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Abstract: 

The aim of this study was to examine preschool teacher´s thoughts and work with 

celebrations in the preschool environment. Our hope was to gain insight in the preschool 

teacher’s daily work with celebrations by asking two main questions; 1) do preschool 

teachers bring attention to celebrations and how do they motivate their choices 2) If they 

bring attention to celebrations, how is it manifested.  We have chosen a qualitative method 

when investigating this topic, which involved interviewing six preschool teachers in southern 

Stockholm. The result of our investigation was analyzed with the help of three theoretical 

perspectives; 1) the sociocultural perspective, 2) the educational perspective by John Dewey, 

and 3) the intercultural perspective. The three perspectives also gave us useful theoretical 

concepts to discuss the results with. From the study we conclude that the preschool teachers 

do bring attention to celebrations in their daily work, more specifically they include 

celebrations by letting the children express themselves through dressing up in costumes, 

dancing, singing, creation and by experiencing traditional food. The central theme used by 

the teachers was to enable children through activities and social interaction, to participate in 

the celebrations by their own will and acting. 
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1. Inledning 

Under det senaste decenniet har det förts flertalet debatter om firandet av högtider i förskolan. 

Både bland föräldrar och förskollärare har frågan lyfts om högtider ska uppmärksammas 

överhuvudtaget, hur det i sådant ska fall gå till samt för vem detta görs. Bland annat har det 

debatterats om luciafirandet görs för föräldrars eller barnens skull (Hammarberg 2015) samt 

om till exempel kön har betydelse i valet av Lucia (Sundin 2016). Det har även debatterats 

politiskt angående om man får ta del av kristna berättelser ur bibeln och om man får sjunga 

psalmer i kyrkan vid högtidliga tillfällen (Svenska Dagbladet 2012). I en debattartikel som 

utkom i septembers utgåva av Pedagogiska magasinet1 sätts fingret på komplexiteten med att 

arbeta utefter förskolans styrdokument kopplat till högtider (Waldem 2017). Enligt förskolans 

läroplan ingår det i förskollärarens uppdrag att förmedla ett kulturarv till barnen (Skolverket 

2016, s. 6). I skolverkets reglemente står det däremot att förskolan ska vara fri från religiöst 

innehåll, samtidigt som det inte heller uttrycker något förbud mot att vistas eller besöka till 

exempel religiösa byggnader (Skolverket 2012). I en annan debattartikel diskuteras hur 

förskollärare på olika sätt funderar kring påskfirande. Artikeln tar upp att det finns förskolor 

som inte överhuvudtaget benämner påsk för barnen, medan andra istället väljer att ha till 

exempel en maskerad. Vidare diskuteras i artikeln att det är förskolechefens och förskolans 

fria val huruvida man firar en högtid eller inte samt hur högtiden bör firas. Gällande dessa 

förskolor har likabehandlingsplanen och ett inkluderande arbetssätt varit bidragande till 

beslutet att inte fira påsk (Branzell Hertz, Gustafson Danielsson & Treijs 2013). En annan 

artikel diskuterar traditionen att fira barns födelsedagar på förskolor och lyfter frågan om vad 

som bör serveras vid detta firande. Det debatteras huruvida godis och glass bör vara tillåtet att 

servera barnen och kommunpolitikerna i Nässjö anser att det bör bytas ut mot exempelvis 

frukt, medan några föräldrar inte ser problematiken i att servera något litet sött (Levinson 

2017). 

Debatterna om firandet av högtider i förskolan har väckt vårt intresse som blivande 

förskollärare. För oss ger de här debatterna en förståelse för vikten av att reflektera över 

varför man gör som man gör i verksamheten. Det ger oss även en medvetenhet kring att det 

kan se olika ut på olika förskolor, vilka högtider man eventuellt väljer att uppmärksamma och 

på vilka sätt. Det kan vara givande att ta del av förskollärares berättelser ur flera synvinklar 

                                                           
1 Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt.  
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(Löfgren 2014, s. 144). Det är ett sätt att lyfta fram olikheter i förskollärares arbete, att det 

kan se ut på olika sätt och hur det arbetet står i relation till de samhällsförändringar som sker. 

När förskollärare delger sina erfarenheter utifrån sitt arbete breddas vårt perspektiv på hur 

man kan arbeta och skapa mening i det man gör (Löfgren 2014, s. 144, 146). Vi anser det 

viktigt att ta del av förskollärarnas tankar om och eventuella arbete eftersom det enligt 

förskolans läroplan kommer att vara en del av vårt uppdrag att förmedla ett kulturarv2 till 

barnen, vilket inkluderar traditioner3 (Skolverket 2016, s. 6). Högtid4 är något som många 

gånger beskrivs som en tradition (Engman 2005, s. 6), men tradition är inget som är statiskt 

utan något som är beroende av den tid och det samhälle som den tar sig uttryck i. Tradition 

får därmed en annan innebörd och utformning idag än vad den hade förr i tiden (Swahn 1993, 

s. 81). Det för även med sig att kulturarvet är föränderligt (Liliequist 2006, s. 4).  

 

Genom att vi tar del av förskollärarnas erfarenheter av arbete med högtider i förskolan, kan vi 

därmed öka våra kunskaper om hur vi kan förhålla oss till uppdraget att förmedla ett 

kulturarv, i enlighet med förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 6). Detta eftersom det snart 

är dags för oss att i vårt framtida yrkesverksamma liv själva fatta beslut om hur arbetet kring 

högtider ska se ut i förskolan. För oss har det därför varit viktigt att få en inblick i nu 

verksamma förskollärares tankar om högtider och hur de eventuellt arbetar med dessa. Därför 

syftar vår undersökning till att ta reda på förskollärares tankar om och möjliga arbete med 

högtider i förskolan. För att få svar på detta har vi därför valt frågeställningar som handlar om 

huruvida förskollärare väljer att uppmärksamma högtider i förskolan, vilka motiveringar som 

ligger bakom deras beslut samt på vilka sätt det eventuella uppmärksammandet sker.  

 
1.1 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att enbart undersöka motiveringar till förskollärarnas val att 

uppmärksamma högtider eller inte och därmed utesluta motiveringar gällande på vilka sätt de 

eventuellt väljer att uppmärksamma högtider på. Det har vi gjort för att det empiriska 

materialet annars riskerar att bli för stort för oss utifrån den tid vi har till vårt förfogande. 

                                                           
2 Allmän beskrivning av kulturarv: ”Idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som 

en gemensam referensram (NE 2017: A). 

3 Allmän beskrivning av tradition: ”Fast etablerad sedvänja (inom en grupp) som yttrar sig i (regelbundet) 

återkommande händelser” (NE 2017: B).  

4 Allmän beskrivning av högtider: ”Något som i allmän eller speciell bemärkelse går utöver eller skiljer sig från 

livets vardag” (NE 2017: C).  
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I förskollärarens uppdrag ingår det att förmedla ett kulturarv. Att förmedla ett kulturarv kan 

innebära många olika saker. Läroplanen nämner till exempel värden och traditioner som en 

del utav detta (Skolverket 2016, s. 6). Utifrån våra egna erfarenheter från vår 

verksamhetsförlagda utbildning, då vi fått omsätta teori i praktik ute på olika förskolor, har vi 

observerat att förskolans verksamhet präglas av en rad olika slags traditioner. Dels 

återkommande dagliga inslag såsom samling och vila, men även firande av olika slags 

högtider. Vi har dock inte fått ta del av firande av högtider i någon större utsträckning under 

vår verksamhetsförlagda utbildningsperiod. Fokus på vår studie kommer därför att ligga på 

att ta del av verksamma förskollärares tankar om och eventuella arbete med högtider. 

Eftersom förskollärare har det yttre ansvaret för det pedagogiska arbetet i ett arbetslag 

(Skolverket 2016, s. 8), vill vi därför avgränsa oss ytterligare genom att enbart fokusera på 

förskollärarens arbete på dennes respektive avdelning. Vi har utgått ifrån förskollärarnas 

definitioner på begreppet högtider, vad de lägger för betydelse i begreppet och hur de arbetar 

med högtider i verksamheten.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares tankar om och eventuella arbete med 

högtider i förskolan.  

Huvudfrågor: 

 Uppmärksammar förskollärare högtider på förskolan och vilka motiveringar ligger bakom 

deras beslut? 

 Om högtider uppmärksammas, på vilka sätt sker detta?  

 

2. Teoretiska utgångspunkter  

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för teoretiska perspektiv och teoretiska begrepp 

som vi finner relevanta för vår undersökning. Genom de teoretiska perspektiven får vi en viss 

utgångspunkt att se på och studera vårt empiriska material samt föra en diskussion utifrån det. 

Vårt första teoretiska perspektiv utgår ifrån Lev Seménovic Vygotskij, en rysk psykolog som 

haft stor betydelse för pedagogiken under slutet av 1900-talet (Kroksmark 2011, s. 446). 

Hans teori grundar sig på att barn lär sig samt utvecklas genom socialt samspel och språket i 

den omgivande kulturen (Säljö 2014, s. 37, 40, 96). Vår nästa teoretiker är amerikanen John 
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Dewey som var en framstående didaktiker i västvärlden. Deweys tankar har haft betydelse i 

Sverige på sådant sätt att det till viss del har influerat utformningen av våra läroplaner. Hans 

teori handlar bland annat om att barn utvecklar förmågor genom att få möjlighet att själva 

vara medskapande, av honom uttryckt som ”learning by doing” (Kroksmark 2011, s. 372, 

375). Vår tredje teoretiska utgångspunkt är det interkulturella perspektivet som bland annat 

innebär en medvetenhet och en öppenhet för att möta individers olikheter med respekt 

(Jahanmahan 2012, s. 117-118). Utifrån våra teoretiska perspektiv har vi funnit särskilt 

användbara teoretiska begrepp som ger oss verktyg att diskutera materialet på ett mer 

djupgående sätt, såsom Vygotskijs ”socialt samspel”, Deweys ”learning by doing” samt 

interkulturellt förhållningssätt.  

2.1 Teoretiska perspektiv 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv  

Roger Säljö har en gedigen erfarenhet av det sociokulturella perspektivet (2014). Vi kommer 

därför att använda oss av hans tolkningar när vi återger Vygotskijs tankar. Säljö hävdar att 

Vygotskijs tankar har gett upphov till det sociokulturella perspektivet vilket innebär att det 

sociala samspelet har stor betydelse för en individs lärande och utveckling (2011, s. 166). 

Barnens omgivning såsom till exempelvis förskola och andra sociala arenor spelar en stor roll 

för att barnen ska kunna tillskansa sig kunskaper och utveckla sina förmågor (Säljö 2014, s. 

12, 40). Barnen tillbringar en betydande del av sin vardag i institutionaliserade sammanhang, 

såsom förskola och skola, vilket möjliggör för ett lärande som ser ut och ges på ett annat sätt 

än i andra sammanhang. Pedagogiken är mer synlig i dessa sociala kontexter med fokus på 

lärande (Säljö 2014, s. 40-41). I förskolan ges barnet förutsättningar att få bygga på sina 

erfarenheter och bredda sin kunskapsbank, genom kommunikation med förskollärare och 

kamrater (Säljö 2011, s. 170-171).  

I interaktionella sammanhang är språket ett socialt redskap för människor att kommunicera 

med varandra, skapa mening och överföra ett kunskapsutbyte. Detta innefattar olika typer av 

sätt att uttrycka sig på såsom genom verbala yttranden och ljud (Vygotskij 1934 se Öberg 

Lindsten 2001, s. 38-39). Vygotskij benämnde detta som mediering, ett psykologiskt verktyg 

för förmedling mellan människor och en inre dialog genom tänkandet som sker inom 

människan (Säljö 2011, s. 163-164). På sådant sätt vävs den omgivande kulturen samman 

med individen (Säljö 2014, s. 87). I kulturen omges vi även av olika slags fysiska redskap, så 

kallade artefakter, det vill säga föremål skapade av människan (Säljö 2011, s. 163). Dessa 
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tillsammans med de psykologiska redskapen använder människan för att skapa mening och 

därmed bredda sin kunskap (Säljö 2014, s. 29-30). Den nuvarande kulturen är färgad av 

historien, men även präglad av samtiden, vilket innebär att de psykologiska och fysiska 

vertygen däri ser olika ut och varierar med tiden (Säljö 2014, s. 36). Som nämnts ovan 

belyser det sociokulturella perspektivet att lärande sker socialt med hjälp av olika verktyg 

såsom språk och fysiska redskap (Säljö 2014, s. 29). Förskolans läroplan betonar ett lärande i 

social gemenskap där barnen tillsammans får göra olika saker och delge sina tankar. Detta 

möjliggör för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte (Skolverket 2016, s. 7) och därför anser vi 

att det sociokulturella perspektivet är relevant som teoretisk utgångspunkt för vår studie 

eftersom perspektivet fokuserar mycket på språket och det sociala för barns lärande.   

2.1.2 Deweys utbildningsteoretiska perspektiv    

Vi kommer att redogöra för Deweys tankar utifrån beskrivningar av professorerna Gunnar 

Sundgren (2011), Tomas Kroksmark (2011) samt Ulf P. Lundgren och Sven Hartman (2004) 

vilka alla har goda erfarenheter av hans tankar utifrån hans olika texter. Dewey hade en tanke 

om att förena förskola, samhälle och individ till en enhet (Sundgren 2011, s. 104). Ett steg i 

detta var att möjliggöra för barnet att känna en koppling mellan förskolans värld och världen 

utanför, så att barnet bygger på sina erfarenheter och sin kunskapsbank genom igenkänning. 

Syftet med detta är att innehållet i förskolan inte ska bli för abstrakt för barnet (Kroksmark 

2011, s. 374). Dewey värnade om historien, förståelsen av det förgångna och ville 

implementera det i den pedagogiska verksamheten, det vill säga koppla historien till det 

sociala liv som sker idag (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s. 51). Dewey påtalade alltså 

vikten av att förmedla ett kulturarv. Ett sätt att göra detta är att erbjuda barnen olika slags 

verksamhet för att de ska få möjlighet att bli en del av gemenskapen i samhället. Det är dock 

viktigt att inte erbjuda barnen detta oreflekterat utan man bör fundera över vad som uppnås 

och vilka konsekvenser det får, för att därefter kunna göra det bättre till nästa gång (Sundgren 

2011, s. 104, 109, 114).  

Dewey ansåg att barn lär sig genom eget deltagande och detta benämner han som ”learning 

by doing”, det vill säga lära genom att göra (Sundgren 2011, s. 104, 110). Genom det här ska 

barnet ges möjlighet att använda alla sina sinnen, i syfte att använda hela sin förmåga till 

utveckling och lärande. Därför är det viktigt i den dagliga verksamheten att som förskollärare 

utgå ifrån barnets intresse, erfarenhet och det barnet har fallenhet för (Hartman, Lundgren & 

Hartman 2004, s. 48). Detta perspektiv är relevant för vår studie eftersom Dewey påtalade 
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vikten av att föra in det som sker i samhället, på ett konkret sätt för barnen i 

förskoleverksamheten (Kroksmark 2011, s. 374). Vårt samhälle präglas av en rad olika slags 

uppmärksammande av traditioner som härstammar från längre bak i historien, (Schön 1998, 

s. 3-4), något som också är en del av ett kulturarv (Skolverket 2016, s. 6). Dewey ansåg det 

viktigt att implementera detta i förskolan (Sundgren 2011, s. 104). Eftersom vår studie har 

som syfte att undersöka förskollärares tankar om och eventuella arbete med högtider i 

förskolan, anser vi därför Deweys tankar vara en lämplig utgångspunkt för vår undersökning.  

