
 
 

Av: Christina Lewin  
 

Handledare: Susanne Waldén  

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

C-uppsats 15 hp  

Ämne | höstterminen 2016 

 

 

 

 

 

 

”En traditionsfråga mer än en 
högtidsfråga”  

 

- om religion och högtider på fem kristna 

förskolor  

 

  



 
 

A question of traditions rather than of religion” - a study about 

religion and holidays at five Christian preschools. 

 

This essay is about how five different Christian preschools handle various issues related to 

religion: how they work with religion on a daily basis and how they celebrate Christian 

holidays. My research material includes interviews made at two of the schools and an 

observation at another one. The one I have observed at is situated in a small town and the 

ones I have interviewed are situated in a suburb of Stockholm. The other three I have sent 

questionnaires by email which they have answered. Of these five Christian preschools one is 

connected to the Swedish church, one to the Salvation Army, two to the Mission Church and 

one did not have a clear connection. 

The three questions that I have tried to answer are: 

• How do educators/staff describe the integration of religion on the Christian 

preschools on a daily basis?  

• How do the educators/staff in the preschools in the study work with holidays? 

They pray before the meals, they use the Bible as part of their gatherings and they let the 

Bible’s Golden rule inform every activity to teach the children to treat each other well.  

One of the five preschools has decided not to celebrate holidays at all as part of their 

operation and let the children celebrate with their families. The other preschools use holidays 

as a starting-point to connect to the related stories of the Bible and as a basis for further talks 

with the children about the messages of these stories.   
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1 Inledning  

De flesta högtider vi firar idag har en kristen koppling. I denna studie har jag valt att 

undersöka hur några kristna förskolor arbetar med att införliva kristendomen i det dagliga 

arbetet och hur de firar kristna högtider. Sverige har varit ett kristet land under mer än 1 000 

år och kyrkan och staten har varit starkt kopplade till varandra. Så sent som 1952 införde 

Sverige en lagstiftning som ger möjlighet till religionsfrihet. Staten och kyrkan skiljdes åt för 

mindre än 17 år sedan. Den starka kopplingen mellan de högtider vi firar och kristendomen är 

något som byggts upp under mycket lång tid och har även blivit en del av den svenska 

traditionen. Utbildningen i skolan har gått från att, under 1800-talet, ha varit byggd på 

kristendomen till att idag präglas av sekularisering. Detta kan man bland annat se i de olika 

läroplansperioderna, från Guds läroplan till det situerade världsbarnets läroplan (Vallberg & 

Roth, 2011). Det innebär också både möjligheter och utmaningar för förskolor och skolor. De 

har krav på sig att föra kristna traditioner vidare samtidigt som de ska vara icke-

konfessionella. Att förskolan och skolan ska vara icke-konfessionella innebär att det inte får 

vara några religiösa inslag i utbildningen. Dock finns det undantag för fristående 

konfessionella förskolor/skolor. För dessa fristående konfessionella förskolor och skolor med 

kristen inriktning kan det bli svårt att hitta en balans. De har en koppling till en religion som 

har varit norm i samhället under en mycket lång tid, men som inte är det idag.   

 

Det finns mycket lite forskning om kristna förskolor och deras verksamhet. Det har 

uppenbarligen inte varit ett prioriterat forskningsområde. Det kan bero på att Sverige anses 

som sekulariserat eller på att de kristna traditionerna inte i första hand ses som kristna utan 

som traditioner som firas av alla.  Min studie är därför viktig för att skapa mer kunskap om 

detta ämne.  I dagens globaliserade samhälle där människor från olika länder och med olika 

religioner möts i skolor och på arbetsplatser är det viktigt att skapa en bild av hur man arbetar 

med och hur man talar om religion i allmänhet, och mot bakgrund av svensk religionshistoria, 

kristendom i synnerhet.  Det pågår en debatt om religionens roll i undervisningen, från frågan 

om var skolavslutningar ska ske till frågor om användningen av niqab och hijab. Min studie 

om arbetet med högtider i kristna förskolor kan förhoppningsvis öka kunskapen om synen på 

religion och på hur man kan arbeta i en kristen förskola i ett sekulariserat samhälle med starka 

traditioner.  
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Som bakgrund till min studie beskriver jag nedan kortfattat Sveriges väg till religionsfrihet 

(1.1) och skillnaden mellan högtider och traditioner (1.2).  

 

1.1 Vägen till religionsfrihet  

Kyrkan hade genom sin koppling till staten monopol på religiösa förklaringar. Redan i början 

av 1700-talet fanns det dock en rörelse som ifrågasatte det kyrkliga monopolet. Denna rörelse 

kallas för pietism. Pietisterna träffades i mindre grupper så kallade konventiklar, en slags 

sammanslutningar som inte leddes av några präster. 1713 kom ett förbjud mot konventiklar, 

och 1726 infördes det så kallade konventikelplakatet. Genom detta förbjöds möten i privata 

hus ”av kände och okände, få eller flera, under förevändning att bruka sin andakt och 

enkannerliga gudstjänst” (Svensk uppslagsbok, 1933, s.1014). Personer som inte följde 

plakatet straffades med böter eller fängelse. Vid upprepande sammankomster landsförvisades 

personen på två år. 1734 blev kulmen för den religiösa tvångslagstiftningen genom den 

religionsstadga som antogs där inte bara de som spred villoläror kunde bestraffas utan även de 

som misstänktes sprida sådana läror. Detta hindrade dock inte väckelserörelserna (Larsson & 

Marklund, 2012, s. 193, 196).  År 1781 infördes Sveriges första religionsfrihetslag, men den 

gällde inte alla. Icke-lutherska kristna och katoliker fick utöva sin religion men inte 

statskyrkans medlemmar, som kunde dömas till landsförvisning. Judiska trosbekännare 

omfattades av religionsfriheten från 1782, men bara i tre svenska städer, dessa var Stockholm, 

Göteborg och Norrköping. 

 

1855 togs kyrkoplikten bort och konventikelplakatet upphörde 1858. Detta gjorde det möjligt 

för den religiösa väckelserörelsen att organisera sig. Efter denna tidpunkt växte en rad 

frikyrkor fram till exempel kom Frälsningsarmén 1882 (Hedenborg & Kvarnström, 2011, s. 

201).  

 

I Sverige är religionsfriheten idag grundlagsfäst, i regeringsformen, vilket innebär att det inte 

får finnas några lagar eller regler som motsätter innebörden av den. Religionsfriheten innebär 

att alla har rätt att utöva sin religion, men det innebär också att de som inte tror på någon gud 

inte ska tvingas till att tro. I regeringsformens (1974:152) 2 kap regleras bland annat 

religionsfriheten: 
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1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad /…/ 

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin 

religion.  

Religion är ett begrepp som är svårt att definiera. Ett sätt är att säga att det är en ”tro på 

andliga väsen” (Berglund och Gunner 2011, s. 61). Religion kan också vara de beteenden vars 

avsikt är att påverka en persons sätt att förhålla sig till en icke-fysisk verklighet. Ytterligare 

ett sätt är vad vi gör för att förklara existentiella frågor, frågor som är stora och svåra och som 

hör ihop med att leva (Berglund och Gunner, 2011).   

 

Karlsson och Svanberg (1997) diskuterar hur den svenska religionsfriheten ser ut och yttrar 

sig när Svenska kyrkan fortfarande var en statskyrka. Att Svenska kyrkan var statlig utgjorde 

ett problem då alla som blev svenska medborgare automatiskt blev medlemmar i kyrkan om 

de inte hade rapporterat att de var troende i en annan religion. Svenska kyrkan har under lång 

tid haft ett monopol på att ”definiera” högtiderna. Den har kunnat forma firandet utan att bli 

ifrågasatt. De rörelser som ifrågasatte kyrkan förbjöds och utövarna valde ofta att emigrera. 

Det är först under de senaste 150 åren som det varit tillåtet att ifrågasätta kyrkans definitioner 

och först under de senaste decennierna som det verkligen skett.  

 

1.2 Traditioner 

Många av våra traditioner är en blandning av kristendom och ännu äldre seder och bruk och 

det är svårt att veta vad som är vad. Vad är det som gör att en företeelse blir tradition? Med 

invandring kommer nya traditioner och seder. För att en tradition ska få fäste i ett nytt land 

krävs att invånarna där finner ett värde i att fira den traditionen. Enbart kommersiella försök 

att skapa en sed brukar inte räcka (Lilja, 1998, s.67).  

