2 september år 1990 trädde den i kraft. Det var första gången som det 

samlats ett folkrättsligt dokument med barns rättigheter. Länderna som godkänner dokumentet 
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binder sig till att förverkliga de 54 artiklarna. Samtliga av världens länder har skrivit under, 

med undantag för USA och Somalia som inte godkänt barnkonventionen (Gustafsson 2011). 

 

Barnkonventionen arbetar för att barns rättigheter ska respekteras oavsett var i världen barnet 

lever (Unicef Sverige 2009). De arbetar för såvitt humanitära insatser i ett krigsdrabbat land 

som att de arbetar för att ändra lagstiftning i Sverige. Barnkonventionen är inriktad på det 

enskilda barnet och innefattar såväl ekonomiska, sociala, kulturella som politiska rättigheter 

(Brodin & Lindstrand 2010).  

 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla 
respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna 
värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer 
som skiljer sig från barnets egen (Unicef Sverige 2009, Artikel 29c) 

 

Utifrån detta citat uttrycker Gustavsson (2011) att ett barn skall vara stolt över sin familj, sitt 

ursprung och sin kultur. För att barnet skall kunna utveckla respekt för sitt ursprung är det av 

betydelse att andra respekterar och värdesätter barnets familj och i den kultur barnet lever i. 

Förskolan skall i sitt uppdrag arbeta i en internationell anda av solidaritet och låta det prägla 

hela verksamheten. Därmed ska verksamheten sträva efter att varje barn utvecklar en respekt 

för andras kulturer. Ett uppdrag som blivit alltmer angeläget i det mångkulturella samhället 

som råder. 

3.3 Förskolans historia 

I följande avsnitt presenteras en historisk tillbakablick om förskolans utveckling och läroplan, 

utifrån studiens syfte att få en inblick i hur ett antal förskollärare talar om hur de praktiskt 

arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i 

förskolans verksamhet. Förskolan och dess läroplan är starkt präglad av sin historia som 

sträcker sig från mitten av 1800-talet till början av 2000-talet (Tallberg Broman 2010; 

Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992). 

3.3.1 Från kristen lära till pedagogisk verksamhet 
I mitten av 1800-talet förändrades det svenska samhället, då industrialiseringen bidrog till att 

barn behövde fostras och tas omhand medan mödrarna arbetade. Den första småbarnsskolan 
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grundades i Sverige år 1834, inspirerad av Carl af Forsell, som inhämtade influenser från den 

engelska småbarnsskolan. År 1841 gav Forsell ut en handbok för småbarnsskolor som utgick 

från Lilla Katekesen och Barndomens paradis (Vallberg Roth 2011). Lilla Katekesen innehöll 

fem stycke av den kristliga läran. Handboken utgjordes av arbetsmetoder för småbarnsskolan 

och läroplanens huvudinnehåll och kristendomsundervisning. Undervisningen bedrevs i 

kyrkoinfluerade skolsalar med långbänkar och katedern påminde om en predikstol samt en 

svart tavla för psalmnummer. Undervisningen syftade till att barnen skulle upprepa det 

lärarinnan sa tills de behärskade läroämnet. Det var massundervisning, då det inte fanns 

utrymme för inlärning på individnivå. Barnen beskrevs som lärjungar och lärarinnan var 

gudfruktig, ordentlig, ren och kunnig. I småbarnsskolorna vistades barn från två till sju års 

ålder. De barn som kom till småbarnsskolorna var främst barn från fattiga arbetarfamiljer där 

modern arbetade (a.a.). 

 

Runt 1850/60-talet ifrågasattes kyrkans auktoritet och sekulariseringsprocessen utmärktes och 

därmed förlorade adeln och prästerna sin status och makt (Vallberg Roth 2011). Den kyrkliga 

traditionen övergick till en alltmer borglig tradition. Under 1860-talet reviderades 

småbarnsskolans läroplan, vilket ledde till att Friedrich Fröbels teorier influerades i 

verksamheten. Leken blev mer central och undervisningen skulle anpassas efter barnets ålder 

och utvecklingsnivå (Vallberg Roth 2011). Barnet skulle skyddas från den hårt styrda 

skolundervisningen genom att bedriva undervisningen utifrån barnets utvecklingsnivå. Det 

pedagogiska arbetet i den svenska förskolan grundar sig i Friedrich Fröbels teorier (Stenmalm 

Sjöblom & Johansson 1992). Fröbel var den första som på ett systematiskt sätt utformade en 

pedagogisk metod för arbetet med små barn. Den pedagogiska metoden grundade sig på att 

barns upplevelser av verkligheten skulle vara en central del i undervisningen. Sagor, sånger 

och fingerlekar ersätter psalmer och de bibliska berättelserna (Vallberg Roth 2011). Fröbel 

utformade så kallade gåvor som var religiöst förankrade och bestod av en boll, en kub, en 

cylinder och ett klot.  

3.3.2  En förskola för alla  
År 1896 öppnade förskole pionjären Anna Eklund den första barnträdgården i Sverige med 

influenser från Friedrich Fröbels teorier (Tallberg Broman 1995; Stenmalm Sjöblom & 

Johansson 1992; Vallberg Roth 2011). De barn som vistades i barnträdgårdarna var från 

välbärgade familjer där modern inte förvärvsarbetade. Barnträdgårdarna syftade till att 
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stimulera barnen i en pedagogisk miljö som främjade deras utveckling, samtidigt som modern 

ansågs behöva några timmars avlastning. I början av 1900-talet fram till år 1930 ökade 

arbetslösheten vilket påverkade samhällets ekonomiska situation. Nya pedagogiska perspektiv 

växte fram som innefattade att samtliga barn oavsett social bakgrund var berättigade till vuxna 

som stöttar och hjälper dem i sin utveckling (Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992). De 

ekonomiska samhällsförändringarna påverkade de Fröbelsinspirerade verksamheterna, då 

hans teorier nämndes mycket sparsamt (Vallberg Roth 2011). År 1943 tog Socialstyrelsen 

över ansvaret för förskolans verksamhet, vilket tidigare ålagts det svenska Fröbelförbundet. 

Socialstyrelsen utvecklade arbetsplaner under 1963 och 1965, där det uttrycktes övergripande 

mål och motiv med verksamheten, som utgick ifrån nyckelord som demokrati, jämlikhet och 

trygghet. Förskolan skulle utifrån en demokratisk grundsyn samarbeta med hemmen för att 

fostra barnen till goda samhällsmedborgare. Särskild uppmärksamhet riktades till barn med 

språkliga hinder samt barn med annan etnisk bakgrund än svensk (a.a.). I förhållande till 

tidigare riktlinjer trädde viktiga förändringar i kraft, då bön och kateketiskt innehåll övergavs 

till att benämnas i termer av livsåskådningsfrågor. Detta innebar en bearbetning av frågor om 

människors olika värderingar beroende på tro, nationalitet och uppväxtvillkor. Efter andra 

världskriget ökade arbetskraftsinvandringen, som resulterade i att Socialstyrelsens texter 

inriktade ett speciellt utrymme på invandrarbarn och hemspråksträning. Litteraturen hade 

genomgått en förändring, genom att de bibliska texterna ersattes av populärvetenskapliga 

faktaböcker. Utifrån populärvetenskapliga faktaböckerna skulle barnen förstå etiska dilemman 

och livsfrågor (a.a.).  

3.3.3 1960-talet till dagens förskola och läroplan 
I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet skedde stora samhällsförändringar på 

arbetsmarknaden (Tallberg Broman 2010). Både modern och fadern förvärvsarbetade och 

bidrog till familjens ekonomi, vilket skapade nya förutsättningar och behov för barnet. 

Förskolan utvidgade och föräldrarnas närvaro avlägsnades, då utbildad personal ansågs vara 

experter på barnets lärande och utveckling. År 1968 tillsattes barnstugeutredningen med syfte 

att alla barn oavsett social bakgrund skulle erbjudas barnomsorg innan inträdandet i 

grundskolan. År 1975 grundades den första förskolelagen, som innebar att alla barn som var 

sex år gamla skulle erbjudas att delta i den allmänna förskolan och kommunerna blev skyldiga 

att erbjuda alla sexåringar en plats (Skolverket 2003). År 1998 fick den svenska förskolan sin 

första läroplan och kom att utges som Lpfö98 och år 2010 reviderades denna läroplan och 
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namngavs Lpfö98 rev.2010 (Vallberg Roth 2011). I förskolans läroplan Lpfö98 rev.2010 

betonas att förskolan vilar på demokratins grund, där ett av förskolans viktigaste uppdrag är 

att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på (Skolverket 2010).  

3.4 Ett mångkulturellt samhälle 

Sverige beskrivs som ett mångkulturellt samhälle (Lunneblad 2013). Idag uttrycks också 

mångkulturellt som mångfald. Mångkulturellt samhälle är svårdefinierat och utifrån 

förskolans innehåll grundar sig begreppet ofta på kultur, etnicitet och identitet. Lunneblad 

(2013) beskriver ett mångkulturellt samhälle som ett samhälle där människor lever, bor och 

arbetar tillsammans oavsett etnisk-, kulturell- eller religiös bakgrund. Ofta talas det, dock med 

modifiering, om att Sverige har förvandlats från ett kulturellt homogent till ett kulturellt 

heterogent samhälle. Lorentz (2004) kritiserar detta då han menar att det alltid har förekommit 

skillnader i svenska samhällets kultur, livsstil och språk, vilket har skapat och format olika 

kulturella miljöer. Det finns tydliga skillnader från förr och nu, när man talar om det 

mångkulturella samhället, då man idag betonar de kulturella, etniska och religiösa skillnader. 

Den ökade rörligheten mellan nationsgränserna har inneburit en integrationspolitik som 

betonar vikten av att främja och lyfta fram mångfald och mångkultur för Sverige.  Förskolans 

läroplan betonar att förskolan är en kulturell mötesplats, där kulturell mångfald ska ge barnen 

möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett kultur och religion 

eller annan trosuppfattning (Skolverket 2010).  

