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Förord  

 

Vi vill under denna rubrik passa på att rikta fyra stora tack till de som möjliggjort för oss att 

genomföra denna studie. 

TACK till David Payne, vår handledare. Du har med ditt otroliga engagemang gett oss massor 

av inspiration och idéer. Det var varit ett nöje att få handledning av dig! Tack. 

TACK till våra respektive familjer som under en termin stått ut med oss när vi varit uppslukade 

av uppsatsen i både tid och tanke. Utan ert outtröttliga stöd hade detta inte gått så väl som det 

gjort. Tack. 

Men främst ett JÄTTETACK till de förskollärare som vi fått äran att möta och få lyssna till 

deras respektive erfarenheter. Det har varit jättekul att få komma ut i landet och träffa er. Utan 

er hade vi inte kunnat genomföra detta! Glöm aldrig att ni är betydelsefulla för vår framtida 

generation! Tack. 

Vi vill även rikta ett TACK till det kafé vi suttit och arbetat på under många långa timmar. Utan 

ert kaffe hade arbetet upplevts tyngre! 

 

Ann och Anna. 
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Abstract  
In this study, we explore six preschool pedagogues’ experiences regarding the celebrations of 

cultural and religious festivals and traditions, and how this is noted in their respective preschool 

settings. The purpose of this critical study is to make educators aware of how children’s ethnic 

and cultural diversity is reflected in the preschool’s attention or lack of attention to different 

festivals and traditions. 

The study is based on interviews conducted with six randomly selected preschool pedagogues 

from six different preschools from different parts of Sweden. Three of the preschool peda-

gogues interviewed worked at “monocultural” preschools while the other three worked at what 

they considered as “multicultural” preschools. The results of the study are, that regardless of 

how the composition of the children’s group appeared, the preschool pedagogues’ reflections 

on their own situated experiences reveal the extent to which the festivals and traditions cele-

brated are so-called Swedish and Christian. The festivals and traditions celebrated are e.g. 

Easter, Midsummer, Lucia and Christmas. Celebrations and traditions of a decent other than 

Swedish are not recognized in the same way.  

Theoretically, this study is based on Sara Ahmed’s ideas surrounding ‘the hegemony of white-

ness’ and the ‘phenomenology of whiteness’. For us, this important critical and theoretical re-

source opens for future questions about how well established the white hegemony is in our 

Swedish preschool. 
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”Egentligen är högtidsfirande inte så olika. Det handlar i princip alltid om att 

städa, laga mat och umgås och ha kul”, säger Kristina Längby Grubb. 

(Villanueva Gran, 2011a) 
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1. Inledning  

Vi är mitt inne i en höst där allt kyligare grader pekar mot att vinterns antågande närmar sig. I 

tv-rutan har julen tagit sig in i reklampauserna och i sociala mediers olika forum dyker återigen 

frågor upp om huruvida det i förskolan ska firas lucia eller ej. Vad gör man med de barn som 

inte får eller vill delta på grund av religiösa skäl? Eller så handlar det om vilka julsånger som 

är populärast på förskolorna eller vilket tomtepyssel som ska göras i år? Vi tror att många pe-

dagoger och föräldrar som har barn i förskola känner igen sig i dessa tankar. Här börjar vår 

undran när det kommer till dessa stundande “svenska” högtider. Reflekterar förskollärare kring 

hur uppmärksammandet av högtider och traditioner påverkar de barn som inte firar dessa i hem-

met? 

1.2 Bakgrund  

Vi vill i denna undersökning studera ämnet högtider och traditioner i förskolan och undersöka 

vilka erfarenheter förskollärare har kring dessa. I en diskussion innan studiens början, började 

våra tankar om vilka högtider och traditioner det är som egentligen uppmärksammas i förskolan 

idag? Tar man tillvara på den kulturella mångfald som finns i dagens Sverige? Och om vi gör 

det, på vilket sätt görs det då? Kan förskolan som “vit institution” verkligen ta in en “svart 

kropp” (andra kulturer än den “svenska”) som Sara Ahmed beskriver det, vars perspektiv vi 

återkommer till i vår teoriavsnitt. 

Vår värld blir alltmer globaliserad och nationsgränser överskrids och kulturer möts. Idag utgör 

den kulturella mångfalden vårt samhälle. Ett samhälle där individer bidrar med sig själva och 

sina erfarenheter. Med ryggsäckar fyllda av olika erfarenheter kommer barn till förskolan för 

möten. Det är den plats där man lämnar sina barn för att leka, lära och ta del av varandras 

erfarenheter. Ingrid Pramling Samuelsson menar att förskolan kan ses som barnets första of-

fentliga rum där man, genom att vara delaktig i en barngrupp, ges möjligheter för möten med 

mångfald, olikheter och likheter (2002, s.30). Men vilka erfarenheter är det som lyfts? Vems 

högtider premieras? Får alla barn, oavsett kulturell bakgrund, sina högtider och traditioner upp-

märksammade i förskolan? En annan tankeställning är om de “svenska” högtiderna och tradit-

ionerna ska ratas för att inte alla firar dem, eller bör de “svenska” vara de som “står ut” och 

uppmärksammas inom förskolans verksamhet? Våra funderingar går kring hur mångfalden av 
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alla barns högtider och traditioner som firas kan bejakas? Och om de bejakas, på vilket sätt sker 

detta?  

Alla dessa frågor byggde upp vår entusiasm kring ämnet och fick oss att söka om vad bland 

annat förskolans läroplan och olika tidningsartiklar skrivit kring ämnet. Vi fann en artikel i 

Pedagogiska magasinet där Jessica Waldem menar att om man döljer information om högtiders 

religiösa kopplingar, får barnen inte någon “naturlig” bakgrundskunskap om dessa. Hon menar 

att det skapar kunskapshål hos barnen när man väljer att inte prata om de religiösa inslagen vi 

har, som bland annat visar sig kring högtider (Waldem 2017). Nedan är två citat tagna från 

artiklar ur Förskolan.se som speglar och reflekterar tankar om vårt ämne och visar på den vikt 

vårt ämne i fråga har.  

“Ta vara på förskolebarnens fördomsfrihet och fira en mångfald av högtider”, tycker 

etnologilektor Agneta Lilja. Och skolmyndigheterna är samstämmiga: förskolans 

uppdrag är att förbereda barn för en internationell värld. ”Barn är fördomsfria. Att 

ta vara på det kan göra dem toleranta som vuxna och där kan förskolan spela en viktig 

roll. Ofta är det de vuxna som står i vägen, barnen är öppna för det okända”, säger 

Agneta Lilja. (Villanueva Gran, 2011b) 

Vi tolkar denna artikel som att man idag är dåliga på att uppmärksamma och ta tillvara på den 

mångfald av högtider som finns i samhället. Att barns intresse många gånger bromsas av en 

okunskap eller ett ointresse av den vuxna världen. Vi ställer oss frågan om varför? Är vi rädda 

att “förlora” det inhemska svenska och rädda att “andra” ska ta över våra barns nyfikenhet? 

Eller beror det endast på okunskap? Kan eller får man ”skylla” på det? Vi fann en artikel till: 

Det ska synas på förskolan att det talas olika språk och att det finns ursprung från 

olika kulturer, religioner och områden. Och för att hitta rätt nivå krävs ett samarbete 

med barnens föräldrar. Ett barn ska inte behöva välja om han eller hon vill ha till 

exempel en somalisk identitet eller en svensk. Han eller hon ska ha rätt till båda, 

förskolans uppgift är att ge alla bakgrunder lika värde (Villanueva Gran, 2011a). 

Artikeln ovan hyllar samhällets mångfald och pekar på vikten av interaktion mellan föräldrar 

för att lära sig mer om familjers kulturer. Men hur kan interaktionen uppmuntras på bästa sätt? 

Har man intagit ett interkulturellt perspektiv på interaktion? Dessa två ovanstående artiklar me-

nar att förskolan ska visa på en spegling av de kulturer och religioner som representeras av 

barngruppen, vilket visar på vikten av vår undersökning. Den första förstår vi bland annat som 

en vilja att, oavsett vilken mångfald som är synlig i själva barngrupperna behöver ett uppmärk-

sammande av en mångfald av högtider ske, just för att ta vara på barns fördomsfrihet. Den andra 

menar på att det faktiskt är förskolans uppgift att ge alla bakgrunder lika värde. Idag ser vi 

fortfarande en ganska stor segregation mellan folkgrupper i vårt land och den vilja att fira en 
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mångfald av högtider är inget som hittills synliggjorts. Fortlöpande följer utdrag ur två av Sve-

riges största dagstidningar: 

Det är hög tid att sluta prata om mångkultur och integration, till förmån för assimi-

lering. Förorten behöver bli mer svensk, med ideal som laglydnad, jämställdhet, ar-

tighet, egenansvar och skyldigheter gentemot samhället. Ingen måste dansa små gro-

dorna eller äta kräftor, men de goda värderingar som har gjort Sverige starkt måste 

vara rådande även i våra förorter. (Svd.se Kärrholm 2017)  

Svenska jämställdhetsideal kolliderar obarmhärtigt med ålderdomliga patriarkala 

traditioner. Men få skulle hävda att de frireligiösa samfund som håller sina tonå-

ringar hårt har integrationsproblem. [...] Man kan bejaka mångkulturen. Men man 

måste samtidigt inse att den utmanar vissa av de värderingar som majoritetssamhället 

håller för heliga (DN.se Kjöller 2016). 

Båda dessa citat visar på hur man i dagspress låter personer starkt peka ut “andra” som några 

som inte kan följa de regler som “vi” har här i Sverige. Vi tänker att denna uppdelning av 

människor leder till att ytterligare peka ut skillnader mellan människor. Ett tänk om att “dem” 

(människor med utländsk härkomst eller annan kultur) kommit “hem till oss” och här följer ni 

“våra regler”. Vad gör detta för integrationen? “Skäll på de dumma så kanske dem bättrar sig”, 

eller?  

Vårt Sverige idag uppfattar sig enligt Ove Sernhede som ett mångkulturellt samhälle. Med det 

menar han att vi lever i ett samhälle där vi med en mångfald av kulturer lever sida vid sida 

(2013, s.75). Igenkännandet av mångkultur menar Sernhede är erkännandet och respekterandet 

av den “andres” religion, kultur och språk som vidare bygger upp själva fundamentet för sam-

hällsbygget. Om detta var fallet, skulle mångkulturen här ses som någonting positivt, berikande 

och utvecklande. Sernhede menar att realiteten dock visar att utgångspunkten för alla invånare 

i det svenska samhället att bejaka och erkänna den “andra” inte är självklar (2013, s.75). Detta 

blir tydligt i de ovanstående artiklarna. Vad som blir tydligt i artiklarna är att de sätter en negativ 

ton till mångkultur. Mångkulturen i sig, ses här som ett problem. Vi kan i dessa artiklar utläsa, 

med den negativa tonen, ett tydlig “vi och dem”-tänk.  

Detta ”vi och dem”-tänk är just det som de pedagogiska artiklarna som beskrivits tidigare öns-

kar förskolan ska bidra till att ändra, genom att istället ge barnen en positiv syn på mångfalden. 

Att vi, genom att uppmärksamma alla människors levnadssätt och traditioner och ta del av 

varandras högtider, ämnar minska stigmatiseringen och negativa inställningar kring varandras 

olikheter. Vår tanke är att mångkulturaliteten kan uppmärksammas genom olika högtider och 

traditioner i en trevlig kontext och bidra till att barnen får upp ögonen för varandras olikheter 

och likheter. Vi uppfattar att inledningens första citat beskrev detta, att lyfta en mångfald av 
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högtider som ett sätt att bejaka barnens fördomsfrihet (Villanueva Gran, 2011b). Vi kan i nedan-

stående citat ur förskolans läroplan se hur vikten betonas av att man redan från tidig ålder ska 

ta del av varandras bakgrunder: 

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i för-

skolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje män-

niska oavsett bakgrund. (Lpfö 98 rev 2016 s.4). 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att 

barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värde-

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

barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. (Lpfö 

98 rev 2016 s.6). 

Även om vikten av att ta tillvara på mångfalden i förskolan visas med tydlighet, ser vi dock att 

förskolans läroplan gör skillnad på “vi och dem”. Även om Skolverket högst troligt vill väl, 

bidrar ändå formuleringen i det andra stycket till en polarisering, ett skapande av motsatser 

mellan folkgrupper. Ett sätt att ta tillvara och uppmärksamma mångfalden kan i detta fall bli ett 

utpekande av den “andre”.  

Vi avslutar denna inledning med att hänvisa till Pramling Samuelsson. Hon menar att det räcker 

inte bara med att barn befinner sig i en mångfald av kulturer. De behöver hjälp av vuxna att få 

reflektera över deras erfarenheter av mångfald, olikheter och likheter för att kunna utveckla en 

förståelse för den globala världen de lever i (2002, s.10). Hur sker detta i förskolan, om vi tänker 

tillbaka på de citat som skrivits ovan, där det lyder delade uppfattningar? Hur reflekterar förs-

kollärarna om den kulturella mångfalden av högtider och traditioner? Och hur representeras 

dessa i förskolor idag?  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Med vår bakgrund i åtanke är vårt syfte att undersöka och förstå ett antal förskollärares erfa-

renheter och reflektioner av arbetet kring kulturella och religiösa högtider och traditioner samt 

hur detta uppmärksammas i förskolans verksamhet.  

Vårt vidare syfte är att kritiskt analysera hur förskolors tillvägagångssätt kan, i fråga om upp-

märksammande och icke- uppmärksammande av religiösa högtider och traditioner i multikul-

turalismens anda, bli ett komplext uppdrag. Mot det bästa av avsikter kan ett oreflekterat tän-

kande i denna fråga leda till att en "vi och dem" -logik reproduceras samt tjäna till ytterligare 

förstärkning av "vithetens hegemoni". En term som vi lånar ur Sara Ahmeds teoretiska perspek-

tiv, vilket vi ämnar förtydliga i vår teoretiska del.  

