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Abstract  
 
By: Oya Bozkurt, autumn term of 2013. Teacher Education, University College Södertörn 

Supervisor: Staffan Nilsson 

 

Festivals and Traditions at Preschools 

- a qualitative study about the descriptions and reflections of five preschool teachers around the 

celebration of festivals and traditions at preschool 

 

This study is about the work around festivals and traditions that takes place in multicultural preschools. 

The purpose of this study is to describe and reflect upon the work around festivals and traditions in 

multicultural preschools from the view of five preschool teachers who are active in their profession.  

The purpose is also to investigate which festivals and traditions that are given attention at preschool and 

for what reason according to the preschool teachers. 

 

The method of research chosen in this study is qualitative in the form of individual interviews with the 

intention of obtaining and interpreting the descriptions and reflections of the informants around the 

subject. The results will be analyzed from an intercultural perspective. 

 

The results show that all investigated preschools celebrate the traditional Swedish festivals Christmas, 

St. Lucia’s day, Easter and Midsummer, and that these festivals take up lots of space in terms of time 

and labor. At some of the preschools attention was also given to other festivals from different faiths and 

cultures out of diversity and a more globalized perspective. The results also revealed that all of the 

preschool teachers were positive to giving attention to festivals from other faiths and cultures. It was 

considered to bring an increased understanding and respect for differences between people. It appeared 

that an operation with increased cultural features would result in the confrontation of some difficulties. 

 

Keywords: Multicultural preschool, intercultural perspective, multiculturalism approach, culture, 

monoculture, feast, tradition 

Nyckelord: Mångkulturell förskola, interkulturell pedagogik, mångkultur, förhållningssätt, kultur, 

monokultur, högtid, tradition 
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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla förskollärarna som ställde upp på att bli intervjuade och visade intresse 

för min studie. Jag vill även tacka mina nära och kära som har stöttat mig under hela processen. Särskilt 

vill jag rikta ett stort tack till min handledare Staffan Nilsson, för hans värdefulla handledning och råd 

kring mitt arbete som höll min motivation uppe under hela denna tid.  

 

Oya Bozkurt 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Inledning 
 

En miljon människor med annan etnisk bakgrund än den svenska bor här i Sverige (Oxelbeck, 2005:4). 

De har tagit med sig sina djupt rotade traditioner och högtider. I förskolor finns det många barn som har 

olika kulturella bakgrund, som bär med sig sina traditioner och högtider. Ett viktigt inslag är därför att 

inom verksamheten ge mer kunskap om varandras högtider och traditioner som ökar förståelsen och 

bygger broar (Oxelbeck, 2005:5). 

 

I förskolan möts många kulturer och alla är inte så synliga i förskolan. Majoritetskulturens högtider och 

traditioner är centrala och tar stort utrymme, men alla kulturer i en mångkulturell förskola ska få lika 

förutsättningar. Detta för att inkludera alla, få alla känna sig sedda, likvärdiga och skapa en gemenskap. 

Intresset och medvetenheten om barns bakgrund skapar förståelse, respekt samt kunskap om varandras 

kultur och högtider och traditioner. Detta motverkar konflikter, diskriminering och missförstånd 

(Lahdenperä, 2010). Medvetenheten och intresset för barnens bakgrund bidrar också till att stärka barns 

identitet och självkänsla (Spowe, 2007:16). I läroplanen för förskolan står det att ”Medvetenhet om det 

egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lpfö, 98, rev. 2010:6). När förskolan är mångkulturell 

ändras också lärarnas uppdrag att utveckla sin roll för att möta en förskola i förändring. Detta kräver en 

mer utvidgad kulturell kompetens och nya förhållningsätt.  

 

Ytterligare uppdrag för förskolan enligt läroplanen är även att barn med annan kulturell bakgrund ska få 

stöd att utveckla sin flerkulturella identitet. I läroplanen för förskolan står det att ”Förskolan kan bidra 

till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Lpfö 98, rev. 2010:6).   

 

Syftet med detta arbete är att få svar på hur olika högtider och traditioner i mångkulturella förskolor 

uppmärksammas i verksamheten där olika kulturer är representerade. Finns det utrymme för högtider 

och traditioner från alla kulturer? Hur uppmärksammar man som förskolelärare andra högtider utöver de 

svenska vanligt förekommande högtiderna såsom jul, påsk och lucia etc.? Under min VFU funderade jag 

på hur man som lärare firar högtider och traditioner när man har en barngrupp som representerar olika 

kulturer. Jag har även funderat över hur jag som lärare skulle kunna arbeta med uppdraget enligt 

Läroplanen för förskolan för att upprätthålla och stärka barnens flerkulturella identitet samt bevara deras 

högtider och traditioner som är en del av deras kulturarv.  
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Med undersökningen vill jag få inblick i hur ett antal förskolelärare som är verksamma i mångkulturella 

förskolor utför arbetet kring högtider och traditioner. Hur förskolelärarna involverar detta i den praktiska 

verksamheten och vilka reflektioner de har kring dess betydelse och funktion.   

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ studie undersöka hur ett antal förskolelärare som är 

verksamma i mångkulturella förskolor beskriver och reflekterar kring arbetet med högtider och 

traditioner i sina verksamheter? 

2.2 Frågeställningar 

 

 Vilka högtider och traditioner uppmärksammas i förskolan och varför? 

 Hur beskiver förskolelärarna arbetet kring högtider och traditioner i förskolan? 

 Hur reflekterar förskolelärarna kring betydelsen med att uppmärksamma högtider och traditioner 

i förskolan? 

3. Bakgrund 

3.1 Det mångkulturella samhället  

Ett mångkulturellt samhälle innebär ett samhälle som är befolkat av individer som representerar skilda 

kulturer, etniciteter eller nationaliteter (Lorentz & Bergstedt, 2006:16). Spowe menar att språklig och 

kulturell mångfald alltid har varit typisk för mänskliga samhällen. Men omfattningen av kulturella 

kontakter inom och över nationsgränserna har ökat mycket snabbt från1950-talet till idag. Denna ökning 

beror bl.a. på ekonomisk migration och försök att hjälpa flyktingar från länder med krig eller konflikter 

(Spowe, 2007:9). Lunneblad anser att idag betonas kulturella, etniska och religiösa skillnader i 

diskussionen om det mångkulturella samhället. Enligt Lunneblad går bakgrunden till att dagens 

samhälle beskrivs som mångkulturell att finna i den arbetskraftinvandring som började på 1950-talet 

samt i 1970-, 1980- och 1990- talens flytingsströmmar. Dessa invandringsvågar fick effekter genom att 

avspeglas i svensk integrationspolitik, där vikten av att främja och lyfta fram samhällets kulturella 

mångfald betonades (Lunneblad, 2006:11). 

 

Jonas Otterbeck beskiver i sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan (2000) att sägs Sverige 

numera vara ett pluralistiskt samhälle. Det innebär att Sverige består av medborgare med bl.a. skilda 



8 

 

kulturtraditioner, olika etniska tillhörigheter och olika religioner. Dessa egenskaper ska inte behövas 

undanhållas eller förtryckas . De är en del av pluraliteten (Otterbeck, 2000:34). Otterbeck hänvisar till 

Svenska grundlagen och skriver att detta uttrycks även i den Svenska grundlagen att ”Etniska, språkliga 

och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör 

främjas” (Otterbeck, 2000:34).  Svenska grundlagen säkrar minoriteters rättigheter att utöva och behålla 

sin kultur på flera andra liknande punkter.  

3.2 Olika kulturer i förskola och skola 

Ovan nämnda folkförflytningar har lett till att många skolor och förskolor har elever och barn med 

övervägande utländsk bakgrund. Spowe menar att barn och elever som har olika kulturella bakgrunder 

har bidragit och fortsätter att bidra till att förändra förskolan och skolan kulturellt och socialt (Spowe, 

2007:9). Han anser vidare att lärarens uppgift bygger på visioner och politiska beslut som t.ex. 

styrdokument eller läroplaner. Dessa innebär att den svenska skolan ska vara en skola för alla, med 

möjlighet till information och kunskap på lika villkor oavsett kön, klass, etnicitet, sexuell läggning eller 

funktionshinder (Spowe, 2007:9). Detta medför att lärare ställs inför stora utmaningar gällande 

arbetssätt och förhållningssätt i bemötandet av olika kulturer.  

 

Lunneblad skriver att förskolan har sedan början av 1970-talet varit en del av Sveriges 

invandraringspolitik och sedan 1990-talet en del av Sveriges integrationspolitik. I relationen 

invandrarbarn - förskola skrevs invandrarbarnen i olika styrdokumenten fram på ett sätt som skiljer från 

andra svenska barn sedan början av 1970-talet. Invandrarbarnet beskrivs under 1970- och 1980- talen i 

olika styrdokument som individ med språkliga, kommunikativa och sociala problem. (Lunneblad, 

2006:44). Invandrarbarnet beskrevs som ett barn som behöver stöd. De åtgärder som förslogs hade fokus 

på barnets språkliga utveckling. Barnen och familjens livssituation i Sverige behandlades sällan i 

texterna.  Under slutet av 1980-talet nyanserades bilden och barnen och familjen beskrevs också som en 

tillgång för förskolan och samhället (Lunneblad, 2006:44). I dagens styrdokument uttrycks att förskolan 

är en social och kulturell mötesplats som skall förbereda barnen för ett liv i ett internationaliserat 

samhälle. Genom arbetet i förskolan ska varje barn få möjligheter att känna delaktighet i sin egen kultur 

och respekt för andra kulturer (Lunneblad, 2006:10).  

 

Aycan Bozarslan skriver i sin bok Möte med mångfald - förskolan som arean för integration (2010) att 

förskolan är för många barn och föräldrar med annan kulturell bakgrund en inkörsport till det svenska 

samhället. I det avseendet blir förskolan en naturlig integrationsplats för föräldrar, barn och personal. 

Denna integration blir mer nyanserad och verklig om förskolan speglar mångfalden i samhället i både 
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barn- och personalgruppen. Vidare menar hon att förskolans verksamhet ska kunna vara till för alla. 

Varje barns behov ska utforma verksamheten. Barn och föräldrar ska bemötas olika utifrån sina behov. 

För det behövs det tillräckligt mycket utbildade personal för att de ska kunna erbjuda goda relationer till 

barnen och familjer (Bozarslan, 2010:125–126) 

3.3 Kulturarv, identitet, högtider och traditioner 

En tradition är något som brukar komma regelbundet. I Nationalencyklopedin (NE) definieras begreppet 

tradition som ”Det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte”. En högtid är 

ett speciellt tillfälle som brukar skilja sig från vardagen. Begreppet högtid har förklarats som ”Något 

som i allmän eller speciell bemärkelse går utöver eller skiljer sig från livets vardag” i 

nationalencyklopedin (www.ne.se). 

 

Herlitz beskriver i sin bok Mors dag och eid-il-fitr och några andra svenska festseder (2006) att 

begreppet tradition har haft mycket olika laddning under olika tider. Traditioner har skapats, återskapats 

och bevarats ibland. Människor har använt sig av traditioner av olika skäl och för olika mål (Herlitz, 

2006:14). Högtider och traditioner har stor betydelse över hela välden. Engman menar att högtider är 

både mycket lika varandra och mycket olika. De går under många namn såsom tradition, högtid, 

ceremoni, ritual och fest m.m. (Engman, 2005:6).  

 

Jonas Engman skriver i sin text i boken Världens fest i Sverige (2005) att dagens Europa består av 

heterogena samhällen på ett helt annat sätt än för bara trettio år sedan. I Sverige bor över en miljon 

människor som har annan bakgrund än det svenska. Olika högtider har följt med dessa människor.  

Dessa högtider kan verka lika exotiska som svenska högtider verkar för invandrare. Engman påstår att 

en del av dessa nya högtider anses berikande för den svenska kulturen medan vissa upplevs 

problematiska och utmanande för den kulturella identiteten. Vidare anser Engman att traditionen är en 

viktig kulturell och ideologisks kraft som har ingått i nationalistiska strömningar. Den har också blivit 

vapen för främlingsfientliga grupperingar. Enligt Engman argumenterar vissa att det gäller att bevara de 

svenska traditionerna, för utan dem har vi ingen nationell identitet. Han menar vidare att hur man kan 

tala om en homogen nationell identitet när nästan femtedel av Sveriges befolkning är födda något annat 

land. Engman ställer också frågan om vad som händer med traditioner som människor för med sig från 

sitt land (Engman, 2005:11).   

 

Traditioner och högtider är viktiga för människors uppfattning om sin egen tillhörighet. Engman betonar 

att människor som flyttar förstärker sina traditioner för att inte förlora identiteten. Nya konstellationer i 

http://www.ne.se/
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samhället använder traditioner för att gestalta gruppsamhörighet. Men traditionernas former verkar ofta 

vara universella. Enligt Engman tycks människor göra samma sak oavsett tid och plats, och oavsett vilka 

vi är. Det inte traditionens ålder i sig som avgör om det handlar om en tradition, utan snarare definierar 

vi högtiden som en tradition och den framstår som meningsfull för den kulturella identiteten (Engman, 

2005:12). Högtiden är en tradition och är viktigt för vår kulturella identitet. Vidare anser Engman att 

tänka runt traditioner ger oss möjlighet att få syn på hur vi skapar kulturella gränser och skiljelinjer 

(Engman, 2005:6–13). 