 

Ett land består av sin historia, men också av sin nutid. Det består av sina invånare och deras 

normer, kulturer och traditioner. Allt detta förändras och kommer fortsätta förändras. Ett land 

är inte isolerat från omvärlden utan påverkas av globalisering och invandring. Samtidigt pågår 

en teknisk och vetenskaplig utveckling som också påverkar alla människor globalt. I en sådan 

omgivning förändras traditioner samtidigt som de också är viktiga för att förstärka den 
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nationella tillhörigheten och för att bevara det kulturella arvet. I det svenska samhället finns 

högtider och traditioner som har skapas under lång tid.  

 

Både kristna och icke kristna traditioner och högtider firas och uppmärksammas på olika sätt i 

samhället – även på förskolor och i skolor. Under seklerna har dessa förändras, vissa har 

kommit och försvunnit medan andra har stannat kvar. Från det att Sverige blev ett kristet land 

till att bli ett sekulariserat land har också innebörden av varför det är viktigt att fira traditioner 

och högtider och vad de har/hade för betydelse förändrats. Bara för att det är en gammal 

tradition betyder det inte att den firas på samma sätt som när de börjades firas. Flera av de 

högtider som vi ser som gamla kristna högtider fanns innan kristendomen kom till Sverige. 

  

I en tid med ökad globalisering och ett större avstånd mellan sekulariserade och religiösa 

grupper finns det ett behov av kunskap om kopplingen mellan det vi ser som 

”kultur/traditioner” och religion. Det finns brist på forskning om detta och hur det påverkar 

undervisningen.  

Sverige har alltså haft en lång period när den kristna kyrkan dominerat samhället och lagt en 

grund för dagens värderingar.  Denna period har följts av en kort period med religionsfrihet 

och en kyrka skild från staten. När kristendomen inte längre dominerar samhället, är det 

intressant att undersöka vilket utrymme som kristna förskolor anser att de har för att arbeta 

med kristendomen som värdegrund.   

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en bredare kunskap om och förståelse för arbetet på kristna 

förskolor. Jag ämnar undersöka hur personalen/pedagogerna på förskolor med kristen profil 

arbetar med kristendomen i den dagliga verksamheten och hur de uppmärksammar kristna 

högtider.  

Jag har valt att ha två frågeställningar: 

• Hur beskriver pedagogerna/personalen införlivandet av det kristna budskapet på 

förskolor med kristen inriktning i det dagliga arbetet?  
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• På vilket sätt befästs den kristna tron i samband med högtider? 

 

3 Teoretisk ram 

I den här studien utgår analysen från ett sociokulturellt perspektiv. Vidare kommer det att 

läggas vikt vid begreppen högtider och traditioner. Under detta avsnitt kommer jag ta upp det 

sociokulturella perspektivet. Jag kommer också kort att behandla religionspedagogik och 

religionsdidaktik, då det har betydelse för hur pedagogerna i studien lär barnen om religion. 

Under rubriken tradition och högtider kommer jag att ta upp olika traditioner såsom 

begreppen dagistraditioner och de äldre svenska traditionerna, men även att tradition är ett 

svårdefinierat begrepp.   

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij (1896–1934) kan ses som sociokulturella perspektivets upphovsman. Han 

menar att människan ser saker man vill ta efter och man vill lära sig av den som vet lite mer. I 

ett sociokulturellt perspektiv är det centralt att beskriva, analysera och förstå interaktionen 

mellan personers kulturella och historiska sammanhang. Det som forskare inom 

sociokulturella perspektiv vill få djupare förståelse i är de processer som formar, utvecklar, 

förvandlar eller bevarar utmärkande kännetecken hos kulturer, sociala grupper och 

organisationer.  Språket är viktigt för att kunna förmedla vidare kunskap och traditioner. 

Identitetsutvecklingen hos människor är också viktig när man ska föra vidare de traditioner 

och kulturer som finns nära personen (jämför Jensen & Ulleberg, 2013). 

 

Människor lär sig från man föds tills man dör. Först lär man sig av familj och vänner – Roger 

Säljö (2013) kallar detta för primär socialisation. Längre fram i livet lär man sig från 

förskola, skola, medier och arbetslivet vilket Säljö kallar den sekundära socialisationen 

(Säljö, 2013, s. 14). I båda socialisationerna lär vi oss genom samspel med andra människor, 

vilket är en bärande tanke i den sociokulturella teorin. Barnet formas till en kulturell och 

språklig varelse i både primär och sekundär socialisation. En viktig del i detta är att barnet är 

mottagligt för att formas i det samhälle de lever och efter de värden och kulturella 

förhållanden som råder i deras nära omgivning (Säljö, 2013, s. 20). Familjens värderingar var 
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tidigare det som formade barnens sociokulturella sammanhang fram till dess att de började 

skolan. Idag börjar de flesta barn tidigt i förskolan och därför vidgas barns sociokulturella 

sammanhang. Lärarna blir därför verktyg för barnets språkliga och kulturella utveckling. De 

val som lärarna gör blir därför viktiga. De måste hela tiden vara medvetna om till vem eller 

vilka som undervisningen riktas, vad för material som ska användas och varför det ska läras 

ut. I en förskola med kristen inriktning har kristendomen en påverkan i det dagliga arbetet. 

Enligt Jenny Berglund handlar religionsdidaktik om hur läraren ska anpassa 

religionsundervisningen efter hur samhället ser ut (Berglund, 2010). Detta gäller både den 

teoretiska reflektionen rörande undervisningen och det verkliga arbetet i klassrummet 

(Löfstedt, 2011). Lärarna arbetar med de didaktiska frågorna: vad, varför och hur (Berglund, 

2010). 

 

Religionspedagogik och religionsdidaktik skiljer sig åt på så sätt att religionspedagogiken är 

mer inriktad på just kristendomen, medan religionsdidaktiken beskriver alla religioner och 

livsåskådningar (Berglund, 2010). Detta är viktigt att ha i åtanke då förskolorna är kristna och 

därför använder sig pedagogerna i denna studie av religionspedagogik medan icke religiösa 

förskolor inte får lära ut om endast en religion. I Sverige växte religionsdidaktiken fram under 

1970-talet och det i ett nära samband med namnbyte på skolämnet kristendomskunskap till 

religionskunskap som skedde 1969. 

 

3.2 Traditioner och Högtider  

En av mina frågeställningar är på vilket sätt den kristna tron befästs i samband med högtider. I 

min undersökning har det blivit tydligt att högtider inte är ett entydigt begrepp. En tradition 

ligger ofta nära firandet av en högtid. För att kunna besvara min frågeställning har jag valt att 

också undersöka vad en tradition är.  

   

I Sverige firas många högtider som har ett gammalt ursprung, eftersom dessa har följt 

Sveriges natur och arbetsår. När kristendomen kom till Sverige överensstämde dess högtider 

tidsmässigt väl med de tidigare traditionella högtiderna (Bringéus, 1999, s. 161). Owe 

Ronström, Ann Runfors och Karin Wahlström kallar dessa gamla svenska traditioner. De 

skiljer dessa från det de kallar dagistraditioner som dels är knutna till de gamla traditionerna, 
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men också till exempelvis födelsedagar, föräldraträffar och annat som har med förskolans 

vardag att göra (Ronström, Runfors och Wahlström, 1998, s. 131).  

 

Tradition är svårt att definiera. Begreppet används av forskare och det är centralt för 

folklivsforskning. Det används också i allmänt bruk som ett sätt att föra kunskap och seder 

vidare till nästa generation (Ronström, Runfors och Wahlström, 1998, s. 144). Från att vi föds 

tills vi blir vuxna tar vi till oss av de traditioner som våra föräldrar och tidigare generationer 

har. Barn ser och lär sig av sin omgivning och föräldrarna har en stor påverkan. Föräldrar för 

vidare de traditioner som de anser att deras barn ska ha, det kan vara allt från religion till 

politiska åsikter. Jenny Berglund och Gunilla Gunner skriver: 

Vi är språkliga och kulturella varelser som inte har kunnat välja föräldrar. Vi har hamnat i en miljö 

och en historia där vi redan tidigt tillägnade oss en rad självklarheter. Man kan säga att 

traditionstillhörighet tillhör livets villkor. (Berglund & Gunner, 2011, sida 12). 

För att kunna ta till sig familjens kultur är det viktigt att ha traditioner och det är genom dem 

som vi växer in i kulturen. Enligt Martin Modéus behövs det mer än att bara berätta om 

kulturerna och värderingarna för att föra dem vidare (Modéus, 2000).  