2.2 Frågeställningar 

Utifrån förskollärarnas erfarenheter:  

- Vilka högtider och traditioner blir uppmärksammade? 

- Vilken funktion har högtider och traditioner i förskolans värld? 

- Hur representeras etnisk och religiös mångfald av högtider och traditioner i förskolan? 
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3. Tidigare forskning 

Högtider och traditioner kan ses genom många olika vinklar. I linje med den teoretiska banan 

vi följer i den här studien har vi letat efter tidigare forskning inom vårt område som mer omfattar 

de allmänna idéerna och kategorierna som identitet, interkulturalitet och mångkulturalitet. 

Dessa kategorier, även om studierna inte är gjorda i Sverige, har vi funnit relevanta i den spe-

cifika litteraturen i relation till vårt ämne om högtider och traditioner i förskolan. Forskningen 

ger oss aspekter och reflektioner som vi kan analysera och relatera till de svar vi fått utifrån 

våra egna intervjuer.  

Vårt syfte med den tidigare forskningen är att fånga in er läsare till vår undersökning. Vi vill 

presentera olika forskares tankar och aspekter om de tankegångar vi själva ställts inför. Därför 

kommer vi att presentera den tidigare forskningen i olika steg, eller snarare teman, där flera 

forskare inom varje tema blir representerade.   

3.1 Religion och identitet 

När vi talar om högtider och traditioner i vårt mångkulturella samhälle är några av dessa mer 

eller mindre bundna till olika religioner. Tünde Puskás och Anita Andersson menar i sin forsk-

ning att religion fungerar lite av en vattendelare. Religionens inblandning i en högtid eller trad-

ition upplevs många gånger som en svårighet hos förskollärare. Deras forskning är baserad på 

ett års etnografiska fältstudier med videoobservationer av en förskolegrupp på 19 barn i Sve-

rige. Den visar på att förskollärare blir osäkra när det kommer till hur man ska vidarebefordra 

känsliga, kulturella berättelser som är religiöst betydelsefulla (2017, s.34). Puskás och Anders-

son skriver om hur läroplanen för förskolan beskriver att en av förskolans uppgifter är att från 

en generation till nästa, föra vidare kulturarv med värderingar, traditioner samt historia, språk 

och kunskap. Här menar de att religion specifikt identifieras som en del av kulturarvet, vilket 

leder till att förskolläraren blir hanteraren av de religiösa aspekterna som följer med tradition-

erna. Det är alltså enligt Puskás och Andersson förskollärarna som förväntas överföra kulturar-

vet och de som bestämmer vart gränserna går mellan kultur och religion (2017, s.35). Med 

begränsad religionskunskap, då det inte ingår i förskollärarens utbildning, ligger därmed en 

utmaning i att överföra berättelser med religiös bakgrund på ett meningsfullt sätt. Detta kan 

leda till antaganden om att berättelserna blir för invecklade och svårförstådda för barnen. Vi 

tänker att detta kan reproducera stereotyper.  
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Barbara Kimes Myers och Michal Elaine Myers har skrivit en artikel som utgår från deras egna 

erfarenheter som förskollärare samt samtal med kollegor. De har diskuterat, reflekterat och tittat 

på hur barn som tillhör minoritetsreligioner i USA kan komma i kläm när skolor och förskolor 

väljer att uppmärksamma främst majoritetens högtider och traditioner. Bland annat diskuterar 

de religionens inverkan i huruvida en högtid lyfts eller inte. De menar att man försöker lyfta 

bort och separera de religiösa inslagen i högtidsfiranden alternativt ta bort dessa helt. Dels för 

att stat och kyrka (dvs. religion) inte ska höra samman längre och för att inte “stöta sig med 

någon”. De menar att idag placeras automatiskt barnen i en position av att behöva välja mellan 

att känna sig delaktiga i klassrummets sociala sfär eller att vanära sina familjers religiösa över-

tygelser (2001, s.79). Vi tror att många kan känna igen sig i detta genom bland annat uppmärk-

sammandet av lucia på förskolor där det många gånger kan skava mellan förskolans traditioner 

och familjers trosuppfattningar. 

Att religiositeten i skolans högtider kraftigt minskat bekräftas även av en undersökning som 

gjordes i Finland av Pia-Maria Niemi, Arniika Kuusisto och Arto Kallioniemi (2014, ss.262–

265). Deras forskning baseras på 12 intervjuer av lärare inom olika ämnen samt två observat-

ionstillfällen. För en religiös människa är religionen en stor del av ens identitet och om denna 

inte tillhör majoriteten, vad gör förskolans förnekelse av denna religion för barnets identitet? I 

den finska undersökningen kom skribenterna fram till att det rådde delade tankar om hur peda-

gogerna reflekterade kring traditioners påverkan av elevernas identitetsskapande. Den ena delen 

visade på hur de upplevt att människor med annan härkomst än den finska ser högtider och 

traditioner som en möjlighet till lärande och tar gärna del av dessa. Den andra menade att hög-

tiderna och traditionerna å andra sidan många gånger kan förstärka vissa element och drag som 

typiskt “finska”. De menar att dessa istället kan bidra till inkludering respektive exkludering av 

människor, då dessa element eller drag inte speglar den kulturella mångfald som finns i landet 

(2014, ss.263–265). Vi ställer oss frågor om vi kan se detta ske i svenska förskolor? Vilka barn 

får “sina” högtider och traditioner lyfta? Ska vi blunda för vissa högtider bara för att de har 

starkare koppling till en religion? Blir religionen en avgörande faktor till huruvida en högtid 

“får” utrymme på en förskola? Myers och Myers menar att om skolan inte tar i beaktning att 

barn har olika religiösa trosuppfattningar eller en annorlunda kultur än majoriteten, ses det ha 

en negativ påverkan på barnen. Både för de barn som tillhör majoriteten och för de som är i 

minoritet (2001, s.79). Minoriteten blir “svarta kroppar i ett vitt rum”. Något vi kommer till i 

vår teoridel. 
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3.2 Mångkulturalitet eller interkulturalitet 

Mångkulturalitet kan definieras som flera olika kulturer som lever sida vid sida utan interaktion. 

Interkulturalitet å andra sidan, definieras som dess motsats, där en interaktion mellan kulturer 

sker (Lahdenperä 2008, ss.29–30). Inom utbildningsväsendet och på politikernivå talar man 

många gånger om hur vi ska leva i en interkulturell värld. Men ute i verkligheten talas det 

fortfarande mer frekvent om en mångkulturell värld.  

David Coulby skriver om hur globalisering lett till vikten av att arbeta interkulturellt och vikten 

av att känna igen, tolerera och förstå andras kulturer annat än den nationskultur man växer upp 

med, aldrig har varit så stor. Han menar att interkulturalism inte kan ses som ett separat ämne 

utan snarare som ett tema som ska genomsyra all utbildning, från förskola till universitet. Det 

är lika viktigt i matematik, språk, medicin och samhällsvetenskap (2006, s.246). Interkultural-

ism är för Coulby därför det ultimata temat som behöver grundas i all subjektiv undervisning 

och lärande. Det har enligt honom skett ett skifte från en multikulturell till interkulturell under-

visning, vilket han menar är ett sätt att lära om kulturer emellan istället för att som inom multi-

kulturen visa på att det finns mer än en kultur (2006, s.246). Vi tänker att det fortfarande finns 

begränsningar i det påståendet, men att en vilja att nå interkulturell undervisning finns inom 

utbildningsväsendet. Coulby skriver även om hur Finland tagit till sig svenskan och gjort det 

till ett officiellt språk. En interkulturell politisk handling där man tagit till sig ett annat lands 

språk och gett det lika juridisk tyngd som finskan (2006, s.247). Om vi tar denna handling och 

överför den till förskolan i Sverige ställer vi oss frågan om hur det skulle fungera i praktiken? 

Vilka kulturer ska man ta till sig och implementera i det svenska samhället mer än på “frivillig” 

basis som vi ser sker mer idag? Och finns det en gräns för vad som ska vara öppet för interkul-

turalitet? Vad händer med vårt nationella, det vill säga det “svenska”? Betyder interkulturalitet 

ett slut på nationalitet eller en start för en ny nationalitet? 

Tanken om att vi måste lära av och om varandra som Coulby menar är även tydlig hos Myers 

och Myers. De menar att man utesluter många människor när man inte “ser” allas olika tros-

uppfattningar som viktiga. De menar i sin undersökning att man i USA inofficiellt har gjort den 

protestantiska kristendomen till “State religion” och därmed per automatik värderat denna tro 

högre än andra (2001, s.79). Sker detta i Sveriges förskolor idag? Är det de normativa “svenska” 

högtiderna som lyfts mer än andra? Och leder det till ett ställningstagande som indirekt ger 

signaler till barn om att kulturer värderas olika? Myers och Myers menar att man istället bör 

hylla den mångkultur och mångfald som finns för att lära om varandra och på detta sätt föras 
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samman (2001, s.83). Vi anser att hur man väljer att arbeta med att lyfta varandras olikheter är 

viktigt att tänka på för att nå den interkulturalism Coulby talar om. 

3.3 ”Vi och dem” 

Men om man inte når den interkulturalism Coulby talar om, vad leder det till då? Här återkom-

mer vi till vad vi tidigare nämnt i inledningen, där Pramling Samuelsson menar att barnen be-

höver hjälp av vuxna för att kunna reflektera över deras erfarenheter av mångfald, olikheter och 

likheter (2002, s.10). Hur talar andra forskare om vikten av ett aktivt arbete kring mångfald? 

En studie baserad på nitton förskolebarn i ett klassifikations test gjord av Jeffrey Bernstein, 

Toni Schindler Zimmerman, Ronald Jay Werner-Wilson och Jill Vosburg visade att ett aktivt 

arbete med att främja en acceptans av etnisk mångfald kunde förändra förskolebarn i sitt tänk 

och sina kategoriseringar av människor. Från att tidigare fokusera på yttre olikheter av varandra 

till att se mer likheter och varandras inre egenskaper (2000, s.189). Detta tolkar vi som att om 

man i förskolan väljer att arbeta kring mångfald och olikheter hos individer och framförallt hur, 

kan detta påverka barnen mot ett mer fördomsfritt tänkande. Vi ser det som en indikation på att 

om barn redan tidigt får uppleva och lära känna olika kulturer på ett mer nyanserat sätt eller 

uppmanas att tänka kritiskt, kan vi hjälpa dem att se förbi stereotyper.  

Ruanni Tupas har utfört en studie baserad på tidigare forskning kring interkulturell undervis-

ning och hans egna studie av deltagare i hans fortlöpande kurs med uppåt 400 universitetselever 

varje termin. Han kunde urskilja att vissa studenter intog ett mer kritiskt förhållningssätt till 

användandet av stereotyper. Men att det var svårt då materialet de arbetade med medvetet tving-

ade dem att använda stereotyper (2014, ss.249–250). Vi tänker att om förskolan kan ses som 

“materialet” som vill få oss att se stereotyper, hur lätt är det då för barn att själva vara kritiska 

till dessa? Leder vi barnen till ett stereotypiskt tänkande kring kulturer? 

Tupas menar vidare att hur man talar om mångkulturalitet men framförallt interkulturalitet kan 

bidra till en fortsatt uppdelning av “vi och dem”. Han menar att även om man har en positiv 

inställning till andras kulturer kan detta ändå leda till ett utpekande och ett förtydligande av 

skillnader mellan kulturer (2014, s.248). Vi uppfattar detta som att när man i förskolan exem-

pelvis vill visa på mångkulturalitet möjliggör detta att stereotyper av kulturer reproduceras, då 

vi själva i dessa fall väljer vad vi vill visa och dela med barnen.  

Detta blir synligt i Niemi, Kuusisto och Kallioniemis studie, som visade att när det hade anord-

nats “mångkulturella temadagar” för att försöka öka förståelsen för icke-finska traditioner, 
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misslyckades dessa och lyckades snarare peka ut och bidra till förståelsen om “andra” (2014, 

s.65). De menar att uppmärksammande av olika högtider och traditioner snarare kan förstärka 

“vi och dem”- känslan hos människor och att man behöver se över hur skapandet och bevaran-

det av stereotyper ser ut i samhället (2014, s.262). Hur gör man då för att nå interkulturella 

traditioner? För att lärorika mål skall kunna uppnås menar Niemi, Kuusisto och Kallioniemi att 

det krävs att traditioner ska uppmärksammas på ett sätt att det inte känns meningslösa eller 

onaturliga för varken elever eller pedagoger (2014, s.262). Men vad är det som avgör om det 

blir meningslöst? Om man inte har barn som exempelvis firar kinesiskt nyår på sin förskola, är 

det “lönt” att lyfta den högtiden ändå? Och om vi väljer att lyfta olika kulturella högtider, på 

vilket sätt görs det? Reproduceras stereotyper och förstärker vi tanken om “vi och dem”? 

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar vår tidigare forskning en variation av ställningstaganden till vårt 

ämne. Vi kan se en tydlig medvetenhet till mångfalden och dess mångkulturella befintlighet. 

Hur en önskan om ett samexisterande finns och där mångfalden inkluderas som något positivt. 

