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The purpose of this paper is to examine how preschool educators reflect about celebrating holidays 

in preschool settings. We interviewed six educators from three preschools. Two of the preschools 

are independent preschools with religious profiles; Jewish and Muslim. The third preschool is a 

municipal preschool without a religious profile. In our interviews we aimed to examine how 

holidays are celebrated, how the educators think and reflect about the function of the holiday 

celebration, and how the educators relate to holiday celebrations that are not directly connected to 

their own profile. Which similarities and differences can we see among the educators' stories about 

holiday celebration in preschool settings? 

 

Our main questions are: 

- What comprises the concept of holiday celebration, according to the educators in their own 

preschool setting? 

- Which function do the holidays have? 

 

Our research approach is phenomenography which seeks its results in qualitative interviews. With a 

qualitative analysis you can determine the educators own perception of the phenomena you want to 

examine. Our method of choice is there for qualitative interviews. In the results from the study we 

saw that using holiday celebration has a strong connection, according to the educators, to culture 

and identity. They use holiday celebrations as both an identity-generating function as well as a way 

to integrate both families and many objectives from the preschool curriculum.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack till alla pedagoger och förskolechefer som medverkat och gjort det möjligt för oss att ta 

del av era erfarenheter! Förutom de delar vi tar upp i uppsatsen har vi fått delta i intressanta 

samtal där vi vidgat våra vyer om hur man kan arbeta med högtider i förskolan. 
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Inledning och bakgrund 

 

"                                                                                                      

           - och mellanstadiet gi                                                                           

                                                                                                           

                          diskussionen om kyrkan skulle vara en sj                                  

                                                                                                     

                                                                                                        

                                           "     "                                                       

                                                                                         "              

                                  vi           "                                                              

                                                                                                           

                              med till kyrkan men att jag fick stanna         medan firandet pågick 

inomhus." 

Anonym, ej deltagare i studien 

 

Detta exempel väckte några frågor hos oss: Vilken funktion fyllde firandet i kyrkan för eleverna? 

Varför valde man att fira i kyrkan om nu flera inte ville delta? Vilken funktion fyllde det för lärarna 

att eleverna skulle fira i kyrkan? För vem var firandet till för? 

 

                                                                                                  

                                                        ofta tas                                          

                                                                                               och skola. 

 

                             -                                                    "            " 

                                                                                                    

                                                                                      perspektiv 

har varit en aspekt som vi har             "                                                  

                                          förskolan?" har varit en vanlig fundering. 

Diskussionerna har inte varit kopplade till kurser eller uppgifter som varit direkt kopplade till detta 

ämne, de har snar                                                                                   

   att förskollärarutbildningen vi för närvarande studerar vid inte längre har någon specifik kurs 

som berör ämnet religion. Eftersom vi trots det stött     dessa diskussio                                 

            att undersöka detta närmare. Varför lärarutbildningen valt att inte ha någon kurs om 

religion på förskollärarprogrammet vet vi inte.  
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Bakgrund 

I läroplanen för förskolan (2010) utformas förskolans uppdrag och värdegrund samt riktlinjer och 

mål för verksamheten. Det tas bland annat upp att ”      barn ska i förskolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.." (2010, 

sid. 4). Alla föräldrar ska även känna förtroende till att de kan lämna sitt barn på förskolan och veta 

att "barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra            ” (2010, sid. 

5). Förskolan ska även bidra till att "barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell             ” (2010, sid. 7). I förskolans 

uppdrag ingår det också att "utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till 

     ” (2010, sid. 6). Vidare tas det upp att förskolan ska uppmuntra till att stärka barns förståelse 

för sig själva och av andra människors olika uppfattningar och levnadssätt. Ett mål är att bidra till 

att barn utvecklar ”            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" 

(2010, sid. 7). 

 

Det som är gemensamt för dessa läroplansmål, förutom sin koppling till religion/kultur/tradition, 

enligt oss är att de alla behandlar en tanke om en värdegrund där allas kulturer ska speglas. De 

syftar till en trygghet för att alla ska kunna komma till förskolan som den man är, och undkomma 

att bli diskriminerad.  