  

Gamla traditioner upplevs ofta som ursvenska och tvingade att fira medan de nya 

traditionerna upplevs ofta som frivilliga och kortvariga. Förskolans personal kan genom sättet 

de lyfter fram traditionerna styra om de upplevs som gamla, nya, svenska, utländska, kristna 

eller sekulära (Ronström, Runfors och Wahlström, 1998, s. 134 ff.).   

 

4 Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta forskning som behandlar hur kristendomen påverkar verksamheten 

i förskolan. Jag har därför valt att gå igenom den tidigare forskning som finns om religiösa 

förskolor och skolor och högtider på icke-konfessionella förskolor och skolor. I detta kapitel 

kommer jag att ta upp tidigare forskning under rubrikerna konventikelplakatet, traditioner och 

högtider i förskolan/skolan, förskolan och religion samt förskolans regelverk.  
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4.1 Konventikelplakatet 

Inledningsvis vill jag nämna de historiska studier som har gjorts av Carola Nordbäck i hennes 

doktorsavhandling: Samvetets röst: Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ 

pietism i 1720-talets Sverige (2004). I avhandlingen analyserar hon konflikten mellan 

ortodoxin och pietismen på 1720-talet, som ledde fram till konventikelplakatet. Det som är 

särskilt intressant i hennes avhandling är hur hon beskriver hur individen var underordnad och 

var endast en liten beståndsdel i en större kropp. Kroppen var den renläriga kyrkan i Svea 

rike.   

 

4.2 Traditioner och högtider i förskolan/skolan  

Emy Andersson och Olivia Magnusson (2010) har i sin examensstudie på Malmö högskolas 

lärarutbildningen undersökt hur två skolor i Skåne arbetar med traditioner och högtider, men 

också undersökt elevernas kunskaper kring de svenska traditionerna då samhället har blivit 

mångkulturellt. Andersson och Magnusson valde att studera en ”svensk” skola (skola 1) där 

de flesta elever hade svensk bakgrund samt en ”mångkulturell” skola (skola 2) där de flesta 

elever hade en utländsk bakgrund. De kom fram till att skolorna hade olika syn på hur de 

arbetade med traditioner och högtider. På skola 1 uppmärksammades högtider i större 

omfattning och de hade skolavslutningar i kyrkan. De hade svårt att bryta traditionen kring 

skolavslutningar då de flesta elevers föräldrar hade gått på samma skola under sin skoltid. På 

skola 2 uppmärksammade läraren högtiderna i mån av tid. Läraren på skola 2 hade fler 

högtider att uppmärksamma än läraren på skola 1 eftersom de tog upp även andra högtider än 

de traditionellt svenska. 

 

Som framgår i teoriavsnittet har Owe Ronström, Ann Runfors och Karin Wahlström (1998) i 

sin etnologiska studie Det här är ett svenskt dagis forskat hur förskolor i Botkyrka på 1990-

talet arbetar med traditioner och kulturmöten.  

 

4.3 Förskolan och religion  

Åsa Bjerkerot (2011) har i samhällsstudien ”Vi bara firar”: Högtider, traditioner och rituella 

uttryck i förskolemiljöer studerat förskolor i Stockholm. Hon har genom att intervjua 

pedagoger undersökt hur olika icke-konfessionella förskolor i Stockholm arbetar med 
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högtider. Det framkommer att de flesta av de intervjuade pedagogerna anser att religion inte 

har någon plats i förskolan, men att några av förskolornas pedagoger ändå tar med barnen till 

svenska kyrkan vid jul. Pedagogerna i studien berättar hur de vill förmedla det svenska 

kulturarvet och hur högtiderna är en viktig del i det. De vill ge barnen det som är normen i det 

svenska samhället. Förskolorna är mångkulturella det vill säga att det finns barn som har olika 

etnisk bakgrund. Pedagogerna pratar om andra kulturer enskilt med de barn och familjer som 

tillhör en annan kultur, men påpekar att det inte finns någon efterfrågan från föräldrarna på att 

deras barn får ”sin” egen kultur på förskolan utan de vill att barnen ska få lära sig om svensk 

kultur, traditioner och högtider (Bjerkerot, 2011). 

 

Emma Lindström (2009) har i sitt examensarbete på lärarutbildningen vid Högskolan i 

Halmstad studerat arbetet med religion på en förskola och då utgått från ett antal frågor från 

pedagogerna. Genom diskursanalys undersöker hon förskollärarens, föräldrarnas och 

samhällets förhållningssätt till religion i förskolan. Hon har bland annat använt sig av en 

forumtråd på internet där personer intresserade av familjefrågor har fått svara på frågan ”Ska 

man fira jul i förskolan?” (Lindström, 2009, s.30). Hon lyfter också upp problemen med 

läroplanen. Samtidigt som pedagogerna ska ge barnen kunskap om ett ”svenskt” kulturarv 

som bygger på en majoritetsreligion ska de uppmuntra kulturell olikhet. Lindströms studie 

visar att de flesta föräldrar, som svarade i forumet, anser att barnen ska fira jul på förskolorna, 

några ansåg att det inte var en kristen högtid och det fanns till och med de som tyckte att det 

var en rättighet för barnen att ta del av de svenska traditionerna. 

 

Malin Höglund och Emelie Darmell (2013) har i sin examensstudie inom utbildning och 

ekonomi vid Högskolan i Gävle, intervjuat förskollärare för att undersöka hur de ger barnen 

förståelse för olika trosuppfattningar och livsåskådningar. Forskarna söker svar på hur 

pedagogerna arbetar med religionerna i relation till läroplanen. Höglunds och Darmells studie 

visar att det finns flera olika sätt att arbeta med religion i förskolan. De poängterar att det 

finns likheter och skillnader mellan de tillfrågande förskollärarnas arbetssätt. Alla 

pedagogerna i studien firade de svenska högtiderna med barnen, men på olika sätt exempelvis 

genom om barngrupperna fick gå till kyrkan i samband med julen eller inte. En förskola, som 

var kopplad till Svenska kyrkan, hade nära samarbete med församlingen och stärkte 

därigenom den kristna definitionen av högtiden (Darmell och Höglund, 2013). 
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4.4 Förskolans regelverk  

Hur man har arbetat på förskolor har förändrats över tiden. Detta beror naturligtvis på den 

allmänna utvecklingen i samhället och men också på hur läroplanen har varit utformad. 

Förskolans läroplan är en vägledning för vad barnen ska lära sig under sin tid i verksamheten.  

 

Under 1800-talet var läroplanen riktad mot Martin Luther och Friedrich Fröbel. All 

undervisningen hade kristendomen som utgångspunkt och den var med i varje moment under 

skoldagen. Undervisningen byggde på att barnen okritiskt skulle lära sig bland annat lilla 

katekesen och en mängd psalmer utantill. (Vallberg Roth, 2002, s. 52–53). Från slutet av 

1800-talet till mitten av 1900-talet var läroplanen inriktad på det goda hemmet och 

hembygden. Undervisningen fick stå tillbaka för uppfostran och leken fick en större 

betydelse. Psalmerna började ersättas med sånger och ramsor (Vallberg Roth, 2002, s. 82–83). 

 

Under efterkrigstiden kom folkhemmets socialpsykologiska läroplansperiod. Från att ha varit 

inriktad mot moral och förstärkning av familjen skedde en förskjutning mot demokrati och att 

på alla sätt stärka barnets personlighetsutveckling (Vallberg Roth, 2002, s. 113–114). I slutet 

av 1980-talet kom det ”situerade världsbarnets” läroplan. Målstyrningen kom och 

Utbildningsdepartementet och Skolverket fick även hand om förskolan. Det öppnades upp för 

mer marknadsorientering och det verkar ha lett till att det blev lättare att öppna förskolor med 

specifik inriktning (Vallberg Roth, 2002, s. 160–162). 

 

Enligt dagens läroplan (Lpfö98) ska förskolans pedagoger arbeta för att barnen ska utveckla 

sitt ”kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditionen och historia” (Lpfö 

98, s. 8). Det innebär att barnen måste få ta del av den kultur och de traditioner som finns i 

samhället, och att de också har rätt att få lära sig om hur högtider och traditioner kan firas. 

  

Förskolans läroplan tar bara upp religion på två ställen. Det första handlar om att:  

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

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

kränkande behandling (Lpfö 98). 
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Barn i förskolor får aldrig utsättas för diskriminering på grund av sin religion. Det innebär att 

ett barn även på en kristen förskola ska kunna ha en annan religionsuppfattning utan att 

diskrimineras.   