3.5 Förskolan som social och kulturell mötesplats  

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som skall förbereda barnet för ett liv i ett 

alltmer globaliserat samhälle (Skolverket 2004a). För en stor del av de icke etniskt svenska 

familjerna är förskolan det första mötet med svensk kultur. Norell Beach (1995) slår därmed 

fast att det är nödvändigt att tillämpa ett mångkulturellt arbetssätt med den mångfald av 

kulturer som råder i förskolans verksamhet. Detta framhävs även tydligt i förskolans läroplan, 

där det uttrycks att barnet skall utveckla sin förmåga till att förstå andra människors kulturella 

bakgrund och religionstillhörighet (Skolverket 2010). Ett mångkulturellt arbetssätt innebär att 

vara öppen för andra kulturer och visa en vilja att lära känna barnets kultur och språk 
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(Lunneblad 2013). Förskollärarens förhållningssätt till det mångkulturella samhället är en 

viktig del i ett mångkulturellt arbetssätt. Vidare menar Lunneblad (2013) liksom förskolans 

läroplan att en medvetenhet i såväl det egna kulturarvet som delaktighet i andras kulturer 

bidrar till att barnet utvecklar förmågan att förstå och leva sig in i andra människors 

värderingar och livsvillkor (Skolverket 2010). Dalgren (2012) hänvisar till Norell Beach 

(1995) som betonar vikten av att pedagogen lyfter fram barngruppens mångfald och olikheter 

som något positivt och spännande. Det är den vuxnes värderingar för olikheter som ger 

avtryck på barnet. Därigenom hävdar Norell Beach (1995) att om den vuxne väljer att släta ut 

och blunda för skillnaderna kan det bidra till att barnet skyggar för det som är främmande. 

Barnet lämnas då att lösa svåra livsdilemman själva och riskerar att påverkas av samhällets 

fördomar och stereotypa föreställningar.  

 

I förskolans uppdrag ingår det att utveckla barnets eget kulturskapande samtidigt som 

förskolan skall överföra ett kulturarv av värden, traditioner, språk och kunskaper (Skolverket 

2010). Samtidigt som verksamheten skall utgå från barnets tidigare erfarenheter, tankar och 

behov. I likhet med detta menar Norell Beach (1995) att det centrala är att lyfta barnets 

kunskaper och erfarenheter samt att utgå ifrån vad barnet vill dela med sig av. Det är 

betydelsefullt att redan i tidig ålder påvisa mångfalden av religioner eller annan 

trosuppfattning, för att undvika fördomar och diskriminering (Dever, Whitaker & Byrnes 

2001). Religionen ger avtryck i individens kulturella tillhörighet. Därmed menar Ring (2006) 

och Skolverket (2004a) att religionen formar individens liv, moral, politiska åsikter, livsstil 

och identitet. Kultur innebär olika saker för olika människor. Kultur kan ses som ett arv av 

språk, idéer, ritualer, normer, värden, beteendemönster och historia. Människans kultur 

formas i interaktion med andra människor, därmed menar Ring (2006) att kulturen ständigt är 

i förändring. Den svenska förskolan är icke-konfessionell, vilket innebär att det inte får 

förekomma religiösa inslag i verksamheten (Skolverket 2012). Under olika högtidsfirande 

såsom påsk och jul går det bra att besöka kyrkan, dock får det inte förekomma någon form av 

välsignelse, predikan, trosbekännelse eller bön. Dock poängterar Lunneblad (2013) att 

tyngdpunkten skall vara på tradition, högtidlighet och känsla av samhörighet. Förskolans 

lucia-, jul-, påsk- och midsommarfirande utmärks ofta av sånger och ramsor som skapar en 

gemenskap. Samhällsförändringar har medfört till ett alltmer sekulariserat samhälle där 

religiösa riter och ceremonier har fått en allt mindre betydelse för människor (Ring 2012). 

Därav uppmärksammas oftast inte de religiösa yttringarna i firandet på förskolan. Det kan 
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därför vara känsligt att samtala om religion eller annan trosuppfattning, då det kommit att bli 

en alltmer privat angelägenhet.  

3.6 Interkulturell kommunikation 

Kommunikation är ett sätt att grundlägga gemenskap, samarbete och förståelse mellan 

människor (Lorentz 2013). Interkulturell kommunikation medverkar till förståelse för den 

egna kulturella identiteten. Interkulturell kommunikation kan enligt Lorentz (2013) översättas 

till människans sätt att kommunicera med varandra där nationalitet, länder och kulturer skiljer 

sig. I dagens mångkulturella samhälle är förmågan till interkulturell kommunikation 

grundläggande.  Detta för att klara av att kommunicera och att förbereda sig för framtidens 

utbildnings- och arbetsmarknad (Lorentz 2004). I Sverige växer barn upp i ett allt mer 

globaliserat samhälle som präglas av kulturell mångfald. I förskolan är således det centrala att 

låta barnen få upptäcka och lära känna andras sätt att leva, tänka och se ut samt förhålla sig i 

relation till sin egen familj och umgängeskrets (Norell Beach 1995). För att en välutvecklad 

interkulturell kommunikation ska formas mellan två olika individer från två olika kulturer, 

måste hänsyn tas till vilken kunskap dessa har om språk och kultur samt om hur och på vilket 

sätt de talar med varandra (Lorentz 2013). Det är också viktigt att ha förståelse och empati för 

olika värderingar, normer och beteende beroende av kulturell tillhörighet. Annan central 

aspekt är också att ha insikt med ens starka respektive svaga sidor samt insikt om ens identitet 

och dess kunskap. När man talar om en välfunnen interkulturell kommunikation har förståelse 

för olikheter och likheter i människans sätt att kommunicera synliggjorts. Med detta vill man 

säga en tolkning av normer, traditioner och beteenden i relation till människans uppväxt och 

uppfostran i olika kulturer, länder och nationer. För att man kan tolka eller har en förståelse 

för ord på olika språk, innebär inte att man har kunskap om interkulturell kommunikation. För 

att kommunicera med människor från andra kulturer fordras mer än bara språket (a.a.). Vikten 

läggs också på att ha kännedom om de kulturella likheter och olikheter. I förskolans 

verksamhet är pedagogens förmåga betydelsefull till interkulturell kommunikation, då 

kulturell mångfald är utmärkande. Pedagogens fallenhet för god kommunikation med 

föräldrar är betydande för barnets välbefinnande i förskolan (Skolverket 2010).  
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3.6.1 Föräldrasamverkan 
För att underlätta samverkan menar Sandberg & Vuorinen (2007) att det är viktigt att 

pedagogerna har goda kunskaper om föräldrarnas kulturella bakgrund, trosuppfattning och 

uppfostringsmetoder samt synen på värdegrunden. Även förskolans läroplan uttrycker att 

förskolans samarbete med föräldrarna är av betydelse för barnets välbefinnande, utveckling 

och lärande (Skolverket 2010). Därför skall förskolans arbete med barnen ske i ett nära 

förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Förskolan skall vara ett komplement till hemmet 

och skapa givande möjligheter för att barnet skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Likt 

förskolans läroplan beskriver Sandberg & Vuorinen (2007) att det är den dagliga kontakten 

och föräldrasamtal i form utvecklingssamtal som är den viktigaste samverkansformen, för 

såväl föräldrar som pedagoger. Samtalen inger en trygghet till föräldrarna som kontinuerligt 

får följa barnets vardag på förskolan. Det är av stor vikt att föräldrar och pedagoger har insikt 

i  vad de förväntar sig av varandra för att undvika missförstånd (Ekholm & Hedin 1995).  

 

I mötet med familjer med en ickesvensk etnicitet är pedagogernas lyhördhet och kunskap av 

särskild för ett välfungerande samspel (Andersson 1994). För att få ett stort 

föräldraengagemang uttrycker Sandberg & Vuorinen (2007) likt Andersson (1994) att det är 

betydelsefullt att pedagogerna utvecklar samverkansformer som är anpassade till den aktuella 

barngruppens föräldrar. I de förskolor som har en rik kulturell mångfald utmärks oftast 

samverkansformerna av lättsamma aktiviteter där pedagoger och föräldrar lär känna varandras 

kultur- och normsystem (Sandberg & Vuorinen 2007). Samtidigt poängterar Ellneby (2007) 

vikten av att lyfta fram likheter och olikheter mellan kulturerna hos såväl familjen som i 

förskolans verksamhet. Det ger en insyn i båda parters barnsyn och uppfostringsmetod och 

därmed underlättas samarbetet. Ellneby (2007) diskuterar att skillnaden i uppfostringsmetoder 

kan variera stort mellan olika kulturer, oavsett var i världen vill alla föräldrar sitt barns bästa. 

Förskolan har ett ansvar att bjuda in barnet på det som är svenskt, den svenska kulturen måste 

förmedlas utan att kränka barnets egen kultur. För att inte kränka barnets kultur är det viktigt 

att synliggöra barnets traditioner och högtider samt språk.  

3.6.2 Modersmålet ett viktigt förstaspråk 
I Sverige växer många barn upp med ett eller flera modersmål vid sidan av det svenska 

språket (Skolverket 2004a). Modersmålet är det första språket man lär sig. Inom forskning 

används idag även begreppet förstaspråk, då det görs skillnad på barnets första- och andra 
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språk. Om ett språk lärs in före tre års ålder nämns det som ett förstaspråk, lärs det däremot in 

efter tre års ålder nämns det som ett andraspråk. Därav är det av betydelse att förskolans 

verksamhet skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska skall få möjlighet att 

utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket (Skolverket 2010). Barnet behöver få 

positiva upplevelser av sitt språk samtidigt som pedagogerna måste lyfta barngruppens 

variation av olika språk (Ladberg 2003). För att det skall finnas möjligheter att skapa 

främjande språksituationer framhåller Ladberg (2003) att det krävs ett genomtänkt arbetssätt, 

där det centrala är organisation av barngruppen, placering av barnen samt stöd till 

pedagogerna. Pedagogerna behöver fortlöpande utbildningsmöjligheter i språk- och 

kulturfrågor samt i ett språkfrämjande förhållningssätt för sin yrkesutveckling i den 

mångkulturella förskolan. 