2.1.3 Interkulturellt perspektiv 

Begreppet interkulturalitet definieras enligt Lorentz och Bergstedt som en handling mellan 

individer med ett förhållningssätt som bygger på öppenhet (2016, s. 16-17). Förskolan är en 

mötesplats där barn med olika bakgrund, erfarenheter och kunskap träffas (Lorentz & 

Bergstedt 2016, s. 23-24, 30-31). Interkulturalitet syftar till att skapa öppenhet inför dessa 

skillnader, med en ömsesidig respekt medmänniskor emellan. För att möjliggöra detta, är det 

viktigt att förskolläraren skapar en trygg och inbjudande lärandemiljö där olikheter ses som 

berikande (Jahanmahan 2012, s. 118-119). Förskollärarens uppgift blir att synliggöra 

människors lika värde genom att lyfta fram att människan har både likheter och olikheter med 

varandra (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 31). Med detta kommer förskollärarens ansvar att 

skapa en inkluderande lärandemiljö (Jahanmahan 2012, s 118-119). Alla barn ska få lika 

möjlighet till utveckling och lärande utifrån sina skilda förutsättningar och behov, eftersom 

barn lär sig på olika sätt. Detta innebär att förskollärare måste hitta olika lärandestrategier 

som anpassar sig till det som individen behöver (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 31).  

 

Förskolan ska vara en plats för alla, där olikheter inte ska vara ett hinder för barnens 

möjligheter till inkludering och därmed lärande (Jahanmahan 2012, s. 128). Barngrupperna i 

förskolan ser olika ut, både på individnivå och som en kollektiv sammansättning. Precis som 

barn är förskollärare också individer och har således olika erfarenheter och bakgrunder med 

sig till förskolan (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 23-24), vilket kan ha betydelse för när de 

planerar och utför verksamheten. Detta finner vi relevant för vår studie eftersom vårt syfte är 

att undersöka om förskollärare uppmärksammar högtider, vilka motiveringar som ligger 

bakom deras beslut och på vilka sätt genomförandet i sådana fall sker. Det interkulturella 

perspektivet är även intressant för oss utifrån det faktum att vår förskollärarutbildning innehar 

en interkulturell profil som syftar till att ta hänsyn till olikheter i arbetet.  
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2.2 Teoretisk reflektion  

Vi har valt tre olika perspektiv för vår undersökning utifrån tanken att dessa tre ger oss 

förutsättningar att kunna göra en analys som blir tillräckligt omfattande. Detta ger oss 

möjlighet att kunna reflektera utifrån flera synvinklar än vad vi hade gjort om vi hade haft 

färre perspektiv. Å andra sidan kan tre olika perspektiv vara så pass mycket att det kan vara 

svårt att i analysen genomgående återkoppla till allting som perspektivet innefattar. Därför 

har vi valt ut det innehåll i perspektiven som vi anser är relevanta för vår undersökning och 

på detta sätt avgränsat perspektiven.  

 

Det sociokulturella perspektivet valde vi för dess närvaro i förskolans läroplan som 

förespråkar en social miljö (Skolverket 2016, s. 7). Även Deweys utbildningsteoretiska 

perspektiv går igen i några av förskolans läroplans strävandemål, som bland annat syftar till 

lärande genom olika slags praktik (Skolverket 2016, s. 10). Läroplanen är ett styrdokument 

(Skolverket 2017) som vi i vår förskollärarroll kommer arbeta efter och eftersom vi 

undersöker förskollärares tankar om och eventuella arbete med högtider i förskolan, hur de 

motiverar sina beslut samt på vilka sätt genomförandet i sådana fall sker, finner vi dessa två 

perspektiv relevanta. Det tredje perspektivet föll sig som ett naturligt val att använda oss av i 

vår undersökning i och med vår utbildnings interkulturella profil. Vi är medvetna om att 

dessa perspektiv synliggör vissa saker som det vi nämnt ovan, men utesluter samtidigt annat 

som andra perspektiv hade kunnat synliggöra. Hade vi valt till exempel ett genusperspektiv 

hade vi kunnat studera vårt empiriska material med fokus på barnens deltagande i högtider 

kopplat till deras kön. Vi hade även kunnat studera vårt empiriska material utifrån ett 

religionsperspektiv som hade kunnat fokusera på förskollärares förhållningssätt till högtider 

när de har till exempel en religiös koppling. Anledningen till varför vi inte valde de här 

perspektiven är för att vi först ville ha en grundläggande förståelse för hur det ser ut med 

högtider på förskolor rent generellt, eftersom vi inte sett det under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. När vi fått den grundläggande förståelsen hade det varit intressant att vidare 

studera ämnet ur ett genus- eller religionsperspektiv. 

 

2.3 Begreppsdefinition  

”Socialt samspel” innebär ett umgänge med andra där en slags interaktion sker mellan 

inblandade parter (Smidt 2010, s. 61). Vi finner detta begrepp relevant för vår undersökning 

då förskolan utgör en social arena där barn dagligen möts och samspelar med varandra. 
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Genom socialt samspel får barnen ta del av andra kamraters tankar och handla tillsammans 

med dem, vilket möjliggör ett lärande (Williams 2006, s. 46-47). Utifrån vår medvetenhet att 

förskolans läroplan förespråkar ett lärande genom barns samspel med andra (Skolverket 

2016, s. 7), utgår vi därför ifrån att förskollärare möjliggör detta och att begreppet därmed 

kommer att vara användbart för oss i vår undersökning.   

 

”Learning by doing” är ett begrepp som innefattar att barn utifrån eget handlande skaffar sig 

erfarenheter, vilket ger förutsättningar för lärande (Kroksmark 2011, s. 375). Detta begrepp är 

relevant för oss utifrån tanken att barn i enlighet med förskolans läroplan ska ges möjlighet 

till utveckling genom eget handlande (Skolverket 2016, s. 7).  

 

Interkulturellt förhållningssätt innebär en inställning mot andra som genomsyras av ett 

respektfullt och öppet bemötande fritt från fördomar (Jahanmahan 2012, s. 118). Förskolans 

läroplan föreskriver ett förhållningssätt som ska möjliggöra för barn att öka sin förståelse för 

och respekten för människors olikheter (Skolverket 2016, s. 4) Utifrån vår interkulturella 

profil på förskollärarutbildningen finner vi därför detta begrepp relevant för vår studie. 

 

 

3. Tidigare forskning  

Under det här avsnittet kommer vi att redogöra för tidigare forskning som vi funnit relevant 

för vår undersökning. Etnologen Billy Ehns studie (1983) belyser till exempel den 

samhälleliga förändring som skett, som även visar sig i förskolans verksamhet, från en tid där 

människan utifrån tidigare generationers tankesätt formats att leva på ett visst sätt, till ett 

samhälle idag där individen själv får bestämma hur den ska leva, tycka, tänka och tro. Med 

det följer även en förändring i uppmärksammandet av olika slags högtider, där den tidigare 

starka historiska kopplingen till kristendomen och tidigare generationers sedvänjor inte längre 

närvarar på samma sätt. Vi finner denna studie relevant för vår undersökning då den visar på 

betydelsen av det omgivande samhället för hur kulturen sedan kan ta sig uttryck i förskolan. 

Den är även relevant eftersom forskningen visar på att kultur är föränderligt, vilket är 

intressant då vi undersöker förskollärares tankar om och eventuella arbete med högtider idag. 

Studien är även relevant eftersom Vår nästa studie utförd av religionsvetaren Tünde Puskás 

(2016) belyser hur ett högtidsfirande på en förskola kan se ut. Det är relevant för vår studie då 

vi undersöker andra förskollärares tankar om och eventuella arbete med högtider samt på 

vilka sätt detta i sådana fall sker. Vi har även funnit annan tidigare forskning av Puskás och 
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religionsvetaren Anita Andersson (2017) som synliggör komplexiteten med att arbeta med 

högtider på förskolan. Det vill säga att förskollärarna i sitt arbete ska förmedla ett kulturarv 

till barnen samtidigt som verksamheten ska vara fri från religiöst innehåll. Det är därmed upp 

till förskollärarna att tolka var gränsen går i att följa riktlinjerna från förskolans 

styrdokument. Det visar på att arbetet med högtider på förskolan kan vara svårt, vilket blir 

relevant för vår studie då vi undersöker förskollärares tankar om och eventuella arbete med 

högtider. 

Vi har försökt att finna tidigare forskning gällande födelsedagsfirande på förskolor eftersom 

vi lyft upp en debatt kring hur detta firande bör gå till (Levinson 2017) och sett att det råder 

olika meningar kring detta. Vi har däremot inte funnit någon relevant tidigare forskning 

gällande födelsedagsfirande på förskolor i Sverige, enbart studier genomförda på förskolor 

utomlands. Vi finner inte hur vi ska kunna göra en korrekt jämförelse med studier utförda på 

förskolor i andra länder då vi i vår undersökning endast fokuserar på förskollärares eventuella 

arbete med högtider och på vilka sätt det uppmärksammas på förskolor i Sverige. 

 

3.1 Tradition som något föränderligt  

Ehn har i boken Ska vi leka tiger? Daghemsliv ur kulturell synvinkel (1983) presenterat en 

etnologisk studie som han på tidigt 1980-tal genomförde genom deltagande observationer på 

fyra daghem5 i södra Stockholmsområdet. Studien syftade till att synliggöra vad som är 

utmärkande för daghemmet som institution gällande olika normer, tankar och symboler (Ehn 

1983, s. 10-11). Ehn menar att det har skett en förändring i samhället från en tid präglad av 

att leva så som tidigare generationer har levt, det vill säga med en fostran i syfte att bli en god 

kristen människa, till att det i dagens samhälle blivit en fråga som är upp till individen själv 

att fatta beslut om hur man vill vara och leva sitt liv. Den koppling som tidigare varit till 

historien, och därmed den äldre generationen, existerar inte på samma sätt idag. Ehn lyfter 

bland annat fram en dialog mellan en förskollärare och några barn som har olika synsätt på 

Gud. Det ena barnet hävdar att Gud finns, medan det andra barnet påstår tvärtom, varpå 

förskolläraren berättar för barnen att man får tro på vad man vill i den frågan (1983, s. 20-22). 

Den vuxnes uppgift att föra vidare olika kunskaper och traditioner till barnen, har således 

idag inte lika stark koppling till gångna generationer. Det i samband med ökade kunskaper 

utifrån aktuell vetenskaplig forskning, kan innebära att den vuxne ger sedvänjor och 

                                                           
5  Vid den aktuella tiden benämndes förskola som daghem (NE 2017: D).  
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ceremonier ny mening. Som pedagogiska medel i denna kunskapsförmedling lyfts berättelser 

och sånger fram (Ehn 1983, s. 62). 

 

3.2 Luciafirande i förskolan   

Puskás har utfört en fallstudie som presenteras i artikeln Doing ”belonging” in a Swedish 

preschool (2016), vars syfte var att undersöka hur ett nyanlänt flyktingbarn integreras i 

traditioner, i detta fall Lucia, på förskolan för första gången (2016, s. 30). Puskás lyfter fram 

att firande av högtider på förskolan, såsom jul, påsk och midsommar, är vanligt 

förekommande samt att många av dessa högtider är bundna till kristendomen (2016, s. 31). 

Puskás nämner vidare att högtiderna kan kopplas till uppdraget att föra över ett kulturarv till 

barnen, i enlighet med förskolans läroplan (2016, s. 33). I förskolan är det vanligt att Lucia 

firas i december med ett luciatåg framför föräldrar och förberedelserna inför denna högtid är 

många. Under denna tid får barnen träna på luciasånger och öva på att gå i luciatåg. I studien 

visade det sig att det var förskollärarna som bestämde vilka luciasånger som skulle framföras 

och dessa var traditionella julsånger, till exempel Sankta Lucia, som härstammar från längre 

bak i tiden (Puskás 2016, s. 32). När luciauppträdandet sedan skedde fick barnen klä sig i 

luciakläder som exempelvis tomtedräkter och lucialinne samt genomföra ett luciatåg inför 

föräldrarna (Puskás 2016, s. 32-33). I sin diskussion belyser Puskás att Lucia firades 

oreflekterat på förskolan, det vill säga genomfördes av tradition med en återkommande ritual 

som inte ifrågasattes. Att fira Lucia har således kommit att tillhöra förskolekulturen, en kultur 

som präglas av svenska traditioner (2016, s. 33).  

3.3 Komplexiteten med firandet av högtider i förskolan 

Puskás har även tillsammans med Andersson i artikeln Why do we celebrate…? Filling 

Traditions with Meaning in an Ethnically Diverse Swedish Preschool (2017) presenterat en 

studie utförd på en mångkulturell förskola (2017, s. 21). Fokus låg där på att undersöka hur 

fyra förskollärare förhåller sig till frågan om varför man firar vissa specifika högtider som till 

exempel jul och påsk (Puskás & Andersson 2017, s. 26). I studien framkom det att det är 

komplext i och med att förskolan ska vara icke-konfessionell, samtidigt som läroplanen 

poängterar vikten av att förmedla ett kulturarv. Svårigheten med det här är att i överförandet 

av ett kulturarv följer ofta berättelser med religiös underton eller härkomst med. Detta lämnar 

det upp till förskollärarna själva att göra en tolkning av var gränsen går i att förmedla ett 

kulturarv när ämnet berör religion (Puskás & Andersson 2017, s. 35-36).  Studien har visat att 

förskollärarna vill lära ut varför man firar de aktuella högtiderna, men att de ibland stöter på 
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svårigheter att göra det på grund av kunskapsbrist gällande högtidernas bakgrund (Puskás & 

Andersson 2017, s. 21, 36). Puskás och Andersson nämner vidare i studien att när 

förskollärarna försöker diskutera varför man exempelvis firar påsk, kopplar barnen ofta 

frågan till de ting och symboler som är knutna till högtiden, till exempel ägg, påskhare och 

mat (2017, s. 27-28). Studien visade även att barnen inte hade några större kunskaper om 

bakgrunden till firandet av högtiden och att de kunskaper de hade endast täckte vissa delar av 

denna historiska bakgrund. Någon gemensam uppfattning om högtidens uppkomst existerade 

inte bland barnen (Puskás och Andersson 2017, s. 27-28).  

 

4. Metod och material 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår arbetsfördelning, urval, metodval och hur 

vi genomförde vår datainsamling för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi 

kommer även att presentera de etiska aspekterna som är viktiga att förhålla sig till under 

forskningens gång.  