  

Religion förekommer också under målen för värden och normer. Där det står att: 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Lpfö98).    

Det är viktigt för pedagogerna på en kristen förskola att förmedla kristendomen på ett sådant 

sätt att barnen får en förståelse för att det finns andra religioner och att man inte ska bedöma 

människor efter deras religion.  

 

I skolans läroplan anges de grundläggande värdena som ska förmedlas till eleverna. Dessa 

värden är skolan skyldig att följa i sin undervisning. Till skillnad från förskolans läroplan 

lyfter skolans läroplan fram den kristna traditionen som en förvaltare av de värderingar som 

skolan ska förmedla till eleverna:   

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell. (Läroplanen för förskoleklass, grundskolan och 

fritidshemmet, 2011, s. 7) 

I Skolverkets juridiska vägledning står det om hur förskolor och skolor ska förhålla sig till att 

använda sig av kyrka eller annan religiös lokal och vad Skollagen säger om religion i 

verksamheten:   

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-

konfessionell dvs. det får inte förekomma religiösa inslag. Undantag gäller 

för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får 

det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i 

undervisningen (Skolverket, 2012, sida 1).  

Möjligheten att ha konfessionella inslag i utbildningen är en förutsättning för den verksamhet 

som bedrivs vid de förskolor som ingår i min studie. Pedagogerna får rikta sin utbildning mot 

kristendomen.  
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5 Metod 

I den här studien har jag valt att undersöka förskolor som är fristående konfessionella, det vill 

säga förskolor med kristen inriktning. Det jag valt att undersöka är dels hur de förhåller sig till 

kristendomen i sitt arbete med barnen dels hur de firar kristna högtider.  

Detta är en kvalitativ undersökning vars empiriska material dels bygger på flera metoder, 

nämligen intervjuer (avsnitt 5.1, nedan) med pedagoger på två förskolor (avsnitt 5.5.1 och 

5.5.2, nedan), dels på observation (avsnitt 5.2, nedan) på en av förskolorna. Det empiriska 

materialitet består även av enkätfrågor (avsnitt 5.3 nedan) som e-postades till ytterligare fem 

förskolor.  Genom att använda mig av flera metoder kan jag ge en både rikare och djupare 

beskrivning av området jag undersöker.  Kapitlet tar även upp etiska och metodiska 

överväganden (avsnitt 5.4, nedan) och avslutas med en beskrivning av de förskolor som ingår 

i undersökningen (avsnitt 5.5, nedan).  

 

5.1 Intervjuer  

Innan jag gjorde intervjuerna formulerade jag mina två frågeställningar: 

• Hur beskriver pedagogerna/personalen införlivandet av det kristna budskapet på 

förskolor med kristen inriktning i det dagliga arbetet?  

• På vilket sätt befästs den kristna tron i samband med högtider? 

 Utifrån dessa frågeställningar formulerade jag frågor till intervjuer och enkäter (se bilaga 1). 

Innan jag utförde intervjuerna skickade jag mina intervjufrågor till förskolorna, så att 

pedagogerna skulle få tid att tänka igenom sina svar. 

 

Jag gjorde två intervjuer, båda var semistrukturerade, vilket innebar att de kunde ställa frågor 

och jag kunde ställa följdfrågor på deras svar.  På en av förskolorna (Ariels förskola) gjordes 

intervjun med pedagogerna i grupp, eftersom det var svårt för dem att lämna barnen.  Den här 

intervjun liknade samtal där pedagogerna kunde hjälpa varandra med att komma ihåg hur de 

arbetar med högtider på förskolan. Denna intervju tog cirka en timme. I intervjun med 

pedagogen på den andra förskolan (Bambis förskola) var det bara en förskollärare som 

svarade på frågorna jag ställde. Pedagogen hade möjlighet att ställa frågor om det var något 
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hon undrade över. Jag hade också möjlighet att ställa följdfrågor till de svar jag fick. Även 

denna intervju tog cirka en timme.  Vi satt då avskilda från övrig personal och från barnen. 

Förskolechefen tittade in under en kort tid för att fråga om jag hade specifika frågor till just 

henne. Jag spelade inte in intervjuerna utan skrev ner svaren och mina observationer och när 

jag kom hem sammanfattade jag det jag hade fått veta.  

 

5.2 Observation  

För att få en bättre bild av hur förskolornas personal arbetar med högtider och kristendom 

valde jag att utföra observationer.  Emellertid blev bara möjligt att observera på en av 

förskolorna, nämligen Ariels förskola.  Bambis förskola tillät bara att jag gjorde en intervju. 

Observationen var en så kallad öppen observation, vilket innebar att förskolans pedagoger 

visste syftet med mitt besök och hade förberett en bibelsamling (Ahrne & Svensson, 2013, 

s.89–90).  Observationen utfördes under en dag.  Under observationen var jag både 

deltagande observatör då jag satt med under vissa valda aktiviteter och vid andra höll mig på 

avstånd och antecknade det som jag såg. Under observationen kunde jag både gå runt i 

lokalerna och sitta ner i ett hörn och anteckna. Jag fick möjlighet att se hur förskolorna vävde 

in den kristna profilen i den dagliga verksamheten. Jag kunde dock inte observera hur 

förskolan arbetade med högtider, eftersom det inte finns någon större kristen högtid under 

hösten. Det jag däremot hade möjlighet att observera var hur man förberedde luciafirandet. 

När jag kom hem gick jag igenom mina fältanteckningar och sammanfattade dessa på dator 

och skrev även ner mina reflektioner från dagen. 

 

5.3 Enkäter  

I min undersökning har jag också använt mig av enkäter för att få ytterligare material att utgå 

från. Enligt Ahrne och Svensson kan enkäter uppfattas som en form av intervju (Ahrne & 

Svensson 2013, s. 38). Enligt Trost finns det många likheter mellan enkäter och intervjuer, 

men den största skillnaden är hur de besvaras (Trost, 2012). Frågorna på enkäten var 

djupgående (se bilaga 1). Enkäterna skickades ut via e-post till adresser jag fått av 

förskolechefen från en av förskolorna som jag besökt. Jag skickade enkäter till fem förskolor, 

men fick enbart svar från tre av dem.  
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5.4 Etiska och metodiska överväganden 

Jag har inte undersökt några icke-konfessionella förskolor och har därför inte något material 

om hur de firar högtider och hur de för kristna traditioner vidare. Studien har därför ingen 

jämförelse mellan konfessionella och icke-konfessionella förskolor.  

    När jag inledningsvis kontaktade förskolorna jag ville besöka för att samla in mitt material, 

var ett stort problem att jag inte fick några svar trots att jag skickade flera påminnelser. Efter 

flera veckor kom ett svar från den ena förskolans ansvariga pedagog att jag var välkommen 

dit. Den andra förskolans pedagog fick jag söka kontakt med via församlingen, eftersom de 

inte svarade på mejlen.  

 

Pedagogerna som jag kontaktade fick veta varför jag ville ha kontakt med dem och vad mitt 

budskap med besöket eller enkäten var. De kunde sedan själva bestämma om de ville vara 

med eller inte i studien (informerat samtycke) (Ahrne & Svensson, 2012). Det är viktigt att 

pedagogerna och de förskolor där de arbetar ska vara anonyma (konfidentialitet) (Ahrne & 

Svensson, 2012). All den information jag har inhämtat är det ingen annan än jag som har 

tillgång till. För att få pedagogerna att ställa upp och för att de skulle vara säkra på att vad de 

sa inte spreds valde jag att inte spela in mötena med pedagogerna (nyttjandekravet) (Ahrne & 

Svensson, 2012). Detta ställde höga krav på anteckningarnas kvalitet. Direkt efter mina besök 

på förskolorna skrev jag därför utförliga anteckningar.  

 

5.5 Presentation av förskolor   

När jag valde ut förskolorna bestämde jag mig först för två områden.  Därefter letade jag, med 

hjälp av internet, efter förskolor med kristen profil inom de områdena. Förskolorna jag hittade 

skickade jag sedan e-post till och frågade om de kunde ställa upp på en intervju. De fem 

förskolor som ingår i den här studien har försetts med fingerade namn för att de och deras 

pedagoger inte ska kunna bli identifierade.  Förskolorna kallas Ariels förskola, Bambis 

förskola, Cinderellas förskola, Doris förskola och Esmeraldas förskola. 
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5.5.1 Ariels förskola 

Ariels förskola ligger i en liten stad inom ett jordbruksområde. Verksamheten bestod av två 

åldersindelade avdelningar med totalt 33 barn. Den drevs som ett föreningskooperativ, vilket 

innebar att verksamheten drevs av en förening där alla kyrkor i den lokala församlingen var 

representerade. På Ariels förskola intervjuade och observerade jag pedagogerna och 

verksamheten under en dag. 