 

Språk och kultur hänger oupplösligt samman och det är genom språket kulturen uttrycks 

(Ladberg 2003). Det är oundvikligt att enbart lära sig ett nytt språk utan att lära sig något om 

den kultur som språket tillhör, såsom tonfall och kroppsspråk (Skolverket 2004b). Barn som 

lever i flerspråkiga familjer har en större möjlighet att förvärva föräldrarnas kulturarv om de 

kan föräldrarnas språk (Ladberg 2003). Det är inga problem att utsätta ett barn för ett nytt 

språk, däremot hävdar Ladberg (2013) att det kan bli problematiskt om möjligheten att 

använda det språk barnet redan känner sig trygg och kan göra sig förstådd med tas bort. 

Trygghet är en grundförutsättning för att barnet ska ta till sig nya kunskaper. För att öka 

barnets förmåga att använda sitt modersmål är det av stor vikt att barn med samma språk 

placeras i samma grupp. Ladberg (2003) hävdar att i en barngrupp med färre olikheter av 

språk har pedagogerna större möjlighet att lära och intressera sig för barnets språk och kultur. 

Däremot framhävs problematiken för pedagogerna när ett barn är ensamt om sitt ursprung i en 

i övrigt svensk barngrupp, då riskerar barnet istället att bli gömd i sin egen kultur eller 

religion och behandlas som ett barn med svenskt ursprung.  
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens val av forskningsmetod, urval och hur insamlingen av 

det empiriska materialet genomfördes i relation till hur åtta förskollärare talar om hur de 

praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan 

trosuppfattning i förskolans verksamhet. Bearbetning av det empiriska materialet samt etiska 

övervägande kommer att behandlas.  

4.1 Kvalitativ undersökning 

Valet föll på kvalitativ undersökningsmetod, som inom hermeneutiken innebär tolkningslära 

(Stensmo 2007). Det insamlade materialet tolkades grundligt, för att finna likheter och 

olikheter. Utifrån från den kvalitativa metoden belystes förskollärarnas tal om hur de praktiskt 

arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i 

förskolans verksamhet. Det kvalitativa materialet utmärktes i verbal form av informantens 

talande ord under intervjun samt kompletterande anteckningar från informanten. Vårt resultat 

och slutsats grundar sig på det material som har samlats in (Denscombe 2009). Genom 

metoden grundades våra slutsatser på hur informanten talade om det praktiska arbetet med att 

synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i förskolans 

verksamhet, vilket benämns som induktiv slutsats (Stensmo 2007).  

4.1.1 Semistrukturerad intervju 
Studien genomfördes med personliga intervjuer, där upplägget av intervjuerna utfördes med 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebar att vi hade färdiga frågor 

utifrån syftet med vår studie (Denscombe, 2009). Som intervjuare var vi, likt det Denscombe 

(2009) framhäver, införstådda med vikten av att vara flexibel när det gällde ordningsföljden 

på frågorna. För att undvika snedvridningar och fördomar från tidigare teorier och forskningar 

förstod vi betydelsen av att hålla oss objektiva. En av fördelarna med att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer är att informantens svar tillåts att vara öppna (a.a.). Samtidigt 

ligger tyngdpunkten på informantens tillåtelse att utveckla sina idéer och tala utförligt om hur 

de praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan 
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trosuppfattning. Vi formulerade frågor utifrån förskolans läroplan och dess innehåll riktat mot 

vårt syfte och problemformuleringar. Utgångspunkten i frågorna var för att få en inblick i 

förskollärarnas tankar och föreställningar utifrån deras yrkesroll om kultur, religion och 

mångkulturellt arbetssätt samt identitet. Begreppen genomsyras i somliga frågor, därav ansåg 

vi att det var av betydelse för att vi skulle få en förståelse för förskollärarnas svar. De 

semistrukturerade intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning av en diktafon. Den 

slutliga analysen innefattar en process, där den teoretiska utgångspunkten och nyckelbegrepp 

ständigt växlar mellan koder, kategorier och begrepp som använts i materialet. (a.a.).  

 

En av fördelarna med att använda intervjuer var dess flexibilitet, då det skapade möjligheter 

för oss att följa upp informantens tankar och idéer samt dess svar på frågorna (Bell 2006). En 

nackdel med intervjuerna var att det krävde mycket tid, både i transkribering och i analys av 

material.  

4.2 Pilotstudie 

Inför intervjuerna genomfördes två pilotintervjuer med syfte att bepröva frågorna och den 

beräknade tiden för en intervju. Det är av stor vikt att testa frågor inför den kommande 

intervjun för att utveckla vår egen förmåga att på ett professionellt sätt ställa frågor till 

informanten (Bell 2006). Frågorna prövades i en pilotstudie som föranledde till förändring i 

frågornas utformning samt intervjuns tidslängd (Bilaga 2).  

4.3 Urval 

Vid urvalet av undersökningsgrupp togs det hänsyn till informanternas bidragande faktorer 

som dess yrkesroll som förskollärare i en kommunal förskola. Valet av antalet förskollärare 

relaterades till den tidsrymden studien omfattade. Vi gjorde ett slumpmässigt urval av 

förskollärare, då det var svårt att får förskollärare att medverka i undersökningen. Ett flertal 

av de tillfrågade förskollärarna avböjde på grund av tidsbrist. Samtliga förskollärare talade om 

hur de praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion i förskolans 

verksamhet. Förskollärarna som intervjuats är åtta verksamma förskollärare i fem olika 

kommunala förskolor.  
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Stukát (2011) uttrycker i samråd med Vetenskapsrådet (2002) att konfidentialitet innebär att 

samtliga informanter i studien inte ska kunna identifieras. Informanten ska vara medveten om 

att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Vi har valt att presentera informanterna 

i samförstånd med konfidentialitetskravet. 

 

F1 – Förskollärare 

F2 – Förskollärare 

F3 – Förskollärare 

F4 – Förskollärare 

F5 – Förskollärare 

F6 – Förskollärare 

F7 – Förskollärare 

F8 – Förskollärare  

4.4 Genomförande 

Det insamlade materialet utfördes med semistrukturerade intervjuer av åtta verksamma 

förskollärare i kommunala förskolor, belägna i olika upptagningsområden. Genom muntlig 

kontakt bestämdes tid och plats med respektive informant, därefter skickades ett skriftligt 

missivbrev ut till samtliga informanter. I missivbrevet (Bilaga 1) delgavs Vetenskapsrådets 

etiska principer, Informationskravet, Samtyckeskravet och Konfidentialitetskravet samt 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi valde att delge informanterna studiens syfte och 

dess innehåll, för att de på så sätt skulle få en inblick i ämnet (Denscombe 2009). Dock 

uteslöts det att delge frågorna innan intervjun, då vi ansåg att informanten skulle få möjlighet 

att förbereda och undersöka ämnesområdet. Det skulle då funnits risk att informantens svar 

blivit ytliga och opersonliga (Rosenqvist & Andrén 2006). Detta hade kunnat föranleda till 

skevhet i vårt slutliga resultat. Skevhet beskrivs som förutfattade uppfattningar, där 

informanten får möjlighet att läsa på för att ge det svar som informanten tror att vi vill ha 

(Bell 2006). Efter pilotstudien korrigerades en del av frågorna, då frågorna ansågs otydliga 

(bilaga 2). Intervjuerna dokumenterades med användning av en diktafon och transkriberades 

efter genomförandet. 
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4.5 Bearbetning & Analys 

Bearbetningen och analysen utförde vi genom att avlyssna de inspelade intervjuerna och 

därefter transkriberades intervjumaterialet. Kompletterande anteckningar ingår också i 

bearbetningen och analysen.  

 

Utifrån vårt syfte om att få en inblick i hur ett antal förskollärare talar om hur de praktiskt 

arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i 

förskolans verksamhet, fick vi fram relevant material som gav oss svar på våra 

frågeställningar. Innehållet i intervjuerna tolkades grundligt för att finna likheter och olikheter 

samt nyckelbegrepp. Bearbetningen av materialet inleddes med att finna nyckelbegreppen 

kultur, religion, trosuppfattning, tradition, högtid samt hur förskollärarna talar om det 

praktiska arbetet. Därefter bröts nyckelbegreppen ner och förskollärarnas uttalande om det 

praktiska arbetet ner till ytterligare kategorier. Vidare delades de nya kategorierna in under 

rubrikerna förskolläraren, kultur och religion samt mångkulturellt arbetssätt. Slutligen 

bearbetades materialet ner till nya underkategorier som analyserades till det slutliga resultatet. 

De slutliga kategorierna presenteras som rubriker under resultat och analys avsnittet. 

4.6 Tillförlitlighet 

Oavsett val av metod måste man alltid kritiskt granska det empiriska materialet för att avgöra 

dess tillförlitlighet (Bell 2006). Reliabiliteten beskrivs som ett mått för att få fram om 

metoden ger samma resultat som utförts under samma villkor men vid olika tillfällen. En yttre 

påverkan som informantens tidsbrist, feltolkning av frågorna eller ordningsföljden på frågorna 

kan ha påverkat informantens svar (Stukát 2011). Likt Bell (2006) kan vi utifrån detta inte 

garantera att liknande forskning under samma villkor skulle visa på samma resultat, då vi som 

intervjuare blivit en del av i undersökningen. Vi är liksom Denscombe (2009) framhäver, 

medvetna om att informanten kan har påverkats av vårt syfte, då religion kan uppfattas som 

ett känsligt ämne att tala om. Vi är även införstådda med att informanten kan ha svarat som 

denne tror att vi förväntar oss. 

 



25 

Med validitet menas att undersökningen tar hänsyn till syftet och att avsikterna med 

undersökningen utförs utan att väga in annat innehåll (Bell 2006). Utifrån detta anser vi att 

forskningsfrågorna i undersökningen är väsentliga och välformulerade i relation till vårt syfte.  