 

Tidholm och Lilja (2004) beskriver att seder och traditioner förändras genom tiderna. Vissa glöms 

bort medan andra formas om. Detta gäller i stor utsträckning för de svenska sederna som ofta har 

mycket gamla rötter som kan följas långt tillbaka i tiden. Även många av de traditioner vi firar här i 

Sverige har kommit utifrån. Vissa seder och traditioner är så gamla att man har glömt deras 

ursprung men ändå firar man dem för att det har man ”      ” gjort och man har blivit fäst vid dem. 

De bidrar dessutom till att ge människor en tidsuppfattning och man får en ram om hur året flyter 

på. Många av sederna i Sverige är knutna till de skiftningar som årstiderna ger. I Sverige firar man 

till exempel Lucia och tänder ljus vid advent och man firar midsommar för att välkomna sommaren 

och att man har klarat av en kall vinter (Tidholm & Lilja, 2004, sid. 11). 

Vidare förklarar Tidholm och Lilja att man i Sverige genom tiderna gärna har anammat 

moderniteter. De skriver att Sverige har varit bra på att undvika krig, och att välfärden och tron på 
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det nya, folkhemmet som det kom att kallas i Sverige, bidrog till att gamla seder och traditioner 

glömdes bort. I Sverige idag lever dock det gamla och det nya parallellt. Nya seder och traditioner, 

som bland annat har tillkommit genom människor som har invandrat och genom media, kommer 

med tiden förenas med det som anses som svenskt skriver Tidholm och Lilja. Men även landets 

gamla seder och traditioner har återkommit med tiden. Dessutom har daghem och skolor ett stort 

socialt inflytande, där det förhoppningsvis finns en blandning av olika kulturer (Tidholm & Lilja, 

2004, sid. 12). 

Begreppsdefinition 

Vi har valt att kort definiera tre begrepp som vi anser är väsentliga för vår undersökning och de tre 

begreppen är: högtid, ritual och tradition. Ordet högtid definieras som något som skiljer sig från 

vardagen. Det kan handla om något som har en speciell mening och/eller något som har en mer 

allmän mening (Nationalencyklopedin, Högtid, årtal saknas). Ritual syftar egentligen till en ordning 

eller regler som gäller för en rit eller vid en ceremoni. Det är ett rationaliserat beteende med en 

symbolisk mening. Ritualers sociala funktion är att stärka och verifiera kollektivets samförstånd 

kring dess primära betydelse (Nationalencyklopedin, Ritual, årtal saknas). Och till sist så har vi 

begreppet tradition som beskrivs som det omfattade social arv som går genom tiderna från 

generation till generation. Det kan delas upp till flera olika traditionsformer. Alltifrån de inre 

traditionerna som innefattar tro, värderingar, synsätt och så vidare till beteendetradition som 

innehåller seder, arbetsformer och mer (Nationalencyklopedin, Tradition, årtal saknas). 

Begreppet kultur anser vi också är relevant för vår undersökning. Därför har vi även valt att i största 

möjliga mån försöka beskriva vad begreppet kultur innebär för oss i denna studie. Johan Fornäs 

(2012) beskriver att det finns många olika sätt att se på kultur. Han menar att det är svårt att komma 

fram till en enda betydels               ”      ”                                                 

definieras begreppet för att få en stipulativ definition av det (2012, sid. 7-8). Vidare försöker Fornäs 

kontextualisera begreppet genom att skilja ut fyra huvudsakliga perspektiv och ett av dessa är det 

hermeneutiska kulturbegreppet. Det hermeneutiska kulturperspektivet kopplas till någon form av 

meningsskapande. De meningsskapande tolkningarna gestaltar Fornäs genom ett triangelförhållande 

mellan texter, subjekt och kontexter (2012, sid. 52-54). I detta triangelförhållande mellan 

symboliska föreställningar, mänskligt skapade ting och samverkande praktiker formar de 

tillsammans identiteter, sociala världar och mening. Med mening menar Fornäs att man ser förbi ett 

visst materiellt tecken, text eller ting i sig självt och tittar istället mot något annat som är dess 

betydelse. På så sätt är meningsskapande en imaginär konstruktion av något där det materiella är 

frånvarande. Detta skapande kräver en mänsklig tolkningsaktivitet och på så sätt skapas mening i 
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samspelet mellan subjekt och texter. Meningsskapandet går även att rikta mot subjekten själva och 

när man då tolkar och tilldelar sig själv eller andra något så kallas den mening man då skapar för 

identitet. Dock räcker inte subjektens identiteter och texternas mening för att få en komplett 

förklaring kring kulturförståelse, utan detta är beroende av en social kontext. Kontexten påverkar 

hur människor tolkar texter beroende på när och var deras möte sker. Dessa tre sorters resultat av 

meningsskapande praktiker är de som definerar det hermeneutiska kulturbegreppet (2012, sid 52-

53). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är                                           tre olika förskolor undersöka 

hur pedagogerna resonerar och reflekterar kring högtider i förskolan. Två av de förskolor vi valt att 

besöka har religiösa profiler, en med muslimsk profil en med judisk profil. Den tredje är en 

kommunal förskola. För att uppnå vårt syfte avser vi att i intervjuerna undersöka på vilket sätt 

högtider firas, hur pedagogerna tänker och reflekterar kring högtidernas funktion samt hur 

pedagogerna relaterar till högtider som inte är direkt kopplade till respektive profil. Vilka likheter 

och skillnader kan vi se bland pedagogernas berättelser om högtidsfirande i förskolan? 

  

Vi undersöker detta genom två frågeställningar, dessa är:  

   

* Vad innefattar begreppet "högtid" enligt pedagogerna själva - inom deras egen verksamhet? 

* Vilka funktioner har högtidsfirandena enligt pedagogerna själva, inom deras egen verksamhet?  
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Teori 

I detta avsnitt tar vi upp de teoretiska perspektiv vi valt för vår undersökning. Vi presenterar vår 

forskningsansats och hur det närvarande forskningsområdet ser ut utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

Fenomenografi 

I vår undersökning belyser vi och får syn på variationer i pedagogers förhållningssätt till högtider. 

Genom intervjuer med pedagoger på de utvalda förskolorna har vi studerat deras uppfattningar 

kring fenomenet högtider och vilken funktion de anser att firandet av högtider har för deras 

verksamhet. Därför har vi valt att använda oss av en fenomenografisk forskningsansats. 

 

Fenomenografin är huvudsakligen en forskningsansats som är kopplad till hur människor i en 

situation uppfattar något och det uppfattade blir det centrala (Kroksmark, 2007, sid. 5). Det är en 

systematiserad kunskap om hur fenomen uppfattas av människor. Fenomenografin är empiriskt 

grundad genom intervjuer med människor. Man undersöker inom andra ordningens perspektiv av 

människans livsvärld (Larsson, 1986). Andra ordningens perspektiv syftar till just uppfattningen av 

omvärlden, till skillnad från första ordningens perspektiv där man syftar till den objektiva 

verkligheten (Marton och Booth, 2000, sid. 154-159). Alltså behöver uppfattningarna inte spegla 

verkligheten exakt, däremot är ens egen uppfattning sann för en själv. Något som är ”sant” i första 

ordningens perspektiv kan ses som ”falskt” i andra ordningens perspektiv och vice versa. Larsson 

tar upp ett exempel på detta, som gäller huruvida en paranoid persons uppfattning i den andra 

ordningens perspektiv kan vara att hen är förföljd, men att detta inte stämmer överens med första 

ordningens perspektiv då hen faktiskt inte är förföljd. Emellertid söker man inte efter det som är 

sant eller falskt man söker att undersöka (Larsson, 1986, sid. 12). Det är istället uppfattningarnas 

variationer, i andra ordningens perspektiv, man söker att studera (Marton och Booth, 2000, sid. 145-

146). Vad skiljer uppfattningarna åt, vilka distinkta variationer finns? 

 

Fenomenografin har ett speciellt förhållande till teori då den å enda sidan gör teoretiska antaganden 

om kunskap och om människans förhållande till omvärlden, men å andra sidan agerar utan bestämd 

tolkningsteori. Det är igenom manifestationen av det empiriska materialet och analys av detta som 

förståelsen av innebörder kan belysas (Larsson, 1986, sid. 22-23). Detta kan bidra till att 

fenomenografin kan anses vara inkonsekvent. Men denna inkonsekvens kan också ses som något 

positivt i den meningen att fenomenografin inte anpassar verkligheten till en snäv teoriram och kan 

därför vara mer fri från förbestämda teorier i undersökningen (Kroksmark, 2007, sid. 5). 
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Som vi nämnt ovan kommer vi alltså inte använda oss av någon bestämd tolkningsteori. Vi 

använder den fenomenografiska ansatsen för att kunna se vad de enskilda pedagogerna anser, hur de 

reflekterar och resonerar kring högtidsfirande och högtidernas funktion i förskoleverksamhet 

snarare än att undersöka yttre bakomliggande faktorer och sammanhang.  