Religion ska i denna mening inte ha betydelse utan vi ska kunna arbeta inkluderande för att 

bland annat ta tillvara, som vi i inledningen talat om, barnens fördomsfrihet. Att vi med det 

interkulturella perspektivet av mångkulturaliteten i vårt samhälle, inkluderar mångfalden av 

högtider i förskolan. Den tidigare forskningen visar även svårigheterna inom vårt ämne av ar-

beten kring högtider och traditioner. Dels för den anledning av en dubbelhet, då man å ena sidan 

vill separera stat och religion men samtidigt uppmärksamma högtider och traditioner som ändå 

har en religiös koppling, då det är en naturlig del av vårt samhälle. Men även av den anledning 

att okunskapen kring religioner gör utbytandet av högtider och traditioner svårhanterligt. Detta 

leder i sin tur till att om uppmärksammandet sker på “fel” sätt innebär det ett utpekande av “vi 

och dem”. Något som kan förklaras som normen och det som inte riktigt hör till. Mer om detta 

följer nedan i vår teoretiska del om vithetens hegemoni.  
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4. Teori 

Baserat på den tidigare forskningen som vi har diskuterat ovan känner vi att en mer konsekvent 

och ambitiös orientering om integration, inkludering samt exkludering sker med hjälp av Sara 

Ahmeds arbete. Mer specifikt, riktar vi in oss på hennes perspektiv av vithetens hegemoni, 

vithetens fenomenologi och hennes användning av bland annat begreppet “strangermaking”. Vi 

kommer nedan att beskriva vad vi anser är Ahmeds huvudpoänger som redan talar till vår egna 

undersökning samt hur de kommer vara till vår hjälp när vi senare adresserar frågorna som rör 

högtider och traditioner och hur de representeras i en förskolemiljö. 

4.1 Bakgrund  

För att få en förståelse av vad vithetens hegemoni innebär för vår undersökning vill vi först ge 

en beskrivning av några huvudpoänger med perspektivet. Ahmeds fenomenologiska skildring 

av vithet ger oss inte bara ett sätt att se på och förstå hur vitheten är något som styr mycket i 

vår värld. Perspektivet hjälper oss även i att poängtera viktiga resonemang i sammanhang och 

i relation till förskolans miljöer. 

4.2 Vithetens hegemoni 

I beskrivningen av vithetens hegemoni talar man inte om vithet som något som är reducerat till 

vit hud. När Ahmed talar om vithet, talar hon om en slags norm inom och i exempelvis kroppar, 

rum och institutioner. Normer som skapas och reproduceras och som bidrar till vithetens hege-

moni där man antingen passar in eller står ut. Att man står ut, är något Ahmed relaterar till 

känslan av “malplacering”. Man blir en främling, en ”stranger” (2011, s.138). Hon menar att 

vithetens hegemoni bara kan förstås när man kolliderar mot den. Som att gå mot en vägg. Väg-

gen i detta fall är vitheten. Denna vägg symboliserar en barrikad för de som vill förändra och 

de som inte “riktigt” bebor normerna. Men väggen förblir osynlig för de som “passar in” i de 

normer som har skapats (2011, s.12). Den vita kroppen beskrivs som den bekväma och den som 

passar in i rummet och eftersom kroppen följer rummet förblir den därmed osynlig (2011, 

s.138). Vi uppfattar Ahmeds användning av begreppet hegemoni genom att koppla det till hen-

nes användning av begreppet vithet, till vad som inom olika praktiker anses vara sunt förnuft 

och obestridligt. Att man inom en viss praktik blir given en viss norm och att denna norm förblir 

obestridlig då den ses som just norm. 
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4.3 ”Strangermaking” 

För att vithetens hegemoni ska kunna bestå krävs ett utpekande av ”den andre”, det som Ahmed 

kallar “strangermaking”. ”Strangermaking” sker när man pekar ut ”de andra” då institutionen 

anpassats efter normen, de vita kropparna (2014, s.3). Normen blir synlig av de som inte besitter 

den vilket kan bidra till en känsla av att vara malplacerad och som “främling” (stranger). Om 

du inte är en vit kropp blir du utmålad som en “stranger”, en främling, i en vit kontext (ett vitt 

rum) (2014, s.3). 

4.4 Förskolan som rekryterare 

Vi kopplar förskolan till Ahmeds beskrivning av vithet inom institutioner. Förskolan är vår 

institution. En institution behöver göra rekryteringar för att kunna växa och konkurrera och till 

det behövs ”kroppar”. För att förskolans (institutionens) egna ”kropp” och förskolans priorite-

rade värderingar ska kunna växa behöver förskolan rekrytera, “fylla på” kroppar. Kropparna 

som rekryteras infinner sig i en samhörig solidaritet med förskolan som organisation, då de 

genom rekryteringen, lär sig hur saker fungerar och vad som passar (2011, ss.137–138). När 

Ahmed talar om institutioner som vita, menar hon att rekryterarnas kroppar färgar av sig och 

sätter tonen för hur man ska vara. De reproducerar institutionens vithet och blir en del av den. 

En institution blir formad över tid genom rekryteringar, fördelningar av resurser, beslut och 

upprepningar. Detta bildar grunden för normen och de praktiker som möjliggör för reproduktion 

och ytterligare fördjupning av vithetens hegemoni (2011, s.136).  

Resultatet blir att denna vithet gör att om man som icke-vit kropp passerar detta utrymme blir 

väldigt synlig, annorlunda och obekväm (2011, s.138). Föreställ dig ett barn med utländsk här-

komst i en väldigt “vit” förskola i en “vit miljö”. Institutioner tar gärna in de kroppar som inte 

“ser” vita ut, men Ahmed menar på att om de gör det måste de ändå besitta en viss vithet för att 

”få” komma “in”. Man kan inte vara en ”svart kropp” till fullo om man ska accepteras av den 

vita institutionen (2011, s.137). Du måste alltså som “svart kropp” anpassa dig till det “vita”.  

Förskolan är således, enligt vad som beskrivits ovan, en institution vars kropp byggs av de som 

rekryterats. Vilka är då “kropparna” som vi talar om som rekryteras i en förskola och vilka är 

de framtida rekryteringar som görs? Vi anser att styrdokument och regler är starka rekryterare, 

men även pedagoger själva. Pedagogerna är de som rekryterats till förskolan och de är de som 

tillsammans med styrdokumenten bildat/bildar grunden för normerna och den vithet som 
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speglas. Den grund och de normer som de senare för vidare till de som rekryteras, det vill säga 

barnen som kommer till förskolan. 

4.5 Barn som ärtor 

Ahmed talar om hur individer formas av sin miljö likt ärtor i en ärtskida (2011, s.133). Föreställ 

dig att barnen i förskolan är ärtorna i ärtskidan. Ärtskidan, som för oss representerar förskolan, 

formar och skyddar ärtorna (barnen). Intimiteten som finns mellan ärtorna i skidan, deras 

boplats, är det som påverkar och formar dem till färdiga ärtor till sist. Vi menar att den närhet 

som förskolan skapar för barnen är vad som till sist påverkar och formar dem (2011, s.133). Vi 

tolkar Ahmeds koppling till ärtskidan, att den likhet som barnen delar är resultatet av att ha 

delat samma miljö. Hon menar att ärtornas (barnens) närhet i sin miljö inuti ärtskidan (försko-

lan) är det som formar dem och ger dem en förståelse och en orientering om hur saker kan 

förstås (2011, s.133). Förskolan har således en stor påverkan av barnens uppfattningar av det 

förskolan väljer att lyfta.  

Vi har tagit upp Ahmeds beskrivning av vithetens hegemoni och hur vitheten pekar ut “de 

andra” och gör dessa till “strangers”. Vi har även förklarat våra kopplingar mellan hennes tankar 

om vithet inom institutioner till vår koppling till förskolan, rekryterare till pedagoger samt hen-

nes sätt att se individer som ärtor i en ärtskida till barn i förskolan.  

Med Ahmeds skildring av vithetens hegemoni kommer vi att i analysen analysera våra inter-

vjuer för att se hur vitheten framgår i vårt material. Vi tänker att hennes beskrivning av vithet 

är lika med den norm av högtider och traditioner som utspelar sig i de erfarenheter pedagogerna 

framför i vår undersökning. Vi tänker även beröra hennes tankar, som nämnts ovan, om 

“strangermaking” som beskriver hur vissa människor känner sig mindre hemma i institutioner 

som inte format sig efter deras kropp.  
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5. Metod och material 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vår undersökning har i syfte, som vi tidigare nämnt, att ta reda på förskollärares erfarenheter 

och reflektioner av högtider och traditioner inom förskolan. Därmed ansåg vi att en kvalitativ 

metod med hjälp av intervjuer var den bästa metoden för oss. En kvalitativ metod ger oss möj-

lighet att fokusera på människors förståelser, tolkningar och beskrivningar av den upplevda 

världen (Patel & Davidson 2011, s.82). Undersökningen är även inspirerad av den kritiska dis-

kursanalysen, utvecklad av bland annat Norman Fairclough som menar att sociala praktiker i 

samhället påverkas av talande och skrivande (beskrivet av Kristina Boréus 2015, s.179). Vi 

använder oss av diskursanalys som metod i den mån att vi söker mönster och teman i vår empiri 

när vi tolkar och analyserar genom vår förståelse om vithetens hegemoni. 

Vår undersökning var från början problemdriven där våra egna erfarenheter av vilka högtider 

och traditioner som uppmärksammats inom förskolan gjorde oss nyfikna på att undersöka äm-

net ifråga. Vi menar här att vi valt att arbeta utifrån ett abduktivt undersökningsupplägg. Detta 

kan ses som en kombination av induktivt och deduktivt arbetssätt. Man börjar att arbeta induk-

tivt, där förställningar eller gissningar kring ett ”problem” leder till en teori om hur ”problemet” 

kan förstås. Denna teori testas sedan mot andra ”problem” och blir därmed deduktiv. I denna 

fas kan antingen teorin bekräftas eller utvecklas (Patel & Davidsson 2011, ss.24–25). 

I vårt fall blev våra tidigare erfarenheter om hur högtider och traditioner uppmärksammats i 

förskolan vår utgångpunkt och ingången till induktionsfasen. Vi kom i detta skede i kontakt 

med Ahmeds tankar kring vithetens hegemoni, vithetens fenomenologi och hennes användning 

av begreppet ”strangermaking”. Med hjälp av hennes perspektiv, testade vi vårt empiriska 

material (deduktion). Genom hennes glasögon fick vi inblick i hur våra informanter handlat och 

reflekterat kring vårt ämne.   

5.2 Intervjuer 

Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne beskriver att inom forskningsområdet är intervju 

som metod den allra vanligaste när man arbetar med kvalitativ forskning. Intervjuer ger oss 
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möjligheter till kunskap och insikter om vilka förhållanden som råder i olika sociala samman-

hang och används för att fånga upp och ta del av de intervjuades känslor och upplevelser (2015, 

s.34).  

Intervjuer kan se ut på många olika sätt för att kunna besvara frågeställningar och kunna upp-

fylla studiers syfte (2015, ss.37–38). Vi ansåg att en semistrukturerad intervjuform, där frågor-

nas ordning ställs utifrån vilken information vi fått av informanten, var den bästa. Valet föll på 

detta då det möjliggjorde för oss att genom frågor, inbjuda till en konversation där förskollära-

rens egna tankar, uppfattningar och funderingar kring vårt ämne lyfts fram. Ett önskemål från 

oss var att den intervjuade skulle känna sig bekväm med pauser, tysthet och tid för funderingar 

under samtalet då vårt ämne kan kräva en viss eftertänksamhet. Ämnet, som för oss var förbe-

rett, skulle vi kunna resonera kring tillsammans med mål att olika aspekter skulle framkomma. 

En lyckad kvalitativ intervju bygger på att intervjuaren hjälper informanten att bygga upp ett 

sammanhängande resonemang kring frågorna och ämnet (Patel & Davidson, 2011, s.82).  

Håkan Löfgren talar om att, för att få ut så mycket som möjligt ur situationen bör man blanda 

ett antal mer tematiska och öppna frågor med mer konkreta frågor för att locka fram berättelser 

kring det man är ute efter. För att minska risken för mer allmänna utlåtanden behövs konkreta 

frågor som hjälper intervjuaren att skilja mellan tyckande och deras faktiska berättelser (2014, 

s.149). Detta gjorde vi genom de konkreta frågor vi ställde till följd av information vi redan fått 

från våra informanter. 

5.3 Urval och material 

Vi valde att ta kontakt med förskolechefer för att på detta sätt nå förskollärare som ville deltaga 

i vår studie. Det gjorde vi med hänvisning till Annica Löfdahl som menar att det är viktigt att 

man alltid tar kontakt med förskolechefer innan man talar med förskollärarna (2014, s.36). Vi 

tänker att det är viktigt då förskolläraren som blir intervjuad måste ha godkännande av sin chef 

samt känna att hen har stöd i verksamheten för sin frånvaro i samband med vårt besök. Detta 

finner vi stöd hos Löfgren som menar att, för att kunna genomföra en god intervju är ett gott 

förtroende mellan intervjuare och informant viktigt (2014, s.148). Genom att visa hänsyn till 

förskolans stressiga schema är det viktigt att vara ute i god tid, presentera vårt syfte och moti-

vera varför deras medverkan är viktig.  

En tanke vi hade från början var att vi inte ville ha någon som helst tidigare anknytning till våra 

informanter för att kunna behålla en distans och en objektivitet till informanternas svar. Ofta 
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väljer man att höra vad människor i ens närhet tycker, tänker och resonerar kring en viss fråga 

eller ett ämne. Detta leder enligt Stukát ofta till att ens egna åsikter och tankar blir bekräftade 

då du själv är del av denna umgängeskrets och att det faktum att ni delar tankar är just det som 

troligtvis gör att ni är vänner. Vidare menar han att söka svar hos vänner och bekanta gör under-

sökningens svar begränsade och skeva och detta är något som man helst bör styra bort från 

(2005, s.58). För att minska risken att få “väntade” svar valde vi därför att inte intervjua någon 

som vi hade en tidigare relation till.  

För att komma åt en bredare variation av reflektioner ville vi inte begränsa oss inom Storstock-

holmsområdet. Vi ville komma ut i landet och se hur förskollärare på olika förskolor, även i 

mindre städer och glesbygd, reflekterade kring kulturella högtider och traditioner och dess plats 

i förskolans verksamhet. Detta för att få reda på hur förskollärare själva reflekterar kring vårt 

ämne utan att dela samma erfarenheter på grund av att de arbetar på samma förskola. De för-

skolor vi valde att besöka låg som längst 4 timmars bilkörning från Stockholm. Vi valde den 

tidsgränsen för att klara av det praktiskt då övernattningar inte var aktuellt för oss.  