Vi är medvetna likt det Stukát (2011) uttrycker om att avgränsningen av vårt urval har 

påverkat studiens resultat och därmed är inte resultatet generaliserbart. Däremot anser vi att 

vårt urval är representativt då vi valt att intervjua den yrkesgrupp som våra frågor är riktade 

emot.   

4.7 Etik 

Inför intervjun informerades informanten i ett skriftligt brev med information om att namn, 

kön och arbetsplats inte kommer att avslöjas, vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att 

konfidentialitetskravet uppfylls. Informanten underrättades om dennes frivillighet till 

medverkan samt dess rättighet att avbryta intervjun utan negativ påföljd, detta enligt 

informations- och samtyckeskravet. I samförstånd med Vetenskapsrådet (2002) 

nyttjandekravet informerades informanterna om att insamlad data endast kommer att 

användas i forskningssyfte.  

 

Religion kan uppfattas som ett känsligt ämne att tala om och därför valde vi att rikta frågorna 

mot informantens yrkesroll för att minska känsligheten för ämnet. Vi är medvetna om att 

informantens svar kan ha påverkats av det och av oss som intervjuare samt vårt sätt att ställa 

frågorna (Denscombe 2009). Vi är införstådda med att informanten kan ha svarat som denne 

tror att vi förväntar oss. Hade däremot forskningsmetoden varit enkätundersökning eller 

frågeformulär hade resultatet kunnat bli annorlunda. Det var vår skyldighet att hålla oss till 

den gällande lagstiftning som berör sättet att samla in och behandla material (a.a.). Samtliga 

informanter i studien blev informerade om studiens syfte, informantens frivillighet och dennes 

rätt att avbryta intervjun. Informanten informerades om att samtliga uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Samtliga uppgifter som på något sätt kunde leda till identifiering 

avkodades, så att utomstående inte kan identifiera inblandade informanter (Stukát, 2011).  
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4.8 Metoddiskussion 

Valet föll på kvalitativ undersökningsmetod, då vi anser att denna metod gav oss förståelse för 

hur förskollärarna talar om hur de praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och 

religion eller annan trosuppfattning i förskolans verksamhet. Nackdelen med denna metod är 

att vi som forskare ständigt påverkar materialet genom våra erfarenheter och tolkningar 

(Denscombe 2009). Detta kan ha påverkat studiens resultat och resultatet hade kunnat bli 

annorlunda om det utförts av en annan forskare. Vi anser ändå att den kvalitativa metoden var 

den metod som var lämpligast för få svar på vårt syfte och frågeställningar. Studien 

genomfördes med personliga intervjuer, där upplägget av intervjuerna utfördes med 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att vi hade färdiga frågor utifrån syftet med vår 

studie, dessa frågor ställdes under så liknande förutsättningar som möjligt. Vi valde att delge 

informanterna studiens syfte och dess innehåll, för att de på så sätt skulle få en inblick i ämnet 

(a.a.). Dock uteslöts det att delge informanterna frågorna innan intervjun, då vi likt Rosenqvist 

& Andrén (2006) ansåg att informanten skulle få möjlighet att förbereda och undersöka 

ämnesområdet och då det skulle finnas en risk att dess svar blir ytliga och opersonliga. Valet 

av antalet förskollärare relaterades till den tidsrymden studien omfattade. Vi är medvetna om 

att avgränsningen har påverkat studiens resultat, då ett större antal informanter hade medfört 

till ett bredare underlag för vårt analys- och resultatavsnitt. Dem åtta intervjuerna utgav ändå 

ett omfattande och intressant material att arbeta med, något vi menar likt Stukát (2011) att en 

enkätundersökning eller ett frågeformulär som metod inte skulle givit oss. Nackdelen med 

enkäter och frågeformulär kan vara att informantens svar inte blir lika öppna som under en 

intervju och deras tillåtelse att utveckla och motivera sina tankar, erfarenheter och visioner 

kan bli svårt. En av förutsättningar för att få utförliga svar erfordras informantens förmåga att 

uttrycka sig skriftligt. Däremot kan frågeformulär och enkäter ge en större mängd material på 

kortare tid än vad en intervju kan ge (a.a.). 

 

Vi valde att intervjua åtta yrkesverksamma förskollärare i förskolans verksamhet, för att det är 

i den verksamheten och den yrkesrollen vi kommer att verka i. Valet av förskollärare var 

slumpmässiga, då det var svårt att få förskollärare att medverka i undersökningen. Ett flertal 

av de tillfrågade förskollärarna avböjde på grund av tidsbrist. En diskussion har förts om 

huruvida det slumpmässiga valet av förskollärare kan ha påverkat resultatet. Hade vi däremot 

valt ett subjektivt urval, där vi hade haft tidigare kännedom om informanterna eller förskolan 

placering, hade resultatet kunnat få ett annat utfall (Denscombe 2009). Några av frågorna i 
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intervjuerna har inte djupgående redovisats i resultat och analysdelen. Vi har också medvetet 

valt att inte redovisa samtliga informanters uttalande under varje rubrik, då vi hävdar att 

svaren inte varit relevanta i relation till vårt syfte och frågeställningar. Bearbetningen och 

analysen utförde vi genom att avlyssna de inspelade intervjuerna och därefter transkriberade 

vi intervjumaterialet. Kompletterande material i form av anteckningar ingick också i 

bearbetningen och analysen.  
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5. Resultat och Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat och en kort analys med fokus på hur 

förskollärarna talar om hur de praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur, 

religion, traditioner och högtider i förskolan. Studiens resultat och analys berör även 

förskollärarnas erfarenheter, tankar och visioner samt arbetet mot en förskola för alla barn 

oavsett kultur och religion. Vårt insamlade material har bearbetats och analyserats och detta 

presenteras under följande rubriker; Den sekulariserade förskolan?, Är vi alla lika?, Öppenhet 

för alla barn? samt Förskolan, en kulturell mötesplats. Resultat och analys är kopplat till vår 

teoretiska utgångspunkt. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning. 

5.1 Den sekulariserade förskolan?  

I intervjuerna lyfter samtliga förskollärare (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8) att jul och påsk är 

högtider som på olika sätt uppmärksammas i förskolan. F7 inleder med att de högtider som 

uppmärksammas på förskolan är de traditionella och kristna högtiderna som lucia, jul, påsk 

och midsommar. F7 berättar att förskolans högtider utgörs av det kristna budskapet, men att 

det upplevs som alltför invecklat att fördjupa och lyfta fram det kristna budskapet. F7 

beskriver att högtiderna arbetas som ett tema där barnets erfarenheter, tankar och intresse 

bearbetas om vad jul är och om vad de tycker är spännande och mysigt. F7 uttrycker sig likt 

Vygotskijs (Säljö 2014) tankar om att barnets erfarenheter, tankar och intresse ska ligga till 

grund för det fortsatta lärandet. F8 berättar att förskolan firar jul och påsk samt midsommar. 

F8 poängterar dock att förskolan däremot har valt att plocka bort benämningarna jul, påsk och 

midsommar, istället kallar dem det för vinter-, vår- och sommarfest. F8 understryker vikten av 

att dessa festtillfällen inte har någon religiös anknytning. F3 berättar att förskolan 

uppmärksammar barnets nationaldag. F3 anser att det är viktigt då barnets bakgrund, 

erfarenheter och nationalitet är viktig för identitetsutvecklingen och menar att det är viktigt att 

barnet inte glömmer vart de kommer ifrån samt att de ska känna sig trygga och stolta över sin 

bakgrund oavsett etnicitet och nationalitet. Vidare beskriver F7 att pedagogerna har försökt 

öppna för andra högtider än den kristna, något som upplevts problematiskt då det blivit för 

abstrakt för barnen. F7 menar att det är svårt för barnen att förstå något som de konkret inte 
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kan relatera till. F7 upplevde att de inte fick med barnen, vilket är viktigt för att fånga barnens 

uppmärksamhet och intresse.  
 

Vi tog då in den religiösa biten om varför vi i Sverige traditionellt firar påsk eller 

sådär och det är väldigt… allt från påskkärring, häxor och vad det innebar… 

Jesus om vad som hände med honom… så det var rätt så brett och det var rätt så 

rörigt för barnen tror jag… att hålla reda på allting (Intervju F7 2014).  

 

F8 berättar att vinterfesten innehåller det traditionella och att de har julgran och tomten 

kommer på besök. Vidare framhäver F8 ”sen har vi inte tagit andra religioner utan vi har 

dessa traditioner, inte andras” (Intervju F8 2014). F8 förklarar att högtiderna endast är 

traditioner och att man har plockat bort det kristna budskapet. Vidare understryker F3 

förskolans strävan efter att involvera föräldrarna, för att på så sätt ta in barnens högtider och 

traditioner i förskolans verksamhet. Trots sina försök menar F3 att det är svårt att få 

information om detta med anledning av språkliga hinder. F1 och F6 lyfter födelsedagar som 

en högtid, men inte i relation till religion. De beskriver vikten av att uppmärksamma barnens 

födelsedagar, för att barnen ska känna sig sedda och att de är viktiga. I samband med 

födelsedagar eller när förskolans traditionella högtider uppmärksammats beskriver F6 att 

svårigheter uppstått då man har barn som har en annan religionstillhörighet. 

 
Alltså när julen kommer så berättar vi ju vad vi ska göra och sen så på något sätt 

så står vi ju, vi väntar ju på vad de ska säga. Vi erbjuder det här, det här erbjuder 

vi nu till denna högtid (Intervju F6 2014). 

 

F1 berättar att förskolan har varit med om föräldrar som väljer att deras barn inte ska närvara 

under vissa perioder om året, som vid jul, påsk och födelsedagar. Samtliga förskollärare (F1, 

F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8) uttrycker det komplexa med att förskolan ska vara icke-

konfessionell, men ändå så är den inte det, då de kristna högtiderna och traditionerna på något 

sätt genomsyrar förskolans verksamhet. F3 berätta att det är ett flertal av barnen som inte firar 

jul. F3 framhäver att det finns en högtid innan jul, som de skulle vilja veta mer om, men att 

kontakten och kommunikationen med föräldrarna är otillräcklig och menar att det har lett till 

att arbetet med barnens högtider och traditioner inte prioriterats. F3 beskriver en rädsla för det 

okända och att man därigenom har valt att högtiderna som firas på förskolan har sin 

utgångspunkt utifrån ett kristet perspektiv.   
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Vi har försökt att få in andras, men det är inte alltid så lätt att få kontakt med 

föräldrarna och höra vad de firar, men vi har förstått att där är någon jättestor 

vi… under sommaren och sen är där en rätt så stor precis innan jul också. För där 

är rätt så många som inte firar jul för att de firar det då istället (Intervju F3 

2014). 