4.1 Arbetsfördelning 

Vår ambition har varit att genom hela processens gång fullt ut vara lika delaktiga i 

förberedelser av insamling av litteratur, teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och 

material samt under skrivandet av uppsatsen. Vi har gemensamt sökt på olika databaser för 

att finna det material vi eftersökt, för att sedan bege oss till olika bibliotek i Stockholm och 

inhämtat dessa där de funnits tillgängliga. Vi har kontinuerligt diskuterat och analyserat vårt 

arbete tillsammans, för att säkerhetsställa att vi båda är nöjda med hur arbetet fortskrider och 

varit noggranna med vilken riktning arbetat tar. Vid skrivprocessen har vi hela tiden suttit 

tillsammans på plats på Södertörns högskola, där vi haft tillgång till två skåp där vi samlat all 

vår litteratur för att enkelt ha tillgång till detta. Vi har återkommande diskuterat litteraturen 

och materialet för att därefter tillsammans anteckna i ett kollegieblock hur vi sedan ska 

formulera oss i ett dokument på datorn i datasalen. Från allra första start till avslutad uppsats 

har vi genomfört arbetet tillsammans.  

 

4.2 Urval 

Vi vill undersöka olika tankar om och eventuella arbete med högtider i förskolan varpå vårt 

urval föll på sex verksamma förskollärare. Att enbart välja att undersöka förskollärares tankar 

och inte även annan pedagogisk personal på förskolan motiverar vi utifrån att förskollärare är 
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de som är ansvariga för det pedagogiska arbetet som utförs i verksamheten och att förskolans 

läroplan följs (Skolverket 2016, s. 8). Vi är dock medvetna om att vår undersökning utförd 

genom endast sex förskollärares deltagande inte ger en representativ bild (Patel & Davidson 

2011, s. 112) av hur det föreligger gällande arbetet med högtider i förskolor i Sverige.  

 

Vi har valt att genomföra vår undersökning på sex olika förskolor i kommuner 

belägna i södra Stockholm. Vår tanke var att välja ut förskolor utifrån ett stickprov. Ett 

stickprov beskrivs som ett urval som görs slumpmässigt (Patel & Davidson 2011, s. 56). 

Fördelen med detta är att man inte känner informanten sedan tidigare och därmed får ett mer 

objektivt förhållningssätt gentemot forskningsobjektet. Man riskerar därmed inte att bli låst i 

sitt synsätt och sin tolkning utifrån tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. Det 

möjliggör även att i större utsträckning hålla fokus på det man syftar till att undersöka 

(Franzén 2014, s. 61-62). Efter att vi skickat ut vår första förfrågan till olika förskolor om att 

medverka i vår undersökning uteblev gensvar på flertalet av dem. Då endast tre förskollärare 

visade intresse att delta valde vi istället att ändra strategi och utgå ifrån ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalet väljs utifrån vad som är lättast att tillgå (Alvehus 

2013, s. 68-69). Vi kontaktade då flera förskolor vi haft tidigare relation till för att utnyttja 

våra kontakter, vilket resulterade i att ytterligare tre förskollärare samtyckte till att delta i vår 

undersökning. Fördelen med att känna den intervjuade är att vi redan har en god relation till 

personen sedan tidigare och att den intervjuade förmodligen känner sig mer bekväm vid 

intervjutillfället. Detta kan i sin tur leda till att den intervjuade är mer villig att besvara 

frågorna (Bryman 2011, s. 213). Å andra sidan hade det kunnat leda till att vi inte fick ett lika 

objektivt förhållningssätt gentemot förskolläraren som när vi genomförde intervjuer med de 

förskollärare som vi inte kände sedan tidigare. Eftersom endast en av oss hade en tidigare 

relation till dessa tre förskollärare, valde vi därför att den som hade den kontakten fick vara 

den som förde anteckningar, medan den andre höll i intervjun. Detta i syfte att få ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt under dessa tre intervjuer.  

 

4.3 Metodval  

Till vår undersökning har vi valt en kvalitativ metod, vilket innebär ett införskaffande av 

material som kan studeras på ett mer djupgående sätt (Patel och Davidson 2011, s. 119). 

Genom denna metod ges man möjlighet till större inblick i en persons uppfattning och 

erfarenheter om ett visst ämne eller händelse (Patel & Davidson 2011, s. 82).  Detta kan 
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sedan tolkas för att tillföra ny kunskap inom det område som avses att undersökas (Alvehus 

2013, s. 22-23). Då vi är intresserade av förskollärarnas tankar om och eventuella arbete med 

högtider på förskolan finner vi denna metod lämplig för vår undersökning. Genom att 

intervjua sex förskollärare får vi möjlighet att ta del av deras yrkeserfarenhet kring högtider i 

förskolan på ett närmare sätt, vilket vidgar vår förståelse och ökar våra kunskaper som vi kan 

ha nytta av i vårt kommande arbete som förskollärare (Löfgren 2014, s. 144, 146).  

 

En kvalitativ intervju innefattar ett möte som bygger på dialog mellan forskaren och den som 

intervjuas (Kvale & Brinkman 2009, s. 139). Vi har valt att genomföra intervjuerna på fältet, 

det vill säga ute på förskolorna, eftersom det ger oss möjlighet att komma närmare 

förskollärarnas värld. Fördelen med att genomföra intervjuerna under ett möte där 

intervjupersonen och forskaren träffas är att vi får möjlighet att läsa av förskollärarnas 

kroppsspråk och gester. Det hjälper oss att få en uppfattning om hur intervjupersonen 

upplever intervjun och frågorna som vi ställer. Utifrån det kan vi därför anpassa intervjun, till 

exempel om vi behöver förtydliga eller hoppa över en fråga, för att i bästa möjliga mån få 

intervjupersonen att känna sig trygg, eller ställa vidare följdfrågor för att vi misstänker att det 

eventuellt finns mer information att hämta (Patel & Davidson 2011, s. 73, 75). Som en 

förberedelse inför intervjuerna valde vi att konstruera en intervjuguide6 vilket innebär en lista 

med frågor som vi utgår ifrån för att säkerhetsställa att vi får reda på det vi avser att 

undersöka. Intervjuguiden innebär inte att vi måste följa den till punkt och pricka, utan utgör 

mer ett stöd för den som intervjuar (Bryman 2011, s. 413, 415).  

 

För att vi ska få reda på så mycket som möjligt under intervjun har vi valt att formulera 

frågorna och ställa dem i den ordning som bäst lämpar sig för respektive intervjutillfälle. 

Denna intervjuteknik kännetecknas och benämns som en intervju med låg grad av 

standardisering. Vidare kommer vi att använda oss av öppna frågor för att ge förskollärarna 

chans att svara så fritt som de vill och behöver, vilket innebär att intervjun har en låg grad av 

strukturering. Öppna frågor begränsar inte svarsutrymmet för den intervjuade, det finns inga 

bestämda svar (Patel & Davidson 2011, s. 76), vilket ger oss större möjligheter att få svar på 

vårt syfte och våra frågeställningar. Nackdelarna med öppna frågor kan vara att 

intervjupersonen får så pass öppna frågor att personen lätt svävar iväg i sitt tänkande så att 

svaren hamnar utanför vårt intresseområde eller att den intervjuade känner att den inte har 

                                                           
6 Se bilaga 2 för intervjuguide.  
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tillräckligt med tid att fundera ut sitt svar (Dahmström 2011, s. 158). Därför är det vårt ansvar 

att kontinuerligt styra in samtalet på det vi syftar till att ta reda på (Patel & Davidson 2011, s. 

84). Intervjuguiden är därmed en hjälp för att kasta en blick på och se till att intervjun 

behåller fokus på det som är relevant för undersökningen (Bryman 2011, s. 413, 415).  

 

Utifrån vår interkulturella profil kan vi inte anta att alla människor känner till alla begrepp vi 

kommer att ta upp. Därför har vi som metodval även valt att lägga in fotnoter i den skriftliga 

delen av vårt arbete, i syfte att förtydliga vad vissa ord betyder utan att riskera att bryta flödet 

i texten. Utifrån samma tanke att hjälpa läsaren, har vi även lagt in en bilaga i slutet, för att 

läsaren ska kunna få en beskrivning av respektive högtid. När vi refererar till 

Nationalencyklopedin har vi markerat med bokstäver, i syfte att underlätta för läsaren att 

lättare kunna hitta i referenslistan utifrån bokstavsordningen. Vi har även valt att benämna 

barnens vårdnadshavare som förälder eftersom det är den definitionen förskollärarna i vår 

studie använder, men vi är medvetna om att det ser olika ut i olika familjer.  

 

4.4 Genomförande  

För att få kontakt med förskollärare villiga att medverka i vår undersökning, var vårt första 

steg att kontakta förskolechefer genom massmejl till olika förskolor. Detta i syfte att få deras 

samtycke till genomförande av intervju på deras förskola och därefter förmedla vår förfrågan 

vidare till förskollärare (Löfdahl 2014, s. 36). I våra mejl bifogade vi information7 om 

undersökningens syfte och vad deltagandet innebär, för att förskollärarna ska vara väl 

införstådda med deras rättigheter utifrån Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2002). De förskollärare som visade intresse att ställa upp i vår studie tog vi 

snabbt kontakt med för att boka in tid och dag för intervju på deras respektive förskola. Till 

vår fördel föll det sig så att vi lyckades boka in sex olika intervjuer i följd, med en intervju 

förlagd per vardag under perioden 3-10 oktober. Detta gjorde att vi fick möjlighet att lägga 

fokus på insamlingen av materialet i en följd utan avbrott samt få tid till att under lugn och ro 

tillsammans diskutera den information vi fått fram från respektive intervju.  

 

Innan vi gick ut på intervjuer hade vi noga bestämt arbetsfördelningen emellan oss för 

respektive intervju. Vi valde att fördela arbetet jämnt så att när den ena av oss intervjuade 

förskolläraren så antecknade och skötte den andre ljudinspelningen på mobiltelefon. Det 

                                                           
7 Se bilaga 3 för informationsblankett.  



 

 

15 

 

innebar att vi höll tre intervjuer vardera. Före intervjutillfällena hade vi även kommit överens 

om att den som antecknade var tillåten att hoppa in med frågor. Detta var viktigt för oss dels 

för att kunna stötta den som intervjuade ifall man märkte att det behövdes och dels för att den 

som för anteckningar ibland ser andra saker än det som intervjuaren gör i stunden. När vi 

kom till respektive förskolor där intervjuerna skulle äga rum började vi med att presentera oss 

själva och hälsa på förskollärarna. Förskollärarna tog med oss till ett avskilt rum, till exempel 

ett personalrum, där vi kunde sitta ostört under hela intervjutillfället. Det första vi gjorde var 

att återigen informera både muntligt och skriftligt om undersökningens syfte och deltagandet. 

Därefter gav vi dem en samtyckesblankett8 som vi hade förberett innan besöken, där de fick 

möjlighet att skriftligt ge sitt samtyckte till deltagande i undersökningen och om de gav sitt 

samtycke till ljudupptagning under intervjun. Alla sex förskollärare samtyckte både till 

deltagande och godkännande av ljudupptagning.  

 

Att spela in ljud ökar undersökningens reliabilitet, då vi efteråt kan återge exakt det som 

förskollärarna sa eftersom vi har det ordagrant sparat på ljudfilen (Patel & Davidson 2011, s. 

104). Ljudinspelningen ger oss även möjlighet att lyssna in förskollärarnas tonfall och hur vi 

själva ställer frågor, vilket är viktigt att reflektera över för att kunna göra intervjun ännu 

bättre tills nästa gång. En annan fördel är att den som för anteckningar inte behöver anteckna 

febrilt eftersom vi efteråt kan komplettera från ljudinspelningen. Genom att anteckna får vi 

även med sådant som inte kan registreras genom ljudupptagning, till exempel kroppsspråket 

(Trost 2010, s. 74, 76). Vår tanke var även att om ljudfilen skulle försvinna eller gå sönder så 

har vi det antecknade materialet att tillgå. Tidsaspekten är däremot en nackdel när man väljer 

att spela in intervjuer eftersom det är tidskrävande att efteråt transkribera det inspelade 

materialet (Emilsson 2014, s. 88), det vill säga att lyssna på det och sedan föra över det till 

text (NE 2017: E). Det är därför viktigt att vara noga med tidsplanen för sitt arbete (Svensson 

& Ahrne 2015, s. 31). För att få tillräckligt med tid för transkriberingen och därmed undvika 

tidsbrist, hade vi i förväg gjort en noggrann tidsplanering där vi avsatte tid för detta direkt 

efter respektive utförd intervju. Vi lyssnade på ljudfilerna och skrev ned ordagrant det som 

förskollärarna sa. Det transkriberade materialet skrev vi sedan ut på papper där vi strök under 

med färgpennor utifrån olika teman för att underlätta senare analys.  

 

                                                           
8 Se bilaga 4 för samtyckesblankett.  
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Våra intervjuer med förskollärarna varierade något i tid, mellan 35 och 45 minuter. I vårt 

möte med förskolläraren försökte vi hela tiden ha ett bra förhållningssätt som bland annat 

innefattar ett respektfullt bemötande, lyssna till det som sägs på ett engagerat sätt samt få 

förskollärarna att känna sig trygga och bekväma i vår närvaro (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 37). Under hela intervjun var vi noga med att möta förskolläraren med blicken för att 

visa vårt intresse och för att registrera hur frågorna togs emot. Vi var även medvetna om att 

vårt eget kroppsspråk kan spela in hur förskollärarna upplever situationen, det vill säga att 

vårt kroppsspråk inte skulle utstråla missnöje (Trost 2010, s. 94-95). Att genomföra en 

intervju innebär ett maktförhållande gentemot den som intervjuas (Källström Cater 2015, s. 

73), vilket vi hela tiden hade i åtanke. Det visade sig genom att vi var öppna för de svar som 

gavs för att inte verka dömande och att vi försökte hjälpte den intervjuade genom att ställa 

följdfrågor för att få ett flyt i samtalet (Patel & Davidson 2011, s. 82). Samtidigt var det 

viktigt för oss att vara lyhörda för förskollärarens behov av att få tid att fundera och 

formulera sina tankar utan avbrott (Trost 2010, s. 97).    

 

4.5 Resonemang kring metodval   

Att använda kvalitativ metod till vår undersökning visade sig vara bra då vi fick svar på 

förskollärarnas tankar om och arbete med högtider. Vi hade däremot eventuellt kunnat få en 

ännu större förståelse för förskollärarnas tankar om detta ifall vi hade kompletterat vår 

insamling av material genom observationer. Det hade kunnat bekräfta det förskolläraren säger 

genom att vi får se det med egna ögon eftersom det den intervjuade säger inte alltid stämmer 

överens med hur det verkligen ligger till, personen kan med andra ord försköna verkligheten 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Anledningen till varför vi valde bort observation 

som metod var för att vi, på grund av vårt begränsade tidsutrymme, hade riskerat att få 

tidsbrist att hinna med det ifall det hade visat sig att förskollärarna uppmärksammar högtider. 

När man genomför en undersökning är det viktigt att lägga upp en tidsplan som ger utrymme 

för gott om tid för respektive moment (Svensson & Ahrne 2015, s. 31), vilket vi gjorde och 

kom fram till att tid för observation inte fanns när vi valde att intervjua sex förskollärare. Vi 

hade kunnat ha färre intervjuer för att hinna med observation, men vi ville ha ett större utbud 

av förskollärares tankar för att eventuellt se fler skillnader.  