Vi genomförde totalt sex intervjuer och motiverar antalet gjorda intervjuer till det Ericsson-

Zetterquist och Ahrne beskriver som mättnad. Mättnad beskrivs som när underlaget som samlas 

in är tillräckligt för att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Känner man 

att flera intervjuer inte kommer att tillföra ytterligare viktig information anses underlaget mättat 

(2015, s.42). Vid vår sjätte intervju kände vi att vi uppnått denna mättnad. 

5.4 Bortfall 

För att få tag på förskollärare valde vi, som tidigare stycke tagit upp, att mejla direkt till försko-

lechefer och kommuners utbildningsansvariga och bad dem att vidarebefordra dessa mejl till 

sina anställda förskollärare. Vi bad dem även att återkomma till oss om de inte var intresserade 

av att deltaga, för att kunna bekräfta deras val att inte medverka och därmed inte behöva vänta 

på annat svar. Totalt mejlade vi till 41 förskolechefer/utbildningsansvariga. 

Anledningen till att det kan vara svårt att få tag på informanter kan vara flera. Stukát tar upp att 

anledningar som rädsla för registrering av åsikter, ointresse för att göra något som inte ger ett 

utbyte eller tidigare dåliga erfarenheter kring enkäter eller undersökningar kan vara faktorer 

som påverkar människors vilja att deltaga i studier (2005, ss.64–65).  
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Som forskare är det viktigt hur vi motiverar vår studie och hur viktig deltagarnas medverkan är 

(Stukát 2005, ss.64–65). Vår tanke med att skicka en inbjudan via mejl och inte ringa, var att 

de tillfrågade inte skulle känna sig överrumplade eller känna sig tvingade till att deltaga alter-

nativt att de skulle avvisa oss direkt. Att skicka mejl skulle ge dem tid att tänka och eventuellt 

planera för framtida besök. Samtidigt var vi medvetna om att det är en svaghet att bara skicka 

mejl då ett mejl kan “försvinna” i mottagarens inbox eller helt enkelt bara avvisas. En tanke 

från oss har även varit att förskolechefer kanske har mycket att göra och inte har tid att vidare-

befordra frågan om intervjudeltagande till sina förskollärare. Våra erfarenheter kring att få tag 

på informanter till studien är något som vi kommer ta med oss som en lärorik erfarenhet. 

5.5 Genomförande  

För att komma i kontakt med informanter valde vi i det tidiga skedet av vår undersöknings-

process att gå igenom utvalda kommuners hemsidor för att hitta mejladresser till förskolechefer 

samt utbildningsansvariga i respektive kommun. Det senare kan vara något som kan ses som 

problematiskt då vi själva inte valt ut förskolor, utan lät oss hänvisas av andra. Här kan exem-

pelvis kommunen själva vilja presentera de förskolor de vill ska berätta om sin verksamhet för 

oss och hänvisa oss till just dessa. Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar att man som intervju-

are kan hamna i en underordnad sits då kandidater för intervjuer ska väljas ut (2015, s.40).  

Fyra av de sex intervjuerna genomfördes på förskollärarnas respektive förskolor. Detta gjordes 

av respekt för förskollärarna med avsikt av att inte ta deras fritid i anspråk samt att de skulle 

känna sig bekväma i intervjusituationen. En av intervjuerna föreslog vi till att genomföras på 

vår skola då hen som vi skulle intervjua var sjukskriven och möjligheten att befinna oss på 

dennes förskola inte fanns. Den sjätte intervjun fick genomföras via mejl då ett planerat besök 

inte var möjligt, rent praktiskt från vår sida. Förutom vid en intervju, deltog vi båda två. Anled-

ning till detta var att en av oss var tvungen att vabba den planerade intervjudagen. 

Innan intervjuerna kunde genomföras utformade vi en intervjuguide tillsammans som fick ses 

över många gånger. Vi märkte senare att den mer fick fungera som ett stöd i form av teman, för 

att få svar som mer reflekterade förskollärarens egna erfarenheter och tankar. Detta finner vi 

stöd hos Löfgren som menar på att intervjuguiden bör bestå av ett fåtal mer tematiska frågor 

som lockar fram berättelser (2014, s.149). Vi märkte att intervjuerna blev bättre allt eftersom 

vi kände oss mer orienterande inom området. Intervjuerna inleddes med genomgång av en sam-

tyckesblankett, vars innebörd kommer förtydligas i ett senare stycke (se Etiska överväganden). 
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Vidare spelades intervjuerna in med diktafon för att uppnå en bra ljudkvalitet och att det even-

tuellt skulle kännas bättre för informanten, då det inspelade materialet inte skulle finnas till-

gängligt i våra privata telefoner. Transkriberingen av materialet delade vi upp mellan oss. In-

tervjuerna resulterade i 204 minuter och 28 sekunder inspelat material. 

5.6 Fördelning av arbetet 

Redan under våren bestämde vi oss för att göra denna undersökning tillsammans. I det tidiga 

skedet satt vi gemensamt på ett kafé där vi tillsammans sökte upp våra deltagare via mejl. Vi 

beslöt att Anna skulle ha huvudkontakten med förskolechefer/förskollärare för att ha alla mejl 

samlade på ett ställe för ordnings skull. Vidare strukturerade vi gemensamt en intervjuguide. 

Som vi nämnt ovan, genomförde vi fyra av sex intervjuer tillsammans. En gjorde Anna själv 

och den sjätte skedde via mejlkontakt med Ann. Uppsatsens delar och transkriberingen av det 

insamlade materialet delade vi upp mellan varandra för att sedan gå igenom dessa tillsammans 

ett flertal gånger. Till större del har vi suttit tillsammans i skolan, annars har vi suttit på varsitt 

håll, skrivit i ett gemensamt dokument på datorn och hållit kontakt via telefon. I sluttampen satt 

vi gemensamt och gick igenom varje stycke tillsammans. 

5.7 Analysmetod 

Det transkriberade materialet analyserades genom att vi först enskilt och sedan gemensamt 

sökte efter gemensamma nämnare och nyckelord utifrån vad deltagarna nämnt och talat om. 

Som vi nämnde inledningsvis i detta metodavsnitt är vår analys inspirerad av den kritiska dis-

kursanalysen där Norman Fairclough menar att sociala praktiker i samhället påverkas av talande 

och skrivande (beskrivet av Kristina Boréus 2015, s.179). Vi har använt oss av diskursanalys 

som metod i den mån att vi sökt mönster och teman i vår empiri. Sökandet av mönster, gemen-

samma nämnare och nyckelord resulterade i två huvudteman, som vi senare kommer presentera 

under rubriken Analys & resultat. 

5.8 Etiska överväganden  

I och med att vi, inför vårt empiriska material som vi nämnt ovan, genomfört kvalitativa inter-

vjuer med förskollärare var det av stor vikt för oss att respektera vetenskapsrådets etiska rikt-

linjer som inkluderar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjande-

krav. Vetenskapsrådet menar att det inom forskning handlar om att väga mot de olika intressen 
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som kan uppstå då allas intressen är rättmätiga, men att intressen i vissa fall kan komma i kon-

flikt med varandra. De hänvisar här till forskarens intresse att få fram ny kunskap medan de 

medverkande och berörda, i vårt fall de som blivit intervjuade, har i intresse att få skydd mot 

insyn i sitt privatliv samt integritetsintrång (2005 rev. 2011, s.66).  

I ett informationsbrev (se bilaga 1) har vi informerat våra informanter om dessa fyra krav. I 

detta brev blev de bland annat informerade om vårt syfte (informationskravet). De blev även 

informerade om hur vi tar del av deras personliga uppgifter och att det insamlade materialet 

endast är till för vår studie och kommer kasseras efteråt (konfidentialitetskrav samt nyttjande-

kravet). Vi har i vår undersökning använt oss av vad vetenskapsrådet kallar för kodnycklar när 

vi citerat det våra deltagare sagt. Med kodnyckel menas att vi som forskare bytt ut deltagarnas 

namn mot andra namn eller P (person) samt siffra, vilket är det vi använt oss av (2005 rev. 

2011, s.67). 

I och med att informanterna skriver under en samtyckesblankett för detta, förhåller vi oss till 

samtyckeskravet (2005 rev. 2011, s.66). Enligt Löfdahl är informations- och samtyckeskravet 

den viktigaste grundregeln inom forskningsetik. I och med detta ger deltagarna sitt samtycke 

till att deltaga och vi som skribenter ger dem den information de behöver kring vår undersök-

ning. Informationsbrevet innehåller även den viktiga informationen om att deltagarna har rätt 

att avbryta sin undersökning utan motivering, även om de till en början gett sitt samtycke (2015, 

s.36). Samtyckesblanketten, med de personliga uppgifterna, har vi förvarat på ett sådant sätt att 

obehöriga utomstående inte kan ta del av dem. Samtyckesblanketten återfinns som bilaga 2.  
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6. Analys och resultat  

Vårt syfte är att undersöka ett antal förskollärares erfarenheter och reflektioner av arbetet kring 

kulturella och religiösa högtider och traditioner samt se hur detta uppmärksammas i förskolans 

verksamhet. De intervjuade har blivit tilldelade kodnycklar (se stycket Etiska överväganden) 

och benämns som P (person) och siffrorna 1–6. Vi har intervjuat sex förskollärare, där P1, P3 

och P6 ansett sig jobba i en mångkulturell förskola och P2, P4 och P5 ansåg sig jobba på en 

monokulturell förskola. Förskollärarna förklarar att de är mångkulturella då barngruppen består 

av barn med olika etniska och kulturella ursprung och monokulturella, då de anser sig ha enbart 

”svenska” barn. Utifrån vårt analysarbete har vi funnit två huvudteman som vi namngett ”Vid-

makthålla det bekanta” och “Strangermaking”. Dessa teman är ursprungligen tagna ur vårt teo-

retiska perspektiv. Perspektivet vithetens hegemoni bygger på och är produkten av relationen 

mellan det etablerade bekanta och dess motsats, det främmande (”strangermaking”). I följande 

sidor kommer vi att framställa de resultat som sammanställts i det analyserade materialet och 

koppla detta till vår teoretiska utgångspunkt. Vi vill även här förtydliga att när vi talar om det 

“svenska” i samband med högtider och traditioner talar vi om påsk, midsommar, lucia och jul 

som härrör ur kristendomen.  

6.1 Vidmakthålla det bekanta  

För att något ska kunna beskrivas eller anses vara konstigt eller främmande, “strange” som vi 

kommer till senare, behövs dess motsats, framställandet av det bekanta och kända. Det bekanta 

och kända är, tänker vi den norm av vithet som Sara Ahmed talar om. Det som är en del av 

vithetens hegemoni. Vitheten är det vi söker efter i nästkommande stycke, då vi analyserar 

resultatet av vilka högtider och traditioner som enligt vår empiri uppmärksammas utifrån våra 

intervjuades erfarenheter. Vi ämnar även att se vad de erfarna högtiderna och traditionerna har 

för funktion i förskolans verksamhet.    

6.1.1 Vilka högtider och traditioner firas? 

Vitheten är, som vi nämnt tidigare, det Ahmed beskriver som ”normen” (2011, s.138). Vilka 

högtider är det som utgör normen i vår undersökning? Vi kommer nedan framföra vilka högti-

der och traditioner som stod ut i de svar vi fått av våra informanter för att få fram vilka det är 
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som utgör vitheten. Under sammanställningen av den insamlade empirin såg vi att det var väl-

digt små skillnader i vilka högtider och traditioner som våra informanter erfarit i förskoleverk-

samheter under deras år som förskollärare. Nedan ser vi alla informanternas svar:  

P1: “Ja, men då är det jul och sen är det ju påsk och midsommar. Det är det som 

vi...och Eid som rullar hela tiden.”  

P2: “Vi firar ju våra svenska traditioner [...] vi firar...vi har julgransplundring. Vi 

firar lucia och vi har midsommarfirande. Vi har påsken, då vi har påskäggsjakt [...].” 

P3: “Högtid? Alltså, det som bara ploppar upp är ju de svenska högtiderna, jul, påsk, 

midsommar. Halloween dyker också upp. Den är ju inte svensk men det håller ju bar-

nen på att prata om mycket nu [...].” 

P4: “Lucia då..., nu sa jag ju inte det förra gången, men om man har med den vid jul 

och den ingår i julhögtiden, så är det lucia, sen är det ju tomten. Vid påsk brukar vi 

ha en påsksamling. Och sen är det midsommar och där har vi ju dans kring midsom-

marstången. Ah, det är väl dem.” 

P5: “[...]de stora traditionerna är ju jul och påsk. Även halloween… alltså utkläd-

nadsdag.” 

P6: “Framförallt halloween, lucia, jul, påsk och midsommar. Men vi har också i allt 

större utsträckning börjat uppmärksamma de muslimska högtiderna Ramadan, Eid al 

Fitr och Eid al Adha.” 

Vår första frågeställning, om vilka högtider och traditioner som våra informanter erfarit inom 

förskolan, kan vi ses besvaras här. Av dessa ovanstående citat får vi fram att de högtider och 

traditioner som främst uppmärksammas enligt våra informanter, är påsk, midsommar, lucia och 

jul. Vad som också kommit till tals under undersökningens gång är uppmärksammandet av 

högtider och traditioner som barnens födelsedagar, förskolans dag, FN-dagen och halloween. 

Två av förskollärarna menar att Ramadan, Eid al Fitr och Eid al Adha också uppmärksammas 

men mestadels genom samtal. P1 och P6 som nämnt dessa högtider, beskriver det såhär:  

P1: “JA, det är vi nog lite dåliga på, så där men… För de är ju ofta lediga när de har 

sin högtid. Och det är ju vi också, när det är jul och så där.... Faktiskt...ah, det skulle 

vi kunna bli bättre på, att ta upp med barnen, hur det är… “ 

P6: “Vad gäller ramadan, Eid al Fitr och Eid al Adha kan vi egentligen inte så mycket 

om dessa högtider och ”firar” dem inte i förskolan på samma sätt som t.ex. lucia eller 

midsommar, men vi pratar mycket om dem när de äger rum och vi har barn och per-

sonal som firar det och som kan berätta om dem. Vi har också bjudits på mat av 

vårdnadshavare som firar dessa högtider”. 