 

Jonas Engman skriver i artikeln Kulturarvingarna (2011) att begreppet kulturarv innehåller 

föreställningar om arv i meningen arvegods och ursprung. Kulturarv i termen av härkomst innehåller 

problematiska teman som etnicitet, religion, språk m.m. (Engman, 2011:12). Engman menar att 

kulturarvet bidrar till att skapa värderingar om vad som rätt eller fel och om vem och vilka får räknas till 

kategorin samhällsmedlemmar. Kulturarvet kan då brukas som exkluderande eller inkluderande 

(Engman, 2011:13). Engman betonar att det finns en paradoxal bild av kulturarv och mångfald. Han 

menar att historiskt sätt värderas kulturarv därför att vi genom vårt arv hittar en kulturell homogen 

föreställning om vår kollektiva identitet. När kultur förknippas med etnisk och kulturell mångfald 

förväntas kulturarvet homogenisera människor som kommer utifrån genom att dessa ska ta till sig arvet. 

Därmed kan kulturarv var en inneslutande kraft som en homogeniserande faktor och den kan också vara 

en uteslutande kraft som bidrar till kulturell och social diversifiering Engman anser barn har varit objekt 

för identitetsfostran med hjälp av kulturarvet, att man vill förmedla dem kunskap om kulturavet så att de 

kan gå starka vidare i historian. Vidare menar Engman att barn har rätt till att fostras till kritisk och 

självständigt tänkande personer också angående ”vårt” kulturarv (Engman, 2011:19).  

 

Anne Banér skriver i boken Kulturarvingarna, typ! Vad ska barnen ärva och varför?(2011) att 

begreppet kulturarv är problematisk för både forskare och samhället. Författaren menar vidare att när 

kulturarv blir en officiell politik blir sambandet mellan kulturarv och nationella identitet tydlig. Hon 

ifrågasätter vad en svensk kulturarv är i ett mångkulturellt samhälle. Hon anser att kulturarvspolitik kan 

vara en inneslutande också en uteslutande kraft och kulturarvspolitik som kulturellt homogeniserade 

kraft kan motverka en mångfaldsidé (Banér, 2011:7).  

3. 4 Högtider och traditioner  

Skilda högtider och traditioner har olika ursprung. Enligt Engman har många traditioner religiös prägel 

medan andra är sekulariserade. Vissa är knutna till politik och vissa är kommersiella. Det finns också de 

som har modernt ursprung och de som har sina rötter i bondesamhället (Engman, 2005:6). 
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Herlitz skriver att under perioden 1870-1920 var Europa en kontinent i förändring och den förändringen 

ledde till ett behov av att bygga upp nationella gemenskaper. Ett sätt att grunda denna känsla av 

nationell gemenskap var bl.a. att vända sig tillbaka till historien. Det passade bra med en uppborstning 

av historiska traditioner samt festseder. Traditioner började skapas på detta sätt, t.ex. svenska flagans 

dag, barnens dag etc. Enligt Herlitz såg man i traditionen att man levde med en kontinuitet och inte i en 

situation som inte bara handlade om nuet trots den snabba förändringen. Det fanns en historia och det 

gamla livet kändes äkta. Detta var en utgångspunkt för både skapandet och bevarandet av traditioner 

(Herlitz, 2006:15–16). 

 

1960- och 1970- talen var ganska rörigt med olika rörelser såsom kvinnorörelsen, arbetsrörelsen som 

ledde till många förändringar i samhället. Denna tidsperiod påverkade traditioner och festseder också. 

Nu var uppfattningen att man skulle göra sig av med gamla tankar och traditioner. Detta resulterade i att 

ett stort antal alternativa festseder skapades. Mot slutet av 1900-talet har det varit många revolutioner 

som t.ex. IT revolutionen och den tredje industrirevolutionen. I själva begreppet revolution ligger ett 

värde av nollställning, nu börjar man om! Man struntar i hur det har varit och ser framåt. Några 

människor tog till sig allt nytt medan andra föredrog det gamla, sina rötter och kontinuiteten (Herlitz, 

2006:17–29). 

 

Under 2000-talet förhåller sig olika grupper till olika traditioner på olika sätt som man kan se genom 

historien. Varje tradition/festsed måste hela tiden uppmärksammas och analyseras utifrån frågor som 

varför? av vem? form och innehåll? osv. Utifrån en tradition/festsed kan man säga någonting om det 

samhälle och tid som beaktas. Herlitz hänvisar till Nils Arvid Bringeus som är professor inom 

sedforskningen som har satt upp några grundorsaker till varför man firar årliga fester. Dessa orsaker är; 

behov av omväxling, uttryck för gemenskap, tillfälle för återsamling och känsla av kontinuitet (Herlitz, 

2006:17–29). 

3.5 Förskolans uppdrag 

Läroplanen för förskolan (Lpfö, 98, rev.2010) talar bl.a. om betydelsen av att barn får utveckla respekt 

och empati för de mänskliga rättigheterna och ta hänsyn till andra människors och egna rättigheter. 

Dessa rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten genom konkreta upplevelser med hjälp 

av vuxnas förhållningsätt. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns inlevelse och respekt för de rättigheter 

samt skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är vuxna viktiga som förebilder. 

Förskolan ska syfta till att ”barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas” (Lpfö 98, 
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rev.2010). Den ska också syfta till att ”öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 

och levnadssätt utvecklas (Lpfö 98, rev.2010)”. Förskolan ska ta hänsyn till barnens olika villkor och 

behov. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2010) är ”Förskolan social och kulturell mötesplats 

som kan förbereda barnen för ett liv i ett internationaliserat samhälle” (Lpfö 98, rev.2010). Förskolan 

ska även bidra till att ”Barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får 

stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Lpfö 98, rev.2010). I förskolans uppdrag ingår också att 

”Utveckla barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 

språk och kunskaper – från en generation till nästa” (Lpfö 98, rev.2010).   

4. Teoretisk utgångspunkt 

Det teoretiska perspektivet som jag har valt för denna studie grundar sig på det interkulturella 

perspektivet. Jag kommer först att redogöra kortfattat för vad ett interkulturellt perspektiv innebär och 

dess relation till pedagogiken. Interkulturellt perspektiv innefattar ett stort och brett område. Utifrån 

detta har jag valt att redogöra för de centrala teoretiska begreppen som ingår i det interkulturella 

perspektivet. Dessa begrepp är interkulturellt förhållningssätt, interkulturell kommunikation och 

interkulturellt kompetens. Dessa begrepp anser jag vara relevanta för min studie då den handlar om 

förskolelärarnas reflektioner kring arbetet med en del av barns kulturella kapital dvs. högtider och 

traditioner. Sedan kommer jag även att presentera ytterligare centrala teoretiska begreppen 

interkulturella identiteten (det tredje rummet) och monokulturellt perspektiv i förhållande till studien. 

Avsikten är att förklara begreppens sammanhang och innebörd samt dess funktion för studien. 

4.1 Interkulturella pedagogiska perspektivet 

 

Pirjo Lahdenperä skriver i sin bok Interkulturell pedagogik i teori och pedagogik (2004) begreppet 

interkulturellt så här: 

 

Interkulturellt är således en term som antyder en process, ett gräsöverskridande, interaktion 

och ömsesidighet samt sätter kvalitativa aspekter på kulturmöten. Ömsesidig respekt, tolerans, 

jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta förekommer som mål för ett 

interkulturell syn- och arbetssätt i uppfostran och utbildning. Dessa normativa och samtidigt 

moraliska aspekter tar fasta på att man som medborgare i ett mångkulturellt samhälle kan leva 

med mångfald utifrån demokratiska värden, dvs. jämlikhet, respekt för andra människors och 

minoriteters behov och livsvärden. För att kunna göra det måste man lära sig och förstå hur 

stereotypier, fördomar, rasism, diskminering och sociala ojämlikheter påverkar vår 

kommunikation och våra sociala relationer. (Lahdenperä, 2004:15). 
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Hans Lorentz och Bosse Bergstedt i sin antologi Interkulturella perspektivet - pedagogik i 

mångkulturella lärande miljöer (2006) definierar begreppet interkulturalitet på ett liknande sätt som 

Lahdenperä har gjort. De menar att interkulturalitet är begreppet som omfattar hela området av 

kulturmöten, mångkultur, skillnader och likheter i pedagogiska sammanhang (Lorentz & Bergstedt, 

2006:17). Enligt dem står interkulturellitet för något som tyder på en process, ett överskridande, 

interaktion och ömsesidighet som sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten (Lorentz 

& Bergstedt, 2006:17). Inter i interkulturell står för en interaktionsprocess där ömsesidig 

kommunikation sker mellan personer från olika kulturella bakgrunder medan begreppet kultur syftar på 

ekonomiska och sociala strukturer som levnadssätt, beteende, värderingar, kön och allt som detta 

inbegriper (Lorentz & Bergstedt, 2006:16). Även Lahdenperä har samma synsätt vad gällande begreppet 

interkulturalitet som kvalitetsaspekt. Hon menar också att interkulturalitet kan ses som en 

kvalitetsaspekt på utbildning och kommunikation (Lahdenperä, 2004:18). Individens möjligheter att lära 

sig mer är mycket större om man är öppen för olika kulturella uttryck och samspelar och konfronteras 

med olika synsätt (Lahdenperä, 2004:18)  

 

Enligt Lorentz & Bergstedt är användningen av begreppen interkulturellt och mångkulturellt väsentliga 

inom interkulturell pedagogik. Författarna hänvisar till Europarådets definition som anger skillnaden 

mellan interkulturell och mångkulturellt. Man använder begreppet mångkulturellt för att ange ett 

tillstånd, en position och en situation (Lorentz & Bergstedt, 2006:16). Vidare menar de att för att något 

ska betraktas som mångkulturellt måste det befolkas av individer som representerar skilda kulturer, 

etnicitet eller nationaliteter (Lorentz & Bergstedt, 2006:16).  Medan begreppet interkulturellt antyder 

handling, aktion och rörelser mellan individer i ett mångkulturellt tillstånd. Ett exempel interkulturellt är 

t.ex. när man i en mångkulturell skola vill utveckla ett nytt förhållningssätt, ett sätt som ställer krav på 

alla i den mångkulturella skolan, då blir kravet en interkulturell undervisning och ett interkulturellt 

synsätt (Lorentz & Bergstedt, 2006:16). Det är inter i interkulturalitet som betecknar det pedagogiska 

perspektivet av en förändring genom ett handlande och påverkande. Det är därför man talar inom 

interkulturell pedagogik om t.ex. en social interaktion, interkulturell kommunikation och interkulturellt 

lärande (Lorentz & Bergstedt, 2006:17).  

 

Lorentz & Bergstedt skriver att ett mångkulturellt och postmodernt samhälle har lett till att det har 

utvecklas nya perspektiv inom pedagogisk forskning som benämns för interkulturellt perspektiv 

(Lorentz & Bergstedt, 2006:9). De menar att ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv blir både synligt 

och särskilt effektivt i en mångkulturell lärande miljö. Förutsättningen för detta är att alla måste erkänna 

att en mångkulturell lärandemiljö är befolkad av individer med olika kulturella uppfattningar och 
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värderingar (Lorentz & Bergstedt, 2006:28). Lorentz och Bergstedt skriver som Lahdenperä som menat 

att det gäller att rikta uppmärksamheten från homogeniteten till heterogeniteten till alla som befinner sig 

i en mångkulturell miljö. Detta möjliggör både social samverkan och interkulturell kommunikation 

(Lorentz & Bergstedt, 2006:28). De beskriver vidare att när vi upptäckter att vi både är lika och olika 

samtidig, skapas det möjligheter för att förstå varandra som likvärdiga och samtidigt annorlunda. 

Medvetenhet om varandras likheter och skillnader i mångkulturella lärandemiljöer leder till att vi blir 

medvetna om varandras olika sätt att uppfatta verkligheten dvs. sätt att uppfatta kunskap, utbildning, 

lärande och livets mening (Lorentz & Bergstedt, 2006:29).  

 

Enligt Lahdenperä innefattar interkulturell pedagogik interkulturell lärande, interkulturell 

kommunaktion, interkulturell undervisning, mångkulturellt skolutveckling och interkulturell pedagogik 

forskning (Lahdenperä, 2004:13). Hon menar vidare att pedagogiken är ett ämne som innefattar allt har 

med lärande, utveckling, vägledning, handledning, ledning, undervisning och fostran att göra. Därför är 

det viktigt enligt henne att det finns ett rikting inom pedagogiken som studerar dessa fenomen utifrån 

olika interkulturella aspekter. Med andra ord riktar interkulturell pedagogik fokus på förhållningssätt där 

kulturella aspekter står i fokus (Lahdenperä, 2004:13 & 35). I interkulturell pedagogik studeras lärande, 

undervisning och socialisation i en mångkulturell, multietnisk, global och interkulturell kontext. Detta är 

bl.a. för att uppbygga en kompetens hos alla pedagoger i syfte att förknippa kulturella faktorers 

påverkan till individens utveckling och lärande (Lahdenperä, 2004:14).  