5.2 Är vi alla lika? 

Samtliga förskollärare (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8) menar att kultur grundar sig i barnets 

erfarenheter, levnadsförhållanden och uppväxtvillkor. F1 och F6 förklarar begreppet kultur 

som barnets identitet, då identitet präglas av barnets omgivning och dess förhållningssätt till 

andra. Vidare berättar F3 att värderingarna oftast kommer hemifrån, vilket tydligt avspeglas i 

förskolans verksamhet. F1 beskriver att det finns många olika kulturer på förskolan, oavsett 

etnicitet och nationalitet. F3 säger ” Alltså vi har 20 barn och alla dem har 20 olika kulturer 

känns det som” (Intervju F3 2014). I intervjun med F3 lyfts begreppet kulturkrock, där F3 

berättar att en del barn kommer från skilda etniska kulturer. F3 menar att det kan bli 

problematiskt för samspelet och interaktionen i barngruppen. Till följd av problematiken i det 

sociala samspelet, kan det utvecklas till att barnets lärande och utveckling hämmas, då 

Vygotskij (Säljö 2014) slår fast att lärandet först sker i socialt samspel och i interaktion med 

andra. 

 

Förskollärarna (F1, F2, F3, F6, F7) kopplar begreppet kultur till religion, då religionen är 

grundläggande för människans kultur och styr människans värderingar, tankar och vilka 

traditioner samt högtider man firar och uppmärksammar. F6 berättar att kultur på förskolan är 

de högtider och traditioner som de uppmärksammar och firar, som när de firar jul, påsk, 

midsommar och födelsedag och att detta är förskolans kultur. 

 
 

Det som jag spontant tänker på när det är kultur, alltså hur vi lever våra liv och 

vad vi uppmärksammar och jag kopplar det till religion mycket för att det känns 

som att den styr vilka kulturer vi har, vad firar och vad vi uppmärksammar och 

så (Intervju F7 2014).     
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Vidare berättar F7 att människor påverkar varandra och att kulturen ständigt är i förändring. 

Kulturer förs över från en generation till nästa generation. F7 framhäver att individen lever i 

ett demokratiskt samhälle där yttrandefrihet är grundläggande, vilket sätter kulturen på prov. 

F7 beskriver att den enskilda kulturen förändras av influenser från andra kulturer.  F6 menar 

att kultur i förskolan utgörs av traditioner som genomsyrar verksamheten utifrån pedagogers 

och barnens kultur och traditioner.  

 

F6 berättar att religion är något man inte talar om i förskolan och menar att förskolan är icke-

konfessionell och föräldrar ska kunna lämna sitt barn till förskolan i vetskap och förtroende 

om att barnet inte blir påverkad av den ena eller andra åskådningen. Detta tror F6 har lett till 

att man inte talar om religion i förskolan. F8 lägger tonvikten på att religion är något man inte 

lyfter fram eller pratar om i förskolan. ”Religion kanske vi ska skjuta åt sidan” (Intervju F8 

2014). Till skillnad från F8 betonar F3 vikten av att samtala och diskuterar kring olikheterna 

och likheterna i barnens religionstillhörighet. F2 och F3 hävdar att kosten påverkas av 

religions tillhörighet. Vidare berättar F3 att barnen ofta kopplar kosten till religion och den 

etniska bakgrunden, vilket stundtals har inneburit problem. 

 
Men annars så, det är väl lite mer att, man tar upp det när de påpekar att den ena 

får äta en viss sak men att dem får det. Att dem tycker att gris är väldigt äckligt 

här. Sen har vi ju barn som får äta gris och då blir dem ju helt plötsligt äckliga 

för att dem får äta (Intervju F3 2014). 

 

F2 förklarar att maten också kan vara kulturell, då valet av mat kan bero på att man inte vill 

eller kan äta en speciell kost. F2 betonar att man värdesätter religionen mer än kulturen. 

Föräldrars önskemål tillgodoses på ett mer accepterat sätt om behovet är kopplat till barnets 

religionstillhörighet. F8 framhäver vikten att alla är lika mycket värda oavsett kulturell 

bakgrund och religionstillhörighet. Vidare berättar F8 att man ska möta barnet utifrån deras 

erfarenheter och tankar och inte blanda in religionen. 
 

Eftersom att Sverige ändå är ett sekulariserat samhälle, religionen är skild från 

statsskick, från skola och från utbildning, så är den även här. Det är mer ett möte 

med vem du är och vad du har med dig (Intervju F8 2014).  
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5.3 Öppenhet för alla barn? 

 
F7 menar att öppenhet för alla barn oavsett religion eller kultur är en förutsättning för att 

skapa goda människor och ökad förståelse för olikheter i samhället. Vidare utvecklar F7 

vikten av att lyfta människors olikheter och olika livssituationer, för att främja en öppenhet 

och förståelse för varför inte alla människor är lika och vad det beror på. F1 och F2 påpekar 

dock att olikheter inte enbart behöver förekomma då man härstammar från olika länder. F1 

och F2 menar att olikheterna framhävs även i det enskilda barnets sociala bakgrund. Likt F7 

menar F4 att det är av stor vikt att vara öppen för alla barn och se alla människors lika värde 

och rättigheter.  
 

Vi ska liksom öppna upp mer för det och öppna upp barnen för det, för det är 

viktigt, för jag känner också att de behöver öppna för det mångkulturella 

samhälle vi lever i. Det är liksom vi och dem men det ska vara vi (Intervju F7 

2014). 

 

 

F1, F6 och F7 framhäver barnens erfarenheter som ett redskap för att lyfta olikheter och 

likheter i barngruppen. F3 bygger vidare på det F1, F6 och F7 framhäver och menar att 

samtalet tillsammans med barnen blir betydelsefullt för förståelse av barnets tidigare 

erfarenheter. F2 lyfter även barnens handlande som en tillgång för att öka barngruppens 

förståelse för att man är olika och kan ha olika uppfattningar. F7 nämner olika medier i form 

av böcker, film och internet som ett redskap för att lära sig mer om andra, det blir som en 

resurs för att förstå omvärlden. ”Alla är inte likadana och det kan vara bra för barnen att lära 

sig” (Intervju F3 2014). F8 menar däremot att det är glädjen över att mötas som ska lyftas och 

inte allt som ser annorlunda ut. Vidare hävdar F8 att är en avancerad mental process för barnet 

att utveckla en känsla för att förstå andra människor. I det sociokulturella perspektivet 

framhävs Vygotskijs syn på barnets utveckling är att barnet ständigt är i utveckling och 

förändring (Säljö 2014). Olikt från Vygotskijs syn på barnets utveckling menar F8 att det är 

först i fyra till fem års ålder barnet utvecklar sin empatiska förmåga. Vygotskij hävdar att 

lärandet sker i en proximal utvecklingszon och i den aktuella zonen framhävs barnets 

nuvarande utveckling. Vidare lär barnet i interaktion med andra som kan mer, till exempel en 

pedagog eller en kamrat, följt av en individuell process för att uppnå den proximala 
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utvecklingszonen. När barnet bemästrat den kunskapen skapas en ny aktuell och proximal 

utvecklingszon, som blir grunden för fortsatt utveckling och lärande (Säljö 2014). 

 

F3 påvisar att barnen i den nuvarande barngruppen har en stor medvetenhet om olikheter i 

såväl religion som etnicitet. Samtidigt uttrycker F3 att det inte enbart är av en positiv 

bemärkelse, då barnen avger ett negativt uttryck för olikheterna i interaktionen med andra 

barn. 

 
Vi har haft rätt så stora problem med att dem har fått utifrån, vi vet ju inte om det 

är hemifrån eller om var det kommer ifrån. Men att man kommer från vissa 

länder, så är man djävulen. Och det har vi jobbat mycket med. Att komma bort 

från detta, detta är ju fördomar och vi vet inte var någonstans det kommer ifrån, 

men det är inget som vi tycker är rätt här (Intervju F3 2014). 

 

 

F3 berättar vidare om problematiken av att pedagogerna upplever en negativ yttre påverkan på 

barnen. F3 menar att kommunikationen med såväl barnen som föräldrarna blir en central del 

för att få en ökad förståelse för den yttre påverkan. I det interkulturella perspektivet är 

kommunikationen ett viktig redskap för att skapa förståelse och kunskap för andra människors 

omvärld (Lorentz 2006). F1, F2 och F3 talar alla om föräldrarnas roll för att få en insikt i 

barnets kultur. F2 lyfter att de aktivt har arbetat med interaktionen mellan föräldrar och barn. 

Dels för att barnet ska få möjlighet att känna delaktighet i sin egen kultur, samtidigt som F2 

menar att fokus var på att barngruppen skulle utveckla en känsla och respekt för andra 

kulturer. Kommunikationen blir en central del i det sociala samspelet, Vygotskij (Säljö 2014) 

menar att det är genom kommunikationen som barnet blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Samtidigt lyfter F4 kommunikationen som en viktig del i uttrycket för olikheter, 

då barnen ges tillfälle att göra sig hörda. F4 nämner även tecken som ett alternativ eller 

komplement för kommunikationen för att stärka språket. F5 talar om svårigheter att lyfta olika 

kulturella skillnader i den nuvarande barngruppen, då F5 syftar på att samtliga barn 

härstammar ifrån samma land. För att visa att inte alla är lika fokuseras det på att lyfta 

olikheterna i materialet, som till exempel olika hudfärg på dockor, lego eller duplo. Vidare 

berättar F5 att barnens egna funderingar och uttryck blir utgångspunkten i samtalen kring 

olikheter och likheter. I det sociokulturella perspektivet används begreppet verktyg, en 

språklig eller fysisk resurs som används för att förstå omvärlden (Säljö 2014). Likt det 
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sociokulturella perspektivet lyfter F3 såväl det språkliga som fysiska redskapet som en resurs 

för att lära barnen om ett specifikt innehåll.   