P1 förklarar att när det kommer till uppmärksammandet av bland annat Eid, är det inget som 

tas upp i verksamheten eftersom hen anser att högtiden firas när barnen som firar Eid hemma 

är lediga. Hen kommer samtidigt fram till att även de som firar jul är lediga när den högtiden 
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firas och fick sig därför en tankeställare. P6 förklarar att de inte lyfter Ramadan, Eid al Fitr och 

Eid al Adha på samma sätt sm lucia eller midsommar. Detta förklaras av att kunskapen om 

dessa högtider saknas.  

Att förskollärarnas erfarenheter tydligt pekar på att de nästan uteslutande uppmärksammar de 

“svenska” högtiderna kom inte som en överraskning, även om vi ändå trodde att de skulle spegla 

en större inkludering av andra kulturers högtider och traditioner. Här bekräftas våra svar av det 

som Myers och Myers tog upp i den tidigare forskningen. Att man väljer att lyfta det som ma-

joriteten tillhör och därmed per automatik värderar detta högre än andra (2001, s.83). 

Genom att nästan uteslutande lyfta “svenska” högtider och traditioner i förskolan reproduceras 

vitheten. Den förblir dock osynlig för de som anser sig vara “vita”. Ahmed menar att vitheten 

endast synliggörs när något kommer in i dess rum (2011, s. 138). Det som kommer in i rummet 

är “de svarta” (högtiderna/traditionerna). Först när “de andra (svarta)” ifrågasätter de “svenska” 

högtiderna framträder dess vithet. Om denna vithet inte möts av motstånd (av “de andra”) fort-

sätter den sin reproduktion och rekrytering för att kunna bevara sin maktposition. 

6.1.2 Högtiderna och traditionernas funktion 

Av dessa högtider och traditioner som uppmärksammats kom vi in på frågan om vilken funktion 

dessa kan tänkas ha i förskolans verksamhet. Ur svaren i empirin kunde vi uppfatta olika kate-

goriseringar kring informanternas svar. Nedan följer en av informanternas reflektion:  

P6: “Att uppmärksamma högtider och traditioner är för mig ett sätt att skapa en upp-

levelse av ett gemensamt sammanhang – en känsla av (samhällelig) gemenskap. Det 

handlar på så sätt mer om ritualen i sig än om dess innehåll/kontext. Genom att fira 

tillsammans (även om vi gör det av olika anledningar) upprätthåller vi vårt ”vi”. Men 

det handlar också om att skapa ett litet ”vi” - vår förskola eller avdelning – genom 

att uppmärksamma just de traditioner/högtider som gäller för just oss och dela med 

oss av något som egentligen kanske hör till den privata sfären [...]” 

P6 kopplar funktionen av högtider och traditioner till ett identitetsskapande och en tanke om 

”viet”. Ett stort ”vi” och ett litet ”vi”. Vi uppfattar detta i relation till Ahmeds koppling av 

ärtskidan, som vi beskrivit i tidigare teoridel. Att förskolan skapar närhet och gemenskap mellan 

barnen (”en känsla av (samhällelig) gemenskap”(P6)), och detta är vad Ahmed menar ger bar-

nen en förståelse och en orientering om hur saker kan förstås (2011, s.133). Här är förståelsen 

problematisk. Vad får barnen för uppfattningar om det stora och lilla ”viet”? Betyder det stora 

”viet” den vithetsnorm som skapats i samhället som barnen blir anpassade till? Och betyder det 

lilla ”viet” att ”de andra” som firar andra högtider och traditioner än de ”svenska” blir utpekade? 
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I förskolans tanke att uppmärksamma ”de andra” som det lilla ”viet” uppfattar vi hör samman 

med det Niemi, Kuusisto och Kallioniemis studie visade på med de ”mångkulturella temada-

garna”. Att försöket att öka förståelsen för ”de andra” snarare lyckas peka ut och bidra till för-

ståelsen om ” de andra” (2014, s.65). P2 och P5 tänker att de “svenska” traditionerna är något 

som “de andra” ska få ta del av för att komma in i det svenska samhället: 

P2: “...men där var jag bara ett år, men då var det också bara våra svenska tradit-

ioner, men då bjöd vi in, för det flesta vill ju liksom bli ett med det svenska samhället.” 

P5: “Det är väl trevligt om man kan lära sig traditioner, de vi i Sverige gör.” 

I den finska undersökningen menade en del av pedagogerna att de uppfattat att människor med 

utländsk härkomst ser de högtidliga tillfällena som bidragande för exkludering, då de förstärker 

element som är typiskt ”finska”. P2 och P5:s svar, visar liknelser till vad andra pedagoger i den 

finska undersökningen menade. Att högtiderna ansågs vara tillfällen för ”de andra” att lära sig 

om de ”nya” inhemska traditionerna (2014, ss.263–265). Detta kan vi även koppla samman med 

reflektionerna hos P1, P2 och P4:  

P1: “[...]just lucia har ju kommit upp. Men vi sa ju det att vi tyckte att vi skulle fort-

sätta med det. För att det hör till… att det är en svensk tradition. “ 

P2: “...det har vi diskuterat mycket, för det är ju inte av religiösa skäl numera. Det är 

tradition, när man firar. Ett kulturarv.” 

P4: “[...] kanske det här med påsk och jul är ju.… vet inte om det kommer att för-

svinna...men tomten har jag svårt att tro att den kommer att försvinna någon gång, 

men jag vet inte… kanske de gör och då är det väl också viktigt att veta eftersom 

man... Ann: - Så då tänker du mer att det är ett kulturarv? - Ah... de va rätta ordet! 

Vi uppfattar P1, P2 och P4:s reflektioner som att de ”svenska” högtiderna och traditionerna är 

tillfällen för ”de andra” som inte firar dessa hemma, att lära sig vad ”svenskar” firar. Reflekt-

ionerna visar även att dessa är de högtider som ska vara i majoritet för att de är en del av det 

”svenska” kulturarvet. I det perspektivet vi har utgått ifrån i vår undersökning talar man om hur 

den vita institutionen (förskolan) behöver rekrytera nya kroppar för att kunna stärka och bevara 

sin hegemoniska ledarställning. Rekryterarna, i vårt fall förskollärarna, sätter tonen för vad som 

anses vara det ”rätta” när man väljer vad som ska uppmärksammas när det kommer till högtider 

och traditioner. 

P3 ger oss en helt annan aspekt till högtider och traditioners plats i förskolan: 

P3: “Dess funktion vet jag inte riktigt. Jag tycker att dess funktioner är onödiga, 

egentligen. Jag menar, för vem firar vi? Varför gör vi det? Vem vinner på det, vem 
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förlorar? Jag personligen skulle nog uppskatta om vi höll traditionerna utanför för-

skolan. För att jag märker att många av våra barn blir ledsna när de inte får delta.” 

P3 visar på en mer kritisk inställning till högtider och traditioners funktion i förskolan då hen 

menar att det leder till grupperingar inom barngruppen. Här uppfattar vi en insikt hos P3 som 

reflekterar över varför och för vem vi firar högtider och traditioner. Myers och Myers talar 

snarare om att det är viktigt att hylla den mångfald och mångkultur som finns hos barngruppen 

för att lära om varandras olikheter. Något som de anser gynnar alla berörda (2001, s.83).  

Vidare reflekterar våra informanter över de bakomliggande bakgrunder som hör till de 

“svenska” högtiderna och traditionerna:   

P5: “Tradition för mig är kanske inte om kristendom, utan det är mer om hur man 

kan bete sig, vid jul, att man kan vara lite snällare. Man behöver inte blanda in Jesus 

födelse kanske i dagens läge”  

P1: “Ja, mycket har ju med religion att göra, om man tänker tillbaka, med julen och 

sånt. Men man håller ju inte på att prata om Jesus på det sättet. Eller VI gör inte det 

i alla fall”.   

P2: “Det har ju vi diskuterat mycket, för att vi gör det ju inte av religiösa skäl, tror 

jag, utan det är ju mer... Det är tradition. Att det ska vara bundet till en kristen tro, 

det är liksom långt bak, utan det är ju bara svenska traditioner. Det är så det är”. 

Våra informanter menar här att deras erfarenheter kring det högtider de varit med om att upp-

märksamma, inte längre kopplas till dess religiösa bakgrunder längre. P5:s svar avslutas med 

”… i dagens läge”. Detta uppfattar vi som att hen är medveten om att de ”svenska” högtiderna 

och traditionernas koppling till den kristna religionen skulle kunna uppfattas stötande av ”de 

andra”. Något vi återkommer till under temat ”strangermaking”.  

Den vithet som vi nämnt tidigare är synlig i informanternas svar. Många av informanternas 

erfarenheter av högtider och traditioner reproducerar vitheten. Genom att de anser sig ta bort 

den religiösa innebörden i högtiderna ses de inte längre som religiösa. På detta vis uppfattas 

högtiderna som neutraliserade. Vi anser att detta har gjort att förskolan inte uppfattar dessa 

högtider och traditioner, som tidigare ansågs ha en kristen koppling, som något som krockar 

med skolverkets direktiv om att förskolan ska vara konfessionell (Skolverket 2016). Det finns 

inga “hinder” för att förskolan skulle kunna uppmärksamma de “svenska” högtiderna/tradition-

erna längre. En fråga som då uppstår är “varför skulle det vara ett problem att lyfta dessa 

“svenska” högtider och traditioner när de inte är religiösa längre?”. Att neutralisera högti-

derna/traditionerna döljer och samtidigt förblindar den koppling dessa högtider egentligen har 

till det religiösa. “Hindret” kommer dock fram igen när förskolan får in barn till familjer som 



 
 

25 
 

har en annan uppfattning om huruvida de “svenska” högtiderna och traditionerna är religiöst 

kopplande eller inte. 

Ahmed talar om att det är normer som skapas när man talar om vithet (2011, s.138). Här blir 

vitheten formad och reproducerad genom pedagogernas val att lyfta de neutraliserade “svenska” 

högtiderna och traditionerna. Att pedagogen bidrar till att bevara och reproducera vitheten sker 

oreflekterat så länge ett motstånd inte möts. Neutraliseringen i sig har bidragit till att de 

”svenska” högtiderna fått företräde framför “de andras” högtider. Detta då de “svenska” högti-

derna och traditionerna har stöd bakom sig av Skolverket då de inte längre kopplas till dess 

religiösa bakgrund. På så sätt ses de “svenska” som självklara och blir de som pedagogerna 

lyfter, och hegemonin blir stärkt.  

I Myers och Myers egna artikel hade de undersökt bland annat hur barn som tillhör minoritets-

religioner i USA kan komma i kläm när skolor och förskolor väljer att uppmärksamma främst 

majoritetens högtider och traditioner. De diskuterar religionens inverkan i huruvida en högtid 

lyfts eller inte. De menar att man försöker lyfta bort och separera de religiösa inslagen i hög-

tidsfiranden alternativt att man tar bort dessa helt. Bland annat för att stat och kyrka (dvs. relig-

ion) inte ska höra samman längre (2001, s.79). Detta tyder på att om en högtid neutraliseras, 

som vi många gånger gjort här i Sverige, blir den ”ok” att lyfta. Detta anser vi vara starkt bi-

dragande till en polarisering mellan ”vi” och ”dem” och ett förtydligande av sidornas skillnader. 

Det neutraliserade blir således vitheten och förklaras i vårt fall av Ahmed som en vägg som inte 

blir “synlig” förens någonting kolliderar med den (2011, s.12). Det vill säga när neutraliseringen 

av det “svenska” högtiderna och traditionerna blir ifrågasatt av “de andra”.  Något som vi ut-

vecklar mer nedan under temat “Strangermaking” och underrubriken “Religion skapar svårig-

heter”. 

6.2 ”Strangermaking” 

Vi började urskönja ett svagt mönster av hur och vilka högtider som lyfts av våra informanter 

ganska tidigt. Under sammanställandet av våra intervjuer blev dessa mönster tydligare. Vi kom-

mer i nedanstående stycken beskriva hur våra informanter, genom deras val av högtider och 

traditioner, klart pekar ut “de andra” som några som inte är som “vi” (svenskarna). Hur “de 

andra” har kommit hit med sina kulturer och att ”deras” kulturer kan upplevas som något som 

kräver en extra ansträngning från förskolans håll, för att kunna bli en del av “viet”. 
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6.2.1 Där och då, när det kommer… 

I vår undersökning har vi sett att alla våra intervjuer pekat åt liknande håll. De svenska hög-

tiderna och traditionerna uppmärksammas oavsett hur barngrupperna ser ut. När de monokul-

turella förskolorna tar emot barn med andra bakgrunder än den svenska, tar man tag i detta när 

det behövs. P2 arbetar på en monokulturell förskola. Hen förklarade det så här: 

“Det är bara under de två senaste åren som vi, i stort sett har fått barn där båda 

föräldrarna har utländsk härkomst. Förut har vi alltid haft blandfamiljer, alltså där 

mamman kanske är svensk och pappan är utländsk eller tvärtom [...] Det är ju de två 

sista åren som vi fått in barn med båda föräldrar från ett annat land. Så det är ju 

liksom lite nytt för oss här. [...] så vi har ju fått tagit det här och nu, där vi befinner 

oss och tagit ställning till hur vi ska göra då och så vidare.” 