4.1.1 Interkulturellt förhållningssätt 

Enligt Lahdenperä bygger ett interkulturellt förhållningssätt på ett mer jämlikt förhållande mellan 

aktörer, där ingen av aktörerna har makten att definiera den andres kultur och etnicitet (Lahdenperä, 

2004:27). Borgström påpekar att ett interkulturellt förhållningssätt ska baseras på öppenhet och tolerans. 

Detta kan leda till att man ser saker ur den andres perspektiv och att man kan se själv utifrån. Hon anser 

vidare att man måste känna sig själv innan man förstår de andre (Borgström, 2004: 50-51).  

 

Susanne Benckert, Pia Håland, Karin Wallin beskriver i boken Flerspråkighet i förskolan: ett referens- 

och metodmaterial (2008) att interkulturellt förhållningssätt utgår från att förskolan ser alla språk och 

kulturella perspektiv som viktiga. En förutsättning för interkulturell verksamhet är skapa miljöer och 

möten, där olika typer av dialog tillåts och där olika meningar och åsikter är accepterade. Man ska i 

arbetslagen diskutera igenom förhållningssättet mot mångkulturalism samt skaffa sig tillräcklig kunskap 

för att bemöta olika kulturer. Ett möte med olika värdesystem innebär reflektion av olikheter och 

likheter och vidgar perspektiven (Benckert, Håland & Wallin, 2008:60 & 67). Benckert m.fl. skriver 
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vidare att arbeta i förskolan innebär ständiga möten med individer med olika erfarenheter och 

bakgrunder. Som pedagog ska man vara medveten om hur den egna kulturen påverkar det pedagogiska 

verksamheten. Pedagoger ska reflektera och diskutera över vilket socialt och kulturellt arv de har och 

vilka värderingar som styr deras handlande. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att man är 

medveten om sin egen etnocentricitet och med detta som bakgrund möta andra människor med respekt 

och utan förutfattade meningar (Benckert, Håland & Wallin, 2008:67).   

 

Pirjo Lahdenperä i antologin Möten i mångfaldens skola - interkulturella arbetsformer och nya 

pedagogiska utmaningar (2010) anser att lärarens förmåga att upptäcka och möta olikheter har väsentlig 

betydelse i strävan mot ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä, 2010:32). Lahdenperä hänvisar 

till Nancy Adler (2002) som menar att bearbetning av kulturblindhet är en viktig aspekt i utvecklandet 

av ledarskapet i klassen mot en utökad pluralism och inkludering. Viljan och förmågan att bearbeta sina 

egna och elevers negativa attityder och fördomar mot olikheter är en av viktigaste kompetenserna för en 

interkulturell lärare (Lahdenperä, 2010:32).  

 

Bengt Spowe skriver i sin bok Kultur som verktyg (2007) att ett interkulturellt förhållningsätt förutsätter 

att lärare återspeglar den kulturella, etniska och religiösa mångfalden som finns i verksamheten. Han 

menar vidare att detta innebär att om vi inkluderar alla barn i arbetet i förskolan så kan vi kalla 

förhållningssättet interkulturellt (Spowe, 2007:10). Spowe belyser även att alla barn ska få lära sig på 

lika villkor i en mångkulturell förskola och att det är en fråga om lärarens förhållningssätt till det 

enskilda barnet hur detta lyckas. Med hjälp av lärare ska möjligheter ges till barn för att de ska få syn på 

och förstå bättre det samhället vi lever i. I lärarens uppdrag ingår också att lyfta fram 

skyldigheter/rättigheter samt att ge alla barn jämlika möjligheter (Spowe, 2007:10). 

4.1.2 Interkulturell kommunikation och interkulturell kompetens  

Borgström menar att läraren i de mångkulturella lärarmiljöerna står inför en ny situation. De måste 

skaffa sig ett nytt sätt att förhålla sig till den nya verkligheten. För att förstå konsekvenserna av 

migrationsprocesser och vad detta innebär för undervisningen måste läraren vidga sin pedagogiska 

kompetens (Borgström i Lahdenperä, 2004:33). Vidare anser Borgström att en interkulturell kompetens 

förutsätter ett förhållningssätt som grundar sig på öppenhet och förståelse. Detta ska leda till 

kommunikation mellan individer med olika etniska eller kulturella bakgrunder (Borgström, 2004:33). 

Det krävs kunskaper om det andre eller ett förhållningssätt som kan hjälpa oss skaffa kunskaperna för att 

en sådan relation mellan individerna. 
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Enligt Lahdenperä förutsätter den interkulturella kommunikationen erfarenheter av interkulturella 

kontakter och möten. Genom dessa möten skapas det förutsättningar för individen att förstå den andras 

kultur och öka sin medvetenhet om den egna kulturen dvs. den interkulturella kompetensen 

(Lahdenperä, 2004:18).  

 

Spowe menar att för att läraren på ett mer effektivt sätt ska klara undervisningen i den mångkulturella 

skolan och för att öka den interkulturella kompetensen hos eleverna och hos sig själv ska läraren söka 

kunskap om etniska minoriteter och om hur dessa lever. Spowe anser vidare att läraren också ska vara 

allmänt nyfiken och öppen för elever/barn med annan kulturell bakgrund än den svenska samt öka 

förmågan att kritiskt granska både den egna kulturen och andras kulturella kontexter. Dessa 

läraruppgifter är exempel på förutsättningar för en god interkulturell pedagogik (Spowe, 2007:11). 

4.2 Monokulturellt perspektiv 

I monokulturellt perspektiv utgår man från att alla har samma sätt att tycka och tänka (Lahdenperä, 

2004:64). Att ha fokus på homogenitet, vilket utesluter människor med andra perspektiv är mest 

karakteristisk för en monokulturell synsätt (Lahdenperä, 2006:89). Utifrån en monokulturell synsätt ser 

man den egna kulturen (omedvetet) som normativ och som en måttstock som man mäter andra kulturer 

med (Lahdenperä, 2006:89). Mångfald uppfattas som problem och ignoreras eller motarbetas. Man 

värnar således om rådande strukturer, normer och värderingar. Det leder till att förändring och 

utveckling försvåras (Lahdenperä, 2006:89).   

 

Borgström beskriver att varje kultur har sina värderingar om vad som anses vara bra eller dåligt. Dessa 

värden överförs från generation till generation och utifrån dessa värden agerar vi. Men man måste inse 

att värdena förändras kontinuerligt och influerade av de olika erfarenheterna i samhället. När vi möts 

med personer från olika kulturer tolka vi mötet och är influerade av de normer och värden som vi bär 

med oss (Borgström, 2004:46). I mötet med den andre ser hon personen utifrån sitt eget perspektiv. 

 

Enligt Lahdenperä nationella organisationer och institutioner är uppbyggda enligt landets värderingar 

och normer och därmed monokulturella. Skolan som organisation och institution kan betraktas ur ett 

monokulturellt och nationellt perspektiv, där svenskheten utgör utgångspunkt för åtgärder och 

undervisning (Lahdenperä, 2006:92). Brömssen von skriver att en monokulturell utbildning innebär att 

en stor del av elevers erfarenheter, behov och uttryck exkluderas och marginaliseras (Brömssen, 

2006:51). 
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4.3 Det tredje rummet (interkulturella identitetsformeringar) 

Med utökad globalisering, migration och mångkulturalism påverkas även identitetsformeringar. Enligt 

Lahdenperä skapar upplösningen av nationella gränser behov an nya former för gemenskap som är ofta 

nomadiska och överskrider nationelle gränser (Lahdenperä, 2010:27). Att ha sina rötter i olika kulturer 

och att växa upp i mångkulturell miljö innebär ständiga interkulturella möter. Som resultat av dessa 

möten kan individen inta en tredje position, varifrån dessa olika kulturer kan bettaktas och värderas 

(Lahdenperä, 2010:28). Det tredje rummet innebär ett mellanläge – utanför sin egen kultur och den 

andres kultur- varifrån olika kulturella uppfattningar kan betraktas och granskas, vilket vidgar den egna 

kulturella horisonten och utvecklar kritiskt medvetenhet (Lahdenperä, 2010:28). Genom att leva och 

växa med flera språk, i olika kulturer och länder utveckla förmågan till kodväxling, dvs. perspektivbyte. 

Perspektivbyte är en viktig beståndsdel av den interkulturella kompetensen. Den interkulturella 

identitetsformeringen hjälper individen att inkludera flera olika tillhörigheter i sin identitet (Lahdenperä, 

2010:28). Man kan skaffa sig en interkulturell identitet där individen har möjlighet att välja sina 

tillhörigheter och kulturer. Detta ökar både interkulturella kompetensen ökar också valmöjligheter 

beträffande värderingar, identiteter och tillhörigheter (Lahdenperä, 2010:29).   

 

Lahdenperä skriver att ett mångkulturellt samhälle kan utvecklas när det finns möjlighet för individerna 

att behålla och utveckla olika kulturer, och därmed utveckla en flerkulturell identitet. Detta leder till att 

man slipper hamna i lojalitetskonflikter mellan hemmet och skolan som orsakar av olika inre konflikter 

med olika tillhörigheter (Lahdenperä, 2010:29). Lojalitetskonflikter kan leda till en marginaliserad 

stigmatiserad invandraridentitet. Om man diskrimineras på grund av sin bakgrund kan detta förstärka 

utanförskap (Lahdenperä, 2010:30).  

4.4 Teori reflektion 

Det teoretiska perspektivet är det ramverk utifrån vilket förskolelärarnas beskrivningar och reflektioner 

kommer att analyseras. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från att belysa förskolelärarnas 

reflektioner ur ett interkulturellt perspektiv. Ur detta perspektiv är det interkulturella förhållningssättet 

och interkulturelle kompetensen mest avgörande för hur förskolelärarna reflekterar och beskriver arbetet 

med högtider och traditioner i förskolan. Utifrån detta syfte har det interkulturella perspektivet använts 

som teoretisk ram då grundtanken för denna teori handlar om kulturella interaktioner mellan individer i 

ett socialt sammanhang. Denna typ av interaktioner finns i de sociala sammanhang som förskolelärarna i 

denna studie befinner sig i. 
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskningsstudier som har gjorts om den mångkulturella 

skolan/förskolan och dess arbete med mångfalden. Mina frågeställningar handlar om hur ett antal 

förskollärare som arbetar på mångkulturella förskolor beskriver och reflekterar kring arbetet med 

högtider och traditioner som uppmärksammas på förskolan. Det handlar även om vad högtiderna och 

traditionerna har för betydelse i verksamheten enligt förskolelärarna. Jag hittade inte tidigare forskning 

som direkt anknyter till mina frågor i den litteraturundersökningen som jag har gjort. Däremot fanns det 

mycket tidigare forskning om problemen kring kulturmöten och mångkulturalitet och dess problem i 

skolan och förskolan och även de är i förhållande till högtider och traditioner. 

 

Johannes Lunneblad har genom att följa en förskolas mångfaldsarbete under en lång period genomfört 

en etnografisk studie för sin doktorsavhandling Förskolan och mångfalden En etnografisk studie på en 

förskola i ett multietniskt område (2006). I sin avhandling analyserar forskaren frågorna om hur 

pedagogerna diskuterar vad ett mångkulturellt arbetssätt är och vad det innebär för verksamheten. Han 

analyserar även hur pedagogerna i sitt arbete förhåller sig till den kulturella mångfalden i barngruppen 

och vilka möjligheter barnen ges att förstå sig själva och det mångkulturella samhället genom förskolans 

verksamhet. Hans undersöknings resultat visar på svårigheter inom förskolan utifrån samhällets 

kulturella mångfald samt hur mångfalden osynliggörs genom pedagogernas sätt att hantera den 

kulturella mångfalden i barngruppen (Lunneblad, 2006:175). Det visar också hur syftet med att arbeta 

med den kulturella mångfalden ses som ett syfte bara för invandrarbarnen som ligger utanför den 

vanliga verksamheten. Den kulturella mångfalden blir på så sätt inte en identifikationsmöjlighet i sig 

inom förskolans verksamhet utan det står för det annorlunda (Lunneblad, 2006:177). Han beskriver att 

pedagoger har svårigheter att använda samhällets kulturella mångfald som en resurs i arbetet. Det finns 

många anledningar till detta men osäkerhet hos pedagogerna om vad det innebär för förskolans arbete 

att Sverige är ett mångkulturellt samhälle en av dem främsta (Lunneblad, 2006:176). 

 

Boken Det här ett svensk dagis (1995) bygger på undersökningen som etnologerna Owe Ronström och 

Ann Runfors samt socialantropologen Karin Wahlström har genomfört. De har genomfört studien på 

uppdrag av Mångkulturellt centrum och Pedagogiskt centrum i Botkyrka. Kunskapsinhämtade skedde 

genom intervjuer med begränsat antal personal inom barnsomsorgen. Undersökningen avsikt var att ge 

en bild av personalens syn på kulturmötesfrågornas betydelse för arbetet, i mötet med barn och deras 

föräldrar. De har kommit fram till att ett tema som var ständigt närvarande i intervjuerna var ”det 

svenska” som forskarna kallar det. Enligt forskarna är ”det svenska” ett omfattande tema som består av 
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idéer, värden och uppfattningar samt artefakter, symboler, beteendemönster, informella aktivteter 

formaliserade ceremonier samt ritualer för dagispersonalen (Ronström, Runfors & Wahlström, 

1995:122).  