 
Med barnen blir det att man tar saker till hjälp och vi använder tecken, men det 

blir väl mycket att man tar saker till hjälp. Kanske man pratar om ett djur, så går 

man och hämtar detta djur eller en bild (Intervju F3 2014). 

 

 

Vidare menar F3 att det är av stor vikt att skapa en dialog om det specifika innehållet 

tillsammans med barnen. F3 poängterar att det är av stor betydelse att samtala med barnen och 

inte till dem, då de lättare tar till sig och förstår innehållet.   

5.4 Förskolan, en kulturell mötesplats 

F1 inleder med betydelsen i att vara en närvarande och lyhörd förskollärare för att få förstå 

barnets behov. Vidare poängterar F8 också vikten av att vara närvarande och intresserad av 

barnens funderingar och tankar.  F6 berättar att det ofta uppstår tillfällen då barnen ger uttryck 

för att dela med sig av den egna kunskapen. Vidare menar F6 att barnens vilja att dela med sig 

stärks då förskolläraren visar intresse. F1 uttrycker att barnets ursprung inte påverkar 

bemötandet, utan varje barn bemöts utifrån hur det är. Likt F1 framhäver F4 att arbetet i 

barngruppen fokuseras utifrån varje barn. ”Viktigt att vi försöker få barnen att respektera 

varandra, varandras perspektiv, varandras personligheter och att allas viljor och åsikter är 

viktiga” (Intervju F4 2014). F8 berättar att arbetet i barngruppen fokuseras på varje barns 

egenvärde. Vidare utvecklar F8 strävan efter att varje barn ska känna trygghet, bli sedda och 

omtyckta som en stor del av förskolans arbete. F8 menar att det centrala i arbetet är samtidigt 

att alla barn utvecklar en förståelse och respekt för allas lika värde oavsett barnets kulturella 

tillhörighet. F8 anser att kunskapen och kompetensen i arbetslaget är tillräcklig för att kunna 

arbeta med barnens olika kulturella- och religionstillhörighet. Bredden och kunskapen om 

religioner i arbetslaget är en tillräcklig tillgång och därför anses kompetensutveckling 

obehövligt. F6 däremot framhåller svårigheterna i arbetet med olika religioner, då F6 menar 

att det är den otillräckliga kunskapen och kompetensen inom området som gör det svårt att 

arbeta med religion. F6 önskar vidare kompetensutveckling för att underlätta arbetet i 

barngruppen, samtidigt menar F6 att det alltid finns en strävan efter ny kompetens- och 

kunskapsutveckling inom samtliga områden i förskolans verksamhet. F5 uttrycker likt F6 
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behov av kompetensutveckling för arbetet i en barngrupp men då för att samtliga barn 

härstammar från samma land.  

 
Hur kan vi i ett sånt här område arbeta just som ni har med er här för att liksom 

få våra barn att förstå, i just olikheterna i dem olika religionerna och vad det 

liksom sen innebär för att det inte ska bli den här klyftan sen när dem blir äldre 

(Intervju F5 2014). 

 

Det interkulturella perspektivet (Norell Beach 1995) lyfter vikten av att förskollärarna 

uppmärksammar likheter och olikheter inför barngruppen. I en barngrupp där pedagogerna 

uppmärksammat olikheter kan barnen på ett mer naturligt sätt välkomna nya barn oavsett 

kultur, religion eller annan trosuppfattning (a.a.). Likt F5 lyfter F7 problematiken med 

otillräcklig kompetens för att kunna visa barnen i barngruppen olikheter och likheter, då det 

inte finns någon tydlig skillnad i kultur eller ursprung. Vidare framhäver F7 att okunskapen 

bidrar till en osäkerhet och det som är främmande skjuts åt sidan, samtidigt är det som känns 

bekvämt och intressant lättare att arbeta med och hamnar i fokus. En del av förskollärarna 

(F1, F2, F3 och F4) menar att de kontinuerligt får möjlighet att gå på fortbildning om behovet 

eller önskan finns. F3 uttrycker däremot att behovet av fler modersmålslärare finns, då det är 

en brist och somliga barn får inte sina språkliga behov tillgodosedda. F4 och F8 framhåller att 

deras kollegor och hemspråkslärare är en tillräcklig resurs för att göra sig förstådda och 

tillgodose barngruppens språkliga behov. F1 berättar om ett gynnsamt samarbete som de har 

med arbete och välfärd, där praktikanter som läser svenska får möjlighet att komma ut och 

arbeta i förskolans verksamhet samt lära sig mer om det svenska språket. Det skapar samtidigt 

en länk och möjlighet att ge barnen inblick i nya kulturer. F1 menar att samarbetet även bidrar 

till pedagogernas ökade förståelse för andra kulturer.  

5.5 Sammanfattning resultat och analys 

Vår undersökning visar att samtliga förskollärare talar medvetet om hur de arbetar med 

barnets kulturskapande genom överförandet av traditioner och högtider. Däremot förekommer 

det skilda erfarenheter, tankar och visioner om hur man i praktiken skall synliggöra och lyfta 

fram det tillsammans barnen. Majoriteten av förskollärarna talar om vikten av att lyfta den 

mångfald av likheter och olikheter som råder i samhället, för att utveckla barnets förståelse för 

alla människors lika värde oberoende av kultur och religion. Dock framkommer det i 
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resultatet av vår studie att inte någon förskollärare talar om andra trosuppfattningar. Samtliga 

förskollärare talar för att kulturen är kopplad till barnets erfarenheter, levnadsförhållande och 

uppväxtvillkor. Undersökningen tyder på att samtliga förskollärare arbetar med att barnen ska 

känna delaktighet i sin egen kultur och att utveckla en öppenhet och respekt för andras 

kulturer. Däremot är uppfattningen att religion är främmande och svårt att lyfta fram med eller 

att religionen inte skall uppmärksammas eller förekomma i förskolans verksamhet. En stor del 

av förskollärarna lyfter vikten av att det egna förhållningssättet är av betydelse för att kunna 

förstå barnets behov, tankar och funderingar i relation till barnets kultur. Vidare talar flertalet 

förskollärare om att de får kontinuerlig kompetensutveckling om behovet eller önskan finns 

för att kunna tillämpa ett mångkulturellt arbetssätt. En liten del av förskollärarna upplever 

otillräcklig kompetensutveckling som ett hinder för att kunna arbeta med samtliga barns 

religionstillhörig och kulturella bakgrund. Däremot anser en förskollärare att det inte finns 

något behov av vidare kunskaps- eller kompetensutveckling.  

 

Det sociokulturella perspektivet lyfter likt det interkulturella perspektivet kommunikationens 

betydelse som en central del i det sociala samspelet, för att skapa förståelse för andra 

människors omvärld (Säljö 2014; Lorentz 2006). En stor del av förskollärarna framhåller att 

samtalet tillsammans med barnet är en central aspekt för att få en inblick och förståelse för 

barnets bakgrund och kultur.  



37 

6. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat kopplat till relevant litteratur. Därefter 

presenteras en slutsats av resultatet. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I studiens resultatdiskussion diskuterar vi resultatet utifrån tidigare forskning, samtidigt som 

det görs en kritisk analys tillsammans med våra egna synpunkter och värderingar. 

6.1.1 En förskola för alla 
För att skapa social interaktion och interkulturell kommunikation mellan pedagoger och barn 

krävs det att uppmärksamheten riktas mot likheter och olikheter (Lorentz 2006). Merparten av 

förskollärarna i vår studie talar om vikten av att lyfta den mångfald av likheter och olikheter 

som råder i samhället för att utveckla barnets förståelse för alla människors lika värde 

oberoende av kultur och religion. Enligt resultatet av vår studie talar inte förskollärarna om 

andra trosuppfattningar. Detta kan bero på att förskollärarna använder begreppet religion även 

då man avser andra trosuppfattningar, då dessa begrepp kanske upplevs som svåra att 

särskilja. Lunneblad (2013) beskriver Sverige som ett mångkulturellt samhälle. Utifrån 

förskolans innehåll grundar sig begreppet mångkulturellt ofta på kultur, etnicitet och identitet. 

Därigenom uttrycker Ellneby (2007) betydelsen av att tillämpa att mångkulturellt arbetssätt 

med den mångfald och kultur som råder i förskolans verksamhet. F1, F6 och F7 lyfter fram 

barnets erfarenheter som ett redskap för att lyfta olikheter och likheter i barngruppen. Norell 

Beach (1995) lyfter vikten av att pedagogen lyfter fram barngruppens mångfald och olikheter 

som något positivt och spännande. Likt Norell Beach (1995) talar F7 om betydelsen av att 

visa öppenhet för alla barn oavsett religion eller kultur. Vidare framhäver F7 vikten av att 

lyfta olikheter och olika livssituationer för att främja en öppenhet och förståelse människor 

likheter och olikheter. Det är de vuxnas värderingar för olikheter som ger avtryck på barnet 

(Dalgren 2012). Om den vuxne väljer att släta ut eller blunda för skillnaderna kan det bidra till 

att barnen skyggar för det som känns främmande. Barnet lämnas då att lösa svåra 
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livsdilemman själva och riskerar att påverkas av samhällets fördomar och stereotypa 

föreställningar (a.a.). F8 menar att det är glädjen över att mötas som skall vara det centrala, 

medan det som är olikt inte skall lyftas fram i barngruppen. Därmed kan det uppstå 

svårigheter för barnet i nya möten med människor som avviker från barnets normer och 

värderingar (Norell Beach 1995). Vidare uttrycker F8 att det är först i fyra till fem års ålder 

som barnet utvecklar en känsla och förståelse för andra människors sätt att leva. Detta kan bli 

problematiskt i relation till det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij uttrycker att barnet 

ständigt är i utveckling och förändring (Säljö 2014). Lärandet sker i vad Vygotskij benämner 

som den proximala utvecklingszonen och i den aktuella zonen framhävs barnets nuvarande 

utveckling. Vidare lär barnet i interaktion andra som till exempel en pedagog eller en kamrat, 

följt av en individuell process för att uppnå den proximala utvecklingszonen.  