Vi ser här att P2:s erfarenheter kring mångkulturalitet i förskolan blir begränsad av att den inte 

finns närvarande i verksamheten. Förskollärarna, från främst de monokulturella förskolorna, 

påpekade flera gånger under intervjuerna att man lyfter “det” (kulturkrockar vid exempelvis 

högtider och traditioner) när det blir aktuellt. Man har ingen direkt plan för mångkulturellt ar-

bete då det inte har ansetts nödvändigt på grund av ”de andras” frånvaro. P2:s tidigare erfarenhet 

av mångkulturalitet har varit av “bland-barn” som har en svensk och en utländsk förälder. Detta 

har då inte väckt tankar om högtider och traditioner som något att ens reflektera över. Barnen 

har “smält in” på ett sätt som inte krävt extra arbete från förskolans håll. P2 menar att det är 

under de två senaste åren som hen mött barn där båda föräldrarna har utländsk bakgrund. Barnen 

har kommit till deras förskola efter familjen flyttat och köpt hus i närheten. Hen menar ändå att 

det inte gjort något särskilt för att lyfta dessa barns bakgrunder eller deras högtider då barnen 

redan bott i Sverige hela sitt liv och redan integrerats i det svenska samhället.  

Vi tycks skönja en tanke här om, att så länge det inte finns barn eller personal som har utländsk 

härkomst, behöver det inte behandlas. Utan det tar man när det kommer. Man upplever inte 

barn som redan integrerats och “gått över till det svenska” som något som behöver extra an-

strängningar från förskolans sida. De har passerat innanför den osynliga ”vita” linjen och gått 

från “dem” till “oss”. Man upplever inte att man behöver gräva upp något som inte behövs. Vi 

förstår detta som att pedagogerna inte anser sig behöva bearbeta något (en annan kultur) om 

inte barnen eller föräldrarna själva insisterar på detta. Vi uppfattar här att arbeten kring mång-

kultur och uppmärksammande av ”de andras” högtider och religioner inte upplevs som något 

som behöver prioriteras. Studien som gjordes av Niemi, Kuusisto och Kallioniemi visade oss 

att pedagoger upplever att man behöver känna att uppmärksammandet av ”andras” högtider och 
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traditioner, måste ske i meningsfulla och naturliga sammanhang för att upplevas som lärorika 

(2014, s.262). Detta känner vi stämmer överens med vad våra informanter berättat. 

P4 visar oss snarliknande inställning. Hens erfarenhet tyder också på att en mångkultur inte har 

varit tal om då underlaget av barn nästan helt uteslutande är av svensk härkomst. Något som 

dock håller på att förändras. Hen berättar:  

“Alltså, egentligen har vi fått lite nu. Det smyger ju in, om man säger så. Det blir ju 

inte den där boven” [...] Men det kan bli, för till våren, för nu har vi en skola där 

studenter från Asien ska bo, och det är visst jättemånga barn som står i kö nu, för de 

kommer hit med hela sina familjer och barn [...] Där är vi nog lite olika. Det kommer 

säkert bli en diskussion...om hur man tänker. Vissa tycker det är viktigt att de nyan-

lända, eller nysvenskar, får lära sig våra svenska traditioner [...] En del tycker ju 

också är viktigt att ta vara av det vi får in. För då har vi chansen att få lära oss hur 

dem firar eller hur fungerar det eller vad äter ni osv.” 

P4 talar om att den lilla mångkultur som finns på förskolan idag inte upplevs som ett problem 

ännu, eftersom den inte kommit in och stört den vanliga ordningen i förskolan. Däremot väntas 

förskolan få in ett större antal barn med utländsk härkomst i verksamheten nästa år och att detta 

troligtvis kommer att leda till diskussioner i arbetslaget. Diskussionerna hen syftar på är mellan 

olika synsätt pedagoger har på “andras” kulturer. Ser man på situationen som ett tillfälle att lära 

“dem” om “våra” traditioner eller ser man det som ett tillfälle för ömsesidigt lärande? Så länge 

förskolan inte blir överrumplad (i negativ bemärkning) av “de andra” upplevs mångkultur inte 

som något svårt. Det upplevs då lättare att forma barnen som kommer till förskolan till försko-

lans normer. Eller att man själv hinner släppa ner garden och internalisera det nya i sig själv 

och i verksamheten. Vi kan skönja en rädsla och oro hos vissa pedagoger för att invandringens 

påverkan i förskolorna kommer att yttra sig i form av ett annat arbetssätt i framtiden. Ett arbets-

sätt som man känner att man inte riktig har koll på, och att det är denna osäkerhet i sig som gör 

att man utpekar “de andra” som bovar.  

För att koppla detta till vithetens hegemoni ser vi förskolan som en vit institution som finns för 

att bevara det normativa, det bekanta, det “vita”. En institution som vill bevara och föra vidare 

de ideal som majoriteten besitter och som skapar normen, som vi diskuterat i vår teoridel. Barn 

blir färgade av förskolans vithet och normer när de rör sig inom dess väggar. Om man inte bebor 

denna vita kropp själv, utan är den som kommer utifrån som ska in, måste man besitta en viss 

vithet för att kunna anpassas och passa in. Tänk er exemplet ovan hur barnen från ”blandfamil-

jer” redan anses passa in. Om de däremot inte besitter en viss vithet blir de utmarkerade och 

väldigt synliga (Ahmed 2011, s.138). De blir “svarta” i en vit institution. I våra exempel ovan 

har pedagogerna inte upplevt denna malplacering då en del barn, som eventuellt skulle kunna 
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uppfattats som “svarta” lyckats bebo tillräckligt mycket vithet för att smälta in. ”De andra” 

upplevs inte som problem (”bovar”) när de kommer till förskolan i mindre skalor. Deras erfa-

renheter tyder dock på att när ”de andra” (”svarta kropparna”) kommer i större mängd upplevs 

det leda till en större ansträngning av pedagogerna att “göra dem vita”, det vill säga att rekrytera 

barnen över till den “vita institutionens” (förskolans) normer (Ahmed 2011, s.137). 

6.2.2 Pedagogers okunskap om, eller ointresse för ”de andra” 

I den tidigare forskningen visade bland annat Tünde Puskás och Anita Andersson på att okun-

skap kring hur man ska behandla och beröra ämnen om kultur upplevs som svårt av lärare. De 

menar att svårigheten ofta ligger i att avgöra vad som kan tas upp i samband med olika kulturella 

traditioner. De religiösa aspekterna kopplade till traditionerna upplevs som svåra (2017, s.35). 

Puskás och Andersson trycker även på att en kunskap inom religion saknas hos lärarkåren. Detta 

ses som bidragande effekt till att lärare inte känner sig bekväma med att behandla religiösa 

aspekter av olika ämnen. De menar att det leder till en osäkerhet hos dem om hur man ska 

vidarebefordra känsliga, kulturella berättelser som är religiöst betydelsefulla (2017, s.34).  

Att pedagoger känner att de upplever en okunskap eller rent av ett ointresse kan vi se även i vår 

undersökning av förskollärarnas reflektioner av arbeten kring andra kulturers högtider och trad-

itioner. Detta visade sig vara fallen även om förskolorna ansåg sig vara mångkulturella. P1 

arbetade på en mångkulturell förskola som stolt visade upp hur förskolan bejakade barnens 

olika bakgrunder. När vi frågade hur mångfalden av kulturell bakgrund hos barnen represente-

ras i vilka högtider och traditioner som uppmärksammas, blev hen fundersam: 

“Ja, det är vi nog lite dåliga på, så där...för de är ju ofta lediga när dem har sin 

högtid. Fast det är ju vi med… Faktiskt. Vi skulle faktiskt kunna bli bättre på att ta 

upp det… [...] Barnen som är lediga, när de kommer tillbaka så är dem så glada, men 

de pratar inte så mycket med de andra (som inte har firat), men det kanske beror på 

oss (pedagoger), att vi liksom inte tar upp det mer. Men det är bra, det börjar snurra 

i skallen på en nu!” 

P5 menar även på att frånvarandet av barn med annan kulturell bakgrund gör det svårt att in-

förliva och lyfta andra högtider och traditioner än de ”svenska”: 

“Det blir ju lättare om man får in barn som har en annan tradition än vad barnen är 

vana vid [...]för då kanske det blir lättare att prata om det, för då kan man anamma 

traditionen, alltså, ”WOW! Det här kan vi göra här, och så…”” 

P1 och P2 menar att olikheter i sig, inte är konstigt:  



 
 

29 
 

P1: “Men jag tro att det är viktigt att man faktiskt visar att vi har vårat och dem har 

sitt och sen kan vi ju mötas nånstans. För det är ju som allt annat, vi är ju olika. Det 

är ju det, det bygger på, det här att vi tar tillvara på varandras olikheter.” 

P2: “[...] och det vi håller ju på med nu, framförallt att vi alla är olika, det spelar 

liksom ingen roll om det är alla svenskar, vi är ju liksom olika, alla människor är ju 

olika. Men att vi är lika mycket värda. Det jobbar ju vi redan med nu och då kan man 

ju ta vara på barnens olikheter och man kan lära sig av varandra.” 

P2 berättar att pedagogens egna intresse ligger många gånger till grund för hur mycket man vill 

ta reda på olika kulturer: 

“[...]det blir ju lite så här att man tar reda på lite saker om deras kultur och sådär 

och vad dem firar. Att de inte firar jul. Man lär sig lite vartefter liksom. [...] Det ligger 

ju i ens egna intresse också, hur mycket man vill veta och så…” 

P3:s erfarenheter talar för att det finns en skillnad i pedagogers intresse som många gånger 

beror på ålder och utbildningsgrad: 

“Det beror lite på vilken utbildning du har, eller hur länge man jobbat. Det beror 

mycket på pedagogerna, hur mycket man vill jobba med det (mångkulturella). [...] På 

min förskola är det de äldre pedagogerna som inte riktigt vill att vi ska ha något annat 

än det svenska traditionerna. [...] (På FN-dagen) ... då frågade barnen själva om vad 

man firar i Holland och det satte igång många diskussioner. Så det blev ju jättebra! 

Att få höra om andras traditioner än de svenska. Medan småbarn, de med de lite äldre 

barnskötarna ville inte ställa upp på det, så det blev bara vi på storbarn som körde 

på Polen och Holland. Men det var iallafall någonting.” 

Det första citatet visar att om man firar andra högtider och traditioner än de “svenska” görs det 

hemma och att personalen ofta är dåliga på att lyfta och prata om dessa i barngruppen när de 

kommer tillbaka till förskolan efter firandet. I nästföljande citat ser vi hur P5 menar att det 

upplevs som svårt att arbeta med olikheter om dessa grundar sig i en etnisk och religiös från-

varo. Detta är något som även fler pedagoger berättat om. Återigen kopplar vi till det som Ni-

emi, Kuusisto och Kallioniemi förklarat i sin artikel. Att pedagoger upplever att ett uppmärk-

sammande av ”de andras” högtider och traditioner måste kännas naturligt för att ses som me-

ningsfullt (2014, s.262). P1 och P2 menar att olikheter mellan olika kulturer i sig inte upplevs 

som något konstigt. Däremot menar P2 på att okunskap och/eller ointresse påverkar hur och om 

man väljer att lyfta “de andras” högtider. P3 upplever att det finns en stark polarisering mellan 

yngre förskollärare och de äldre barnskötarna, och antyder att det ligger personliga åsikter 

bakom valen om att lyfta olika högtider. 

Vi kan se här att barnens möten med olika kulturers högtider och traditioner i förskolan ligger 

i pedagogernas händer. Vår sista frågeställning löd hur representeras den etniska och religiösa 

mångfalden av högtider och traditioner, utifrån förskollärarnas erfarenheter? Svaret på denna 
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är att förskollärarnas erfarenheter visar oss att man inte lyfter dessa mer än att eventuellt tala 

om de med barnen om det blir aktuellt i ens barngrupp. Förskolan har en läroplan som tydligt 

talar om att vi ska arbeta kring att medvetandegöra barnen om det egna kulturarvet och få del-

aktighet i andras kultur. Detta för att det ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingar (Lpfö rev 2016 s.6). Men det upplevs svårt om 

barngruppen är etnisk homogent svensk. 

Under underrubriken “Där och då, när det kommer…” talade vi om hur Ahmeds perspektiv gör 

att vi kan förstå förskolan som en vit institution och att barnen färgas av förskolans vithet och 

normer när de rör sig inom dess väggar. En institution vars kropp byggs upp av de som rekry-

terats. Rekryterats av de som styr (2011, s.136). Vi uppfattar att det som styr är förskolans 

styrdokument, att pedagogerna är de som tolkar dessa dokument och de som reproducerar in-

stitutionens regler. Att se till att institutionens regler följs och införliva dessa i nya barn och 

vuxna. Rekryterarna (pedagogerna) har därmed en stor makt. Barnen påverkas således av pe-

dagogernas okunskap eller ointresse, när de avgör vilka kulturella högtider och traditioner som 

lyfts. Barnen blir färgade av den omringande miljön. Miljön liknar Ahmed vid en ärtskida, som 

vi nämnt tidigare. Barnen i förskolan ses som ärtorna i ärtskidan och förskolan som skidan. I 

barnens vardag på förskolan formas de av institutionens regler och den dominerande vithet som 

förskolan är uppbyggd av (2011, s.133). Vi uppfattar här utifrån informanternas svar, att barnen 

inte har något val. De blir på grund av pedagogernas val, inkluderade eller exkluderade inom 

förskoleverksamhetens rum. Eftersom det är okunskapen eller ointresset hos pedagogerna som 

rekryterare som grundar normerna.   

6.2.3 Religion skapar svårigheter  

Att de högtider och traditioner som oftast uppmärksammas i Sverige inte längre har en stark 

koppling till religion ser vi tydligt. Som vi tidigare nämnt i det första temat, ”Vidmakthålla det 

bekanta”, då vi talat om att de ”svenska” högtiderna och traditionerna neutraliserats. Det är även 

en bidragande orsak till varför de anses “lämpliga” att uppmärksamma på förskolan då försko-

lan ska vara icke-konfessionell (Skolverket 2016). P4 och P5 visar oss hur deras erfarenheter 

kring att religionen inte kopplas ihop med förskolans uppmärksammande av högtider: 

P4: ”Vi, alltså, vi pratar ju inte om själva, det där med religionen bakom, och det gör 

vi inte vid jul heller faktiskt, att man är inne på själva bakgrunden...” 
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P5: “[...]vid jul, man kan ju vara lite snällare, man behöver inte blanda in Jesus fö-

delse kanske i dagens läge, för det är inte så många troende. Men sen självklart, kom-

mer det upp på tal, så pratar vi ju om det, men det är inte så att “nu firar vi för att…”, 

utan det kommer ju mer i skolan. [...] Och så brukar vi baka med barnen. De får göra 

sin egna fetbulle, men de förstår ju inte grunden bakom traditionen [...] att man bryter 

fastan med kyrkan och sådär, kristendom. Men det är inte många som känner till bak-

grunden ”. 