Ronström, Runfors och Wahlström betonar att beredskapen för att möte mångfalden tycks ha ökat i 

förhållande till Billy Ehns studier som skedde 1985 där han kom fram till liknande resultat med någon 

skillnad. Ronström m.fl. Har kommit nu fram till att mål och metoder har blivit nu mer genomlysta. 

Forskarna menar vidare att det finns fler färdiga strategier för att hantera olikheter och avvikelser. 

Samtidigt har ribban för att uppfatta olikhet som problem höjts betydligt. Enligt forskarna förmedlas 

kunskaper, beteenden och värden som personalen framhåller som typisk svenska genom språkträning, 

naturvistelser och firandet av traditioner (Ronström, Runfors & Wahlström, 1995:172). Blandningen av 

språk, livsstilar, seder och bruk är så stort att det svenska framstår som den enda möjliga gemensamma 

nämnaren. Om förskolan ska fungera, om alla ska kunna vara med behövs det att alla förstår svenska 

och svensk kultur. Uppfattningen att den gemensamma kulturen ska vara svensk förekommer av 

praktiska skäl hos personalen. Enligt personalen i studien finns det ingen något annat alternativ. 

Forskarna anser vidare att vare sig man är medveten om det eller inte kan resultat av detta knappast bli 

annat än assimilering (Ronström, Runfors & Wahlström, 1995:174–175). Forskarna framhäver att i sina 

beskrivningar framställer personalen barnstugorna som svenska utposter i en icke svensk omgivning. Att 

vara svensk översätts till att tala svenska, respektera allemansrätten, att fira midsommar, påsk, lucia och 

andra svenska dagar. Tillsammans fungerar språket, naturen och traditionerna som symboler för 

kulturellt identitet och som tecken på graden av assimilation och integration (Ronstörm, Runfors& 

Wahlstörm, 1995:169). 

 

Carolina Ljungberg har i sin doktorsavhandling Den svenska skolan och det mångkulturella, en 

paradox?(2005) genom att studera och analysera skolan med hjälp av analytiska perspektiv och genom 

kontexten med ett antal rektorer och lärare undersökt hur den svenska skolans uppdrag och samhällsroll 

gestaltar sig i en mångkulturell kontext. Forskaren har fokuserat på tre analytiska ingångar i sin studie. 

Dessa ä skolan som värde förmedlare, den mångkulturella skolan och skolan lokalisering i tid och rum 

(Ljungberg, 2005:20). Ljungbergs syfte var att belysa flera aspekter av skolan och genom det koppla 

samman skolan som social fostrare och förmedlare av demokratiska värden till en större 

samhällskunskap samt till förändringar av detta. Forskarens utgångspunkt för det är att skolan har en 

central roll i det svenska samhället både som kunskaps förmedlare och som (re)producent av normer och 

värden. Enligt Ljungberg sätter dessa gränser för det som är acceptabla. Ljungberg skriver vidare att 

utrymmet för olikheter är begränsat och den är även förhandlingsbart och föränderligt. Hon menar att 

värden och normer uppfattas ibland som självklara i skolan och på grund av det diskuteras dem inte.  
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Ljungberg skriver att fokus på mångkulturalism har uppmärksammats och utbildning som katalysator 

för att upprätthålla en kulturell dominans har kritiserats. Hon menar vidare att krav på en mångkulturell 

utbildning har formulerats (Ljungberg, 2005:182). Forskaren betonar att det ensidiga perspektivet på 

utbildningen har medfört en ensidig världsbild som är präglad av fördomar och stereotyper. Dessa 

fördomar och stereotype har fått negativa konsekvenser för elever som tillhör minoriteter (Ljungberg, 

2005:183). Enligt Ljungberg handlar det om relationer mellan olika grupperingar i samhället och har 

mål att uppmärksamma och ifrågasätta förhållandet som leder till förtryck (Ljungberg, 2005:183). 

6. Metod/Material 

I detta avsnitt redogör jag för hur jag har utformat min uppsats och hur jag har gått tillväga för att samla 

in material för studien. Metod betyder att följa en bestämd väg mot ett mål. Det handlar om hur vi kan 

gå tillväga för att så långt så möjligt undersöka om våra antagande stämmer med verkligheten eller inte 

(Johannessen & Tufte, 2003:17).   Utförandet av arbetet baseras på kvalitativa forskningsmetoder i form 

enskilda intervjuer.  

6.1 Intervju som metod 

Kvalitativ undersökning består av olika metoder såsom observationer och intervjuer. Jag har valt att 

använda kvalitativa intervjuer som är en kvalitativ ansats i denna uppsats. Den kvalitativa intervjun 

karakteriseras som ett samtal med struktur och syfte. Den har för avsikt att få fram beskrivningar om hur 

andra människor upplever olika sidor av sin livssituation så att forskaren kan tolka betydelsen av det 

fenomen som beskrivs. Intervjun ska ge insikt om informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor 

(Dalen, 2007:9). Genom att välja intervjun som metod hade jag också för avsikt att få fram 

beskrivningar av informanternas tankar och reflektioner kring ämnet och att tolka dem.  

 

Mina intervjufrågor som jag har utformat var semistrukturerade, dvs. delvis strukturerade. Det är de 

mest utbredda formen av kvalitativa intervjuer (Johannessen & Tufte, 2003:98).  I en sådan intervjuform 

är avsikten att informanterna ska berätta så fritt så möjligt om sina livserfarenheter. Men under sådana 

intervjuer är samtalet inriktat på ett bestämt ämne som forskaren har valt ut (Dalen, 2007:30–31). Det 

var min målsättning att få förskolelärarna att berätta så öppen som möjligt om mitt valda ämne.  

 

Semistrukturerade intervjuer grundas på en intervjuguide (Johannessen & Tufte, 2003:98).  Jag har 

utgått ifrån en intervjuguide för att utföra mina intervjuer. En intervjuguide är inte ett frågeformulär utan 

det är en lista över teman och generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång. Dessa olika teman 
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har sitt ursprung i de forskningsfrågor som studie ska belysa. Frågorna ska uppmuntra informanten att 

komma med fördjupande information. Intervjuguiden innehåller också underfrågor som bidrar till at 

temana täcks och fördjupas (Johannessen & Tufte, 2003:98). När jag utformade min intervjuguide 

började jag med mer allmänna frågor. Sedan fortsatta jag med mer konkreta frågor för att få en mer 

fördjupad information. Jag såg till att ställa frågorna på ett sådant sätt som uppmuntrade informanterna 

att berätta fritt .  Frågorna var i ordningsföljd i intervjuguiden men detta förändras när ett nytt tema kom 

upp. Johannessen & Tufte betonar att ordningsföljden mellan temana kan förändras om informanten tar 

upp nytt tema. De anser även att semistrukturerade intervjuer kan ge en bra balans mellan 

standardisering och flexibilitet (Johannessen & Tufte, 2003:98). Även Dalen anser att i kvalitativa 

undersökningar måste forskaren vara särskild öppen och flexibel för det oförutsedda så att hen kan fånga 

upp och ta hänsyn till oväntade saker (Dalen, 2007:30). 

 

Mina frågor i intervjuguiden var enkla, tydliga och korta. Johannessen & Tufte anser att för att intervjun 

ska bli bra är det viktigt hur intervjuaren presenterar intervjun och framför frågorna (Johannessen & 

Tufte, 2003:100). Enligt Johannessen & Tufte är det en grundläggande regel att frågorna måste vara 

korta och enkla. Långa frågor med komplicerade meningsbyggande och svåra ord ger knappast bra svar 

enligt dem (Johannessen & Tufte, 2003:100).  

6.2 Urval av informanter 

Mitt urval bestod av fem stycken förskolelärare från fem olika mångkulturella förskolor som ligger i 

Stockholms län. Alla förskolelärare är verksamma på heterogena förskolor som ligger söder om 

Stockholm. De flesta informanter har arbetat inom mångkulturella förskolor i många år. Åldern och 

yrkeserfarenhet varierade från informant till informant. Dalen anser att val av informanter är en särkilt 

viktigt fråga. Hon menar vidare att antalet av informanter inte kan vara för stort eftersom både 

genomförandet och bearbetningen av intervjuerna kräver mycket tid (Dalen, 2007:54). Med tanke på 

detta var jag noga med att välja mina informanter från olika mångkulturella förskolor. Jag valde bara 

fem informanter för att jag skulle hinna med både genomförande och bearbetning av intervjuerna. 

Eftersom vi inte hade mycket tid på oss för att genomföra vår studie. Jag valde bara en förskolelärare 

per förskola för att få en större bredd vad gäller erfarenheter. 

6.3 Genomförande av intervjuerna 

Jag gjorde en liten undersökning innan jag tog kontakt med mina informanter. Undersökningen handlade 

om vilka mångkulturella förskolor som ligger i Stockholm och vilka skulle vara de mest relevanta för 

min studie. Dalen menar att det kan vara givande att söka upp platser med relevans för det aktuella 
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temat. Det kan också vara givande att göra en kartläggning av miljön innan själva undersökningen 

startar (Dalen, 2007:29). Jag tog kontakt med alla mina informanter genom telefon. Jag hittade deras 

telefonnummer via internet och ringde dem. Jag presenterade mig kort och berättade lite om mitt syfte. 

De var positiva och önskade att jag skulle skicka information om min undersökning via e-post. Jag skrev 

ett kort informationsbrev och skickade det via e-post till samtliga informanter. De bestämde själva tid 

och plats för intervjun.  Jag hade informerat dem om att intervjun kommer att ta mellan 30-40 minuter 

på detta sätt hade vi alltså upprättat en överenskommelse om tidsåtgången. Eftersom nästa alla mina 

informanter hade ont om tid så kändes det som att det behövdes göra en överenskommelse om 

tidsåtgången. 

 

Innan jag började med intervjuerna genomförde jag en provintervju för att testa intervjutekniken och 

min intervjuguide. Målet var också att se hur mycket tid intervjun tar och om det behövdes ändringar i 

intervjuguiden. Jag hade även för avsikt att testa mitt digitala ljudband eftersom jag inte hade någon 

erfarenhet av att använda den innan dess. Enligt Dalen måste man i en kvalitativ intervjustudie alltid 

göra en eller flera provintervjuer för att testa både intervjuguiden och sig själv som intervjuare. Genom 

att göra provintervjuer kan man få nyttiga reaktioner både hur frågorna är utformade och på sitt eget 

beteende under intervjusituationen (Dalen, 2007:36). Dalen skriver vidare att man får även möjlighet att 

pröva hur den tekniska utrustningen fungerar under provintervjun (Dalen, 2007:36). Jag korrigerade min 

intervjuguide efter provintervjun eftersom det kom fram nya teman som jag inte hade tänkt på innan. Jag 

insåg också att min intervju tog kortare tid än vad jag trodde.  

 

Alla intervjuer genomfördes individuellt med varje informant. Jag hade i åtanke att hålla mina egna 

uppfattningar och synpunkter utanför intervjun för att inte påverka informanternas utsagor. Enligt Dalen 

ska mani en forskningsintervju varken argumentera eller moralisera det som sägs. Det viktigaste är att 

ha förmåga att lyssna till och kunna visa ett riktigt intresse för det informanten berättar (Dalen, 

2007:39). Jag försökte visa mitt intresse för det som informanterna talade om genom ögonkontakt och 

icke-verbal kommunikation som t.ex. nicka. I likhet med Dalen skriver författarna Johannessen & Tufte 

att om informanten får en känsla av att intervjuaren inte är intresserad av det informanten berättar, kan 

resultaten bli att informanten tystnar. Det är viktigt att intervjuaren visar uppmuntrande och erkännande 

reaktioner för att motivera informanten (Johannessen & Tufte, 2003:100). 

 

Informanterna fick själva välja plats och tid som det har nämnts tidigare. Johannessen & Tufte betonar 

vikten om intervjumiljön för informanten. Platsen där intervjun genomförs är en väsentlig faktor för att 

intervjun ska ta en positiv riktning (Johannessen & Tufte, 2003:100). Miljön får kännas bekväm och 
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lugn för informanten. Informanterna valde at göra intervjuerna på sin arbetsplast dels för att det var en 

avslappnad atmosfär och dels för att det var enkelt för dem att intervjuerna genomfördes under deras 

arbetstid. 

 

Jag valde att använda ett digitalt ljudband för att spela in allt som sades under intervjuerna. Man hinner 

kanske inte skriva ner alla svar när man inte spelar in. Ögonkontakten och vissa känslor uteblir i skrift 

vilket leder till att intervjuaren missar viktig information. Dalen anser att när man genomför kvalitativa 

intervjuer är det viktigt att använda ett ljudband för att gå tillbaka till informanternas egna ord i form 

ljudinspelningen (Dalen, 2007:33). Jag laddade alltid ljudbandet innan intervjun och såg till att det fanns 

tillräckligt med utrymme i den. Jag hade alltid med mig laddaren till den och jag hade också min telefon 

reserv. Intervjuaren kontrollerar intervjusituationen bättre när hen behärskar utrustningen (Dalen, 

2007:34). Hemma testade jag mitt digitala ljudband för att det inte skulle ställa till problem under 

intervjun.  

6.4 Bearbetning av intervjuerna 

Efter genomförandet av intervjuerna började jag organisera och bearbeta den insamlade materialet.  Jag 

lyssnade först igenom ljudbandet och transkriberade det som hade sagts av informanterna . Jag skrev 

inte av svaren ordagrant, eftersom det fanns information som jag upplevde inte var nödvändiga att ha för 

studiens syfte. Jag började bekanta mig med materialet genom att läsa de transkriberade intervjuerna. 