 

Nu i efterhand har vi även reflekterat över att det eventuellt hade kunnat underlätta för oss om 

vi under transkriberingen markerat tidpunkten var i ljudfilen vi fann olika information. Detta 



 

 

17 

 

hade möjliggjort för oss att lättare kunna gå tillbaka till ljudfilen och hitta det specifika vi 

eftersökte, till exempel förskollärarens tonfall (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). En 

annan sak vi reflekterat över som vi hade kunnat göra annorlunda är att vi hade kunnat ställa 

fler följdfrågor, vilket hade gett oss en ännu djupare förståelse för hur förskollärarna tänker. 

Vi har även reflekterat över våra tre inledande frågor i intervjuguiden och kommit fram till att 

de inte gav oss tillräckligt material att diskutera och dra eventuella slutsatser ifrån. Därför 

nämns heller inga av de svar som kom fram under intervjun när de specifika frågorna ställdes.  

Frågorna utgjorde däremot en lättare inledning på intervjun för förskollärarna, eftersom 

frågorna var av de mer enklare slaget, till exempel gällande vilken åldersgrupp de för tillfället 

arbetar med (Löfgren 2014, s. 150). 

 

4.6 Forskningsetiska principer  

Under hela processens gång har vi haft Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke. 

Dessa principer finns till för att skydda deltagarna från att fara illa (Patel & Davidson 2011, s. 

62). Principerna består av fyra övergripande krav såsom informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6).  

 

Informationskravet innebär att alla som på något sätt berörs av undersökningen ska få ta del 

av informationen gällande dess syfte, var resultatet kommer att visas samt vad deltagandet i 

undersökningen innebär. Till exempel handlar det om rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan samt få tillgång till det slutgiltiga resultatet på undersökningen (Vetenskapsrådet 

2002, s. 7). Som ett första steg var det i vårt fall viktigt att kontakta förskolecheferna för att 

informera dem samt inhämta deras godkännande om att få bedriva forskningen på deras 

förskola (Löfdahl 2014, s. 36). Efter att ha fått ett godkännande, bad vi förskolecheferna 

vidarebefordra informationen till sina förskollärare. På informationsdokumentet fanns våra 

kontaktuppgifter för eventuella frågor. Väl på plats på förskolorna var vi noggranna med att 

både muntligt och skriftligt delge informationen igen och lät förskollärarna behålla en 

skriftlig kopia. Efteråt bad vi förskollärarna skriva under en så kallad samtyckesblankett för 

deltagande, i enlighet med Vetenskapsrådets samtyckeskrav (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

Konfidentialitetskravet ställer krav på att medverkande i studien inte ska gå att känna igen för 

utomstående samt att förvara känsligt material såsom namn och platser på ett säkert ställe 

(Patel & Davidson 2011, s. 63). Det innebär även att vi inte pratar om vår undersökning med 

icke berörda parter (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär 
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att de uppgifter som vi samlar in endast används för vårt syfte (Patel & Davidson 2011, s. 

63). Det innebar att vi efter avslutad forskning förstörde allt material såsom ljudfiler och 

anteckningar för att det inte skulle komma i orätta händer (Löfdahl 2014, s. 38).  

 

 

5. Resultat   

Under detta avsnitt kommer vi att presentera undersökningens resultat utifrån de sex 

intervjuerna. Vi inleder med en kort presentation av respektive förskollärare och den förskola 

de för tillfället arbetar på. Utifrån Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (2002, s. 12) har vi 

valt att anonymisera förskollärarna genom att presentera dem vid nummer. Vår presentation 

bygger oavkortat på förskollärarnas tankar och uttalanden om högtiderna, vilket bland annat 

innebär att när vi återger fenomen som traditionella, är det förskollärarnas egna definitioner 

och beskrivningar.  

 

5.1 Förskollärare 1:s tankar om och arbete med högtider 

Under intervjun framkom det att de uppmärksammar högtider på förskollärarens avdelning.  

Dessa högtider visade sig vara födelsedagar, advent, Lucia, jul, påsk och midsommar med 

motiveringen att det är våra svenska traditioner och att de är en del av kulturarvet som 

förskolläraren vill föra vidare till barnen. Förskolläraren förtydligar att eftersom vi bor i 

Sverige är det de svenska traditionerna vi även bör fira i förskolan och att detta är något som 

inte har ifrågasatts av föräldrarna. På förskolan har även en höstfest kommit att bli en 

återkommande tradition som uppmärksammas varje år.  

En annan högtid, som även ligger förskolläraren väldigt varmt om hjärtat, är advent som de 

uppmärksammar med inspiration från Waldorfpedagogiken9: 

 

Vi bygger en labyrint med granris inomhus och sen sätter vi ut ljus längs vägen så 

får alla barn gå in och tända ljus. Det är så stämningsfullt så det inte är sant. Sen 

får de gå och sätta sig så spelar vi lugn julmusik. Det är en väldigt fin tradition.  
                       

       Utsaga av förskollärare 1, 2017-10-03 

 

När ett barn fyller år uppmärksammas det genom en födelsedagsvandring, ett arrangemang 

som är inspirerat av Montessoripedagogiken. Det innebär att barnet får hålla i en jordglob och 

                                                           
9 Waldorfpedagogiken är grundad av Rudolf Steiner och innebär bland annat en verksamhet som präglas av 

estetiska inslag såsom dans, musik och drama (NE 2017: F).  
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vandra runt ett ljus som symboliserar solen. Varje varv runt solen representerar ett år i barnets 

liv och under varje varv berättar förskolläraren lite grann om respektive år, vad som hände 

då. Övriga barn sjunger Ja må du leva för födelsedagsbarnet och svenska flaggan hängs upp 

dagen till ära. Lucia uppmärksammas genom att hela förskolan framför ett luciatåg 

tillsammans inför anhöriga, vänner och bekanta i en hyrd aula på en närliggande skola. Innan 

själva uppträdandet övas luciasånger olika mycket beroende på barnens ålder. Föräldrarna har 

ibland ifrågasatt de yngsta barnens deltagande vid denna luciaceremoni, vilket är något som 

pedagogerna tar hänsyn till. Under framförandet får de yngre barnen till exempel sitta längst 

fram på scenen tillsammans med pedagogerna och de är fria att gå till sina föräldrar om de 

vill. Under luciaframträdandet är det generellt traditionell klädsel som gäller såsom 

stjärngossekläder, lucialinne och tomtedräkt. Traditionell luciaklädsel är däremot inget tvång, 

inte heller att klä ut sig överhuvudtaget och barnen får klä sig oberoende av sitt kön. Inför 

Lucia bakar barnen även lussebullar och pepparkakor som det bjuds på vid luciafirandet. 

Julen uppmärksammas sedan kort därefter genom att barnen tillsammans med förskollärarna 

skapar en julgran som de sätter upp på väggen, dekorerad med bilder på barnens ansikten. De 

uppmärksammar även julen genom en jullunch vid långbord på avledningen där det dukas 

upp med traditionell julmat som exempelvis köttbullar och sill.  

 

Påsk är en annan högtid som uppmärksammas på avdelningen genom en traditionell 

påsklunch vid långbord inkluderad exempelvis ägg, köttbullar och sill. På avdelningen brukar 

även pedagogerna måla ägg tillsammans med barnen samt sjunga sånger som förknippas med 

påsken till exempel Gullefjun. Vid midsommar får barnen gå och plocka blommor och klä en 

midsommarstång tillsammans med pedagogerna som sedan placeras på förskolegården. 

Tillsammans sjunger man midsommarsånger som till exempel Små grodorna10 och dansar 

och rör sig sedan runt midsommarstången utifrån rörelserna till de olika sångerna. Efteråt äter 

de en gemensam midsommarlunch vid ett långbord på respektive avdelning. På 

förskollärarens avdelning uppmärksammas inte halloween med motiveringen ”det är inte en 

svensk tradition”. Som alternativ har de istället en höstfest med koppling till skördetiden där 

de bakar bröd och lagar mat på bland annat sådant som de odlat på förskolegården. 

Höstfesten förläggs i samband med Allhelgonahelgen11 och firas genom en maskerad, där 

                                                           
10 Se bilaga 1 under rubriken Midsommar. 

11 Se bilaga 1 under rubriken Allhelgonahelgen.    
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barnen fritt får välja utklädsel. Vid alla de högtider som uppmärksammas får barnen vara 

delaktiga i olika slags förberedelser såsom bakning, göra placeringskort till långborden, 

dukning, pyntning och pyssel. Efteråt utvärderas traditionerna gemensamt på ett 

personalmöte på förskolan där de reflekterar över vad som gått bra och vad som kan 

förbättras till nästa gång, om barnen tyckte det var intressant samt om något lärande skedde. 

Reflektionerna sammanställs sedan i ett dokument12 som sparas i en traditionspärm. 

 

5.2 Förskollärare 2:s tankar om och arbete med högtider 

På förskolan uppmärksammar man högtider såsom födelsedagar, halloween, Lucia, jul, påsk 

och midsommar med motiveringen att det är ”ett ganska invandrartätt område och då känner 

vi att vi vill ge dem en insyn i vad våra svenska traditioner är”. Förskolläraren utvecklar sitt 

resonemang vidare genom att berätta att de vill visa på vad det svenska är för barnen. När 

barnen fyller år uppmärksammas deras födelsedag på förskolan i syfte att ge varje barn en 

särskild dag att uppmärksammas och uppvaktas på. Under en samling sjunger barnen Ja må 

du leva för födelsedagsbarnet och barnet får sedan välja ett vykort där det står grattis från alla 

kompisarna. Vid bordet placeras den svenska flaggan dagen till ära med motiveringen att ”det 

är en gammal svensk tradition att flagga när någon fyller år”. Halloween är även en högtid 

som uppmärksammas på förskolan eftersom högtiden har blivit en stor del av samhället. Då 

barnen ser och hör mycket av det, anser förskolläraren det vara viktigt att även föra in det på 

förskolan och prata om det.  Under den här dagen får barnen gå på maskerad och klä ut sig 

enligt spöktema. Det sjungs även sånger som är förknippade med halloween, till exempel 

sånger som innehåller spöken. Förskolläraren berättade att de använder sånger återkommande 

i uppmärksammandet av olika högtider, i syfte att förklara innebörden av dessa för barnen. 

Lucia uppmärksammas genom ett luciatåg där de sjunger sånger, som Midnatt råder, vilket 

barnen tycker är roligt. Att ha luciatåg anser förskolläraren vara bra träning i att uppträda, 

men inga barn tvingas till att delta. Luciatåg görs för föräldrarnas skull, vilka sedan bjuds in 

att närvara under uppträdandet. Tanken är att barnen ska klä sig i luciakläder, men föräldrarna 

är de som ofta får det slutgiltiga ordet i frågan.   

                                                           
12 Se bilaga 5 för dokument.   
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Råkar något barn komma med en Batmandräkt har vi ju inte stoppat dem. Vi har 

försökt tala om för föräldrarna att det är luciakläder som gäller och det har ju hänt 

att barnen kommit med något annat. Vi försöker vara könsneutrala, men barnen 

väljer själva. Vi försöker inte lägga någon värdering i det, i vad som är vad. Det 

gör barnen väldigt bra själva […]. Vi försöker vara neutrala i vad de har på sig, 

men flera år i rad har pojkar velat vara Lucia, men föräldrarna låter inte barnen 

vara det utan det brukar sluta med att pojkarna kommer i tomtedräkter i alla fall.  

                                                                               
     Utsaga av förskollärare 2, 2017-10-04 

 

När julen närmar sig pysslar de mycket och de äter julmat vid långbord. Liknande tradition 

har de kring påsk, där de skapar påskpyssel och äter mat utifrån påskens tema. De sjunger 

även påsksånger och har även påskäggsjakt för att visa på påskäggstraditionen. Midsommar 

är även en högtid som uppmärksammas med en midsommarstång som förskolläraren med en 

grupp barn sätter ihop, medan den andra gruppen plockar blommor. Tillsammans dekorerar 

de sedan midsommarstången som de dansar runt, medan de sjunger sånger som Karusellen 

(Jungfru Skär). På förskolan har de diskuterat svenska högtider och dess kopplingar till 

kristendomen. Eftersom flera familjer inte är kristna försöker de ta hänsyn till detta då det kan 

vara olika laddat, genom att prata mer om traditionen än religionen. Däremot undviker de inte 

att prata om Jesus vid jul om barnen tar upp frågan, men betonar samtidigt att man kan tro 

olika. I arbetslaget skriver man sedan ner vilka högtider som firas på förskolan, hur man 

tyckte det gick och varför, vilket sedan sammanställs i en pärm.  

                                                                                 
5.3 Förskolelärare 3:s tankar om och arbete med högtider  

Förskolläraren inleder vår intervju med att beskriva högtider som något väldigt komplext: 

 

Jag har alltid känt ett litet skav i maggropen när det börjar närma sig Lucia eller 

midsommar. Just för att det görs väl kanske lite oreflekterat kan jag uppleva. Det 

är ju egentligen, så som jag har sett det, bara fokus på västerländska traditioner. 

[…] Det är ett komplext ämne, det är ett ämne som får mig att slita mig i håret.  

 
                           Utsaga av förskollärare 3, 2017-10-05  

 

Förskolläraren poängterar vikten av att reflektera över att verksamheten inte exkluderar 

någon och att arbeta efter förskolans läroplan. Förskolläraren menar däremot att det som står i 

läroplanen måste tolkas till barnens fördel och inte bara kopieras rakt av. Istället för att arbeta 

med högtider oreflekterat bör man ständigt ha i åtanke för vem man gör det.      
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På förskollärarens avdelning har de valt att uppmärksamma Lucia och midsommar med 

motiveringen att föräldrarna till barnen har visat intresse och uttryckt önskemål om detta. 

Lucia uppmärksammas genom en samling, istället för med ett luciatåg, där även föräldrarna 

är välkomna att närvara. På förskollärarens avdelning har pedagogerna bestämt att barnen får 

klä sig i vad de vill. Föräldrarna anser däremot att det är viktigt att barnen klär sig i 

luciakläder och vissa barn påtvingas till och med detta. I relation till detta återkopplar 

förskolläraren igen till komplexiteten med att uppmärksamma högtider i förskolan och 

uttrycker ”de här högtiderna tycker jag är mer för föräldrarna än för barnen […] och därför 

behöver man fråga sig hela tiden i vilket syfte vi gör detta och för vems skull?”. Eftersom 

föräldrar är välkomna att fira Lucia, förbereder barnen tillsammans med pedagogerna fika 

som de sedan bjuder på. I samband med Lucia, pysslar de även där de skapar ljusstakar av 

lera, som de sedan ställer på borden. Förskolläraren poängterar dock att barnen får skapa vad 

de själva vill och vill därför inte begränsa skapandet genom till exempel mallar. När julen 

sedan närmar sig uppmärksammas högtiden inte nämnvärt med motiveringen: 

 

Vi ska ju inte lära barnen om andra kulturer, jag har inte den möjligheten. Jag kan 

inte ens lära barnen allt om jul eftersom det är så olika för olika personer vad det 

har för funktion. För vissa är det religiöst och för andra handlar det om familjen.  
        