P4 och P2 har liknande erfarenheter när det kommer till besök i kyrkan kring jul eller påsk: 

P4: “Vid något år var vi uppe vid kyrkan och tittade på krubban, och när vi var där 

bjöd de in oss. Och där blev vi lite tveksamma efteråt, att nu kanske vi hade behövt ha 

de andra religionerna lite med…” 

P2: “Jag vet inte om dem blir det längre, för det är ju som sagt de äldre, alltså 4–5 

åringarna som blir inbjudna till julvandring, men jag vet inte om de blir det längre, 

eller att dem tagit ställning till att de inte ska gå.” 

Ovan kan vi se exempel på hur de “svenska” högtiderna och traditionerna lyfts men att man 

idag många gånger utlämnar dess bakgrund på grund av kopplingen till religion. P2 och P4 

berättar att deras besök i kyrkan leder till funderingar och att man hellre väljer bort dessa besök 

för att inte “göra fel”. 

I vår inledning talade vi om hur en artikel ur Pedagogiska magasinet där Jessica Waldem hävdar 

att om man döljer information om religioner får inte barnen någon “naturlig” bakgrundskunskap 

om dessa. Det skapas kunskapshål hos barnen när de inte får redan på bakgrunden till exempel-

vis de högtider vi firar (Waldem 2017). Vi uppfattar att denna okunskap bidrar till att göra vår 

sekularisering ännu tydligare och gapet till “de” som anser att “svenska” högtider och tradit-

ioner har religiös koppling blir ännu större.  

Att religion blir en vattendelare syns när våra informanter talar om vilka högtider och traditioner 

som ”kan” lyftas. P3 berättar: 

“Men när det kommer till halloween så är det inte nån förälder som protesterat. De 

tycker bara att det är kul att vi har fest med popcorn och sånt. Och det funkar för de 

äldre pedagogerna med, för det är ju inte en muslimsk tradition. Och då funkar det. 

Det faktum att den inte är religiöst bunden, gör att det funkar.” 

Här ser vi ett exempel på hur en uppfattad frånvaro av religion, i en främmande högtid gör att 

förskolan har lättare att ta in den i sin verksamhet. Man riskerar inte större krockar mellan olika 

kulturer. Detta tänker vi snarare kan förstärka det annorlunda i “de andras” religioner. Att i och 

med ett godkännande av en ”icke-religiös” tradition pekar man omedvetet i samma veva ut 

religiösa traditioner som problematiska. 
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P6 tänker så här kring traditioner som identitetsskapare: 

“Jag är kluven till att hur framförallt traditioner har den här gemenskapande/vi-skap-

ande funktionen. Det gör att traditionen, t.ex. luciafirandet, blir en del av vår identitet 

och att det i den händelse traditionen förändras för snabbt, skapar en otrygghet som 

lätt förbyts i någon slags protektionism där förändringen blir synonym med ett hot om 

undergång.” 

P6 menar att högtider och traditioner kan ses som “vi”-skapande och bevarande aktiviteter. 

Eftersom traditioner ofta kopplas samman med ens grupptillhörighet och identitet, menar P6, 

att om en tradition förändras för snabbt leder detta till en otrygghet hos individerna i gruppen. 

Vi uppfattar här att neutraliseringen kan ses som ett resultat av denna otrygghet. En medveten-

het om att religionen blir problematisk, men en känsla av att de ”svenska” traditionerna inte får 

försvinna. Religiositeten har därav ansetts reduceras i de ”svenska” högtiderna, för att rättfär-

diga sin tillvaro i bland annat förskolan.  

En sak som alla våra intervjuer genomgående visat, är att religioners koppling till högtider är 

snårigt. I Sverige har en neutralisering av de tidigare religiösa högtiderna gjort att vi idag inte 

riktigt kan förstå att “de andra” kan uppfatta de “svenska” högtiderna som religiösa. Vi har 

intagit en aning arrogant inställning till “de andra” och inofficiellt lagt över ansvaret för even-

tuella problem vid kulturkrockar vid “svenska” högtider på “de andra”. Det är “dem” som gör 

de “svenska” högtiderna till ett problem. Vi beskrev redan under underrubriken ”Högtiderna 

och traditionernas funktion” hur man har lyckats neutralisera högtiderna till den grad att vi inte 

längre har en förståelse för att det ens skulle kunna uppfattas som problematiska för “de andra”. 

Är detta en oförstående och arrogant inställning från den sekulariserade sidan? 

Ahmed använder sig av begreppet ”strangermaking” när hon vill förklara hur vithetens hege-

moni är uppbyggd. Hon menar att det vita bekräftas ju mer det svarta blir synligt. Att våra vita 

”svenska” högtider och traditioner blir mer framträdande och viktiga för “oss” när de hotas av 

“de andra” (högtiderna). Att vi inte längre kopplar ihop “svenska” högtider och traditioner med 

religion gör att krocken mellan religiösa och icke-religiösa grupper blir tydligare och ett syn-

liggörande av “vi och dem” förstärks.  

6.2.4 Föräldrar som kunskapskälla 

Vidare har våra intervjuer visat att föräldrar till barn med utländsk härkomst ses som en stor 

källa till kunskap. P1, P2 och P3 beskriver det så här: 
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P1: “[...]när vi jobbar med ett land, då kommer en förälder som är från det landet 

och berättar för barnen och oss och visar på smartboarden och barnen får ställa frå-

gor hur det är där...ah, det kan komma upp vad som helst! Barnen börjar bli bättre 

på att fråga nu.” 

P2: “Vi har ju alltid ett inskolningssamtal när barnet börjar på småbarn och då får 

man ju ofta reda på sånt där och då kan man ju då fråga “är det någonting ni vill att 

vi lyfter, liksom...att ni firar andra saker än vi gör?” […]”Ibland vill de ju inte, men 

får man ett ok, då kan man ju prata med sina kollegor, “är det någonting vi kan göra 

av det här, något att lyfta?” För att det är ju jättebra om barnen lär sig att det finns 

olika kulturer, att man äter annorlunda maträtter, man kanske klär sig annorlunda. 

Att man får upp ögonen för att alla inte är lika liksom. Men vi är ju lika mycket värda 

för det.” 

P3:”[...]hans mamma har faktiskt varit på vår förskola och försökt förklara för oss 

och barnen vad det är för någonting, vad dem firar och vad det går ut på”. 

Att ta hjälp av föräldrar ses av våra informanter som väldigt viktigt då kunskap kring mångfald 

av högtider och traditioner saknas. Föräldrar bjuds in till förskolan för att dela med sig av sina 

erfarenheter. Något som även uppskattas av barnen. P2 menar att man under inskolningen av 

barnen för samtal med föräldrar om deras kulturer och att förskolan gärna tar del av dessa. Detta 

för att föra vidare kunskap till barngrupperna om varandras olikheter. Det kom fram under några 

av intervjuerna att man många gånger frågade föräldrar om deras kulturer vid barnens inskol-

ningssamtal men att man senare inte frågade mer då frågan ansågs vara besvarad. 

Vi ser här att föräldrar anses kunna bidra med information om hur barnen har det hemma när 

det kommer till kulturyttringar. Förskolan sträcker ut en hand som ibland tas emot och ibland 

inte. Vi anser att förskolan har en viktig uppgift att få föräldrar att känna sig bekväma med att 

berätta om sina kulturer och vilka kulturyttringar man har och att man från förskolans sida borde 

visa denna utsträckta hand fler gånger än under inskolningen. Som förälder med utländsk här-

komst tillhör man redan minoriteten och kan känna sig malplacerad och “svart” i en ”vit” miljö. 

Återigen kopplar vi hur den vita (det normativa och dominerande) känslan i rummet gör sig 

påmind när föräldrar inte vågar sticka ut och ställa krav på att “deras” högtider och traditioner 

ska lyftas på liknande sätt som de “vitas”. Att förskolan sträcker ut en hand för ett möte kan 

även ses som det vithetens hegemoni talar om, ett förtydligande av “vi och dem” och ett för-

stärkande av “the stranger” (Ahmed 2011, s.12). Genom att påpeka varandras skillnader gör vi 

en främling (stranger) av “den andre”. 



 
 

34 
 

7. Avslutning 

Vår undersökning fick, som nämnts under metodologiska utgångspunkter, ett abduktivt upp-

lägg, då vi fann Sara Ahmeds förklaring till vithetens hegemoni. Det är med glasögon färgade 

av vithetens hegemoni, vithetens fenomenologi och begreppet ”strangermaking”, som vi ana-

lyserat och skapat våra teman i ovanstående resultat- och analysdel. Nedan följer ett avslutande 

kapitel, där vi kommer presentera en sammanfattning av resultat och analys samt knyta ihop 

säcken genom en avslutande reflektion och förslag till vidare forskning.  

7.1 Sammanfattning 

Vårt syfte har genom undersökningens gång eftersträvat att undersöka och förstå ett antal förs-

kollärares erfarenheter och reflektioner av arbetet kring kulturella och religiösa högtider och 

traditioner. Målet under resans gång har blivit att synliggöra hur uppmärksammandet eller icke-

uppmärksammandet av barns etniskt religiösa mångfald möjligt leder till ett utpekande synsätt 

av ett ”vi och dem”. Vi inledde med att ställa frågor om, vilka högtider och traditioner som 

uppmärksammas och vilken funktion dessa har i förskolans värld. Vi undrade även, utifrån för-

skollärarnas erfarenheter, hur den etniska mångfalden av högtider och traditioner representeras 

i förskolan. I nedanstående stycken kommer vi att, utifrån dessa frågor, sammanställa vårt ana-

lyserade resultat. 

Vilka högtider och traditioner som uppmärksammas blev tydligt under resultatets första tema, 

”Vidmakthålla det bekanta”. Där fick vi fram att det är de ”svenska” högtiderna och tradition-

erna som till största del uppmärksammas. Det vill säga påsk, midsommar, lucia samt jul. När 

det kommer till högtiderna och traditionerna Ramadan, Eid al Fitr och Eid al Adha, nämns och 

i vissa fall talas det om dessa av några pedagoger med barnen, men det som resultatet visar, är 

att de inte alls blir lika uppmärksammade på samma sätt som de “svenska” högtiderna och 

traditionerna.  

Vidare kunde vi dela in högtiderna och traditionernas funktion i olika kategorier utifrån förs-

kollärarnas reflektioner. Vi såg att man dels gör en koppling till ett identitetsskapande och en 

tanke om “viet”. En annan kategori var att de “svenska” traditioner är något som “de andra” ska 

få ta del av för att komma in i det svenska samhället. Vidare visades att högtider och traditioner 

ses som ett kulturarv som måste bevaras för framtida generationer. Den sista kategorin visar på 
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en mer kritisk inställning till högtider och traditioners funktion i förskolan, då hen menar att 

detta kan leda till grupperingar inom barngruppen.  

Antaganden om högtiderna och traditionernas funktion visar sig i resultatet vara olika. Men 

oavsett kategori, får vi fram av förskollärarnas erfarenheter och svar, att barnens möten med 

olika kulturers högtider och traditioner främst ligger i pedagogernas händer. Med vår sista fråga 

om hur den etniska och religiösa mångfalden av högtider och traditioner representeras, visar 

resultatet oss att dessa talas om med barnen om det blir aktuellt i barngruppen. De blir därför, 

som nämnts tidigare, inte alls uppmärksammade på samma sätt som de ”svenska”. Resultatet 

visar även, att det måste finnas representanter som själva firar andra etniska och religiösa hög-

tider och traditioner än de “svenska” för att dessa ska nämnas i förskolor. 

Ahmeds perspektiv av vithetens fenomenologi och vithetens hegemoni samt hennes använ-

dande av begreppet ”strangermaking” har gett oss, som vi tidigare nämnt, vägledning i vårt 

arbete. Perspektivet möjliggjorde för oss att tolka våra resultat och få förståelse för våra infor-

manters reflektioner och erfarenheter. Undersökningens svar har resulterat i kopplingar mellan 

empirin och vårt teoretiska perspektiv. Bland annat förskolan som vit institution, pedagoger 

som rekryterare och utpekandet av ”de andra” som ”strangermaking”.  

7.2 Avslutande reflektioner 

I ovanstående stycke har vi sammanfattat resultatet av vår undersökning. I denna del följer en 

avslutande reflektion av de resultaten visat oss. Vi sätter in resultaten i ett större resonemang 

och diskuterar dessa i relation till vad den tidigare forskningen visat oss.  

Något vi märkte i analysarbetet var hur mycket vi kunde relatera till den tidigare forskningen. 