Jag läste hela transkriberingarna flera gånger för att få en helhetsbild över det som sagts av 

informanterna. Dalen menar att det kan vara bra att intervjuerna skrivs ut omedelbart efter det 

genomförts vilket jag försökte göra. Genom att göra det får man det bästa möjliga återgivning av vad 

informanterna faktiskt har talat (Dalen, 2007:69). Efter transkriberingen sparade jag alla inspelningarna 

som ljudfiler på min dator och på ett minneskort. Detta var för att om något var oklart skulle jag kunna 

gå tillbaka inspelningarna för att få klarhet. 

 

Jag gick systematiskt genom materialet för att hitta lämpliga kategorier som skulle hjälpa mig att förstå 

innehållet på en mer tolkande nivå. Dalen anser att forskaren måste systematiskt gå igenom materialet 

och denna process är spännande men också tidskrävande vilket jag upplevde också när jag sorterade 

materialet (Dalen, 2007:70). Vidare anser Dalen att forskaren vid planläggning av en undersökning 

väljer ut teman som är relevanta för att belysa projektets problemställningar (Dalen, 2007:84). Jag valde 

också teman som t.ex. funktion, reflektion eller betydelse i likhet med det som Dalen beskiver. Jag 

ansåg att dessa teman vara relevanta för att belysa mina frågeställningar och därmed uppfylla mitt syfte 

med studien. Jag började leta efter de valda temana i materialet och började koda dem. Dalen berättar att 
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det är en viktig del av analysen att urskilja områden som många har uttalat sig om (Dalen, 2007:84). 

Vidare menar Dalen att det är viktig att forskare inte låser sig fast vid bestämda indelningar, utan under 

analysprocessen är öppen för att upptäcka nya områden i materialet vilket jag hade i åtanke under 

processen (Dalen, 2007:86). 

6.5 Forskningsetiska principer 

 

I denna undersökning har etiska överväganden gjorts utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Jag var medveten om dessa forsknings 

etiska principer under hela min undersökningsprocess. Här nedan kommer en kort presentation de fyra 

kraven som etiska överväganden har gjorts utifrån och hur dessa har tillämpats under undersökningens 

gång. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om undersökningens 

syfte och om vilka metoder som kommer att användas i stora drag. (Vetenskapsrådet).  Jag informerade 

intervjupersonerna om undersökningens syfte och hur undersökningen skulle genomföras. Jag 

informerade även om omfattningen av intervjufrågorna och om tidsåtgången. Vidare informerade jag 

om att jag kommer ta hänsyn till forskningsetiska principer och dessa innebär att deltagandet är frivilligt 

och man kan avbryta intervjun när man vill. Jag berättade också om att alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer bara att användas i forskningssyfte. Informerandet 

skedde först via telefonen och sedan genom att skicka ett informations brev per e-post.  

Samtyckeskravet innebär att informanterna på första hand orienteras om allt som rör deras deltagande i 

undersökningen. Informanterna själva väljer om de vill medverka. Informanterna har rätt att bestämma 

själv om de vill avbryta sin medverkan och på vilka villkor de ställer upp (Vetenskapsrådet). Jag fick 

bekräftelse och därmed samtycke från intervjupersonerna antingen via telefon eller via e-post. I 

informationsbrevet framgick det att Intervjupersonerna kunde avbryta sin medverkan när de ville. De 

informerades om det även innan intervjun började, att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när de vill 

och de kunde själva välja vilka frågar de ville svara på. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att informanternas alla uppgifter ska antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt så att de inte kan identifierats av utomstående. Informanterna måste känna sig säker på 

att de uppgifter som lämnas under intervjun blir sekretessbelagda (Vetenskapsrådet). Jag informerade 

intervjupersonerna flera gånger om konfidentialitet att de skulle vara anonyma i studien och jag kommer 
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att använda fingerande namn. Jag sparade det samlade materialet på en säker plats så att ingen obehörig 

hade tillgång till det. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet till undersökningen enbart får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet). De uppgifter som samlats in kommer endast att användas för 

forskningsändamål i detta arbete. Intervjupersonerna blev informerade om att intervjuerna kommer 

endast att användas för forskningsändamål i detta arbete och inte till något annat och att materialet 

därefter skulle förstöras. 

7. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa mitt insamlade material och analysera det med hjälp av teori och 

tidigare forskning som har tagits upp i tidigare avsnitt. Genom analysen kommer mina frågeställningar 

besvaras  

Inledningsvis kommer här en kort presentation av mitt urval av informanter. På de fem förskolor som 

jag har valt fanns barn som hade väldigt olika bakgrunder enligt informanterna. Jag använder fingerade 

namn på grund av etiska skäl. 

Samtliga informanter berättar om vad högtiderna och traditionerna betyder för dem. De berättar även om 

anledningarna till varför de inte firar andra högtider och traditioner än de befintliga.  

 

Hanna 

Informanten är 40 år och har arbetat som förskolelärare i 18 år. Hon arbetar med barn mellan 3-5 år just 

nu. Intervjun med Hanna tog 33 minuter . 

Karolin 

Informanten är 32 år och har arbetat som förskolelärare i 4 år. Hon arbetar med 1-3 åringar just nu. 

Intervjun med Karolina tog 26 min. 

Sara 

Hon är 31 år och har jobbet so förskolelärare i 4 år. Just nu arbetar hon med barn 1-3 år. Intervjun med 

Sara tog 26 minuter. 

Malin 

Hon har arbetat som förskolelärare i 20 år. Just nu arbetar hon med 3-5 åringar. Intervjun med Malin tog 

35 minuter. 
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Julia 

Informanten är 41 år och har arbetat som pedagog i 20 år och som förskolelärare 1 år.  Hon arbetar med 

1-3 åringar just nu. Intervjun tog 27 minuter med Julia. 

7.1 Högtider och traditioner som uppmärksammas i förskolan 

Hanna berättar att de firar jul, lucia, påsk och midsommar på deras förskola. De uppmärksammar även 

alla hjärtans dag.  

 

Julia säger att även de firar jul, lucia, påsk och midsommar på deras förskola. De firar också halloween. 

Vidare berättar hon att de tidigare år också har firat högtiden eid och newroz men inte numera.  

 

Likt Hanna och Julia så säger Sara att de på hennes förskola firar jul, lucia, påsk och midsommar. De 

har startat ett nytt projekt där de planerat med att även uppmärksamma högtider som ingår i barnens 

kultur utöver de traditionella svenska högtiderna.   

 

Malin berättar att de på hennes förskola firar jul, lucia, påsk och en midsommarfest som de kallar för 

sommarfest. De firar även newroz för att det finns många barn och personal som firar den högtiden på 

den förskolan. Utöver dessa firar de också FN-dagen och halloween.   

 

Karolin säger att man firar jul, lucia, påsk och midsommar på deras förskola. De har också en egen 

högtid som de kallar för interkulturell middag som inte har någon kulturell tillhörighet.  

 

Det finns många olika svenska traditionella högtider men det är jul, lucia, påsk och midsommar som 

tillhör de vanligast förekommande traditionerna i förskolan. Detta framgår också som en gemensam 

nämnare för alla förskolor som presenteras ovan, att alla firar jul, lucia, påsk och midsommar. Firandet 

av dessa högtider är som Lunneblad beskriver etablerade inslag i förskolans verksamhet sedan länge 

(Lunneblad, 2006:75). Som det framgår av det förskolelärarna berättar är traditionerna att fira jul, lucia, 

påsk och midsommar en del av de traditioner som upprätthålls och bevaras.   

 

Utifrån mångfalden som förekommer på förskolorna har Sara och Malin börjat etablera nya högtider 

med andra kulturella inslag än de etablerade traditionerna. Exempel på andra traditioner som de 

uppmärksammar eller har planer på att uppmärksamma är bl.a. newroz och eid. De flesta av 

informanterna har även tagit till sig andra högtider som inte representeras i gruppen som FN-dagen, 

halloween och alla hjärtans dag som numera är internationella traditioner. Högtidsfirandet har vidgats 
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utifrån ett mer globaliserad perspektiv vad gäller traditioner. Detta framgår också på en av förskolorna 

som har skapat ett eget firande med en interkulturell middag som involverar alla oavsett kulturell 

bakgrund.  

7.2 Hur beskriver förskolelärarna arbetet kring högtider och traditioner 

De flesta informanterna berättade att de traditionella svenska högtiderna firas på nästan likadana sätt, 

speciellt julen och lucian.  Med den anledningen ges här nedan en gemensam beskrivning av hur arbetet 

kring de svenska högtiderna sker. Informanterna berättar att firandet av de svenska högtiderna jul, lucia, 

påsk och midsommar går mest på rutin som innebär att de sker på ett kontinuerligt sätt. Dessa högtider 

förbereds på samma sätt i förskolorna som ingår i undersökningen. Personal och barnen skapar 

symboliska figurer som står för julen och lucia. Till julen skapar man t.ex. julkort, tomtar, änglar, 

julgranskulor, bakar pepparkakor, lussekatter. De tänder adventsljus, sjunger och anordnar luciatåg och 

fika för föräldrar. Julledigheten påbörjar med en jullunch med barnen och personalen på förskolan.  

Till påsken skapar barnen symboliska figurer för påsken som t.ex. kyckling, hare och målar ägg samt 

påbörjar påskledigheten med en gemensam lunch på avdelningen. Midsommardagen förbereds med att 

barnen får gör blomkransar och klä midsommarstång. Midsommardagen firas utomhus där barnen och 

personalen sjunger, dansar och har en gemensam buffé för föräldrar och barn. Utöver dessa traditionella 

”svenska” högtider som informanterna kallar det firar också en del av de representerade förskolorna 

andra högtider som framgår nedan. 

 

Karolin berättar att man på hennes förskola förutom de traditionella svenska högtiderna firar en 

interkulturell middag genom att bjuda in barnens familj på en gemensam middag. Denna tradition 

innebär att varje familj ska ta med sig mat hemifrån som man ställer på ett buffébord och sedan äter alla 

tillsammans. Detta är en tradition som förekommer varje år på våren på den här förskolan. Karolin 

framställer vidare att man ändrat inslaget av firandet genom att man inte längre har någon maträtt med 

kulturell tillhörighet utan, familjerna tar med sig det de kan tillaga.  Hon menar att bara för att man 

kommer från ett ställe behöver det inte betyda att man kan laga den typen av mat. Det ska vara 

någonting man ska vara bekväm i berättar hon. 

 

Malin beskriver att de brukar fira newroz och FN dagen utöver jul, lucia, påsk och midsommar.  Hon 

berättar att de firar newroz genom att de gör upp eld i en stående eldstad som är specifik för den här 

högtiden. Vid firandet berättar de också för barnen på samlingen om eldens betydelse för den här 

högtiden. Malin beskriver vidare att barnen har på sig sina traditionella kläder den dagen. Personal och 
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barnen dansar och lyssnar på traditionell musik från den kulturen. De äter även mat som är kopplade till 

denna tradition när de firar.   

 

Malin berättar vidare att de firar FN dagen med att skriva och sätta upp en välkomstskylt på alla barns 

språk som finns representerade på avdelningen. Barn och personal sjunger olika sånger på barnens språk 

som de tränar på under flera veckor. Firandet av FN dagen avslutas med en gemensam buffé på 

avdelningen där föräldrarna tar med sig mat och förskolan bjuder på kaffe och tårta.  

Malin beskriver även arbetet runt anordnandet av midsommarfesten där föräldrar tar med sig någon 

traditionell maträtt från deras kultur som de tillhör. Vidare säger Malin att de också firar halloween där 

barnen klär ut sig och skapar egna figurer som sedan hängs upp i ett så kallat ”rörelserummet” och har 

spökdisko med spökmusik.  

 

Utifrån det Malin uttrycker i deras firande av sommarfester med traditionella maträtter kan man se att 

firandet av barnens kulturella högtid omvandlas till en mat temafest och på så sätt försummas kulturen 

som Benckert m.fl. uttrycker. Karolin däremot beskriver i sitt syfte när det gäller förändring av den 

interkulturella middagen en åsikt som är närmare till Benckert m.fl. Karolin säger att de har slutat säga 

till familjerna att ta med sig traditionella maträtter till den interkulturella middagen som de anordnar på 

förskolan. Enligt Karolin ska ”alla känna sig bekväma och laga det de kan och maten ska inte förknippas 

med kulturen, den skall vara utan ett kulturellt inslag”.  Att anordna kulturfester eller temadagar då och 

då räcker inte för att påminna oss om det mångkulturella samhället (Benckert m.fl.). Karolins tankar 

kring interkulturella middagar kan anses vara ett steg som visar ett nyfiket och förutsättningslöst sätt 

som är tänkt att skapa gemenskap och ett sätt att lära känna varandra. 

 

Julia nämner att man på hennes förskola firar traditionsenliga högtider. Hon berättar även att de firar 

halloween, men gör inte en stor ”grej” av halloween. De sjunger ”bara” spöksånger och har lite spökfest.  