 

5.5.2 Bambis förskola  

Bambis förskola ligger i ett villaområde och är en förort till en storstad. Verksamheten tillhör 

Svenska kyrkan och har ett nära samarbete med den lokala församlingen. På förskolan fanns 

det 19 barn. Den ligger på gångavstånd från kyrkan.  

 

5.5.3 Cinderellas förskola 

Cinderellas förskola ligger i en liten kommun och är en fristående förskola. Den tillhör 

Missionskyrkan. Det som är grundläggande för Missionskyrkan är den enskilda individens 

samhörighet med Gud. Missionskyrkan introducerar sig själva som en öppen och fri kyrka 

(Svanberg och Westerlund, 2011, sida 160–161). I denna verksamhet fanns det 38 barn på två 

avdelningar. Den har sin egen barnomsorgskö.  

 

5.5.4 Doris förskola  

Doris förskola ligger i en större stad och tillhör Frälsningsarmén. Frälsningsarmén skiljer sig 

från andra trossamfund genom att ha en utpräglad arméstruktur. Grundbulten i 

Frälsningsarmén är den evangeliska verksamheten, men de praktiserar en mer praktisk 

kristendom. (Svanberg och Westerlund, 2011, s. 158–159). På förskolan fanns det en 

avdelning med 20 barn. Förskolan ligger i samma lokaler som den lokala församlingen.  

 

5.5.5 Esmeraldas förskola  

På Esmeraldas förskola finns det två åldersindelade avdelningar med 35 barn. Förskolan 

tillhör Missionskyrkan.  
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6 Resultat och analys   

I detta avsnitt kommer jag att redogöra och bearbeta materialet efter mina frågeställningar:  

• Hur beskriver pedagogerna/personalen införlivandet av det kristna budskapet på 

förskolor med kristen inriktning i det dagliga arbetet?  

• På vilket sätt befästs den kristna tron i samband med högtider? 

 

6.1 Hur beskriver pedagogerna/personalen införlivandet av det kristna 

budskapet på förskolor med kristen inriktning i det dagliga arbetet?  

Förskolorna, i studien, har alla en uttalad kristen inriktning och pedagogerna har i intervjuer 

och enkäter framhållit att de anser att det är viktigt att de som arbetar där har sin egna 

individuella tro. Det är dock inget krav. Barnen kan på detta vis erbjudas flera olika synsätt, 

inom kristendomen. Pedagogerna ansåg att det är viktigt att de barn som vill får bygga och 

forma sin egna tro. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är en utav utgångspunkterna att förstå 

interaktionen mellan personers kulturella och historiska sammanhang. I denna interaktion är 

det enligt Vygotskij viktigt att undersöka de processer som formar och bevarar vissa 

gemenskaper för att kunna analysera dessa situationer. Enligt Vygotskij är pedagogerna 

viktiga för barnens lärande. För att förstå den sociokulturella miljön på dessa förskolor har jag 

därför valt att undersöka hur pedagogerna integrerar det kristna budskapet i det dagliga 

arbetet.  

 

Det jag kan utläsa av vad de deltagande förskolornas pedagoger har uppgett är att de har 

samma grundtanke med att ge barnen ett kristet budskap. Pedagogerna skiljer sig inte åt i det 

avseende att de inkluderar det kristna budskapet. Däremot hur de inkluderar detta skiljer sig 

till viss del åt. Alla pedagogerna anpassar sina aktiviteter efter barngruppen, det vill säga att 

de styr verksamheten efter barnens ålder och utvecklingsfas, vilket följer förskolans läroplan. 

Genomgående för alla är att pedagogerna kopplar kristendomen till det pedagogiska arbetet. 

Det innebär att det finns många olika kristna aktiviteter på dessa förskolor. Många aktiviteter 

kan kopplas till Bibeln, vilket kan uppfattas som det viktigaste redskapet för att integrera det 

kristna budskapet. En daglig aktivitet som förekom på samtliga förskolor är att be bordsbön i 
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samband med måltid. På några av förskolorna hade de även morgonsamlingar. De förskolor 

som hade någon form av morgonsamling var förskolorna Ariel, Bambi och Doris. På Ariel 

kan den innehålla en specifik ramsa, böner, lite olika kristna sånger/psalmer eller en kristen 

berättelse. Morgonsamlingarna är ett sätt att befästa det kristna budskapet i verksamheten. 

 

Alla pedagoger i studien använde sig av Bibelsamlingar som en viktig del i att förmedla den 

kristna tron. Bibeln blev ett verktyg för pedagogerna och det vanligaste arbetssättet var att 

använda sig av Bibeln för att förmedla och prata om det kristna budskapet. Bibelsamlingarna 

blev också ett sätt för förskollärarna att visa barnen hur människor ska behandla varandra. De 

visade sedan barnen genom exempel och kopplade det till det kristna budskapet. Eftersom alla 

pedagoger i studien har Bibeln som utgångspunkt så skiljer sig de olika förskolorna i studien 

inte åt. 

 

Samarbetet med den lokala församlingen varierar mellan förskolorna i studien. På Bambis, 

Cinderellas och Esmeraldas förskolor finns ett samarbete som innebär att de tillsammans med 

församlingen anordnar en gudstjänst. Detta kan vara för att barnen ska lära sig vad en 

gudstjänst är och att det är roligt att hjälpa till med att skapa och delta i en gudstjänst. Bambis 

förskola brukade några gånger per år få hjälpa till med gudstjänsten. De bjöds också särskilt 

in till vissa söndagar. Pedagogen berättade att det en gång hade handlat om Noaks ark. Då 

hade barnen fått ta med sig ett gosedjur hemifrån som hade fått ligga i arken under 

gudstjänsten. Barnen brukade besöka de olika samlingar som den lokala församlingen ordnar. 

Det brukade vara drama om olika bibelberättelser. Personal i församlingen har besökt barnen 

på förskolan och gjort en dockteater om exempelvis dopet.  

 

Temaarbete är ytterligare ett arbetssätt som användes för att knyta ihop kristendom med andra 

ämnen. På Ariels förskola vävdes till exempel matematiken in i Bibelsamlingen med de 

yngre barnen. Ett populärt tema var Noaks ark. I Darmell och Höglunds (2013) studie arbetar 

den kristna förskolan med temaarbete på ett liknande sätt som de gör på Ariels förskola. Jag 

observerade en Bibelsamling med de yngre barnen och då berättade pedagogen om den 

barmhärtige samariten och använde De yngstas Bibel. Hon använde fyra legogubbar som 

hjälpmedel för att barnen också skulle få ”se” berättelsen. Som pedagog måste man ställa sig 
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frågorna vad, varför och hur. Med utgångspunkt i exemplet ovan vill pedagogen förmedla det 

kristna budskapet (vad). Hon vill lära barnen hur människor ska vara mot varandra (varför) 

och hon gör det med hjälp av bibeltext och legogubbar (hur). Undervisningen anpassas på 

detta sätt efter barnens ålder (Berglund, 2010).  

 

Verksamheten vid Bambis förskola skiljer sig delvis från de andras. På denna förskola är 

Bibeln också central och barnen får sin egen Bibel men pedagogerna använder sig också av 

frälsarkransen som ett viktigt verktyg. Frälsarkransen är ett radband med pärlor som har olika 

betydelser till exempel Gudspärlan, Tysnadspärlorna och Kärlekspärlan (Verbums förlag). 

Under dessa samlingar diskuterades betydelsen av pärlorna och barnen fick också berätta vad 

pärlorna betyder för just dem. Pedagogen ansåg att frälsarkransen är ett bra sätt att ta upp 

frågor om kristendomen men också om det som är svårt att prata om som exempelvis döden. 

Att arbeta med frälsarkransen som utgångspunkt är ett sätt för barnen att lära sig reflektera 

och diskutera med varandra. Vygotskij (1981) ansåg att vi människor lär oss av varandra och 

då är det viktigt med det sociala sammanhanget. Han anser att barnen lär sig mer och 

utvecklar sitt språk, när de lär sig av varandra. Inom sociokulturella perspektivet är 

kommunikationen viktig och enligt Vygotskij ska inte ett klassrum vara tyst utan det ska 

diskuteras och samtalas om ämnet, det är då barnen lär sig. Barnen lär sig alltså från sin 

sociala och kulturella omgivning. När de börjar i en kristen förskola omsluts de av den kristna 

kulturen och de kristna värderingarna. När förskolans pedagoger diskuterar och samtalar med 

barnen använder de sig av Bibeln och pedagogiskt material som barnen kan se och ta till sig. 