Bland annat bekräftar Niemi, Kuusisto och Kallioniemi i sin undersökning att religiositeten av 

skolans högtider kraftigt har minskat (2014, s.262). Även Myers och Myers menar att man för-

söker lyfta bort de religiösa inslagen eller ta bort högtidsfiranden helt, för att stat och religion 

inte ska höra samman längre. Man vill heller inte “stöta sig med någon” (2001, s.79). Något 

som även speglade vårt resultat. Då förskollärarna talade om att den kristna religionen, som lagt 

grunden för de “svenska” högtiderna, inte längre var inblandad i det uppmärksammande som 

sker i förskolornas verksamheter. När det talades om de “svenska” högtiderna i vår undersök-

ning kom det bland annat fram att de uppmärksammas för att skapa gemenskap och ett beva-

rande av ett svenskt kulturarv. Kulturarvet som Puskás och Andersson menar religion specifikt 

identifieras som en del av (2017, s.35). 
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Vår undersökning har i gemenskap med tidigare forskning visat de svårigheter som uppstår i 

samband med religiositeten i högtider och traditioner. Vi trodde nog ändå att man inom försko-

lan skulle vara mer medveten kring högtiders uppmärksammande, när man rör så pass djupt 

rotade traditioner som ofta är och blir en stor del av ens identitet. Högtider och traditioner upp-

levs ofta som någonting utöver det vanliga i vardagen. När det är ”ens egen” högtid är detta 

många gånger något som känns i hela kroppen. Detta får de barn i förskolan som själva tillhör 

de ”svenska” högtiderna och traditionerna känna på från hela det svenska samhället. Även i 

förskolan. Det blir tydligt i vår undersökning. Det pysslas, sjungs, leks annorlunda lekar, det 

äts speciell mat och så vidare. Det bidrar till en känsla av gemenskap i grupper, något som en 

av våra förskollärare påpekade. Denna gemenskap blir möjligt problematisk för barn som inte 

har den ”svenska” kulturen som sin närmsta. Vi tänker att det även blir problematiskt för de 

barn som själva firar de “svenska” högtiderna och traditionerna då jämställdheten av högtiderna 

och traditionerna blir nekad.  

Myers och Myers skrev i sin artikel om att barn många gånger upplever att de måste välja sida 

när det kommer till vilken kultur som ska ”få” uppmärksammas (2001, s.79). Vi tänker att detta 

är något som pedagoger inom förskolan bör vara mer medvetna om. Våra egna erfarenheter 

talar för att man från förskolans håll, inte visat denna respekt för andras kulturer och att ”pro-

blemet” ligger hos familjen som inte vill ge vika för sina egna övertygelser och levnadssätt. Det 

faktum att barnet ska behöva uppleva ett utanförskap, beror på att föräldrarna inte vill anpassas 

till det ”svenska”, de ”svenska” högtider och traditioner, som i resultat- och analysdelen, resul-

terade i tankar om att det har neutraliserats. Att dessa numera anses vara fungerande för alla, 

oavsett religiös tillhörighet. Vem säger i dessa situationer att det alltid är förskolan som har rätt 

till företräde om vad som är bäst för barnet? Våra resultat visar att i frågan om vilka högtider 

och traditioner som uppmärksammas blir förskolans inställning till detta tydlig. När det gäller 

exempelvis påsk- eller julpyssel har våra förskollärare sagt att om barnen inte vill göra det, 

behöver de inte. Det köper vi. Men när det kommer till sångsamlingar och dekorationer av 

förskoleavdelningar uppfattar vi att det genast blir svårare för barnet att visa sitt motstånd. Detta 

kan vi koppla till Ahmeds tankar, om att en vithet i rummet blir väldigt tydlig för den som inte 

besitter denna vithet, den som inte är den vita kroppen (2011, s.138).  

I enlighet med vad undersökningen som gjordes i Finland av Niemi, Kuusisto och Kallioniemi, 

uppfattar även vi en rädsla hos pedagoger, på grund av ens egna okunskap och förutfattade 

meningar och att ens uppmärksammande av ”de andras” högtider och traditioner ska kännas 

krystat och meningslöst. Att man är rädd, som även Ruanni Tupas forskning visade, att man 
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istället bidrar till ett utpekande av ”de andra” och ett reproducerande av stereotyper (2014, 

ss.249–250). Därför blir det svårt att ta in det som inte är grundat i verklig kunskap. Detta 

märktes i svaren vi fick av våra informanter. Man upplevde att man behövde ta hjälp av föräld-

rar för att kunna göra ”de andras” kulturer rättvisa. Föräldrar som många gånger har bråttom 

iväg till arbeten eller hem till matlagning och fritidsaktiviteter för barnen. En annan faktor kan 

vara att man har svårt att ens kommunicera rent språkligt med varandra. 

En annan faktor som vi även anser är bidragande är hur pass förskolemiljön inbjuder till ett 

interkulturellt möte mellan pedagoger och föräldrar. En pedagog kan visa ett intresse för den 

enskilda förälderns kultur, men vilka signaler skickar förskolan som ”vit institution” till föräl-

dern, om dess vithet visar sig i julröda gardiner och hopklistrade garntomtar hänger och dinglar 

från barnens hyllor och bara väntar på att blir skådade och älskade av alla föräldrar. En fråga vi 

ställer oss är, om vi nu i Sverige anser oss vara ett mångkulturellt samhälle hur kommer det sig 

då att man under 3,5 år i högskolans skolbänk inte får lära sig mer om olika kulturer och dess 

uttryck. Detta, då det är så pass tätt sammankopplat till ens identitetsutveckling. Hur kan det 

inte anses viktigt? David Coulby talade om vikten av att ett interkulturellt förhållningsätt bör 

genomsyra all subjektiv undervisning och lärande (2006, s.246). Vi kan bara hålla med om detta 

men undrar hur det ska ske om kunskaper om olika kulturer inte finns från grunden. Vi själva 

har bland annat inte fått denna kunskap i vår utbildning. Om denna kunskap förväntas komma 

från föräldrar, måste vi se till att vi välkomnar den. Inte bara under ett inskolningssamtal utan 

alltid. Vi måste vara nyfikna, öppna och inbjudande för föräldrarna för att få ta del av deras 

kaka. Men framförallt måste förskolan som institution visa samma nyfikenhet, öppenhet och 

vilja till att bjuda in till ett interagerande. För de är bara genom interaktion mellan parter som 

vi kan uppnå en jämlikhet mellan kulturer och människor istället för utpekanden. 

Att få se och uppleva sina ”egna” högtider och traditioner i förskolan tror vi skulle bidra till ett 

mer jämställt klimat, där ingen premieras före den andra. Förskolans läroplan menar på att vi 

ska dela med oss av, och blir delaktiga i varandras olika kulturer (Lpfö 98 rev 2016 s.6). Frågan 

är hur pass detta sker egentligen? Om förskolan enligt läroplanen ska bejaka allas kulturer måste 

väl detta ske på ett jämställt sätt i förskolornas verksamheter? Vi vet utifrån resultat och tidigare 

forskning att det, i uppmärksammandet av mångfalden högtider och traditioner, kan ske ett ut-

pekande. Vi undrar då, hur ska man uppmärksamma, om det kan bli fel?  Här uppfattar vi att 

pedagoger är i behov av hjälp och tips på hur detta ska ske på ett naturligt och meningsfullt sätt 

samt att det även ska ske ett naturligt och mer frekvent samarbete med föräldrar och förskola 

för att reducera tänket om ”vi och dem”.  
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Vi anser att vår undersökning bidragit med ett synliggörande av hur förskolan som institution 

bidrar till hur barns möjligheter till delaktighet av olika kulturer påverkas av den vithet som 

premieras inom förskolans miljöer. Att barnen påverkas av valen om vilka högtider och tradit-

ioner som ”ska” uppmärksammas. Att man i och med dessa val indirekt väljer bort ”det andra”, 

de högtider och traditioner, som för de barn som tillhör just “de andra”, kanske ligger varmare 

om hjärtat. Vi anser att man inte behöver sluta med de nationella ”svenska” traditionerna, men 

att förskolor behöver se över och tänka annorlunda kring uppmärksammandet av ”de andras” 

högtider och traditioner. Eftersom vårt samhälle idag består av en kulturell mångfald med olika 

etniciteter, firas idag inte bara de ”svenska”. Som vi tog upp i inledningen och bakgrunden till 

vår undersökning är uppmärksammandet av mångfalden av högtider och traditioner tillfällen 

att bejaka barnens fördomsfrihet. Vi hoppas denna undersökning leder till tankar och samtal om 

hur det ser ut på ens egna förskola och vilka signaler förskolans val sänder ut till alla berörda. 

Både de ”vita” och ”de andra”. 

7.3 Metoddiskussion 

Vi har i vår undersökning enbart förhållit oss till ett teoretiskt perspektiv och resonemang, vilket 

kan anses och uppfattas som problematiskt. För att sätta in resultatet i ett större resonemang 

skulle ett ytterligare postkolonialt perspektiv kunnat ge oss andra intressanta infallsvinklar och 

reflektioner i vår analys. Vi ansåg ändå att Ahmeds resonemang hjälpte oss att lyfta fram viktiga 

tankar och aspekter om hur man kan se på vårt ämne i förskolans praktik. Perspektivet gav oss 

en tydlig riktning i vår undersökning. 

Vi är även medvetna om att det som framkommit i våra intervjuer, inte är generaliserbart eller 

representativt, för alla förskollärares erfarenheter i hela Sveriges förskolor. Vi instämmer likaså 

med det som Eriksson-Zetterquist och Ahrne skriver om, att socialkonstruktivistisk forskning 

har visat, att det som kommer fram under en intervju blir präglat både språkligt och socialt av 

dess kontext. Man menar på det sättet, att det som kommer upp under intervjun är bundet till 

just den stunden (2015, s.34–35). Informanternas svar är därmed ett resultat från de faktiska 

intervjusituationerna. Hade vi haft intervjuerna vid andra tillfällen, är det möjligt att svaren 

blivit annorlunda.  

Vi har i denna undersökning valt att arbeta utifrån ett abduktivt undersökningsupplägg. En risk 

med att arbeta abduktivt är att våra egna föreställningar om frågan gör att man väljer studieob-

jekt utifrån det man ämnar undersöka och ett perspektiv eller teori som man tror sig kunna 
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förklara problemet. I och med detta riskerar man att utesluta andra tolkningar av sina resultat 

och den valda teorin bekräftas i den deduktiva fasen (Patel & Davidsson 2011, ss.24–25). 

En av intervjuerna genomfördes via mejl. När det kommer till mejlintervjuer förlorade vi chan-

sen att kunna fråga, förtydliga eller ställa följdfrågor. Nackdelar som Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne nämner är att mejl kan fastna i spamkontroller, riskera att inte komma fram om infor-

manten bytt mejladress, samt att svar kan dröja om inte slutdatum respekteras (2015, s.39). 

Detta hände oss, men som efter påminnelse ändå kom in. Intervjun gav oss kortare men an-

vändbara svar. 

7.4 Förslag till vidare forskning  

Många nya frågor har dykt upp under studiens gång. Frågor som skulle kräva mer forskning 

och tid att undersöka. Då vår studie visat att de “svenska” högtiderna och traditionerna är i så 

pass stor dominans, tänker vi att vidare forskning inom ämnet skulle kunna undersöka hur be-

varandet och reproduktionen av den vita hegemonin, påverkar barnens framtida inställningar 

till kulturell mångfald. 
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9. Bilagor  

Bilaga 1: Informationsbrev till informanter 
 

Hej!                      Huddinge [datum]                

 

Vi är två förskollärarstudenter från Södertörns högskola i Stockholm som i höst kommer skriva vår C-

uppsats. Som underlag till uppsatsen vill vi intervjua er förskollärare, för att ta del av era värdefulla 

erfarenheter. 
 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares erfarenheter och reflektioner kring högtider och 

traditioner inom förskolans värld.  
 

När vi träffas personligen för en intervju kommer den att spelas in (ljud) för transkribering och bearbe-

tas vid senare tillfälle. Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnads-

plikt och anonymisering. Detta betyder att barns, familjers, personals och verksamheters identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att 

upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analys-

arbetet. Allt konfidentiellt samlat intervjumaterial kommer vi att förstöra i och med en digital publice-

ring av uppsatsen på publikationsdatabasen DiVA. All medverkan i studien är frivillig och kan avbry-

tas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller 

ni i bifogat formulär. 
 

Vi är så glada att ni vill delta i vår studie och bidra med värdefull information!  
 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information. 
 

Med vänliga hälsningar!  
Anna och Ann  
 

Kontaktuppgifter: 
Anna Nilsson 
Telefon:  XXX 
Mejladress:  XXX 
 

Ann Arian 
Telefon: XXX 
Mejladress:  XXX 
 

Handledarens kontaktuppgifter:   
David Payne 
Södertörns högskola 
Telefon: XXX  
Mejladress: XXX   
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Bilaga 2: Samtyckesbrev till informanter 

 

 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie. 
Jag/vi samtycker till att deltaga i studien. 
 

 

…………………………………………………………………………….. 
Deltagarens namnunderskrift:  
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                       
…………………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande: 
 

 

………………………………… 
Datum: 
 

 

 

 

Formuläret skrivs ut, signeras och ges till oss vid intervjutillfället. Eller signeras, scannas och mejlas 

till XXX eller XXX, alternativt skrivs ut, signeras och postas till Ann Arian, XXX, senast den 27/10.  
 

Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev. 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

 

Frågor: 

 

1.) Kan du beskriva lite om dig själv och din roll du har här på förskolan?  

 

2.) Hur länge har ni varit förskollärare eller arbetat inom förskola?  

 

3.) Har du jobbat på andra förskolor?  

 

4.) Hur länge har du arbetat på din nuvarande förskola?  

 

5.) Vad innebär begreppen högtider/traditioner för dig? 

 

6.) Vad tänker du om att högtider och traditioner uppmärksammas i förskolan?  

     Vad baserar du dina tankar på då? 

 

7.) Vilka högtider/traditioner har du varit med om under din tid inom förskolan?  

      Kan du berätta mer, ge praktiska exempel? 

 

8.) Vad tänker du ligger till grund att just dessa högtider uppmärksammas? 

 

9.) Reflekterar du själv över varför just dessa högtider uppmärksammas?  

     Hur går dina tankar då?  

 

10.) Vilka högtider/traditioner tänker du är relevanta att uppmärksamma i förskolan? 

 

 

11.) Tänker du att uppmärksammandet av högtider och traditioner har förändrats över tid?    

       Hur upplever du att det har förändrats? 

             Vad tänker du det kan bero på?  

 

 

Några övriga tankar ni vill tillägga kring ämnet?  

 

 

 

Tack för er värdefulla medverkan! 

 