 

Hanna säger att de på hennes förskola firar alla hjärtans dag med att barnen får skapa alla hjärtansdags 

kort utöver de traditionella högtiderna 

 

Sara berättar mera om de andra högtider som de planerar att fira framöver. De tänker fira dessa högtider 

genom att man lyfter fram de genom att t.ex. säga ”idag är det den här högtiden vi firar” och på 

samlingen prata kring högtiden som skall uppmärksammas. De har planer på att framöver ha inslag med 

sånger och dans eller mat som hör till den högtid man firar.  
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Arbetet de beskriver kring firandet av högtiderna skiljer sig något avseende andra högtider än de 

svenska traditionerna.  En del av informanterna anses ha ett interkulturellt synsätt som t.ex. Malin och 

Sara medan andra förskolelärare endast håller sig inom sina traditioner som Julia och Hanna. Begreppet 

interkulturell står för en interaktion mellan olika kulturer för att skapa möjligheter till förståelse och 

ömsesidig respekt. Och begreppet mångkulturell beskiver en situation där olika kulturer lever sida vid 

sida utan att samverka och interagera med varandra (Lorentz & Bergstdet). Dessa två aspekter avseende 

interkulturell synsätt och mångkulturalism utifrån definitionen av begreppen går att se i de flesta 

informanternas beskrivningar av deras verksamheter vad gäller firandet av högtider och traditioner.  

 

Som det framgår utifrån informanternas berättelser får de traditionella svenska högtiderna mest utrymme 

i verksamheten både tids- och arbetsmässigt. Detta ansåg Malin bero på att speciellt julen är en 

”universal högtid” som hon kallar det och andra informanter hade uppfattningen att man firade det för 

att man alltid har gjort så. En del av förskolorna ovan har börjat eller planerar att involvera andra 

högtider i verksamheten. På Malins och Karolins förskola har de lagt en del fokus på mat vid firanden 

av högtider.   

7.3 Varför förskollärarna anser att högtiderna de firar skall uppmärksammas 

Enligt Hanna firar de svenska högtiderna för att de är djupt förankrade svenska traditioner och det är 

”vår” kultur. Hon menar vidare att det är trevligt att alla barn får ta del av det och det är viktigt att 

barnen får det med sig om de ska växa upp här i Sverige så att de kan känna sig delaktiga i samhället. 

Hanna fortsätter att syftet med firandet är att föra vidare de svenska traditionerna och hoppas att ”de här 

barnen” fortsätter att fira dem.  

 

Julia anser i likhet med Hanna att barnen kommer att möta de svenska högtiderna i skolan och genom 

livet om de väljer att bo kvar i Sverige och bör därför känna till de svenska högtiderna. Barnen ska 

känna till dem för att de inte ska uppleva svårigheter senare. Båda kan anses ha ett monokulturellt 

synsätt då de anser att ”våra” svenska traditioner och högtider är de som skall utgöra grunden för 

firanden av högtider för att barnen skall inkluderas i det svenska samhället. Enligt Julia är barnens eget 

intresse skälet till att de firar halloween.   

 

I det Hanna och Julia säger om att ”våra” traditioner är det som ska föras vidare kan tolkas som att 

utgångspunkten är det monokulturella synsättet där den egna kulturen ses som det normala som 

Lahdenperä (2004) beskriver den. Dessa synsätt är värderingar och normer som påverkar och styr 

förhållningssätt och förståelsen av andra. Lahdenperä menar att i en heterogen skola kan lärare inte 
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längre utgå från att deras elever har samma värdegrunder, referenser och tankestrukturer som de själva. 

Hannas och Julias beskrivning av verksamheterna som framgår ovan kan tolkas som ett exempel på en 

homogen förskola jämfört med en heterogen förskola eftersom de andra kulturerna blir något obemärkta 

av dem. Att sträva efter homogenitet är också långt ifrån det interkulturella perspektivet. Då man inte ser 

kulturella skillnader kan man inte skapa gemenskap utifrån olikheter. Att möta olikheter är väsentligt för 

det interkulturella förhållningssättet.  

 

Sara säger att genom att fira alla barns olika högtider på förskolan vill de att det ska utvecklas förståelse 

för de olika kulturerna i det mångkulturella samhället och barnen ska också stärkas i sin egen kultur och 

identitet. Sara tillägger också att syftet med det nystartade projektet är också lyfta fram likheter och 

olikheter 

/.../Syftet är också lyfta högtiderna att jag menar vi lyfter julen, påsken, inte alla 

barn som firar det men ändå firar vi det här. Det är väl på samma sätt att lyfta 

likheter men ändå olikheter. Man firar jul men man firar också eid i den här 

kulturen och man firar någonting annat i någonting helt annan kultur. Det är också 

att få kännedomar om varandras olikheter men ändå man firar. Att det där är väl det 

är gemensamma. Att alla har en högtid…(Intervju med Sara, 2013-10-02) 

 

Det framgår av Saras beskrivning varför man firar andra högtider som inte är kopplade till de svenska 

traditionerna nämligen att lyfta fram olikheter och samtidigt likheter och på så sätt skapa gemenskap. 

Sara säger att ”vi alla har något gemensamt och detta är firandet som också är vår likhet och olikheten 

där vi firar olika högtider och på olika sätt”.  

 

Utifrån det Sara berättade kan man tolka det som att de försöker skapa en interkulturell kommunikation 

genom att bl.a. bejaka allas olika sätt att fira högtider och traditioner. Detta nämner även Lorentz & 

Bergstedt när de säger att det skapas möjligheter till att uppfatta varandra likvärdiga när vi märker att vi 

är både lika och olika samtidigt.  

 

Malin berättar att de börjat fira halloween efter barnens önskemål att göra det och att barnen tycker om 

att klä ut sig och ger barnen möjlighet att utveckla sitt skapande. Malin berättade också om varför de 

gärna vill införa firandet av andra kulturella högtider i verksamheten och inte bara den svenska. Hon 

förankrar detta till läroplanen där det enligt henne framgår tydligt att vi ska ta vara på våra egna 

traditioner samt andra än de egna svenska traditionerna.  
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/.../Det ingår i läroplanen där det står tydligt att vi ska uppmärksamma andras kulturer 

inte bara den svenska kulturen. Det är ju att vi ska ta vara på våra egna traditioner samt 

andras än vår egna svenska tradition utan alla ska få vara med. Vi har firat newroz och 

FN-dagen och det kommer vi att fortsätta med eftersom det här är en multikulturell 

förskola. Vi firar de traditioner som finns och sen lägger vi till när det kommer. Det är 

viktigt för barnen att ta del av en annan kultur… (intervju med Malin, 2013-10-04). 

 

Hon säger vidare att folk är mer globala idag och mycket mer på resande fot. Därför anser hon att det är 

positivt att barnen som går här får en större inblick i andra kulturer i och med att man firar deras 

kulturtraditioner. Enligt Malin utformades firandet av newroz utifrån önskemål från föräldrar. Personal 

med annan kultur förenklade genomförandet i verksamheten och det blev som ett naturligt inslag i den 

vanliga verksamheten. De uppmärksammar även FN dagen på denna förskola. Anledningen till att de 

firar är det att de vill uppmärksamma barnens rättigheter enligt Malin. 

 

Att lyfta upp olika högtider som är aktuella i förskolan för att utöka förståelsen för olika kulturer i 

samhället kan också leda till att den interkulturella kompetensen hos barnen utvecklas. Detta nämner 

även Lahdenperä som menar att när man lever och växer upp med och i olika kulturer utvecklas den 

interkulturella kompetensen.  

 

Förskolan är en av mötesplatserna för olika kulturer i det mångkulturella samhället. En plats där det kan 

utvecklas förståelse och respekt för andra med hjälp av en vidgad kompetens och förhållningsätt. Sara 

och Malin berättar att anledningen till varför de firar olika högtider är för att barnen ska få förståelse för 

olika kulturer i samhället samt en inblick i varandras kulturer eftersom vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle. Deras motiv till varför de firar olika högtider tycks vara ett exempel på interaktioner och 

processer med olika kulturer där samverkan skapar möjlighet till att bli medvetna om sina osynliga 

ramar. Detta är ett interkulturellt förhållningssätt som Lorentz& Bergstedt beskriver. En möjlig tolkning 

som man kan göra av Saras och Malins uttalande är att de ser förskolan som en plattform där förståelse 

och respekt mot varandras olika kulturer kan möjliggöras och utvecklas genom att lyfta alla barns 

högtider och traditioner. Detta visar ett interkulturellt förhållningssätt hos Sara och Malin. 

 

Förskolan är också en plats där grunden för att kunna bygga upp den egna identiteten läggs för de flesta 

barn. Enligt Sara är syftet med att de firar alla barns olika högtider på förskolan, att barnen också ska få 

möjlighet till att stärka sin identitet och egna kultur. Enligt Sara ska man inte låta den ena kulturen 

dominera över någon annan kultur utan båda ska lyftas fram lika mycket. Lahdenperä (2010) anser att 
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olika kulturer som får komma till uttryck kan möjliggöra valmögligheter för barnen beträffande 

identiteter och tillhörigheter. Saras beskrivning om varför olika högtider skall firas verkar utgöra ett 

exempel på vad Lahdenperä beskriver ovan. Barnen kan på detta sätt också få möjlighet till en 

interkulturell identitet. Detta medför valmöjlighet till flera olika kulturtillhörigheter och identiteter som 

kan leda till flerkulturidentitet och därmed undvika lojalitetskonflikter. 

 

Saras uttalande visar att man genom deras sätt att fira högtider stärker barnens egna kulturella identitet 

jämsides med den svenska tillhörigheten.  Med stöd av det som Lahdenperä beskriver kan ett arbetssätt 

såsom Sara skildrar vara ett medel mot marginalisering som orsakas av lojalitetskonflikter samt leda till 

utveckling av interkulturell kompetens hos barnen. I Malins beskrivning om varför de firar olika 

kulturers högtider kan ses som ett exempel på ett interkulturellt förhållningssätt när hon berättar syftet 

med att lyfta fram och öka inblick i olika kulturer och få insikt den globala världen.  

 

Karolin berättar att de firar de svenska högtiderna för att hon anser att de skulle kunna vara intressant för 

andra kulturer att se hur vi firar ”våra” högtider. Om den interkulturella middagen säger Karolin: 

 

/.../För att vi ska lära känna varandra och bygga en bra gemenskap. Att också 

föräldrarna får vara tillsammans mycket. För att vi har haft folk som har kommit 

och inte haft någon. De har inte känt någon i överhuvudtaget. Då blev det här 

middagen första porten i det nya samhället… (Intervju med Karolin, 2013-10-01). 

 

Malin och Karolin har samma åsikt om att förskolan fungerar som en inkörsport till samhället därför är 

det viktigt att föräldrar och barn känner sig välkomna. För många som har annan bakgrund än den 

svenska är kanske första mötet med Sverige, förskolan. Malin talar vidare att då är det viktigt att de 

känner sig väl bemötta och får trygghet. Förskolan är ”ju” första länken för många föräldrar enligt 

Malin.  

 

Sammanfattningsvis skulle man utifrån informanternas utsagor kunna säga att de svenska högtiderna går 

mest som en tradition utan något ifrågasättande eller reflektion om varför man firar dessa. De svenska 

traditionerna anses hos en del av informanterna vara djupt förankrade traditioner som enligt deras 

uppfattning är ”våra” traditioner som bör föras vidare för att inkluderas i det svenska samhället.  

 

Orsaken till varför man inför andra traditioner än de svenska skiljer sig mellan informatörerna. Julia 

anger orsaken till införandet av halloween vara utifrån barnens intresse. Utifrån det Sara och Malin 
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berättar, firar de flera andra högtider av likartade orsaker. Sara säger att de gör det för att det ska 

utvecklas förståelse för olika kulturer i det mångkulturella samhället. Malin tycks ha en liknande orsak 

men som utgår en hel del från läroplanen där hon anser utgöra grunden för hennes yrkesroll. 

7.4  Högtidernas och traditionernas betydelse enligt förskolelärarna 

Enligt Hanna är högtider mest ett tillfälle för det privata livet och något trevligt som man gör 

tillsammans. Hon anser också att traditioner är ”vårt” kulturarv som bör förmedlas vidare. Hon beskiver 

högtiders betydelse i arbetslivet så här: 

 

/.../Högtider är mera en privat tillställning för mig personligen. Just förskolan är en 

plats för att införa nya upplevelser till barnen och kunna delge dem. Även på svenska 

förskolorna firar man inte så mycket men barnen firar det oftast hemma. Här blir det 

på annat sätt, många firar inte alls det hemma. Då kan det vara en ny upplevelse och en 

ny kunskap också om man firar på förskolan… (Intervju med Hanna, 2013-09-30). 

 

Hannas kategorisering av förskolorna som svenska och icke svenska som det framgår i hennes uttalande 

ovan kan kanske ses som en uppdelning av ”vi” och ”dem” tänkandet i detta sammanhang. Lahdenperä 

menar att den interkulturella läraren kan utöka förståelsen för barnens bakgrund och kan få en förstålelse 

för de traditioner, värderingarna och uppfattningar som kan skapa konflikter mellan hemmet och skolan 

(Lahdenperä, 2010:31). Hanna anser att man bör introducera svenska kulturen till barnen eftersom de 

inte har möjlighet att få det hemifrån. Det kan tolkas som att Hanna visar ett exempel på det Lahdenperä 

beskriver att det är enklare att värna om rådande strukturer, normer och värderingar vilket också gör att 

förändring och utveckling försvåras. 