    Utsaga av förskollärare 3, 2017-10-05 

 

 

Under julen äter de traditionell jullunch som dukas upp vid långbord, där barnen fått vara 

delaktiga vid dukningen i pedagogiskt syfte. Långbord är även något som återkommer när 

midsommar uppmärksammas på förskolan. Långbordet upplever förskolläraren som ett 

arrangemang som skiljer sig från det vardagliga och för barnen blir det något speciellt att få 

sitta tillsammans allihop. Under midsommar plockar barnen blommor tillsammans med 

pedagogerna som de sedan smyckar en totempåle med för att efterlikna en midsommarstång. 

Sedan dansas det kring midsommarstången och sjungs även olika sånger, både traditionella 

midsommarsånger som Små grodorna samt sånger som barnen väljer, ackompanjerade av 

gitarrspel. Vid detta tillfälle är även barnens anhöriga välkomna att delta i firandet och 

tillsammans äter man glass och jordgubbar.   
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5. 4 Förskollärare 4:s tankar om och arbete med högtider  

På förskolan uppmärksammas högtider såsom födelsedagar, halloween, Lucia, jul, påsk och 

midsommar med motiveringen att det är typiskt svenska högtider samt en del av Sveriges 

kultur och historia. Barnen ska känna att ”vi är i Sverige och såhär har det sett ut genom 

tiderna. De som inte firar våra högtider får lära sig att ta del av våra. Det är viktigt att barnen 

har en bakgrund till de olika högtiderna, annars missar de en viktig del av ett kulturarv”. Ett 

steg i detta är att prata med barnen om till exempel vem Lucia var, i syfte att barnen ska 

förstå högtidens härkomst. Det är däremot viktigt att inget barn ska känna sig utanför, därför 

pratar de även om andra högtider som barnen firar hemma, till exempel Ramadan13. 

Födelsedagar är ett sätt att uppmärksamma varje individ och det görs genom en samling med 

födelsedagsbarnet i centrum där de resterande barnen sjunger för barnet som fyller år. Det 

flaggas sedan med den svenska flaggan både vid maten och på gården. När barnen fyller år 

bjuds det även på frukt uppdukat på ett finare kakfat. När halloween uppmärksammas görs 

detta med disco hela dagen lång där barnen har fått klä ut sig till något läskigt. Hela högtiden 

präglas av skräcktema, vilket återkommer i pyssel, dekorationer, mat och upplevelser som till 

exempel att känna på slime.  

 

Istället för att ha ett luciatåg, uppmärksammas högtiden Lucia dels med att baka lussebullar 

och pepparkakor, men även med en teater. Vid teaterframförandet bär barnen luciakläder och 

framför sånger som till exempel Mössens julafton. Detta görs med hjälp av olika slags 

rekvisita som exempelvis popcorn som föreställer gröt. Vid detta arrangemang närvarar inga 

föräldrar eftersom de reflekterat om Lucia görs för barnens eller föräldrarnas skull och har 

därefter kommit fram till att de vill göra det för barnens skull. Vid julen julpysslar barnen och 

pyntar en julgran som de har inne på sin avdelning. De äter även julmat såsom köttbullar, 

potatis, korv och skinka uppdukat på ett långbord dekorerat med rött, som förskolläraren 

definierar som julens färg. Färgtemat är återkommande vid de olika högtiderna. Vid påsk 

serveras påskmat uppdukat på ett långbord i gult färgtema och högtiden firas även genom 

olika lekar. Vid midsommar dansar barnen runt midsommarstången som dekorerats med 

blommor som barnen tidigare har plockat. Varje år reflekterar förskolepersonalen över 

                                                           
13 Allmän beskrivning av Ramadan: ”den nionde månaden i det islamiska månåret, högtidhållen som 

fastemånad” (NE 2017: G). 
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högtiderna individuellt och utvärderar hur de tyckte det gick och om det är något som kan 

göras annorlunda nästa år. Denna reflektion skrivs ner och sparas i en gemensam pärm14. 

 

5. 5 Förskollärare 5:s tankar om och arbete med högtider 

Förskollärare 5 har arbetat i förskoleverksamheten i 10 år efter utbildning på Lärarhögskolan 

i Stockholm och arbetar för närvarande på en avdelning med barn i åldrarna ett till tre år. 

Förskolan arbetar utefter Reggio Emilia-pedagogiken vilket visar sig, enligt förskolläraren, 

genom att verksamheten utgår ifrån barnens intresse och att den pedagogiska miljön är 

tillgänglig för barnen.  

 

Högtider som uppmärksammas på förskollärarens avdelning är jul, påsk, midsommar och 

födelsedagar med motiveringen att det är våra svenska högtider. Däremot vill de 

uppmärksamma högtiderna på ett så neutralt sätt så möjligt utan koppling till kristendomen. 

Detta ligger delvis till grund för valet att ha en vinterfest istället för att uppmärksamma Lucia 

som är en högtid med kristet ursprung. Förskolläraren menar att det är ett sätt att motverka att 

ett barn ska exkluderas, till exempel om föräldrar motsätter sig barnets deltagande i och med 

högtidens kristna koppling. Förskollärarna menar att ett luciatåg framför föräldrar kan vara 

krävande för de yngre barnen och att detta arrangemang görs mycket för föräldrarnas skull. 

Vinterfesten uppmärksammar vinterns intåg och har kommit att bli en återkommande högtid 

på förskolan. Inför denna fest har barnen skapat ljuslyktor som lyser upp i vintermörkret och 

övar julsånger som de sedan framför inför barnens föräldrar, vilka även bjuds på pepparkakor 

och glögg. Denna fest förläggs inte till luciadagen, då Lucia inte uppmärksammas 

överhuvudtaget. Däremot menar förskolläraren att vinterfesten på vissa sätt efterliknar Lucia, 

till exempel får barnen komma iklädda luciakläder om de vill. Föräldrarna har inte protesterat 

mot bortvalet av luciatåg och upplever vinterfesten som en trevlig tradition. Till jul skapas 

det mycket, till exempel tomtar, då förskolläraren menar att det är roligt och något hon vill att 

barnen ska få ta del av i samband med högtiden. Pedagogerna pratar även om tomten med 

barnen ifall de märker att barnen på avdelningen visar intresse för det. Vid jul äter de även 

mat som hör till högtiden, såsom sill och köttbullar.  

 

Påsken uppmärksammas genom påskskapande som går i temat gult och de har även en 

gemensam påsklunch som dukas upp på långbord med traditionell påskmat såsom ägg, 

                                                           
14 Se bilaga 6 för utvärdering.   
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potatis, köttbullar och prinskorv. Denna mat återkommer även i samband med 

midsommarfirandet på förskolan. Då plockar de blommor för att dekorera långbordet till 

lunchen samt klä en midsommarstång, vilken de sedan dansar runt medan de sjunger 

midsommarsånger som exempelvis Små grodorna. Förskolan uppmärksammar födelsedagar 

genom en samling där barnen sjunger Ja må du leva för födelsedagsbarnet, som också får 

välja andra sånger. I samband med samlingen får barnet ett födelsedagskort föreställande en 

bild på sig själv. När en högtid avslutas utvärderar sedan arbetslaget hur det gått, om något 

lärande skedde, om barnen fann det intressant samt vad de kan göra bättre tills nästa år.  

 

5.6 Förskollärare 6:s tankar om och arbete med högtider 

På förskolan uppmärksammas halloween, advent, Lucia, jul, påsk, midsommar och 

födelsedagar med motiveringen att det är en del i att överföra ett kulturarv till barnen. Vidare 

motiverar förskolläraren att detta val beror på att de alltid har firat dessa högtider på 

förskolan. Halloween är en högtid som de firar med disco och maskerad, där barnen får 

komma utklädda till vad de vill. De har ett rum som de kallar ”det läskiga rummet” där en 

häxa sitter som låter barnen få känna med händerna i olika hinkar med tapetklister och gröt. 

Barnen får även skapa med halloweentema och pedagogerna håller i en dockteater med 

spöktema. Advent uppmärksammas genom att pedagogerna pratar med barnen om att det är 

en väntan på julen och tillsammans räknar de ner dagarna till julafton. När Lucia nalkas har 

barnen förberett sig genom ett luciatåg som sedan ska framföras utomhus framför föräldrarna. 

Inför detta arrangemang har barnen bakat lussebullar och pepparkakor som det bjuds på. 

Under luciatåget är det traditionell klädsel inom ramen för jul som gäller, till exempel 

pepparkaksdräkt, lucialinne och julbocksdräkt. Barnen får välja klädsel själva oberoende av 

kön.  

 

När julen närmar sig pyntar pedagogerna på avdelningen med adventsljusstakar och stjärnor 

och barnen julpysslar. Som tradition går de även till kyrkan där prästen berättar om 

Jesusbarnet och julkrubban.  

 



 

 

26 

 

Personligen tycker jag att man ska veta varför man firar jul. Sen så behöver det 

inte vara så att jag tror att det är såhär, men i och med att vi firar jul i Sverige på 

grund av det15, så tycker jag att det är bra om man vet varför. Men då kanske det 

är så att vi går ut till föräldrarna innan och berättar att vi kommer att gå till 

kyrkan. Om det är någon som inte vill får det barnet vara på en annan avdelning 

just då.       
                             Utsaga av förskollärare 6, 2017-10-10 

 

 

Kring jul äts även traditionell julmat, såsom skinka, köttbullar och potatis, vid ett långbord.  

Vid detta tillfälle kommer tomten och delar ut en julklapp till respektive avdelning.  

Vid tjugondag Knut16 dansar de sedan runt en julgran och sjunger julsånger som till exempel 

Nu är glada julen slut och Räven raskar över isen. Vid påsk kommer påskharen med 

vindruvor och morotsstavar till barnen och vid detta tillfälle får de även påskpyssla. Det hålls 

även en påskmaskerad på förskolan där barnen får klä ut sig till vad de vill. De äter sedan 

traditionell påsklunch, såsom till exempel ägg och lax, serverad vid långbord. Midsommar 

uppmärksammas med ett firande utomhus där de dansar kring en färdigdekorerad 

midsommarstång till sånger som Vi äro musikanter och Små grodorna. Barnen skapar även 

midsommarkransar i papper att bära på huvudet under midsommarfirandet. Även 

födelsedagar uppmärksammas som en högtid på förskolan genom att det bjuds på frukt från 

ett finare fruktfat och avdelningen sjunger Ja må du leva för födelsedagsbarnet som även får 

välja lek eller sång den dagen på samlingen. Vid det här tillfället flaggas den svenska flaggan 

för barnen. ”Det är tradition att man gör så, man tänker nog inte på varför eftersom man alltid 

har gjort så. Det hör till kulturarvet att när någon fyller år så hissar man flaggan”. Varje år 

reflekterar arbetslaget gemensamt över högtidsfirandena, om de uppfyllde sitt syfte, om 

tillvägagångssättet var bra och om något kan förbättras till nästa år17.  

 

 

6. Analys  

Under detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat utifrån vårt syfte att undersöka 

förskollärares tankar om och eventuella arbete med högtider i förskolan.  Det inkluderar att vi 

analyserar vårt material utifrån våra frågeställningar som berör om högtider uppmärksammas 

                                                           
15 Förtydligande: Förskolläraren refererar till historien om Jesus födelse.  

16 Se bilaga 1 under rubriken Jul.  

17 Se bilaga 7 för beskrivning av förskolans gemensamma högtidsfirande.  
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på förskolor, vilka motiveringar som ligger bakom förskollärarnas beslut samt på vilka sätt 

detta i sådana fall sker. Detta görs även med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och våra 

begrepp ”socialt samspel”, ”learning by doing” och interkulturellt förhållningssätt. 

 

6.1 Förskollärare 1 

Advent, Lucia, jul, påsk, och midsommar uppmärksammas med motiveringen att det är 

svenska traditioner och därmed en del av det svenska kulturarvet som förskolläraren vill föra 

vidare till barnen. Detta stämmer väl överens med Deweys pedagogiska tankar om att 

implementera det som tillhör det förflutna, in i dagens verksamhet för barnen att ta del av. 

Det finns en pedagogisk mening i detta, menade Dewey, att historien blir en del av barnets 

dagliga liv för att den inte ska betraktas som alltför abstrakt (Hartman, Lundgren & Hartman 

2004, s. 51). När barnen deltar i högtidsfiranden, tolkar vi det som att barnen på så sätt 

kommer närmare historien, till exempel när de deltar i luciatåget, bakar, dekorerar, skapar, 

äter traditionsenlig mat och sjunger tillsammans. När barnen själva får göra saker möjliggörs 

utveckling och lärande, i enlighet med Deweys pedagogiska uttryck ”learning by doing”. Det 

handlar om att bygga på sin erfarenhetsbank genom eget praktiskt handlande (Sundgren 

2011, s. 104, 110). Vid deltagande i högtidsfirande, till exempel genom luciatåg, skapas även 

en länk mellan det omgivande samhället och förskolans värld, vilket ger förutsättningar för 

igenkänning hos barnet (Kroksmark 2011, s. 374). Utifrån Deweys tankar, överför 

förskolläraren på detta sätt ett kulturarv för barnen att ta del av (Sundgren 2011, s. 104).  

 

Vi tolkar det som att luciatåget kan ses som ett arrangemang där pedagogerna möjliggör för 

barns olikheter att ta sig uttryck genom att till exempel låta dem välja kläder efter eget val. 

Detta arbetssätt stämmer väl överens med det interkulturella perspektivet som betonar 

förskollärarnarens ansvar att skapa en lärandemiljö som inkluderar (Jahanmahans 2012, s. 

118-119). Pedagogerna är även lyhörda gentemot barnens önskemål att kunna gå av scenen 

vid behov, där luciatåget framförs, samt är öppna för föräldrars tankar och åsikter kring 

arrangemanget. Vi kan återigen se likheter mellan det interkulturella perspektivet som belyser 

vikten av ett givande och tagande i mötet mellan människor (Lorentz och Bergstedt 2016, s. 

16-17) och betydelsen av att respektera människors olika tankesätt och viljor, det vill säga att 

mötas på mitten (Jahanmahan 2012, s. 118).  
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Det sociokulturella perspektivet belyser vikten av ett lärande genom social gemenskap (Säljö 

2011, s. 166), vilket visar sig i förskolans högtidsfirande dels genom dans kring 

midsommarstången, ätandet vid ett långbord, maskeraden vid höstfesten och luciatåget.  

Pedagogerna låter barnen använda sig av olika uttryckssätt såsom dans eller verbala 

uttrycksmedel som sång, vilket Vygotskij ser som olika redskap för lärande (Öberg Lindsten 

2001, s. 38-39). Utifrån ett interkulturellt perspektiv har förskolläraren möjliggjort för alla 

barns lärande och utveckling, då barn är olika och därmed är i behov av att få lära på olika 

sätt (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 31). Genom uppmärksammandet av olika högtider på 

avdelningen förekommer olika slags symboler som förknippas med respektive högtid, såsom 

midsommarstång, luciaklädsel, julgran och ägg. Dessa symboler kan kopplas samman med 

Vygotskij tanke om att människor skapar olika fysiska redskap, så kallade artefakter, i syfte 

att frambringa en meningsfull tillvaro (Säljö 2014, s. 29-30).  