 

F5 och F7 talar om hinder i arbetet med att lyfta likheter och olikheter i kultur och religion. 

De menar att barngruppen är homogen och ser inte olikheter i barnens kulturella bakgrund 

och religionstillhörighet. Undersökningen talar för att F5 och F7 har visioner om att tillämpa 

ett mångkulturellt arbetssätt. De uttrycker svårigheter om hur de praktiskt skall kunna lyfta 

individers olikheter i barngruppen. Norell Beach (1995) framhäver precis som F5 och F7 att 

det kan bli problematiskt att lyfta olikheter i en homogen barngrupp. Om barngruppens 

sammansättning däremot är heterogen faller olikheterna och likheterna sig naturligt i kultur 

och religion. F5 talar om materialet som en tillgång för att lyfta olikheter och likheter, men 

upplever materialet som otillräckligt. En ”vänförskola” som är mångkulturell kan bjuda in till 

diskussioner om lika och olika (Norell Beach 1995). Vidare kan man liksom F1 beskriver, 

bjuda in vuxna från olika kulturer för att ge barnen en möjlighet att få inblick i nya kulturer 

samtidigt som det ökar pedagogernas öppenhet inför olikheter. I det sociokulturella 

perspektivet nämns kommunikativa och fysiska redskap som ett verktyg för att möta 

omvärlden (Säljö 2014). Likt det sociokulturella perspektivet talar F7 om olika medier i form 

av böcker, film eller internet som ett redskap för att lära sig om andra och därmed få en 

djupare insikt i individers likheter och olikheter. Dock talar ändå F7 om de svårigheter som 

uppstår för att uppnå tillräcklig variation av uttrycksformer. Man kan alltså se det som 

problematiskt att F5, F6 och F7 känner att de inte har tillräckligt av utbildningsmöjligheter för 

att kunna arbeta med samtliga barns kulturella bakgrund och religionstillhörighet. Ladberg 

(2003) lyfter vikten av att pedagogerna ständigt behöver fortlöpande utbildningsmöjligheter 

för sin yrkesutveckling i den mångkulturella förskolan. 
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6.1.2 Den sekulariserade förskolan? 
I slutet av 1850 – talet och i början av 1860 - talet utmärktes sekulariseringsprocessen i 

förskolan, vilket påverkade utformandet av verksamheten och sagor och sånger ersatte 

psalmerna och de bibliska berättelserna (Vallberg Roth 2011). Samtliga förskollärare 

beskriver svårigheterna med att dagens läroplan uttrycker förskolan som en icke-konfessionell 

verksamhet. Samtidigt upplever vi förskolans läroplan som otydlig då den uttrycker att 
 
 
I förskolans uppdrag ingår i såväl utveckla barns förmågor och barns egna 
kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 
språk och kunskaper – från en generation till  
nästa (Skolverket 2010, s.6). 

 

Otydligheten hur läroplanscitatet skall tolkas bidrar till skilda uppfattningar om kulturarvets 

innebörd. Dels skall den svenska förskolan vara icke-konfessionell som innebär att det inte får 

förekomma religiösa inslag i form av välsignelse, bön, predikan eller trosbekännelse 

(Skolverket 2012). Samtidigt talar fem av förskollärarna om kulturens tydliga kopplingar till 

religion, då de anser att religionen är grundläggande för människans kultur och vilka högtider 

och traditioner som firas och uppmärksammas. Detta påstående tar stöd i det Dever, Whitaker 

& Byrnes (2001) uttrycker om att religionen ger avtryck i individens kulturella tillhörighet. 

Otydligheten i förskolans läroplan har inneburit att de fem förskollärarna talar om osäkerhet 

kring hur de skall föra vidare förskolans traditioner och högtider. F3 berättar att de firar 

barnets nationaldag, då F3 menar att barnet inte skall glömma sin kulturella bakgrund och 

känna sig trygga oavsett nationalitet och etnicitet. Detta stärks av Gustavsson (2011) som 

uttrycker att barnet skall vara stolt över sitt ursprung och sin kultur. Vidare betonar FN:s 

barnkonvention att förskolans verksamhet skall utveckla respekt för barnets egen kulturella 

identitet (Unicef Sverige 2009).  

 

Samtliga förskolor firar de kristna högtiderna jul och påsk. Dock understryker de att de inte 

bearbetar bakgrunden till firandet av högtiderna. Något som skiljer sig helt från de första 

småbarnsskolorna i Sverige under 1850-talet då de präglades av kristendomsundervisning och 

bibliska texter (Vallberg Roth 2011). Ring (2012) menar att det är de stora 

samhällsförändringarna som skett sedan 1860-talet som påverkat förskolan och de religiösa 

yttringarna i firandet. I det sekulariserade samhälle som blivit ses det alltmer som en privat 

angelägenhet och det kan därför vara känsligt att prata om. F8 väljer att inte benämna det som 

jul och påsk, för att det inte skall förekomma religiösa anknytningar till högtiderna. Den 
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svenska förskolan är icke-konfessionell, men det utesluter inte att man får tala om det kristna 

budskapet bakom högtiderna (Skolverket 2012). F2 talar om att man värdesätter religionen 

mer än kulturen. Vidare berättar F2 att det framför allt uppmärksammas när föräldrar 

önskemål tillgodoses på ett mer accepterat sätt om behovet är kopplat till barnets 

religionstillhörighet. Det är av stor vikt att dialogen mellan föräldrar och pedagoger är 

tillfreds för att skapa förståelse för varandras perspektiv och därmed undvika missförstånd 

(Ekholm & Hedin 1995; Sandberg & Vourinen 2007). Samtidigt uttrycker förskolans läroplan 

att föräldrarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen 

(Skolverket 2010). Vi finner inget stöd i läroplanen huruvida man skall möta kulturella och 

religiösa behov, däremot uttrycks det tydligt att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnets behov.  

 

F3 talar om förskolans strävan att involvera barnets föräldrar, för att på så sätt få med barnets 

högtider och traditioner i förskolans firande. Det är viktigt att samarbeta med föräldrarna för 

barnets välbefinnande, utveckling och lärande (Skolverket 2010). F3 uttrycker språkliga 

hinder som en bakomliggande orsak till att föräldrasamverkan blir svår. Andersson (1994) 

framhäver att mötet med familjer med ickesvensk etnicitet är pedagogernas lyhördhet och 

kunskap av särskild betydelse för ett fungerande samspel. Förmågan att kommunicera med 

människor med olika kulturell, etnisk och religiös bakgrund kan vara svårt, då den språkliga 

förmågan lätt kan bli ett hinder (Lorentz 2004). Kommunikation är ett sätt att grundlägga 

gemenskap, samarbete och förståelse mellan människor (Lorentz 2013). Vidare talar F3 om 

ett stort behov av fler modersmålslärare, då det brister och somliga barn inte får sina språkliga 

behov tillgodosedda.  

6.3 Slutsatser 

Syftet med vår undersökning var att få en inblick i hur ett antal förskollärare talar om de 

praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan 

trosuppfattning i förskolans verksamhet. Vi är medvetna om att avgränsningen har påverkat 

studiens resultat och därmed kan vi inte göra några generella slutsatser. Däremot menar vi att 

vårt material är tillräcklig för att få en inblick om hur förskollärarna talar om hur de praktiskt 

arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning. Vi 

anser att undersökningen givit oss svar på studiens frågor, som utgår från hur förskollärarna 
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talar om hur de praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller 

annan trosuppfattning och hur arbetet utförs i relation till förskolans läroplan.   

 

Resultatet visar att det praktiska arbetet med att synliggöra och lyfta fram kultur och religion 

är svårt, då förskolans läroplan enbart påvisar otydliga strävansmål. Det framhävs inte hur 

arbetet skall genomföras, utan detta är pedagogens uppdrag att tolka. Enligt resultatet av vår 

studie talar inte förskollärarna om andra trosuppfattningar, trots att begreppet lyfts fram i 

förskolans läroplan. Undersökningen visar att förskolorna arbetar på olika sätt med barnets 

kultur och religion. Det framkommer skilda erfarenheter, tankar och visioner om hur det 

praktiska arbetet med att synliggöra och lyfta fram kultur och religion skall utföras 

tillsammans barnen. Däremot visar resultatet att det finns en gemensam uppfattning om vad 

begreppet kultur innefattar barnets erfarenheter, levnadsförhållanden och uppväxtvillkor. 

Begreppet religion är svårdefinierat och främmande och därmed uppmärksammas eller 

förekommer det inte tydligt i förskolans verksamhet. Det råder skilda uppfattningar om 

huruvida behovet av utvecklingsmöjligheter om kultur och religion behövs. Då flertalet 

förskollärare talar för att de inte kan möta samtliga barn och föräldrar utifrån deras kulturella 

bakgrund och religionstillhörighet. Resurserna i form av kompetensutveckling på förskolorna 

bidrar till att verksamheterna inte kan utformas på samma sätt överallt. Förskolorna har olika 

förutsättningar beroende på tillgång och kompetens i arbetslaget. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Efter genomförd studie har diskussioner om vidare forskning uppstått. Våra möten med de 

åtta förskollärarna har gett oss intressanta infallsvinklar om huruvida förskolans 

upptagningsområde påverkar barnets utveckling och lärande av kultur och religion eller annan 

trosuppfattning. Vi hade tyckt det varit intressant med vidare forskning, där en jämförelse 

mellan olika förskolors praktiska arbete för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion 

eller annan trosuppfattning utifrån olika upptagningsområden. Vidare hade en undersökning 

utifrån barnets perspektiv om förståelse och tankar om kultur och religion eller annan 

trosuppfattning utifrån olika upptagningsområden varit spännande. Slutligen hade vi sett en 

möjlighet till vidare forskning om hur förskolorna arbetar med den sekulariserade förskolan 

för att finna nya infallsvinklar i området. 
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7. Sammanfattning 

Sverige beskrivs som ett mångkulturellt samhälle. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats som skall förbereda barnet för ett liv i ett alltmer globaliserat samhälle (Skolverket 

2004a). Förskolans uppdrag är betydelsefullt för att utveckla barnets medvetenhet och 

förståelse för andra kulturer och religioner. För att undvika fördomar och diskriminering är 

det betydelsefullt att redan i tidig påvisa mångfalden av kultur och religion eller annan 

trosuppfattning (Dever, Whitaker & Byrnes 2001; Norell Beach 1995). Dock visar vår studie 

att förskollärarna inte talar om begreppet trosuppfattningar. 