Vygotskij (1981) anser att individen behöver använda sig av ett redskap. På Bambis förskola 

användes bland annat frälsarkransen som redskap. 

 

Enligt Vygotskij (1981) och andra sociokulturella forskare är språket viktigt för att kunna 

förmedla kunskap och traditioner som är viktig för identitetsutvecklingen. Vygotskijs tanke 

om att barnen präglas av sin omgivning blir i denna studie tydlig när det gäller att ge barnen 

en kristen identitet. Pedagogerna uppfattade att de flesta av barnens föräldrar är kristna, vilket 

kan innebära att de ger vidare sina värderingar till sina barn genom bland annat att fira kristna 

traditioner. Den kristna identiteten utvecklas sedan i den kristna förskolan där pedagogerna 

fortsätter att fördjupa kunskapen för att ge barnen en grund för att bygga sin egna kristna 

identitet. Den egna identiteten skapas av de kunskaper och intryck barnen får från samhället 
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och den närmsta omgivningen. Barnen behöver både den primära och sekundära 

socialisationen, vilket är viktigt inom det sociokulturella perspektivet. Föräldrarna i min 

studie har valt en kristen förskola för sina barn. Den sekundära socialisationen som de får 

genom verksamheten på förskolan förstärker den kristna identiteten. Genom samspelet med 

pedagogerna får barnen lära sig kristna värderingar (Säljö, 2013).  

 

Många allmänna levnadsregler vi har idag har formuleras i kristendomens grundsyn (jämför 

de tio budorden och den Gyllene regeln) men de har inte längre samma koppling till 

religionen utan istället hur samhället anser att varje människa ska bete sig mot varandra. 

Förskolans värdegrund och läroplan bygger på allmänmänsklig moral. Att avgöra vad i 

förskolans arbete som präglats av den kristna profilen och vad som är tradition och allmänna 

mänskliga relationer kan därför vara svårt. En tydlig koppling till Gyllene regeln i 

Matteusevangeliet innebär ett konfessionellt inslag som inte får finns i en icke-konfessionell 

förskola eller skola. Däremot om kopplingen inte görs till evangeliet blir det en allmän 

levnadsregel och är en av grunderna i läroplanen. Detta visar på hur svårt det är att avgöra vad 

som är konfessionellt och vad som inte är konfessionellt det vill säga vad som är en kristen 

levnadsregel och vad som är en allmän levnadsregel. 

 

Det jag kan utläsa i min studie är att pedagogerna uttalat grundar sina värderingar på bland 

annat den Gyllene Regeln i Bibeln och att de är tydliga med att värderingarna har sin grund i 

kristendomen. Pedagogerna ger barnen kännedom om att de värderingarna som finns på 

förskolorna kommer från Bibeln. De ger barnen exempel både på hur man ska vara och hur 

man inte ska vara mot varandra men med tydlig koppling till kristendomen.  

 

Pedagogerna på förskolorna spelar en stor och viktig roll för interaktionen mellan de olika 

kulturella sammanhangen. För de föräldrar som har en religiös tro kan det vara en önskan att 

skillnaden mellan förskolans och familjens sociokultur blir så liten som möjligt när barnen är 

små. Dessa föräldrars vilja kan vara att barnen ska uppfostras ur ett kristet synsätt. Detta blir 

en svår uppgift för pedagogerna eftersom förskolan i princip ska vara icke-konfessionell. 

Även om det finns undantag för konfessionella förskolor, som de i min studie, blir det en 

balansgång som även några av pedagogerna jag har frågat reflekterar över.  
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Sammanfattningsvis visar min studie att det finns mer likheter än skillnader på hur man 

införlivar det kristna budskapet i det dagliga arbetet, se vidare i kapitel 9. Det som gör att det 

finns skillnader är tolkningsfrågan om hur och vad av kristendomen pedagogerna vill dela 

med sig av till barnen.  

 

6.2 På vilket sätt befästs den kristna tron i samband med högtider? 

De kristna förskolorna i studien har flera olika utgångspunkter när det gäller de kristna 

högtiderna. Vissa firar dessa som en högtid, medan för andra har blivit mer av en tradition. 

Begreppen högtid och tradition kan tolkas olika och i detta arbete har jag tolkat högtid som 

helg, festlighet med koppling till en religion och tradition som gammal sedvänja eller vana 

(jämför Sjögren, Györki och Malmström, 2010, s. 291 och 712).  

 Hur mycket högtiderna uppmärksammas skiljer sig åt. Vissa förskolor uppmärksammar fler 

högtider än andra. På alla förskolorna förutom på Esmeraldas förskola firas de största 

högtiderna, som påsk, jul, lucia och midsommar. Förskolornas firande av traditioner är inte 

heller lika utan det finns skillnader, som pedagogerna själva har arbetat fram. Exempelvis har 

luciafirandet med luciatåg och fika blivit mer av en traditionsfråga än en högtidsfråga för 

personalen på Esmeraldas förskola.  

 

I min studie är, som framgått ovan, Bibeln ett vanligt sätt att introducera högtiderna för 

barnen. Pedagogerna kopplar ihop högtiden med den berättelse i Bibeln som berör högtiden 

och använder det som utgångspunkt för vidare samtal med barnen. Det är bara på Cinderellas 

förskola de inte nämner Bibeln i samband med högtiderna, men de tar med barnen till kyrkan 

och får därigenom en koppling mellan högtiden och det kristna budskapet. På Bambis 

förskola följer de kyrkoåret och firar de högtider som hör till svenska kyrkan och kyrkoåret.  

 

På Ariels förskola börjar pedagogerna att introducera högtiderna cirka en månad innan. Detta 

görs genom att berätta om bakgrunden till högtiden. De fortsatte sedan med att berätta och 

skildra högtiden genom exempelvis julevangeliet. När förskolan firar jul så anordnas det en 

julfest och det kommer en tomte. Påsken firas med ett påskdrama som handlar om det kristna 



21 
 

budskapet. Ronström, Runfors och Wahlström skiljer på ”de gamla svenska traditionerna” 

från det de kallar ”dagistraditioner”(se ovan under Traditioner och Högtider). På det sätt som 

pedagogerna på Ariels förskola firar julen och påsken visar att de på samma gång tar tillvara 

på de gamla traditionerna men förnyar dem med dagistraditioner. På Bambis förskola är det 

de äldre traditionerna som får mest utrymme. Vid jul har de ett julspel kring julkrubban och 

vid påsk har de en påskvandring liknande en pilgrimsvandring. Pedagogerna, på Esmeraldas 

förskola, har dock infört andra fester som en maskerad istället för halloween (se nedan).  

 

När det gäller andra kristna högtider än lucia så berättar pedagoger på Esmeraldas förskola 

om de olika Bibelberättelserna för barnen och sedan låter de barnen fira högtiderna hemma 

med sina familjer. För många av föräldrarna på Esmeraldas förskola har Halloweenfirandet på 

förskolan varit en stötesten, medan andra föräldrar på förskolan har accepterat. Pedagogerna 

har därför valt att vid ett annat tillfälle anordna en maskerad som inte är bundet till någon 

högtid. Detta är ett typiskt exempel på hur en dagistradition kan växa fram från något som har 

varit ett problem. Genom att anordna maskeraden flyttas fokus från en ifrågasatt företeelse till 

att skapa något nytt som alla verkar acceptera (jämför Ronström, Runfors och Wahlström, 

1998, s. 131).  

 

Förskolans pedagoger ska enligt läroplanen (Lpfö98) ge barnen den kultur och de traditioner 

som finns i samhället. I konfessionella förskolor finns kopplingen till religionen, men för 

andra förskolor blir det en balansgång mellan tradition och religion. I de studier som 

Bjerkerot (2011) samt Höglund och Darmell (2013) har gjort pekar de på att pedagogerna tar 

med sig barnen till kyrkan under julen trots att de inte är konfessionella förskolor. Detta visar 

att det är svårt för pedagogerna att avgöra var de ska dra gränsen för vad som är tradition och 

vad som räknas som kristna högtider.  