 

6.2 Förskollärare 2 

Halloween, Lucia jul, påsk, midsommar och födelsedagar uppmärksammas på förskollärarens 

avdelning. Motiveringen är att då dessa barn bor i ett invandrartätt område ska förskolan 

erbjuda dem ett deltagande i firandet av de svenska traditionerna, till exempel genom att 

flagga med den svenska flaggan när ett barn fyller år, för att därmed ge dem en inblick i det 

svenska samhället. Vi ser en koppling till Deweys pedagogiska tankar om att förena 

förskolans värld med det som sker i samhället, vilket ger barnen förutsättningar att öka sin 

erfarenhetsbank, men även införskaffa sig nya kunskaper (Kroksmark 2011, s. 374). Med 

förskollärarens motivering att halloween blivit en stor del av samhället och något som 

därmed barnen uppmärksammat, väljer förskolan därför att införa högtiden i verksamheten 

genom en maskerad. Dewey påtalar värdet av igenkänning hos barnen för att de ska finna 

saker och ting roligt och betydelsefullt i förskolan (Kroksmark 2011, s. 374), vilket 

maskeraden skulle kunna möjliggöra. Vi tolkar det som att förskolläraren använder olika 

motiv till att uppmärksamma de olika högtiderna. Det görs både utifrån tanken att föra in 

högtider som barnen själva uppmärksammat i samhället, men även genom att föra in högtider 

som förskolläraren antar att de kan ha mindre erfarenhet av. Återkommande under firandet av 

de olika högtiderna erbjuds barnen aktiviteter av olika slag såsom att äta traditionsenlig mat, 

sjunga födelsedagssången Ja må du leva, dansa och skapa. Det är något som Dewey ansåg 

viktigt eftersom barnen har olika behov och intressen och därmed förvärvar kunskap på olika 

sätt (Sundgren 2011, s. 104, 114). När barnen deltar i luciatåget, julpysslar, letar påskägg 
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eller dansar runt midsommarstången har de en aktiv del i detta, vilket i sin tur möjliggör ett 

lärande i enlighet med Deweys idé ”learning by doing”, som innebär ett lärande genom 

praktiskt handlande (Sundgren 2011, s. 104, 110).  

 

Vygotskij betonade att förskola, likväl som andra sociala mötesplatser, är viktiga för barnens 

lärande och utveckling (Säljö 2014, s. 12). Förskolan fungerar som en mötesplats där 

förskolläraren väljer att uppmärksamma högtiderna i social gemenskap där barnen 

tillsammans får erfara detta. Detta visar sig till exempel när barnen plockar blommor och 

gemensamt dekorerar midsommarstången, när de dansar och sjunger samt deltar i luciatåget. 

Inför luciaframträdandet försöker förskolläraren ha ett neutralt förhållningssätt när det 

kommer till valet av klädsel i luciatåget. Vi tolkar det som att förskolläraren utifrån ett 

interkulturellt perspektiv, tar hänsyn till att barn är olika och respekterar därför dem utifrån 

de individer de är (Jahanmahan 2012, s. 118-119), när förskolläraren inte motsätter sig att 

barn väljer till exempel Batmandräkt i luciatåget.  

 

Förskollärarens neutrala förhållningssätt visar sig även när övriga högtider uppmärksammas 

då pedagogerna försöker lägga mer fokus på traditionerna, istället för att prata om dess 

kristna bakgrund. Vi tolkar det som ett interkulturellt förhållningssätt då förskolläraren 

motiverar det med att religion kan se olika ut för olika familjer och därmed vara ett 

kontroversiellt ämne. Om barnen däremot tar upp julens koppling till Jesus, så pratar 

pedagogerna om det på ett respektfullt sätt, samtidigt som de betonar att människor tänker 

och tror olika om det. Det innebär att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt visa respekt 

för individers olikheter och bakgrunder (Lunneblad 2008, s. 25) samt att synliggöra för 

barnen att människor är olika (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 31). Genom att barnen får 

möjlighet att tillsammans diskutera sina olika tankar med hjälp av språket som redskap, så 

sker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte dem emellan, en process som Vygotskij benämner 

som mediering (Säljö 2011, s. 163-164).   

 

6.3 Förskollärare 3 

Lucia och midsommar uppmärksammas med motiveringen att barnens föräldrar vill det. 

Förskolläraren uttrycker däremot att högtider inte är något som bör uppmärksammas 

oreflekterat och att man bör ställa sig frågan för vem samt varför man väljer att fira 

högtiderna. Vi tolkar det som att förskolläraren redan på förhand har reflekterat över 

konsekvenserna och möjligheterna kring det man väljer att göra, vilket är i enlighet med 
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Deweys resonemang om värdet av reflektion (Sundgren 2011, s. 109). Från vår synvinkel 

visar det sig även när förskolläraren belyser vikten av att se till så verksamheten inte riskerar 

att exkludera något barn. Pedagogerna har därför bestämt att barnen själva får välja vilka 

kläder de vill ha i luciatåget, något vi anser är i enlighet med det interkulturella perspektivet 

att skapa en inbjudande lärandemiljö som inkluderar (Jahanmahan 2012, s. 118-119). 

Förskolläraren reflekterar även över komplexiteten hur högtider bör uppmärksammas i 

förskolan och menar på att högtider har olika mening för olika personer. Vi anser att detta 

tankesätt är i enlighet med ett interkulturellt förhållningssätt, det vill säga respekten för 

människors olikheter (Jahanmahan 2012, s. 118-119).  

 

De högtider som förskolläraren har valt att uppmärksamma innefattar olika slags aktiviteter 

som barnen utför tillsammans, till exempel dansa kring midsommarstången, plocka blommor, 

baka, sjunga sånger och delta i en luciasamling. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv tillägnar 

sig barn nya färdigheter i gemenskap med andra (Säljö 2011, s. 166), vilket vi tolkar som att 

förskolläraren skapar möjlighet för barnen att göra genom dessa olika aktiviteter. Barnen får 

därmed även förutsättningar att lära genom eget praktiskt handlande, i enlighet med Deweys 

pedagogiska tanke ”learning by doing” (Sundgren 2011, s. 104, 110). I verksamheten anser 

förskolläraren att barnen ska få möjlighet att skapa fritt utifrån sina egna intressen och 

önskemål. Detta visar sig när barnen får skapa ljusstakar till Lucia, men ändå är fria att få 

skapa vad de vill. Vi tolkar det som att det här tankesättet stämmer väl överens med Deweys, 

vilket handlar om att man i verksamheten ständigt har barnets intresse i åtanke (Hartman, 

Lundgren & Hartman 2004, s. 48).   

 

6.4 Förskollärare 4 

Födelsedagar, halloween, Lucia, jul, påsk och midsommar uppmärksammas med 

motiveringen att de är våra svenska högtider och därmed en del av vårt lands historia och 

kultur. Vidare lyfter förskolläraren fram betydelsen av att barnen ska få ta del av bakgrunden 

till högtiderna och därmed få inblick i det svenska kulturarvet. Vi finner en koppling till 

Deweys pedagogiska resonemang om att föra in det som varit genom historien in i den 

verksamhet som sker idag (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s. 51). Dewey menar att det 

är ett sätt att förmedla ett kulturarv och att det bör göras genom olika slags aktiviteter 

(Sundgren 2011, s. 104), vilket vi tolkar att förskollärarna gör när de låter barnen 

uppmärksamma högtiderna på olika sätt. Barnen får till exempel baka pepparkakor och 
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lussebullar i samband med julen, dansa runt midsommarstången vid midsommar till sången 

Små grodorna, klä ut sig i halloweenklädsel och sjunga födelsedagssång vid födelsedagar. 

Dessa aktiviteter sker i ett socialt sammanhang där barnen tillsammans genomför dessa, 

vilket vi tolkar är i enlighet med det sociokulturella perspektivet som betonar att lärande sker 

genom social gemenskap (Säljö 2011, s. 166). Till det kan vi även koppla Deweys idé 

”learning by doing”, det vill säga att barnen möjliggörs ett lärande genom att delta i 

aktiviteter där de själva är aktiva (Sundgren 2011, s. 104, 110). Enligt Vygotskij utgör 

förskolan en social mötesplats där barnen genom interaktion tillägnar sig nya kunskaper 

(Säljö 2014, s. 40) och där menar Vygotskij att pedagogerna har en viktig roll (Säljö 2011, s. 

166).  Denna roll anser vi att förskolläraren tagit när de anordnat aktiviteter för barnen som 

de vi nämnt ovan.   

 

På förskollärarens avdelning uppmärksammas Lucia genom en teater. Vi tolkar det som att 

förskolläraren vill uppmärksamma högtiden både genom kopplingar till det som vanligtvis 

hör högtiden till i och med att barnen bär traditionell luciaklädsel18, men även genom att sätta 

sin egen prägel på högtiden genom en teater där inga föräldrar närvarar. Detta vill vi koppla 

till det sociokulturella perspektivet som lyfter fram att kultur förändras med tiden, samtidigt 

som den har inslag av det förflutna (Säljö 2014, s. 36). För att inget barn ska uppleva 

utanförskap väljer pedagogerna att även prata om högtider som inte uppmärksammas på 

förskolan, till exempel Ramadan, i de fall det visar sig att barnen firar dessa hemma. Utifrån 

ett interkulturellt perspektiv, anser vi att pedagogerna är öppna för skillnader och tar hänsyn 

till barnens olika bakgrunder i gruppen (Jahanmahan 2012, s. 118-119).   

 

6.5 Förskollärare 5 

Jul, påsk, midsommar och födelsedagar uppmärksammas på förskollärarens avdelning med 

motiveringen att det är de högtider som firas i vårt land. För pedagogerna är det viktigt att 

alla barnen känner sig inkluderade i den pedagogiska verksamheten, därför väljer de att 

istället för att fira Lucia ha en vinterfest. På sådant sätt undviker de ett högtidsfirande med 

kopplingar till kristendomen, vilket enligt förskolläraren hade kunnat riskera att någon 

förälder motsätter sig sitt barns deltagande i och med Lucias religiösa härkomst.19 Vidare 

lyfter förskolläraren problematiken kring för vem ett luciatåg görs och påtalar att det kan vara 

                                                           
18 Se bilaga 1 under rubriken Lucia. 

19 Se bilaga 1 under rubriken Lucia. 
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påfrestande för de yngre barnen. Därför anser pedagogerna att en vinterfest är ett mer 

avslappnat högtidsfirande än vad det hade varit med ett luciatåg som förskolläraren anser mer 

görs för föräldrarnas skull. Genom detta resonemang finner vi en koppling till Deweys tanke 

om vikten av att reflektera varför man gör som man gör (Sundgren 2011, s. 109, 114).  

 

Vi liknar dessa val, det vill säga ha en vinterfest och att ta bort luciatåget, vid ett 

interkulturellt förhållningssätt, där man visar omtanke för barns olikheter och respekt för 

dessa (Jahanmahan 2012, s. 118-119). Pedagogerna förutsätter därmed inte, enligt vår 

tolkning, att alla uppskattar ett firande med kristen koppling, utan istället visar hänsyn till 

olika bakgrunder och trosuppfattningar genom ett neutralt firande. Utifrån förskollärarens 

uttalande om att vinterfesten har vissa likheter med Lucia, kan vi se en koppling till det 

genom att man väljer att ha kvar vissa delar ur traditionen20 såsom att bjuda på glögg och 

pepparkakor, sjunga julsånger samt lysa upp i decembermörkret. Samtidigt som pedagogerna 

har tagit inspiration från luciahögtiden, har de även valt nya inslag som skapandet av 

ljuslyktor. Vi ser en anknytning till det sociokulturella perspektivet där kulturen tar sig 

uttryck på olika sätt beroende på nutiden, samtidigt som den är formad av historien (Säljö 

2014, s. 36).   

 

I samband med vinterfest, jul, påsk och midsommarfirandet förekommer det en del skapande 

i verksamheten, bland annat genom att göra ljuslyktor, tomtar, dekorera långbord och klä 

midsommarstång. Vi finner kopplingar till Deweys ledord ”learning by doing”, eftersom 

barnen får erfara ett utförande genom praktiskt handlande, vilket kan möjliggöra för ett 

lärande (Sundgren 2011, s. 104, 110). Lärandet möjliggörs även genom Vygotskijs idé om 

förvärvande av kunskap genom samspel med andra (Säljö 2011, s. 166), vilket visar sig när 

de dansar runt midsommarstången, bakar, äter tillsammans vid långbord och sjunger i en 

samling för födelsedagsbarnet. Utöver att skapa tomtar pratar förskolläraren om tomten med 

barnen i de fall där barnen tagit upp ämnet, något som är i enlighet med förskolans läroplan. I 

förskolans läroplan står det att pedagogerna ska ta tillvara på de tillfällen där barn visar 

intresse och nyfikenhet för att i de stunderna möjliggöra ett lärande (Skolverket 2016, s. 6). 

Detta är en pedagogik som även Dewey förespråkade, det vill säga värdet av att i 

verksamheten ta avstamp ifrån det barnen uppmärksammat och visat intresse för (Hartman, 

Lundgren & Hartman 2004, s. 48). Vidare poängterade Dewey vikten av att förena det som 

                                                           
20 Se bilaga 1 under rubriken Lucia.  
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sker utanför förskolan, det vill säga i samhället, med förskolans verksamhet (Kroksmark 

2011, s. 374), vilket Dewey ansåg var att bilda en länk mellan historien och det som sker idag 

(Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s. 51).  

 

6.6 Förskollärare 6 

Halloween, advent, Lucia, jul, påsk, midsommar och födelsedagar uppmärksammas med 

motiveringen att det tillhör det svenska kulturarvet, vilket pedagogerna har som avsikt att föra 

vidare till barnen. Det motiveras även med att det tillhör förskolans tradition att fira dessa. Vi 

finner likheter till det faktum att förskolan sedan länge bedrivit verksamhet där traditioner är 

återkommande inslag (Lunneblad 2008, s. 112). Det rör sig om olika slags högtider såsom jul 

och midsommar, som regelbundet firats i vårt samhälle med anor från längre bak i tiden 

(Schön 1998, s. 4-5). Enligt Dewey är det förskollärarens pedagogiska uppdrag att skapa en 

länk mellan historien och barnets värld idag, det vill säga förmedla ett kulturarv (Sundgren 

2011, s. 104). Vi tolkar det som att förskolläraren gör detta i och med att de uppmärksammar 

olika slags högtider på olika sätt, till exempel att vid advent räkna ner dagarna till julafton 

och att besöka kyrkan kring jul där en präst delger berättelsen om Jesus födelse. Vi finner en 

koppling till den gamla traditionen att besöka kyrkan på julaftons morgon där man får ta del 

av berättelser om herdarna och julkrubban (Löfström 1981, s. 47-48).  

 

Vid jul skymtar åter en tradition från förr på förskolan, det vill säga ha ett julbord med mat 

som skinka, korv och köttbullar (Swahn 1993, s. 191). Denna mat intas kring långbord, något 

som är vanligt förekommande vid festligare tillfällen (NE 2017: H). Vid långbordet sitter 

barnen och pedagogerna tillsammans, vilket möjliggör ett lärande genom interaktion, i 

enlighet med Vygotskijs idé om det sociala samspelets betydelse för att barnen ska tillägna 

sig ny kunskap och utveckla sina förmågor (Säljö 2011, s. 166). Det ger utrymme för att prata 

om maten och att lära sig genom sina sinnen, såsom smak och lukt. Genom det här ser vi 

kopplingar till Deweys teori om att ge barnen förutsättningar att lära genom en verksamhet 

där hela sinnesförmågan får komma till användning (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s. 