 

Syftet med denna studie är få en inblick i hur ett antal förskollärare talar om det praktiska 

arbetet med att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i 

förskolans verksamhet. Utifrån vårt syfte fokuseras studien på två problemformuleringar; Hur 

talar förskollärarna om sina erfarenheter och uppfattningar om hur de praktiskt arbetar för att 

synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning? Hur talar 

förskollärarna om hur de praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion 

eller annan trosuppfattning i relation till förskolans läroplan Lpfö98 rev.2010? 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett sociokulturellt- och interkulturellt perspektiv. Vi 

använde oss av en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna utfördes med personliga intervjuer på förskollärarnas respektive förskola. 

 

Studien visar att det praktiska arbetet med att synliggöra och lyfta fram kultur och religion är 

svårt då förskolans läroplan uttrycker att förskolans verksamhet skall vara icke-konfessionell. 

Dock framkommer det att samtliga förskolor uppmärksammar och firar de kristna 

traditionerna och högtiderna. Skilda erfarenheter, tankar och visioner framhävs för hur man 

praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram samtliga kulturer och religioner i förskolan. 

Samtliga förskollärare arbetar för att barnen skall känna delaktighet i sin egen kultur och 

utveckla sin förmåga till öppenhet och respekt för andras kulturer.   



 

 43 

Litteratur 

Andersson, Nils (1994). Mötas kring barnen. Lund: Studentlitteratur 

 
Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dalgren, Sara (2012). Att göra det annorlunda normalt – interkulturell förskolepedagogik i 

praktiken. I Goldenstein-Kyaga, K; Borgström, M; Hübinette, T (2012). Den interkulturella 

blicken i pedagogik Inte bara goda föresatser. Stockholm: Södertörns högskola 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Dever, M; Whitaker, M; Byrnes, D (2001). The 4th R: Teaching about Religion in the Public 

Schools. Social Studies 

 

Ekholm, B & Hedin, A (1995). Upptäck vardagen! Om praktisk utvärdering av 

daghemsverksamhet. Lund: Studentlitteratur 

 

Ellneby, Ylva (2006). Pedagoger mitt i mångfalden. Sveriges Utbildningsradio AB 

 

Elmeroth, Elisabeth (2008). Etnisk maktordning i skola och samhälle. Studentlitteratur 

 

Gustafsson H, L (2011). Förskolebarnets mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Ladberg, Gunilla (2003). Barn med flera språk Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, 

förskola, skola och samhälle. Stockholm: Liber AB 

 

Lorentz (2004). Lärande i mångkulturella miljöer: om lärandeprocessen eventualiteter och 

potentialiteter. I Bergstedt, B & Lorentz, H (red.) (2004). Lärandets skilda vägar: om 

kunskapsbildning i mångkulturella kontexter. Lunds universitet 

 



 

 44 

 

Lorentz, Hans (2006). Interkulturell kompetens – en pedagogisk utvecklingsmodell. I Lorentz, 

Hans & Bergstedt, Bosse (red), Interkulturella perspektiv Pedagogik i mångkulturella 

lärandemiljöer. Studentlitteratur 

 

Lorentz, Hans (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens Integration i dagens skola. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Lunneblad, Johannes (2006). Förskolan och mångfalden En etnografisk studie på en förskola 

i multietniskt område. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB 

 

Lunneblad, Johannes (2013). Den mångkulturella förskolan Motsägelser och möjligheter. 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Norell Beach, Annie (1995). Mångfald och medkänsla i förskolan. Rädda Barnen 

 

Pettersen, Roar C (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning Introduktion till problem- och 

praktikbaserad didaktik. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Ring, Börge (2012). Religion – helt enkelt. Liber AB 

 

Rosenqvist, M M (red.) & Andrén, M (red.) (2006). Uppsatsens mystik - om konsten att skriva 

uppsats och examensarbete. Uppsala: Studieförlag Ab 

 

Sandberg, A & Vuorinen, T (2007). Hem och skola samverkan i förändring. Stockholm: Liber 

Ab 

 

Skolverket (2004a). Komma till tals Flerspråkiga barn i förskolan. Myndighet för 

skolutveckling 

 

Skolverket (2004b). Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga familjer. Myndighet för 

skolutveckling 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010. Stockholm 



 

 45 

 

Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd med kommentarer Förskolan. Stockholm 

 

Stenmalm Sjöblom, L & Johansson, I (1992). Förskolan: kunskap, kompetens, kvalitet. 

Almqvist & Wiksell 

 

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Norstedts 

akademiska förlag 

 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Tallberg Broman, Ingegerd (2010). Svensk förskola – ett kvalitetsbegrepp. I Riddersporre, 

Bim & Persson, Sven (red), Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Vallberg Roth, Ann-Christine (2011). De yngre barnens läroplanshistoria. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Vallberg Roth, Ann-Christine (2001). Läroplaner för de yngre barnen. Utvecklingen från 

1800-talets mitt till idag. (Pedagogisk forskning i Sverige. Nr 4 s.241-269) Malmö: 

Lärarutbildningen Malmö Högskola  

 

Vygotskij, Lev S (2010). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg Daidalos AB 

 

Internetkällor 

 
Diskrimineringsombudsmannen (2012). Ordlista. http://www.do.se/sv/Fakta/Ordlista/ (2014-

11-20) 

 



 

 46 

Nationalencyklopedin (2014). Tradition. http://www.ne.se/lang/tradition/330245 (2014-10-

03) 

 

Skolverket (2012). Skolavslutning i kyrkan. Stockholm. 

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/2.6125/skolavslutning-i-kyrkan-

1.175509 (2014-10-15). 

 

Skolverket (2014). Forskning om Religionskunskap i skolan. Stockholm. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-

amnen/religionskunskap/undervisning (2014-10-15) 

 

Sveriges Riksdag (2014). Skollag. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ (2014-10-10). 

 

Statistiska centralbyrån (2014). De flesta barn i förskola – oavsett bakgrund. Stockholm/Örebro: 

SCB. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/De-flesta-barn-i-forskola--oavsett-bakgrund/ 

(2014-10-08). 

 

Unicef Sverige (2009). Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: 

UNICEF. http://unicef.se/barnkonventionen (2014-09-26). 

 

Vetenskapsrådet (2012). Forskningsetiska principer inom humanistiskt – 

samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2014-10-10). 

 

 



 

 

Bilaga 1 

 
 
Förfrågan om intervju     2014-09-09 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Högskolan Kristianstad som just nu läser 

vår sista termin och nu skriver vårt examensarbete. Inriktningen för vårt examensarbete är 

Kultur och religion eller annan trosuppfattning i förskolan. Syftet med studien är att få en 

inblick i hur Ni praktiskt arbetar med att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller 

annan trosuppfattning i förskolans verksamhet. Vi ser fram emot att genom personliga 

intervjuer få ta del av Era fantastiska erfarenheter. Vi hoppas att Ni har tid och möjlighet att 

delta i en intervju som beräknas ta ca 30 minuter och kommer att dokumenteras via 

bandinspelning.  

 

Hänsyn kommer att tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som innebär att Ert 

deltagande är frivilligt och att Ni har möjlighet att avbryta Ert deltagande. Deltagandet kommer 

att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att Ni inte kommer kunna identifieras. Materialet 

kommer endast att användas i forskningssyfte i vår studie. 

 

Vid frågor eller funderingar är Ni varmt välkomna att vända Er till oss eller vår handledare för 

vidare information. Vi ser fram ett givande och intressant möte med Er! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Marie Magnusson   xxxx-xxxxxx xxx@stud.hkr.se 

Helena Häll   xxxx-xxxxxx xxx@stud.hkr.se 

Handledare: Emelie Nilsson xxxx-xxxxxx xxx@hkr.se 

 



 

 

Bilaga 2 
 

 
1. Kan ni börja berätta lite om er själva och er bakgrund som förskollärare? 

 
 

2. Vilka högtider/traditioner firar ni i er verksamhet? 
 

 
3. Vilka tankar och förställningar har ni utifrån er yrkesroll av begreppen  

Kultur 
Religion 
Mångkulturellt arbetssätt  
Identitet 

 
 

4. Hur arbetar ni för att barnen ska få en förståelse och medvetenhet för allas lika värde 
oberoende av religion eller annan trosuppfattning? 

 
 

5. Förskolans läroplan uttrycker att förskolan ska sträva efter att varje barn känner 
delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer 
(Skolverket 2010). 

 
Hur uppmärksammar ni detta i verksamheten? 

 
 

6. ”Förskolan läroplan uttrycker att arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att 
människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och 
handlande.” (skolverket 2010) 

 
Hur tolkar ni detta citat utifrån er verksamhet? 

 
 

7. Kan ni berätta för oss om ni får utvecklingsmöjligheter/kompetensutveckling ni får 
inom religion och kultur? I sådana falla på vilket sätt? 

 
8. Hur känner ni att denna förskola påverkar ert förhållningssätt till religion utifrån er 

yrkesroll? 
 
 

9. Är det något ni skulle vilja utveckla i ert arbete med kultur och religion eller annans 
trosuppfattning? I sådana fall vad? 



 

 

 
 
 

10. Är det något ni skulle vilja lyfta fram som inte framkommit under intervjun? 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