 

Att pedagogerna på Esmeraldas förskola valt att inte fira högtider på förskolan beror delvis 

på att de anser att barnen nås av högtiderna genom reklam, media och i affärer långt innan de 

vill introducera dem. De anser att barnen behöver en bredare bild av högtiderna än den 

kommersiella aspekten och det är något de arbetar med att ge barnen. I enkäten pekar de på att 

i Sverige har befolkningen firat högtiderna utifrån den kristna historiken under cirka 1000 år 
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och att det är den traditionen som förskolan presenterar. En annan anledning till att de valt att 

inte fira kan kanske vara att ge familjerna friheten att välja om och hur de ska fira högtiderna. 

Samma tankegång finns i Lindströms studie där hon har undersökt inställningen till att fira jul 

på förskola. Endast ett fåtal var helt emot att fira den. Andra ansåg att det var en tradition och 

att det är så det svenska samhället ser ut (Lindström, 2009, s. 33).   

 

Det finns ett genomgående tillvägagångssätt hos pedagogerna, i min studie, där de har en klar 

och stark koppling mellan det kristna budskapet och högtiderna. De lägger in kopplingen till 

den kristna tron och redogör inte enbart för de Bibelberättelser som ligger bakom.  

8 Vad skapar en tradition? 

I den här studien har jag undersökt fem förskolor och hur de arbetar med det kristna 

budskapet både i den dagliga verksamheten och i samband med högtider. Det som 

framkommit är att det blir svårt att skilja på högtid och tradition och vad som är en koppling 

till kristendomen och inte, se även 3.2 traditioner och högtider. För att få en förståelse för 

denna svårighet anser jag att det är viktigt att kunna se frågan i ett större perspektiv. Det går 

inte att bortse från det kulturarv som byggs på traditioner i ett land. Jag har därför valt att i 

detta kapitel ta upp vad som kan skapa en tradition. 

 

Traditioner är något som människor bär med sig som en del av sin identitet. Många högtider 

och traditioner är till exempel kopplade till olika maträtter. Maträtter har blivit symboliska för 

vissa högtider som ägget vid påsk och skinkan vid jul. Mattraditionen har ofta följt den 

tillgång på mat som funnits under olika delar av året. Svenskar som flyttar utomlands bevarar 

ofta sina svenska traditioner och de firar högtider på ett traditionellt sätt och med traditionell 

mat trots tillgång till helt andra råvaror. Genom olika svenskföreningar firar de exempelvis jul 

och midsommar, och det blir ett sätt att förstärka sin identitet som svensk. Detta är ett 

mänskligt drag som gäller för många minoriteter i sin nya miljö.  

 

Traditioner är en kulturell händelse och de bygger på socialt umgänge och har ofta byggts upp 

med familj och släkt som bas. På detta vis får barn lära sig både samhällets och familjens 

traditioner. Barnen för dessa vidare och det kan vara svårt att bryta en tradition som funnit i 
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generationer. Det som uppfattas som viktigt att föra vidare kan vara allt ifrån maten, som 

nämns ovan, till betydelsen med högtiden. För vissa familjer kan det vara viktigt med att läsa 

julevangeliet vid julhögtiden och att gå till kyrkan. Hos andra familjer saknas helt en koppling 

till det kristna budskapet. Det kristna budskapet har försvunnit och firandet blir en ledighet 

som kan firas med traditionell mat och julklappar. Behovet av att fira finns vid denna mörka 

del av året och det kan jämföras med att midvintern uppmärksammades innan Sverige blev 

kristet.  

 

Halloween är en relativt ny sed i Sverige. Högtiden har sitt ursprung på Irland, men 

förknippas av de flesta med USA. I Sverige firades Alla helgons dag och dessa två högtider 

sammanfaller tidsmässigt. Medan Alla helgons dag anses som en kristen högtid så uppfattas 

Halloween att ha ett kommersiellt ursprung. Båda är dock en tradition som lyfter fram döden 

och våra döda släktningar. I Sverige har Alla helgons dag firats på ett stillsamt sätt genom att 

sätta ljus på gravar. Halloween däremot firas genom att klä ut sig - i Sverige nästan enbart för 

att skrämmas. Att Halloween haft så svårt att etablera sig som en tradition i Sverige kan bero 

på att den tidsmässigt i stort sett sammanfaller med Alla helgons dag (Herlitz, 2006, s. 120f). 

Genom att samhället blir mer mångkulturellt och kristendomen inte längre har samma starka 

koppling till traditionerna har Halloween blivit en mer etablerad tradition, liksom Alla 

hjärtans dag. 

 

En annan tradition som är vanlig både i Tyskland och USA är påskharen. Den har setts som 

en fruktsamhets- och kärlekssymbol. Påskharen är en positiv symbol som kommer med 

påskägg. Även i Sverige har påskharen funnits men här hjälpte den enligt svensk folktradition 

häxor och troll. Möjligen är detta orsaken till att denna sed inte har fått fäste i Sverige. När de 

barn som växer upp idag ska förmedla traditioner vidare till sina barn kommer troligen 

halloween att vara en självklarhet och upplevas som en gammal tradition. Kanske får också 

påskharen en återkomst men som en positiv gestalt. 

 

Butiker och media uppmärksammar idag den muslimska fastan Ramadan. Det har däremot 

inte ännu blivit en sed som icke muslimer har tagit till sig. Inom kristendomen fanns det också 

en fastetid. Både före och efter fastan firades det ordentligt (Herlitz, 2006, s. 40f). Kvar från 
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denna tid har vi fortfarande fastlagsbullarna (semlor) som äts på fettisdagen. Idag finns inte 

semlor bara på fettisdagen utan de finns tillgängliga under ett par månader. Det man kan se av 

detta är att samhället har förändras från att vara ett samhälle där det fanns ont om mat till ett 

samhälle där tillgången är stor. För muslimerna är ramadan en religiös högtid medan inom 

kristendomen uppmärksammas inte fastan längre. Det enda som finns kvar i större omfattning 

är traditionen med semlor.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv är det svårt att på kort tid förändra och bryta med traditioner 

och förändra gamla vanor. Det går inte av exemplen ovan att dra några klara slutsatser om 

vilka företeelser som kan bli traditioner. Vissa, som jul och midsommar, är väl förankrade. 

Andra, som fastan, har funnits men få kristna fastar idag trots den nya influensen från islam. 

 

Det sociala och kulturella är ett viktigt redskap i allt lärande inom den sociokulturella teorin. 

Kristendomen har under lång tid påverkat vår kultur och vårt samhälle och var länge en viktig 

grundpelare i det svenska samhället, till exempel hade utbildningen sin grund i kristendomen. 

Bibeln var viktig under 1800-talets undervisning vilket framkommer från den tidens läroplan. 

Från att barnen okritiskt fick lära sig bibeltexter utantill används idag Bibeln som ett av flera 

hjälpmedel på konfessionella förskolor.  

 

Sekulariseringen påverkar också förskolornas arbete med traditioner kopplade till 

kristendomen. Den kristna kopplingen har minskat och firandet blir mer tradition kopplat till 

kommersiella intressen, till exempel genom att förskolor använder sig av julkalendrar, pyssel 

och tomte. Förskolornas och skolornas högtider handlar om att göra något trevligt ihop som 

att exempelvis åka på en traditionell julmarknad. Många pedagoger möter också nyanlända 

barn och deras traditioner vilket innebär att det blir de som får introducera de svenska 

traditionerna och högtiderna samtidigt som de ska ge stöd och trygghet för den individ som 

barnet är med sin kulturella bakgrund. Detta är något pedagogerna på en av förskolorna i 

studien fick jobba med då det fanns barn med annan kulturell bakgrund. Av det som 

framkommer ovan skulle en förenklad slutsats kunna vara att en tradition skapas när den kan 

förankras till en företeelse som redan finns och som inte är förknippad med någon negativ 

koppling till exempelvis gammal folktro.  
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9 Slutsats och sammanfattning 

Det som framkommer i studien är att förskolan och skolan har en stor betydelse när det gäller 

vilka traditioner och högtider som firas och hur.  

 

Barn lär sig mycket av det samhälle de lever i, både av det sociala och det kulturella. De tar 

med sig det som de har lärt sig från familj och vänner när de börjar i förskolan och sedan 

vidare i skolan. Barnen tar även med sig nya synsätt hem som de lärt sig under dagarna på 

förskolan eller i skolan. Det blir ett utbyte av kunskap från både den primära och den 

sekundära socialisationen vilket lär barnen att det finns olika synsätt i olika sammanhang. Det 

kan också initialt skapa ett dilemma för barnen att bearbeta och förstå olika sätt att förhålla sig 

till exempelvis trosfrågor.  