48). Att använda sinnena är något som återkommer i samband med halloween när barnen i 

det ”läskiga rummet” får känna på olika konsistenser, såsom genom klibbigt tapetklister och 

kladdig gröt, genom att stoppa ned händerna i olika behållare. Vidare tolkar vi det som att 

detta stämmer väl överens med Deweys tanke om ett lärande genom handling, det vill säga 

”learning by doing” (Sundgren 2011, s. 104, 110).  När barnen får äta tillsammans, baka, 
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pyssla, sjunga i samband med födelsedagar, midsommar och Lucia samt dansa kring 

midsommarstång och julgran, ges barnen förutsättningar för ett lärande genom aktivt 

deltagande.  Vid påsk får även barnen tillsammans erfara besök av påskharen som bjuder på 

morötter och vindruvor. Vi finner en koppling till Deweys didaktiska tanke om att göra 

innehållet i verksamheten tydligt för barnen (Kroksmark 2011, s. 374). Det tolkar vi att 

pedagogerna gör när barnen får erfara påskharen på ett mer tydligt och levande sätt än om de 

till exempel bara hade pratat om det.  

 

Utifrån ett interkulturellt perspektiv tolkar vi det som att förskolläraren är öppen för olikheter 

(Jahanmahan 2012, s. 119), när pedagogerna låter barnen välja hur de vill klä sig, dock inom 

ramen för jul, inför luciatåget. Här ser vi det som att pedagogerna är lyhörda för och 

respekterar att barn tycker och vill olika. Vi kan återigen tolka utifrån ett interkulturellt 

perspektiv att förskolläraren är medveten om att föräldrar kan tycka och tänka olika om 

besöket i kyrkan som görs i samband med jul. Genom att pedagogerna informerar barnens 

föräldrar inför besöket i kyrkan, intar de utifrån vår tolkning ett interkulturellt förhållningssätt 

genom att de ger föräldrarna valmöjligheten att neka barnens medverkan. Det innebär att 

utöver att vara medveten om föräldrars olika tankar även verka utifrån detta (Lunneblad 

2008, s. 118-119). 

 

 

7. Slutdiskussion  

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka förskollärares tankar om och eventuella 

arbete med högtider i förskolan. Det har vi gjort genom att intervjua sex förskollärare med 

våra frågeställningar i åtanke som handlar om att ta reda på om förskollärare uppmärksammar 

högtider på förskolan, vilka motiveringar som ligger bakom deras beslut och på vilka sätt 

detta i sådana fall sker. Vi kommer att föra en diskussion om vad vi funnit i vår undersökning 

och relatera det till tidigare forskning, teoretiska perspektiv, teoretiska begrepp och våra 

debatter i inledande kapitel. Vi kommer avslutningsvis att reflektera över framtida forskning.  

 

Det framkom i vår undersökning att samtliga av förskollärarna uppmärksammar högtider, 

såsom födelsedagar, höstfest, halloween, advent, vinterfest, Lucia, jul, påsk och midsommar 

på sina respektive avdelningar. Detta är något som stämmer överens med tidigare forskning 

där det visade sig att det är en vanlig företeelse att fira olika slags högtider på förskolor 

(Puskás 2016, s. 31). En av förskollärarna motiverade uppmärksammandet av högtider utifrån 
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att föräldrar uttryckt önskemål om detta, men mestadels utgick förskollärarnas motiveringar 

ifrån idén om att förmedla ett kulturarv, vilket är i enlighet med förskolans läroplan 

(Skolverket 2016, s. 6). Utifrån flera av de högtider som förskollärarna väljer att 

uppmärksamma, såsom advent, Lucia, jul och påsk, ser vi att det kulturarv som de förmedlar 

många gånger har kopplingar till kristendomen21, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning som lyft fram att det ofta är så det föreligger på förskolor (Puskás 2016, s. 31). 

Dessa högtider lyfts även fram av några av förskollärarna som ”våra svenska högtider och 

traditioner”, vilket hos flera av dem utgör ytterligare motivering till valet av att 

uppmärksamma dessa. Med hänvisning till det interkulturella perspektivet, funderar vi på vad 

detta kan få för konsekvenser på ett samhälleligt plan. Hur inkluderande är detta när Sveriges 

befolkning omfattar individer med olika kulturella bakgrunder som eventuellt 

uppmärksammar andra högtider? Tillhör inte deras kultur det kulturarv som också bör 

uppmärksammas på förskolan och föras vidare?  

 

Även om det visat sig i vår undersökning att förskollärarna mestadels väljer att 

uppmärksamma samma högtider, visade det sig ibland att de även för in andra 

högtidsfiranden i förskolan som inte är lika vanligt förekommande hos dem alla, såsom 

höstfest, vinterfest och advent. Att det är olika på förskolorna kan vi koppla samman med en 

av de debattartiklar som vi presenterat i inledningen där det påtalas att det är förskolan själv 

som bestämmer hur arbetet kring högtider ska se ut (Branzell Hertz, Gustafson Danielsson & 

Treijs 2013). Det visar sig även på det sättet förskollärarna väljer att uppmärksamma 

högtider, genom att de utformar dem på olika sätt i verksamheten och därmed sätter sin egen 

prägel på högtiden. För att nämna några exempel så har en del förskollärare uteslutit det 

vanligt förekommande luciatåget och infört en samling eller teater istället vid luciafirandet. 

Ett annat exempel är när en annan förskollärare, tillsammans med kollegor, fattat beslutet om 

att inte bjuda in föräldrar till luciafirandet, vilket vanligtvis är kutym att göra på förskolor 

enligt tidigare forskning (Puskás 2016, s. 32). Med det här finner vi även en likhet med annan 

tidigare forskning där Ehn nämner att pedagoger många gånger väljer att utforma egna 

högtider och ge de gamla ny mening. Detta i takt med samhällets förändringar och dess 

koppling till förr som idag är mindre framträdande (1983, s. 20-22, 62).  

 

                                                           
21 För den kristna kopplingen se bilaga 1 för ytterligare information.  
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Utifrån vårt resultat att förskollärarnas uppmärksammande av högtider i vissa fall ser olika ut, 

kan vi tolka det som att det kulturarv som de för över till barnen, med vilket vi finner 

koppling till läroplanens uppdrag (Skolverket 2016, s 6), är något föränderligt. Enligt det 

interkulturella perspektivet är människor olika individer med skilda bakgrunder och 

kunskaper (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 23-24). Vi finner det därför troligt att det kulturarv 

som förskollärarna enligt förskolans läroplan ska förmedla till barnen (Skolverket 2016, s. 6), 

yttrar sig på olika sätt eftersom att förskollärare är individer och därför tolkar innebörden av 

uppdraget olika.  

 

Som påtalats tidigare i vår diskussion förekommer det vissa skillnader gällande på vilka sätt 

förskollärarna väljer att uppmärksamma högtider, till exempel genom att frångå luciatåg och 

införa en teater istället. Delvis kan det eventuellt förklaras utifrån det faktum att 

förskollärarna är olika individer, men skillnaderna kan möjligtvis även uppstå utifrån de 

reflektioner som förts i arbetslaget gällande högtider. Att reflektera i arbetslaget var något 

som visade sig förekomma hos majoriteten av förskollärarna. Lucia utmärkte sig på det sättet 

att den i vår undersökning visat sig vara den högtid som det till exempel reflekterats mest om. 

Det är intressant eftersom tidigare forskning visat tvärtom, det vill säga att Lucia är en högtid 

som ofta uppmärksammas oreflekterat och sällan ifrågasätts (Puskás 2016, s. 33). De debatter 

som förts i samhället, till exempel kring för vem Luciafirandet görs (Hammarberg 2015), kan 

eventuellt ha legat till grund för att förskollärarna i vår undersökning börjat reflektera mer 

kring högtidens syfte och utformning. Vi ser till exempel att i ett fall valde en förskollärare 

att inte bjuda in föräldrarna att närvara under Lucia utifrån motiveringen att de ville 

uppmärksamma högtiden för barnens skull.  

 

Förskollärarna reflekterar mycket och strävar efter att uppmärksamma Lucia på ett sätt som 

ska utgå från barnens bästa, till exempel genom att låta barnen själva välja kläder till Lucia. I 

enlighet med det interkulturella perspektivet anser vi att förskollärarna tar hänsyn till att 

barnen är olika individer som vill olika saker (Jahanmahan 2012, s. 118–119) och därför låter 

barnen välja kläder själva för att undvika att de eventuellt ska känna sig exkluderade 

(Jahanmahan 2012, s. 128). Samtidigt så visar vårt resultat att valen ofta är begränsade 

eftersom barnen på flera förskolor får välja luciakläder inom ramen för Lucia, till exempel 

lucialinne och tomtedräkt. Å ena sidan kan det vara så att förskollärarna utformar 

verksamheten i god tro att det är för barnens bästa, men å andra sidan kan det eventuellt vara 
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så att det begränsar barnen i att göra val utifrån sina olika behov. Samtidigt visade vårt 

resultat att det finns några förskollärare som går utanför begräsningen i valet av luciakläder. 

Det motverkas däremot ibland när föräldrar inverkar på detta, till exempel när pojkar vill klä 

sig i lucialinne, men istället påtvingas tomtedräkt av föräldrarna. Här finner vi en komplexitet 

gällande uppmärksammandet av högtider när förskolläraren vill utforma en verksamhet 

öppen för olikheter, men samtidigt behöver respektera föräldrarnas åsikter, i enlighet med 

förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 13). Avvägningen huruvida föräldrars viljor ska väga 

tyngst eller förskollärarens vilja som är motiverad utifrån läroplanen, kan vara svårt att 

förhålla sig till.  

 

Vi kan finna en röd tråd gällande på vilka sätt förskollärarna väljer att uppmärksamma 

högtiderna och möjliggöra ett lärande kring dem. Återkommande inslag är bakning, äta 

traditionsenlig mat, skapande, utklädning, dans och sång, vilket innebär att barnen får ta del 

av högtiderna genom ett praktiskt handlande. Detta finner vi är i enlighet med Deweys tanke 

om ett lärande genom ”learning by doing”, där barnen genom ett eget handlande breddar sina 

erfarenheter (Sundgren 2011, s. 104, 110). Den gemensamma nämnaren på vilka sätt 

förskollärarna väljer att uppmärksamma högtiderna är att det sker i gemenskap, vilket vi 

finner stämmer överens med det sociokulturella perspektivet som innebär att barn lär sig 

genom socialt samspel (Säljö 2011, s. 166).  

 

Vi kan också urskilja ett uppmärksammande av högtider där fokus mest läggs på barns aktiva 

handlande, medan ett reflekterande om högtidernas bakgrund i flera fall lyser med sin 

frånvaro. Hur kommer det sig att det ser ut såhär? Vad ligger bakom att förskollärarna verkar 

fokusera mer på tradition, det vill säga vanan att göra saker och ting återkommande (NE 

2017: B) än religion i uppmärksammandet av högtider? Kan det vara så att förskollärarna 

utifrån läroplanens föreskrift att förmedla ett kulturarv (Skolverket 2016, s. 6), samtidigt har 

gjort en tolkning av skollagens föreskrift att förskolans verksamhet ska vara icke-

konfessionell (Skolverket 2012) och dragit slutsatsen att religiösa inslag inte hör hemma i 

förskolan? Eller kan det helt enkelt vara så att förskollärarna har bristande kunskaper om 

högtidernas bakgrund och därmed finner det svårt att förmedla detta, vilken tidigare 

forskning har visat att så kan vara fallet (Puskás och Andersson 2017, s. 36). Å andra sidan är  

det ett par förskollärare i vår undersökning som väljer att berätta om högtiders religiösa 

bakgrund, varav en förskollärare även tar med barnen till kyrkan där en präst berättar 
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historien om Jesus födelse. Utifrån det ger förskollärna barnen möjlighet att bredda sina 

kunskaper kring högtiderna, vilket skulle kunna förebygga en kunskapsbrist som tidigare 

forskning har visat finns hos barnen (Puskas & Andersson 2017, s. 27-28). Att skillnader 

förekommer gällande valet att förmedla högtidens bakgrund eller inte till barnen, kan även 

grunda sig i att förskollärare tolkar skollagen olika. Kanske behöver skollagen förtydligas så 

den inte blir så tolkningsbar? Detta eftersom även en debatt har lyft fram det som en svårighet 

att arbeta med högtider i relation till styrdokumenten (Waldem 2017) samt att tidigare 

forskning visat på detsamma (Puskás & Andersson 2017, s. 35).  

 

Slutsatsen är att förskollärarna som har ingått i vår undersökning uppmärksammar högtider 

på förskolan. Det görs mestadels på samma sätt där barn genom olika aktiviteter, såsom bland 

annat sång, dans, skapande och att äta vid långbord, får lära sig om högtider genom socialt 

samspel, något som stämmer väl överens med Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Säljö 

2011, s. 166). Dessa aktiviteter medför även användandet av olika ting, artefakter, som kan 

knytas an till högtiden, till exempel midsommarstång, vilket skapar mening för barnen i 

enlighet med det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014, s. 29-30). Som en röd tråd i sättet 

att uppmärksamma högtider, ser vi att barnen ges möjlighet till att lära genom att göra, det 

vill säga, i enlighet med Deweys tanke om ”learning by doing” där barnen skaffar sig 

erfarenheter kring högtider (Sundgren 2011, s. 104, 110). De flesta förskollärarna motiverar 

sina val att uppmärksamma högtider utifrån en tanke om att förmedla ett kulturarv och att de 

vill visa barnen på det som förskollärarna benämner som ”våra svenska högtider och 

traditioner”. Endast en förskollärare motiverar valet av att uppmärksamma högtider utifrån 

föräldrars påtryckningar. Det vi ser är att det kulturarv som förskollärarna vill förmedla till 

barnen inte är något som alltid ser likadant ut, vilket framgår i de fall när förskollärarna sätter 

sin egen prägel på högtiderna, till exempel genom ett luciafirande med en teater eller samling. 

Vi finner likheter med Vygotskijs sociokulturella perspektiv som framhåller att kultur är 

något som är präglat av historien, samtidigt som den formas och förändras utifrån den tid den 

tar sig uttryck i (Säljö 2014, s. 36). Vi kan även se att majoriteten av förskollärarna i vår 

undersökning utvärderar arbetet med högtider, vilket tyder på att det ligger ett visst reflekterat 

arbete bakom vilka högtider som uppmärksammas, vilka motiveringar som ligger bakom 

dessa samt på vilka sätt uppmärksammandet sker. 
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När vi började vår undersökning hade vi ingen större kunskap om hur arbetet med högtider 

såg ut på förskolor, vilket vi nu fått genom att intervjua förskollärare på sex olika förskolor. 