 

Sara tycker att är firandet av högtider är väldigt individuellt och är viktig för individen. Hon förklarar 

viktigheten i relation till vad hon anser och säger att om det är viktigt för henne så bör det också vara 

viktig för barnen. Enligt henne är det viktigt för barnen för att det är en del av deras kultur och deras 

identitet och många kanske känner att ”här lyfts min kultur, det här firar jag hemma också”.  

 

Karolin anser att man får en gemenskap utifrån högtider och traditioner med firandet av dem högtiderna 

som förekommer inom deras verksamhet. Hon säger även att många andra kulturer är intresserade av 

hur vi firar därför tycker hon att det är viktigt att man firar de svenska högtiderna. 
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Malin berättar att hon utgår från sin yrkesroll som förskollärare och anser att hennes privata åsikt inte 

ska komma till uttryck. Hon säger vidare att hon måste jobba utifrån läroplanen där barnens behov och 

intresse står i fokus. Malin berättar att vi måste ta del av andra kulturer eftersom vi lever i en global 

värld idag och det ingår vårt arbete.  

 

Julia berättar att högtiderna är något som man bara ska fira. Personligen har hon inget intresse för att fira 

andra högtider än de svenska traditionella i förskolan. Detta förklarar hon med att säga att hon utgår från 

sig själv som är svensk och därför anser bara att det är de svenska högtiderna som ska ingå in 

verksamheten. Vidare säger Julia att hon ändå inte kan tillföra andra högtider då hon inte har någon 

kunskap om dem. Däremot tycker hon att det ändå är viktigt att man visar intresse för varandra och 

varandras kulturer och på så sätt skapa respekt mot varandra. Dessutom säger Julia att det är viktigt att 

detta förmedlas till barnen.  

 

Informanternas beskrivning av betydelsen av högtidernas för dem visar som Lunneblad (2006) säger 

svårigheter hos pedagoger att använda samhällets mångfald som en resurs. Utifrån vad informanterna 

anser högtider har för betydelse för dem får högtider också en funktion i verksamheten. Har högtiderna 

däremot ingen betydelse utgör de inte heller någon funktion vilket kan tolkas utifrån informanternas 

uttalanden. Hannas berättelse kan tolkas som att mångfalden uppfattas en aning problematisk och därför 

inte lyfts upp i verksamheten som det är just nu.  

 

För Sara och Malin utgör högtiderna en betydelse och vision som beskrivs av Spowe som anser att 

lärarens uppgift bygger på visioner och politiska beslut. Detta innebär att den svenska skolan ska vara en 

skola för alla, med möjlighet till information och kunskap på lika villkor oavsett kön, klass, etnicitet, 

sexuell läggning eller funktionshinder.   

 

En utgångspunkt för interkulturellt förhållningssätt skull kunna vara såsom Spowe beskriver den, att 

läraren ska vara allmänt nyfiken och öppen för elever/barn med annan kulturell bakgrund än den 

svenska samt öka förmågan att kritiskt granska både den egna kulturen och andras kulturella kontexter. 

Dessa läraruppgifter är exempel på förutsättningar för en god interkulturell pedagogik.  

 

Det som kan tolkas utifrån informanternas beskrivningar är att de förhåller sig olika till olika traditioner 

på olika sätt. Utifrån en tradition och högtid kan man säga någonting om det samhälle och tid som 

beaktas. För att uppnå en interkulturell förhållningsätt behöver varje förskolelärare fråga sig om varje 

tradition/högtid måste hela tiden uppmärksammas och analyseras utifrån frågor som varför? av vem? 
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form och innehåll? enligt Herlitz vilket visar att det inte framkommer hos all informanterna. 

Anledningen till att ingen av informanterna tycks ställa sig dessa frågor kan vara osäkerhet hos 

pedagogerna om vad det innebär för förskolans arbete att Sverige är ett mångkulturellt samhälle.  

7.5 Förskolelärarnas reflektion med att uppmärksamma högtider och traditioner 

Efter beskrivning om högtidernas betydelse berättade de flesta informanterna om sina reflektioner kring 

högtidsfirandet i förskolan. De talade om svårigheter kring genomförandet på ett självkritiskt sätt, alltså 

med brister och förändringar de kan göra.  

 

Julia säger att de skulle kunna lyfta det lite mera än vad de gör nu och tillägger att de borde 

uppmärksamma andras också, alltså inte bara svenska högtider. Svårigheterna anser hon är att man 

oftast utgår mycket från sig själv. Man bör också ha ett intresse för andra högtider enligt Julia. Vidare 

anser Julia att det skulle vara enklare att lyfta fram en annan tradition och högtid om man har kunskap 

eller någon med den kunskapen i gruppen. Då kan den pedagogen som tillhör den kulturen eller som 

firar den högtiden tillföra det till barnen och förskolan. Eftersom Julia säger sig endast besitta kunskap 

om de svenska traditionerna kan hon då bara tillföra den till verksamheten. Hon talar vidare om att de 

tidigare samarbetade med en kollega som var från ett annat land och då blev det ett naturligt inslag i 

verksamheten med att fira t.ex. eid då hon visste varför och hur man firade det. Julia nämner också att 

det är tidspress i förskolan. 

 

Hannas reflektioner kring andra kulturella högtider utöver de svenska traditionella uttrycker hon som 

något trevligt och tilläger att de i sin verksamhet inte gör det. Hanna tror att det skulle var väldigt svårt 

att genomföra det just nu. Hon anser att man nästan skulle behöva ha det som ett projekt där föräldrar 

behöver involveras i verksamheten och ifrågasätter om man verkligen behöver lära sig och fira andra än 

de svenska högtiderna. Hanna säger att hon själv inte har några kunskaper om andra högtider än de 

svenska och tycker att det är en fråga om tid att fira alla befintliga högtider. Hanna säger också att 

firandet av andra högtider absolut skulle tillföra någonting för alla och barnen skulle få lära sig mer om 

olikheter redan när de är små. Hanna berättar att man ibland måste prioritera och då väljer man bort en 

del i verksamheten. För Hanna utgör det svenska språket en viktig aspekt i det mångkulturella arbetet 

för att barnen med annat hemspråk än svenska skall få en bra svenska. 

 

Deras uttalande kan tolkas som att informanterna Hanna och Julia är positiva till att man ska lyfta fram 

alla barns högtider och traditioner på förskolan för att det tillför något. Även om de talar positivt berättar 

de också att de har svårigheter att lyfta fram barns olika högtider och traditioner som representeras i 
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verksamheten. Enligt Lahdenperä (2004) är inte svårigheterna i sig något skäl till att inte skapa en 

interkulturell pedagogik. För att ett sådant perspektiv skall bli möjlig behöver man se möjligheterna i 

kulturella skillnader. Jag tolkar det som att Hanna och Julia anser att det är lättare för dem att arbeta med 

de redan haft under många år. Hanna och Julia har trots svårigheterna som de beskriver en positiv 

inställning till andra kulturer som förhoppningsvis kan underlätta införandet av andra traditioner och 

högtider i verksamheten. Ett interkulturellt förhållningssätt kan då också bli aktuellt om man är öppen 

för olika kulturella uttryck och samspelar och konfronteras med olika synsätt såsom Lahdenperä (2004) 

påpekat. Vidare anser Spowe att förskolelärarens förhållningssätt utgör grunden för en likvärdig 

lärandemiljö till det enskilda barnet i en mångkulturell förskola. Mera nyfikenhet, intresse och öppenhet 

skulle förenkla integrering av andra kulturella högtidsfiranden i verksamheten. Jag tolkar att man med 

ett interkulturellt förhållningssätt nödvändigtvis inte behöver en pedagog med en annan kulturell 

bakgrund för att lyfta fram olika kulturer som förekommer i verksamheten, utan att detta kan 

möjliggöras med ett interkulturellt synsätt hos pedagogerna 

 

Sara berättar om sina reflektioner kring högtidsfirandet med att säga som hon tidigare nämnt ovan att 

man firade de svenska traditionella högtiderna för att man alltid har gjort det. Man har alltså tagit för 

givet och haft inställningen om att det skall vara så. Sara säger att de som kommer med hinder om 

tidssvårigheter att kunna utföra firandet av andra högtider bör relatera till hur mycket tid man lägger ner 

på firandet av t.ex. jul och påsk, ibland upp till en månad. Sara anser att det inte är tiden som är ett 

hinder även om den kan vara ett stort dilemma, utan inställningen till att fira andra högtider än de 

svenska. Hon har tidigare berättat att de trots dessa tidssvårigheter försökt införa firandet av andra 

högtider. Sara berättar vidare att:  

 

/.../ Det är nästan a till o i det här yrket att man känner till barnens bakgrund i form av 

kultur eller liksom vad som helst. Detta är viktigt dels för deras identitet och också för 

att förstå dem. Eftersom har man olika erfarenheter. Om man känner till barnens 

erfarenhets värld då underlättar du också i din planering att hur bemöter jag det här 

barnet eller den här gruppen… (Intervju med Sara, 2013-10-02).  

 

Saras reflektioner kan tolkas som att hon anser att lärarens öppenhet och nyfikenhet är en förutsättning 

för interkulturell kompetens. Detta märks när hon talar om sin yrkesroll, att läraren måste vara öppen 

och lära sig om barnens kultur och bakgrund som ska leda till kommunikation mellan individer med 

olika etniska eller kulturella bakgrunder. Paralleller kan dras mellan det Sara säger och det som 

Borgström och Spowe beskriver om förhållningssätt och kompetens.  Borgström och Spowe (2007) 
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skriver, för att öka den interkulturella kompetensen ska läraren söka kunskap om etniska minoriteter och 

läraren ska också vara allmänt nyfiken och öppen för elever/barn med annan kulturell bakgrund.   

 

Saras reflektion är också att man genom att lyssna på barnen och införskaffa information från föräldrar 

skaffa kunskaper om barnens bakgrund och erfarenheter och knyta an de till verksamheten. Även 

Lahdenperä (2010) menar att för att nå ett interkulturellt förhållningssätt måste läraren vidga sin 

kompetens och utmana de mönster som har satt sin prägel på verksamheten vilket kan tolkas i Saras 

reflektioner om kunskapens betydelse vad gäller barnens bakgrund. 

 

Malins reflektioner handlar om konkreta utgångspunkter som de har till hands. Hon säger att de är 

öppna för alla barns kulturer som förekommer på förskolan. För att genomföra ett sådant arbete är 

föräldrarnas och barnens intresse och behov samt personalens kunskap avgörande. Malin anser också att 

man i dagens samhälle kan få information på ett lättillgängligt sätt men självklart är det ett plus med 

personal som har en annan bakgrund än den svenska. 

 

Karolin berättar om att hon egentligen inte har reflekterat över varför man firar de högtider som de firar 

i sin verksamhet.  Hon har då tänkt på vad som förhindrat de att arbeta med alla barns högtider och 

traditioner som finns i verksamheten. Hon säger att det var enklare att planera och prata om olika 

högtider när man hade den mångkulturella almanackan där många högtider framgick, framför sig. 

Karolin säger även att det blir svårt att uppmärksamma andra kulturella högtider än de svenska när 

barnen är så små, det blir svårt att hitta en bra språklig nivå. Karolin har även reflekterat över behovet av 

samarbete med lärare från andra kulturer. Hon säger att det är en nackdel när all personal är av svenskt 

ursprung och anser att det också är spännande att jobba med någon från en annan kultur än den svenska. 

Det skulle bli lättare att införa firanden av andra högtider än de svenska med personal som har annat 

ursprung.  

 

Även om de flesta informanterna talar om att det är positivt att uppmärksamma olika högtider nämner de 

samtidigt svårigheterna med att genomföra det.  Som orsaker till dessa svårigheter uttrycker de flesta 

informanter bl. a. att de inte har tillräckliga kunskaper om barnens kultur eller att det är svårt att komma 

ihåg när högtiderna infaller. De berättar även att det inte finns intresse hos föräldrarna eller att de inte 

har tillräckligt med tid för att genomföra det. Förutsättningarna för ett sådant arbete inom förskolan 

skiljer mellan informanterna.  
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8. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilka högtider som firas i ett 

antal mångkulturella förskolor och varför man väljer att uppmärksamma dem. Undersökningen besvarar 

frågorna genom förskolelärarnas beskrivning med arbetet kring högtider och traditioner. Jag undersökte 

även hur förskolelärarna reflekterar kring betydelsen med att uppmärksamma högtider i förskolan. Jag 

har utifrån ett interkulturellt perspektiv analyserat förskolelärarnas reflektioner och beskrivningar kring 

arbetet med högtider och traditioner.  

 

Den första frågeställningen i studien var att undersöka vilka högtider och traditioner som 

uppmärksammades och varför man på respektive förskola gjorde det. I svaren framkom det att i alla fem 

förskolor firades lucia, jul, påsk och midsommar rutinmässigt och av en del förskolelärare ansågs vara 

”våra” svenska traditioner som skulle läras ut och föras vidare.  Ronström, Runfors & Wahlström (1995) 

har i sin tidigare forskning visat att det finns en uppfattning hos personalen om att den gemensamma 

kulturen skall vara svensk på förskolan vilket också framkommer i mina studieresultat. En sådan 

uppfattning möjliggör inget samspel med andra kulturer och försvårar integration. Oavsett om detta görs 

medvetet eller omedvetet blir resultatet inget annat än assimilering (Ronström, Runfors & Wahlström, 

1995). En del av tankesätten när det gäller att den egna svenska traditionen skall utgöra den 

gemensamma kulturen finns än idag att finna hos personal på förskola.   