 

I min studie har jag valt att undersöka hur några konfessionella förskolor integrerar 

kristendomen. Begreppet konfessionell är inte ett definierat begrepp och som framgår ovan är 

det inte lätt att avgöra vad som kopplas till kristendom och vad som är tradition, allmänna 

levnadsregler, etik eller humanism. Läroplanen slår fast att skolan ska vara icke-konfessionell 

samtidigt som de värderingar som ska förmedlas till elever bygger på etik och på moraliska 

värderingar vad vi ska respektera och hur vi ska förhålla oss till varandra. Det är därför svårt 

att bortse från hur nära den kristna traditionen som läroplanen ligger. Detta i sin tur leder till 

att pedagogerna i dagens skola och förskola har en svår uppgift att förhålla sig till vad 

konfessionell verkligen betyder.   

 

I denna studie har fem förskolors pedagoger berättat hur de integrerar det kristna budskapet i 

den dagliga verksamheten och hur de uppmärksammar högtider och traditioner. Det som var 

tydligast att urskilja var att de hade relativt stark koppling till kristendomen i den dagliga 

verksamheten. Pedagogerna arbetade med att införliva kristendomen i verksamheten genom 

att de systematiskt arbetade med att koppla det kristna budskapet till många delar av 

verksamheten. Bibeln användes ofta både för berättelserna men också för att introducera 

högtider. Morgonsamlingar, bordsbön, bibelsamlingar och samarbeten med sina församlingar 

var det som tydligast visade hur pedagogerna införlivande det kristna budskapet. Den starka 

kopplingen till kristendomen framkom även i arbetet med värdegrunden. Ett exempel på det 

är att flera av dem hänvisade till den Gyllene regeln.  
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När det gällde hur de uppmärksammade högtider var det vanligaste svaret jag fick att de 

gjorde det och att de, eftersom de var konfessionella förskolor, lyfte fram den kristna 

berättelse som var kopplad till högtiden. Det fanns en förskola som uppmärksammade, men 

inte firade traditioner och högtider på förskolan. Detta för att de ansåg att det var familjernas 

ansvar och pedagogerna ville låta familjerna fira sina traditioner utan påverkan.  

 

Pedagogerna på en av förskolorna påpekade att det var lätt att följa värdegrunden som finns i 

läroplanen, då den liknar den värdegrund som finns i kristendomen. På en av de andra 

förskolorna ansåg förskolläraren att det både var lätt och svårt att koppla det kristna arbetet 

till läroplanen och att det var något hon arbetade mycket med. På de övriga förskolorna 

nämnde de inte vad de ansåg om att tydligt koppla det kristna arbetet till läroplanen. Det 

framgår ändå att alla förskolor i min studie använder sig av den kristna värdegrunden om att 

man ska behandla varandra väl. I läroplanen beskrivs det att man ska visa ”Omsorg om och 

hänsyn till andra människor /…/ ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.” (Lpfö 98 

reviderad 2010, s. 6). Värdegrunden i förskolans läroplan är inte grundad på kristendomen, se 

ovan avsnitt 4.4. Det finns dock många likheter mellan läroplanen och kristendomens Gyllene 

regel och i min studie vill pedagogerna tydligt koppla värdegrunden till kristendomen. Det 

som pedagogerna enligt mina tolkningar av intervjuer, enkäter och observation därför hade 

lättast att koppla sin kristna inriktning till läroplanen, var deras arbete med hur man behandlar 

varandra.  

 

Förskolorna i Sverige måste följa det som står i förskolans läroplan och det gäller även 

förskolor med inriktningar. Alla pedagoger som arbetar på förskolorna i studien har uttryckt 

att de arbetar med kristendomen som grund det vill säga att de är konfessionella. Det betyder 

att de kan lyfta fram kristendomen på ett sätt som inte är möjligt i icke-konfessionella 

förskolor. Samhället är nu mer mångkulturellt och ursprungligen kristna traditioner och 

högtider och hur de ska firas kan ifrågasättas. Gränsen mellan firande på ett traditionellt sätt 

och firandet på ett kristet sätt är inte tydlig. Detta har gjort att Skolverket har tagit fram en 

vägledning som hjälp för pedagogerna. Av den framgår att det får förekomma viss anknytning 

till kristendomen, som exempelvis att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer” och 

”Stilla Natt”, men det får inte förekomma någon form av religionsutövning. Även om 
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pedagogerna i studien på ett tydligt sätt kan koppla firandet av högtiderna till kristendomen 

eftersom de arbetar på konfessionella förskolor reflekterar flera av pedagogerna över 

problematiken. Alla gör dock en tydlig koppling till högtiden och det kristna budskapet även 

om omfattningen av firandet skiljer sig åt.  

En förskola avviker från de övriga eftersom de, trots sin kristna profil, är väl medvetna om 

och respekterar att vissa föräldrar inte vill att deras barn ska bli påverkade av någon religion. 

De anger själva att denna fråga blir än mer aktuell att ta ställning till i framtiden. När 

föräldrarna får välja om barnen ska vara med på den konfessionella delen av verksamheten 

(Bibelsamlingarna) är det viktigt att tänka igenom verksamheten så att de barn som inte deltar 

inte kommer i kläm. I den litteratur jag gått igenom har jag inte hittat något som behandlar hur 

man arbetar med barn på konfessionella förskolor som inte deltar i den konfessionella 

verksamheten. Det kan knappast vara en vanlig situation men det finns en ständig pågående 

debatt om verksamheter vid konfessionella skolor och hur långt de kan driva 

religionsutövningen. 

 

Förskolor ska idag vara icke-konfessionella vilket innebär att de ska fira och föra vidare 

traditioner utan koppling till någon religion. Resultaten i min studie tyder på att även 

konfessionella förskolor med kristen inriktning successivt minskar på kopplingen till 

kristendomen. Den finns men pedagogerna uttrycker tveksamheter hur de ska arbeta runt de 

kristna högtiderna. Däremot tvekar de inte när det gäller att integrera det kristna budskapet i 

verksamheten. Det mesta tyder på att själva firandet av högtiderna har blivit mer av en 

tradition än en yttring för religion för förskolorna.  

 

Jag kan inte dra några generella slutsatser på grund av det bara är fem förskolors pedagoger 

som har deltagit i studien. Med stöd av den tidigare forskning som jag redovisat anser jag att 

det ändå går att se likheter i hur högtiderna firas som gör att det som framkommer i min studie 

inte motsägs. Det skulle dock behövas mer underlag för att dra några klara slutsatser.   

 

Den starka påverkan som kristendomen haft på vårt samhälle och våra traditioner kommer 

troligen att fortsätta att minska och därigenom kvarstår traditioner som inte har en direkt 

kristen koppling.  



28 
 

 

I min studie framkommer att pedagogerna reflekterar över hur de ska lägga upp sin 

verksamhet och hur de ska möta krav från de föräldrar som inte vill ha en stark koppling till 

kristendomen i den dagliga verksamheten. Min uppfattning är att den gruppen av föräldrar 

kommer att öka och det är därför tveksamt om det i framtiden kommer att finnas förskolor 

som har en tydlig kristen koppling.  
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Bilagor  
1. Enkät  

 

Hur många barn går på förskolan?  

 

 

 

Hur märks det i den dagliga verksamheten att förskolan har en kristen profil? 

 

 

 

 

 

Har förskolan samarbete med den lokala församlingen (Präst, församlingspedagog)? På vilket 

sätt?  

 

 

 

 

 

Finns det barn som tillhör ett annat trossamfund än Svenska kyrkans? Om ja, vilka? 

 

 

 

 

 

 

Vilka högtider firas på förskolan? Finns det någon ni inte firas? 
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Hur firas högtiderna på förskolan? Går ni till kyrkan med barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur introducerar ni högtiderna för barnen? 
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2. Intervjun  
 

Hur många barn går på förskolan? 

 

Hur märks det i den dagliga verksamheten att förskolan har en kristen profil? 

 

Har förskolan samarbete med den lokala församlingen (Präst, församlingspedagog)? På vilket 

sätt? 

 

Finns det barn som tillhör ett annat trossamfund än Svenska kyrkans? Om, ja vilka? 

 

Vilka högtider firas på förskolan? Finns det någon ni inte firar? 

 

Hur firas högtiderna på förskolan? Går ni till Kyrkan med barnen? 

 

Hur introducerar ni högtiderna för barnen? 
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