Vår undersökning har även genom processens gång gjort oss medvetna om att arbetet med att 

förmedla ett kulturarv till barnen, i enlighet med förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 6) 

inte alltid är helt enkelt då förskollärare samtidigt ska se till så ingen lag uttryckt i skollagen 

(Skolverket 2012) överträds. Det blir därmed upp till oss själva att som nyexaminerade 

förskollärare finna en bra balansgång att göra det.   

 

7.1. Framtida forskning  

Som framtida forskning vore det intressant att vidare undersöka hur högtider 

uppmärksammas i förskolan utifrån ett genus- eller religionsperspektiv. Genusperspektiv 

hade varit intressant att utforska närmare då vi från vår undersökning funnit att till exempel 

pojkar ibland nekats av föräldrar att ha lucialinne i luciatåget. Det hade därmed varit givande 

att undersöka om kön får betydelse i deltagandet av högtider. Ur ett religionsperspektiv hade 

det även, för framtida forskning, varit intressant att undersöka uppmärksammandet av 

högtider på förskolor med olika religiösa inriktningar och jämföra dessa eller att på icke-

konfessionella förskolor undersöka förskollärares tankar om högtider när de har koppling till 

religion.   

 

8. Tack  

Främst vill vi tacka alla sex förskollärare som medverkade i vår undersökning, för den tid ni 

avsatt och för ert engagemang. Vi vill även tacka Jenny Ingridsdotter för god handledning 

under processens gång. Vi vill även tacka Tünde Puskas på Linköpings universitet för tips på 

tidigare forskning. Slutligen vill vi även tacka Rosemarie Jensen och Fredrik Sundell som 

korrekturläst vår uppsats.  
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10. Bilaga 1   Högtider 

Utifrån vårt interkulturella perspektiv vill vi förklara följande högtider för 

läsaren, vilka alla nämns i texten ovan, då vi inte kan ta förgivet att alla 

människor är insatta i vad de innebär.     

 

Halloween Traditionen sägs ha sitt ursprung ur 400-talets Irland och kelternas firande av 

sommarens slut den 31 oktober då själarna av de som dött under året var ute på 

jakt efter en ny kropp att överta. I och med den irländska migrationen till 

Amerika på 1840-talet introducerades det som kom att kallas Halloween där 

och kännetecknades då av skämtsamma handlingar och bus. Irländarna införde 

även traditionen att karva en lykta av en pumpa (Schiöler & Åberg 2005, s. 80-

81). Intresse för Halloween har i Sverige ökat stort sedan 1990-talets andra 

hälft. Idag utmärks firandet vanligtvis av symboler som pumpor och skelett men 

även av utklädsel med skräcktema (NE 2017: I).   

 

Allhelgona- Allhelgonahelgen är en helg som firas, enligt kristen tradition, i syfte att upp-

helgen märksamma kyrkans helgon (NE 2017: J). 

 

Advent Advent är en kristen högtid i Sverige som symboliserar en nedräkning och en 

väntan på Jesus ankomst (Socialstyrelsen 1985, s. 4). Advent börjar en månad 

innan jul och avslutas den 24 december på julafton (NE 2017: K). Under advent 

är det vanligt förekommande att pynta ett rum med till exempel en 

adventsljusstake (Socialstyrelsen 1985, s. 4).   

 

Lucia Luciafirandet är en tradition som tog fart på 1920-talet i Sverige och firas idag 

den 13 december. Traditionen bygger på att Lucia sprider lycka och ljus i 

vintermörkret genom ett ljusfölje som bär traditionell luciaklädsel såsom till 

exempel lucialinne och stjärngossekläder. Enligt traditionen ses Lucia bära en 

bricka med julbakelser och kaffe. Traditionen har uppkommit efter att den 

kristna flickan Lucia avrättades den 13 december år 304 i Syracusa på Sicilien 

(Schön 1998, s. 10-13). Lucia är inom kristendomen ett helgon efter att hon 

förföljts och dödats genom ett svärd i magen efter att ha misslyckats att bli 

bränd på bål (Löfström 1981, s. 20-21). Vanligt förekommande sötsaker kring 

högtiden är pepparkakor och glögg som härstammar från medeltid respektive 

1800-talet (Schön 1998, s. 18). 

 

Jul  ”Den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse” (NE 

2017: L). Julfirandet i Sverige har sin bakgrund långt bak i historien och sägs 

kunna kopplas till Kristi födelse den 25 december (Schön 1998, s. 14).  

Julfirandet når kulmen i Sverige på julafton, som firas den 24 december då 

jultomten ofta kommer på besök och ger barnen gåvor. Jultomten är en 

traditionell figur som i Sverige är sprungen ur den nordiska gamla historien om 

vätten, gårdens beskyddare. Under 1800-talet fick vätten en förvandling till det 

vi förknippar med dagens jultomte (Löfström 1981, s. 68). Sedan 1800-talet i 
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Sverige är det vanligt förekommande att kring julen ha en julgran som kläs med 

julgranspynt som till exempel tända ljus och med stjärna i julgranstoppen 

(Löfström 1981, s. 57, 59). Julbordet har haft olika betydelse genom tiderna och 

sett annorlunda ut genom Sveriges landskap. Efter andra världskriget anses 

julbordet dock ha börjat anta en modern form och idag förekommer ingen större 

skillnad på julbordets innehåll och utformning utöver Sverige. Populära rätter 

till julbordet är sill, sillsallad, lutfisk, köttbullar, julkorv, Janssons frestelse, 

revbensspjäll, risgrynsgröt och skinka (Swahn 1993, s. 190-191, 236–237). 

Tjugondag Knut infaller 13 januari och markerar julens slut (NE 2017: M).  

 

Påsk  En av de största årliga högtiderna inom judendomen och den största högtiden i 

det kristna kyrkoåret” (NE 2017: N) Påsken ses som den viktigaste tiden i det 

kristna budskapet i och med korsfästelsen av Kristus. Tidigare använda man 

påskris för att piska varandra med som påminnelse om Kristus lidande, men 

idag används påskriset enbart som prydnad, gärna beklätt med färgglada fjädrar. 

Även om många av påskens traditioner är gamla har högtiden påverkats av nya 

inslag.  Påskharen är ett sådant senare inslag och härstammar från Tyskland. 

Likaså påskkorten som fick sitt genomslag vid sekelskiftet 1900. Många barn 

klär idag ut sig till påskkärringar, en tradition med bakgrund i 1600-talets 

häxprocesser (Schön 1998, s. 32-34, 37). Traditionen att äta ägg under påsken 

beskrivs som Sveriges äldsta helgsed (Topelius 1989, s. 56). Äggmålning är 

även en vanlig tradition under påsken och ses som en kristen sed från förr 

(Schön 1998, s. 37).   

 

Midsommar  Midsommar är idag den största högtiden som firas runt om i Sverige (NE 2017: 

O). Ursprungligen firas midsommar till hågkomst av Johannes Döparens 

födelsedag (Socialstyrelsen 1985, s. 28) och härstammar från medeltiden då 

midsommarstången symboliserade att sommaren kommit (Schiöler & Åberg 

2005, s. 31). Midsommar brukar uppmärksammas helgen efter 

sommarsolståndet. Idag firar man traditionellt midsommar genom att klä en 

midsommarstång med blommor och växter samt plocka blommor till en krans 

att ha i håret är också vanligt förekommande (Schiöler & Åberg 2005, s. 30-31). 

Vanligt förekommande är även sånger vid midsommar som Små grodorna 

(Nordiska museet 2017). Folkdans runt midsommarstången tillhör också 

traditionen samt i gemenskap äta midsommarmat som traditionellt brukar bestå 

av sill, potatis, knäckebröd och jordgubbar till dessert (Swahn 1994, s. 26).  

 

Födelsedag Firande av en persons födelse. Födelsedagen utmärker sig ofta genom firande 

med tårta och presenter samt att den som fyller år sjungs för (NE 2017: P). 

 

Svenska Svenska flaggan är en symbol för landet Sverige och utgör en blå flagga med 

flaggan gult kors (NE 2017: Q). Flaggan hissas dels under allmänna flaggdagar såsom, 

 juldagen, Sveriges nationaldag och midsommardagen (Socialstyrelsen 1985, s. 

 27), men hissas även under andra tillfällen för att fira något speciellt (NE 2017: 

 R). 
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11. Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

 

2. Vilka åldrar arbetar du med för tillfället? 

 

 

3. Vilken pedagogik arbetar ni efter på denna förskola? 

    - Vad innebär pedagogiken, enligt förskolläraren?  

 

4. Uppmärksammar ni högtider i ert arbetslag?  

     - Varför/varför inte? (motiveringen) 

 

 

5. Vilka högtider uppmärksammas på förskollärarens avdelning?  

     - Varför just dessa? 

     - På vilket sätt uppmärksammas högtiderna?  

 

 

6. Om förskolan uppmärksammar högtider, har förskolan någon traditionspärm hur 

arbetet ser ut? 
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12. Bilaga 3 

 

Flemingsberg 2017-09-07 

 

Information om: Vår undersökning handlar om varför förskollärare eventuellt 

uppmärksammar högtider i förskolan och i sådant fall på vilket sätt.  

 

Vi, Monika Jensen och Anna Staaf, är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna termin på utbildningen skriver vi en förskoledidaktisk uppsats som omfattar 

en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om högtider i förskolan, vilka, varför och hur det 

eventuellt uppmärksammas.  

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er förskola någon gång 

mellan den 3/10 till 13/10. Vi skulle då vilja intervjua förskollärare för underlag till vår 

uppsats. Vi kommer använda någon form av ljudupptagning, men endast i samtyckte. Vi 

kommer även att anteckna intervjusvaren som vi får. Ni kan när som helst välja att avbryta ert 

deltagande.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 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 analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien återkom gärna med det i ett mail till oss.  

 

 

Kontakta gärna oss för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Monika Jensen och Anna Staaf 

 

 

Monika Jensen   Anna Staaf   

Telefonnummer: xxx   Telefonnummer: xxx 

E-mail: xxx    E-mail: xxx     
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13. Bilaga 4 

Samtyckesblankett 
 
Jag har tagit del av informationen gällande undersökningen och är väl 

införstådd med att jag när som helst kan välja att avbryta mitt deltagande 

utan att ange orsak.  

 

Jag ger mitt samtycke______________________ 

Jag ger inte mitt samtycke __________________  

 

Jag ger mitt samtycke till ljudupptagning ___________________ 

Jag ger inte mitt samtycke till ljudupptagning ________________ 

 

Stockholm / Datum __________________ 
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14. Bilaga 5 

 

Våra traditioner på förskola X  
 

 

 

 

Datum:   

 

Tid:   

 

Ansvariga:   

 

 

 

 

Förberedelser 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingslista 
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15. Bilaga 6  

 

 

Halloween Program 

Pedagog och barn klär ut sig. Dock inga heltäckande masker, ansiktssmink är 

okej. 

 

09.00 Sångsamling. Vi berättar för barnen hur Hallowendagen kommer se ut.  

09.30-10.30 Aktiviteter 

Sagostund 

Varför firas Halloween? 

Känsellåda – känna på olika material utan att se 

Valfritt pyssel i Halloweenanda 

Ansiktsmålning  

Disco 

 

11.00 Halloween Lunch. Serveras likmaskar med fingrar (pasta med korv) 

 

Efter lunch – Dagen fortsätter 

 Varje avdelning dekorerar efter tycke och smak 

 Bål – Apelsinklyftor med hand av is 

 Läskig bakgrundsmusik 

 En pedagog och barn är fotograf  
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Vem gör vad? 

Skriv upp er på det ni vill göra: 

1 st. fotograf_________________________________________________ 

1 st. sagoberättare ____________________________________________ 

1 st. känslolåda ______________________________________________ 

4 st. pysselledare_____________________________________________ 

2 st. ansiktsmålare____________________________________________ 

 

 Häfte med sånger__________________________________________ 

 Händer av is till Halloweenbålen______________________________ 

 Batteridrivna stearinljus_____________________________________ 

 Spotifylista med läskiga låtar_________________________________ 

 Känselåda________________________________________________ 

 Pyssel: instruktion och material_______________________________  

 

 

Syfte – varför ska vi göra det här? Kopplat till läroplanen 

Vad? - vad ska vi göra? 

Hur – hur ska det genomföras? Vad behöver beställas/köpas in? 

När – när ska det göras?  

Vem – vem ska göra vad? 

 

Utvärdering – Alla skriver varsin utvärdering och sätter in i pärmen. 

Planeringsgruppen ansvarar för att läsa igenom och förbättra till nästa gång. 
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16. Bilaga 7 

 

           Förskola X:s traditioner 

 

På förskolan försöker vi skapa egna traditioner som skiljer sig lite från de egna familjernas. 

Det gör vi för att barnen ska känna att det vi gör tillsammans på förskolan är lite speciellt 

mellan oss och alla barn får uppleva samma sak. De traditioner som familjerna har, kan skilja 

sig från familj till familj beroende på vilken speciell ”kultur” som skapas kring olika högtider 

och det är barnets egen.  Vi tycker att det är viktigt att inte försöka efterlikna det.  

 

 Det här är några av våra traditioner här på X 

                                        Julgransplundring            Luciafirande 

                                        Påskfirande                      Jullunch 

                                           Midsommar                       Födelsedagsfirande 

 

Julgransplundring – Har vi i samband med tjugondedagknut då vi dansar kring granen och 

leker traditionella jullekar på respektive avdelning eller utomhus. Vi brukar avsluta med en 

jätte lååång lång dans där vi plockar upp barn från varje avdelning. Barnen brukar göra egna 

hattar som de har på sig under dansen.  

 

Påskfirande – Vi äter påsk lunch, som består av ägg som X vår kokerska brukar koka i olika 

färger, köttbullar, prinskorvar, sill, lax. I samband med lunchen brukar vi få besök av 

påskharen som bjuder oss på någon frukt (vindruvor) och grönsak (morötter).  

 

Midsommarfest – Har vi i midsommarveckan då dansar vi tillsammans runt midsommar-

stången. Därefter äter vi gemensam midsommar lunch ute vid ett långbord. Det senaste 

året har det varit grillspett med prinskorvar och köttbullar. Till efterrätt bjuds det på 

jordgubbar och grädde.  
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Lucia - Firar vi ute på förskolan X gård. Barnen får klä sig efter eget önskemål till Lucia, tärna, 

tomte, pepparkaksfigur eller stjärngosse. Vi över in traditionella och även nya luciasånger 

som barnen framför. Efteråt dricker vi kaffe, te, saft och äter pepparkakor och lussekatter. 

Oftast har barnen bakat pepparkakor och lussebullar som vi bjuder på. 

 

Jullunch – Äter vi någon dag sista veckan innan jul. Vi dukar oftast långbord på avdelningen. 

All julmat står uppdukat på ett bord och barnen får själva gå och plocka av godbitarna som 

de vill ha. Köttbullar, prinskorv, skinka, lax, goda ostar mm. Till efterrätt äter vi fruktsallad 

med vispgrädde. Den dagen vi äter jullunch brukar vi få besök av tomten. Tomten brukar ha 

med sig en gemensam julklapp till hela avdelningen, som alla barnen får glädje av. Det 

brukar vara en bok eller ett spel.  

 

Födelsedagsfirande – När barnen fyller år bjuder förskolan på goda frukter, festligt upplagt 

på ett fat.  

 

 