 

En positiv utveckling går däremot att uppmärksamma hos de flesta när det gäller att införa firandet av en 

del andra högtider som har ett annat ursprung än det svenska som t.ex. halloween, newroz och eid. En 

del av de nytillkomna högtiderna såsom halloween beror antagligen på globaliseringen och påverkan 

genom medier där syftet kan vara kommersiellt. Syftet verkar vara uppnådd då det visar sig att 

majoriteten av undersökta förskolor tagit till sig denna tradition. Det verkar dock svårare utifrån 

förskolelärarnas beskrivningar att genomföra minoriteters högtidstraditioner. Orsakerna de nämner till 

varför de inte uppmärksammar beror enligt de på tidsbrist, kunskapsbrist och en syn på att överlåta detta 

som föräldrars plikt. Lunneblads studieresultat visar att pedagoger har svårigheter att använda 

samhällets kulturella mångfald som en resurs i arbetet. Det finns många anledningar till detta men 

osäkerhet hos pedagogerna om vad Sverige som ett mångkulturellt samhälle innebär för förskolans 

arbete är en av dem främsta. Detta kan även tolkas utifrån mina resultat. Det verkar som om en del 

förskolelärarna inte tagit till sig befintliga strategier för hantering av olikheter som Ronström m.fl. har 

kommit fram till i sin studie. Det verkar enklare att införa uppmärksammande av någon högtid som är 

mer populär och firas av många vilket leder till att den högtiden blir en naturlig del av verksamheten 
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som t.ex. halloween. Detta tyder på att införandet av andra högtider inte beror på om det är en svensk 

tradition utan avgörs utifrån det kommersiella och majoritet. 

 

Ronström m.fl. har i sitt resultat visat att ribban för att uppfatta olikheter som problem höjts. Utifrån 

mina resultat verkar den fortsätta att öka då några av förskolelärarna har visat att det är går att införa 

firandet av andra högtider än de svenska. Dock behöver man i sitt yrke som förskolelärare lämna ifrån 

sig sina egna värderingar och normer och uppfylla läroplanens mål där också ett arbete med kultur 

framgår. Lunneblads studieresultat gällande mångfaldsarbete inom förskolan visar hur mångfalden 

osynliggörs genom pedagogernas sätt att hantera den kulturella mångfalden i barngruppen och att på 

svårigheter inom förskolan utifrån samhällets kulturella mångfald samt (Lunneblad, 2006).  

 

Reflektionerna kring betydelsen att uppmärksamma högtider varierar bland förskolelärarna där en del 

inte ens har reflekterat förrän de har ställts inför den frågan och andra har fått tillfälle att uttrycka sina 

reflektioner. Bland reflektionerna finns ifrågasättande om behovet av andra kulturella högtider i 

förskolan. Samtidigt anser de att det vore trevligt men svår genomförbart på grund av kunskapsbrist och 

tidsbrist som enligt förskolelärarna kunna vara genomförbart med en personal som har en annan 

bakgrund. Visst skulle det vara en resurs med personal som har annan bakgrund än den svenska men det 

verkar finnas inställningar om att undgå sitt ansvar genom att lägga detta på någon annan. Att någon har 

en annan bakgrund innebär inte alltid att den besitter den kompetensen. Inställningen verkar utgöra 

grunden för att mångkulturellt arbete som bara innebär en inriktning på att lära svenska. 

 

Det anses också vara svårt att anpassa verksamheten till barnens ålder och de tycker att det är viktigare 

att lägga ner tid på att utveckla det svenska språket. Min undersöknings resultat har visat att dessa inte är 

godtagbara skäl då andra förskolelärare har visat att det går att genomföra det. Kunskap är längre ingen 

brist då vi lever i ett IT-samhälle och kan finna i stort sett all kunskap vi söker. Tidsbristen må vara en 

bristvara men i jämförelse med den tid som spenderas på firandet av de svenska traditionella högtiderna 

utgör inget skäl.  

 

Runström m.fl. visade i sin undersöknings resultat att blandningen av språk, livsstilar, seder och bruk är 

så stort att det svenska framstår som den enda möjliga gemensamma nämnaren. Om förskolan ska 

fungera, om alla ska kunna vara med behövs det att alla förstår svenska och svensk kultur. Min studie 

visar också en sådan uppfattning om att den gemensamma kulturen ska vara svensk som enligt min åsikt 

beror på praktiska skäl hos personalen. Förskolans verksamhet baseras inte bara på lärandet av språk, 

utan att använda språk som ett verktyg som i sin tur kan uttryckas via bild, dans, sång, musik mm. I 
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detta avseende går det alltså att införa nya verksamheter oavsett ålder eller språkliga kunskaper bara 

man söker alternativ.  

 

Det är också förvånande att ingen har reflekterat till vem ett mångkulturellt arbete kring högtider arbete 

riktar sig till. Bland förskolelärarna verkar det finnas en inställning om att kulturella inslag i 

verksamheten syftar endast till barn med annan bakgrund som även Lunneblads resultat visade. Den 

kulturella mångfalden blir på så sätt inte en identifikationsmöjlighet i sig inom förskolans verksamhet 

och står för det annorlunda (Lunneblad, 2006). Utifrån mina resultat har jag kommit fram till samma 

slutsats som Lunneblad har i sin undersökning, att förskolelärarna behöver utöka diskussioner kring vad 

ett mångkulturellt arbete innebär för verksamheten. De resultat jag har fått utifrån min undersökning 

visar på liknande sätt som Ljungberg har kommit fram till, att förskolan utgör en central roll som 

kunskapsförmedlare och som reproducent av självklara normer och värderingar och på grund av att det 

inte diskuteras. 

 

Traditioner och högtider är något som berör alla på ett eller annat sätt och förskolan bör på en global 

nivå ge utrymme till högtider och traditioner som finns i verksamheten. Det var intressant att se att de 

flesta av förskolelärarna tycker att det är positivt med att lyfta fram olika traditioner och högtider. Det 

var också positivt att de insåg att de kanske borde arbeta mer med det. Deras positiva inställning tror jag 

beror på att samhället är mångkulturellt och därmed förskolorna också. Detta gör så att det känns 

naturligt för dem att inkludera barnens högtider och traditioner i verksamheten nu jämfört med tidigare. 

Men om man nu väljer att uppmärksamma majoritetskulturens traditioner kan det också innebära risk för 

att exkludera barn från minoritetskulturer. Det svenska kulturarvet bör också uppmärksammas parallellt 

med andra traditioner och högtider för att förstärka barnen i deras flerkulturella identitet.  

 

De slutsatser jag kan dra utifrån resultatet i denna uppsats är att mina förväntningar inte överrensstämde 

med resultaten. Jag trodde att det monokulturella synsättet hos förskolelärarna skulle dominera och 

utifrån det berätta att de bara firar de svenska högtiderna och traditionerna. Därför blev jag förvånad 

över att alla informanter hade en positiv inställning till mångkultur. Detta är en av förutsättningarna för 

att skapa ett interkulturellt synsätt vilket jag hoppas kommer att finnas hos alla förskolelärarna och med 

mera insatser från politiskt håll och utbildningsväsendet. Det verkar fortfarande finnas mycket arbete 

kvar att göra för att kunna uppfylla betydelsen av begreppet interkulturellt perspektiv. Jag anser att 

Sverige har varit mångkulturellt under en längre tid nu och därför är det på tiden att förskolan använder 

sig av en interkulturell pedagogisk synsätt. Det är också lika viktigt att barn med svensk bakgrund får ta 
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del av de olika kulturer som finns representerade för att kunna utveckla ett synsätt som ser över 

kulturgränser.  

 

Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle med människor med många olika traditioner och 

kulturer. I förskolan möts barn med olika kulturella bakgrunder. De bär med sig många olika högtider 

och traditioner. Förskolan i Sverige firar av tradition jul, lucia, påsk, midsommar etc. Dessa svenska 

högtider och traditioner förbereds på olika sätt t.ex. genom att pyssla, baka m.m. Andra högtider som 

inte har koppling till svenska högtider men är en del av barns kultur uppmärksammas inte på samma sätt 

i förskolan. Styrdokumenten säger att förskolan ska bevara barnets kulturarv och även belysa andra 

kulturer. Det säger även att förskolan har ett ansvar att tillgodose alla barns behov. Lärarna har inte 

tillräckligt kompetens och verktyg för sådana situationer som berör barns kulturfrämjande. Om vi ska 

som lärare ska kunna bevara varje barns kultur måste vi öka vår kunskap, vidga vår syn och ta reda på 

hur alla firar sina olika högtider och traditioner. Genom ett nära samarbete med föräldrarna kan 

pedagogerna få kunskap om familjens traditioner och högtider och utifrån uppmärksamma dem. Genom 

dessa samarbeten får också föräldrar kunskap om dem svenska traditioner och högtider som firas i 

förskolan. När olika kulturer öppet synliggörs för varandra är det lättare att ta till sig en ny tradition 

annars kan kulturmöten bli förvirrande och leda till kulturkrock.  

 

Jag har nu fått en större förståelse för hur viktigt det är att som lärare ta tillvara på de olika kulturers 

högtider och traditioner som kan finnas i verksamheten. Men också att det är lika viktigt att lyfta fram 

detta i både en homogen- och heterogen förskola för att alla barn ska få ta del av det mångkulturella 

samhälle som vi lever i. 

8.1 Vidare forskning 

Ett eventuellt uppsatsförslag kan vara att genom en fallstudie undersöka hur pedagogerna arbetar med 

högtider och traditioner på mångkulturella förskolor. Man kan även undersöka om hur högtider och 

traditioner uppmärksammas i homogena förskolor. Ett annat uppsatsförslag skulle kunna vara att 

undersöka hur mycket utrymme olika högtider och traditioner får i skolan? Om de arbetar med det och i 

så fall hur de arbetar lärarna med dem i klassrummet? 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide – högtider och traditioner 
Bakgrundsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat som förskolelärare? 

4. Vilka åldrar arbetar du med nu? 

5. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

6. Vad arbetade du med innan?(bakgrund) 

7. Vilka barn går på denna förskola? (Vad har barnen för bakgrund, kulturellt)? 

Allmänna frågor 

8. Vilka högtider och traditioner uppmärksammas/firas på er förskola? Hur brukar ni 

fira/uppmärksamma dessa i er verksamhet?  

9. Hur mycket tid och resurser läggs på högtider och traditioner som uppmärksammas här?  

10. Diskuterar ni med varandra i arbetslaget kring högtider och traditioner och dess firande t.ex. hur 

mycket plats ska de ha i verksamheten, varför firar man, osv.?  

11. Får alla barns högtider samma förutsättningar eller finns några som får mer eller mindre?  

12. Får barnen information om den högtiden som firas eller uppmärksammas? Brukar ni 

prata/samtala om det med barnen? Om ni gör det vad tar ni upp då? 

13. Brukar barnen prata om sina högtider som firas hemma utöver som firas på förskolan? Om dem gör 

det brukar ni arbeta vidare med dessa?  

Specifika frågor 

14. Vad är en högtid enligt dig? Tycker du att det är viktigt med högtider? Varför firar man högtider 

tror du?  

15. Hur tänker du kring högtidsfirandets betydelse och funktion i förskolan?  

16. Hur upplever du att högtider och traditioner uppmärksammas i förskolan? Tycker du att högtider 

uppmärksammas tillräckligt i förskolan?  

17. Hur gör ni för att barn ska få lära sig mer om varandras högtider som är en del av deras 

bakgrund? Tycker du att det är viktigt för barnen att lära sig mer om varandras högtider? Hur 

tänker du kring det? 

18. Tycker du att är det positivt att uppmärksamma några icke svensk högtider på förskola? Varför i 

så fall?  
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Avslutande frågor 

19. Vilken av de högtider som ni firar/uppmärksammas på förskolan är mest uppskattad bland 

barnen? Hur visar sig det?  

 

20. Har ni förändrat firandet av en eller flera högtider genom åren, och varför har ni gjort det i så 

fall? 

 

21. Har du något mer du vill berätta som du tror kan vara intressant för mig att veta angående 

högtider och traditioner? 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 
 

Hej!  

 

Jag är en student från Lärarutbildningen på Södertörns Högskola som är inne på sin sista termin nu.  Jag 

håller på att skriva mitt examensarbete nu. Mitt ämne handlar om Högtider och traditioner i förskolan. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur mångkulturella förskolor arbetar med olika högtider i sin 

verksamhet. Jag vill också ta reda på vad högtider har för betydelse i förskolan enligt förskolelärarna. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring detta ämne. Men jag behöver också genom 

intervjuer som metod ta hjälp av er förskollärare som är verksamma i mångkulturella förskolor. 

Intervjun kommer att består av ungefär 21 frågor och jag hoppas på en givande diskussion. Intervjun 

beräknas att ta mellan 30-40 minuter. Intervjun kommer att spelas in. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Detta innebär att din deltagande 

är frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer bara att användas i forskningssyfte. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare för 

mer information.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Oya Bozkurt    

 

 

 