 

Tidigare forskning 

Forskning kring förskolans högtidsfirande upplever vi som ett relativt outforskat ämne. Vi har inte 

funnit forskning som är direkt kopplat till högtidsfirande i förskolan i Sverige genom våra 

databassökningar. Forskning om barn och kultur och mångkultur är däremot mer utforskade ämnen 

och vi har valt ut en text om kultur som vi anser är relevant för vår studie: 

 

Förskolan och mångfalden - En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område (2006) 

Johannes Lunneblads avhandling handlar om hur arbetet på en förskola i ett multietniskt område 

kan se ut. I sin avhandling analyserar han hur pedagogerna diskuterar vad ett mångkulturellt 

arbetssätt är och vad det betyder för verksamheten. Han undersökte även hur pedagogernas 

arbetssätt förhöll sig till den kulturella mångfalden i barngrupperna och vilka möjligheter som 

erbjöds till barnen för att förstå sig själv och det mångkulturella samhället genom verksamheten i 

förskolan (2006, sid. 173-177).  

 

Lunneblads studies resultat visade på att det fanns svårigheter i förskolans verksamhet, utifrån 

samhällets kulturella mångfald, att realisera det uppdrag om kultur- och identitetsproducerande som 

finns för förskolan. Detta uppdrag kan på ett övergripande plan ses som en möjlighet för barn att få 

utveckla förståelse och solidaritet mellan människor där man ser på kulturers lika värde och att 

olika kulturer är en tillgång. Men studien visade att "invandrarbarnen" hamnade utanför den 

vardagliga verksamheten och pedagogernas sätt att hantera den kulturella mångfalden ledde till att 

mångfalden osynliggjordes i barngrupperna. Den kulturella mångfalden uttrycktes som det 

"annorlunda" i förskolans verksamhet och det blev inte en identitetsmöjlighet för barnen. 

Pedagogerna upplevde det svårt att använda samhällets kulturella mångfald som en resurs i sitt 

arbete. Det finns flera anledningar till detta men en av de främsta är att det fanns en osäkerhet hos 

pedagogerna om vad det innebär för förskolans verksamhet att Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle (2006, sid. 173-177).  
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Studien visade även på att pedagogerna artikulerade det mångkulturella arbetssättet som ett syfte för 

de "andra", så man arbetade med "invandrarbarnens" ramsor, sånger och traditioner. Men en 

förändring på en av avdelningarna skedde när arbetet med den kulturella mångfalden innebar att de 

skulle arbeta med alla barnens hemkultur och då inte bara "invandrarbarnens" kultur. Lunneblad 

påpekar dock att det inte går att göra några generaliseringar utifrån detta men att det visar på att 

pedagoger kan utveckla sitt arbete och förändra sin praktik (2006, sid. 173, 178).  

 

För att avgränsa vår sökning efter tidigare forskning valde vi att söka på angränsande begrepp. Ett 

centralt begrepp var ritual. I denna sökning fann vi två vetenskapliga artiklar, publicerade i Early 

Childhood Education Journal, som utforskar ritualens roll för barn, lärare och föräldrar kopplade till 

förskoleverksamhet. Artiklarna presenteras nedan: 

 

The Role of Ritual in Preschool Settings (2000) 

Carmel Maloney har gjort en undersökning där hon har observerat den skapta kulturen på tre 

förskoleverksamheter i västra Australien. Två av dem är verksamheter avsedda för barn som 

fyller/har fyllt fem år det året (räknat efter kalenderåret, inte skolåret). Den tredje verksamheten är 

en Montessoribaserad barnomsorg där barnen är mellan tre och fem år gamla. Hon kartlägger 

lärarnas praktiker och agerande som i sin tur formar den vardagliga verksamheten. Hon har 

observerat och använt sig av ljudinspelningar som hon sedan har transkriberat för att komplettera 

sina egna anteckningar, som i sin tur syftade till att ge en sanningsenlig bild. Hon har även 

intervjuat tre förskollärare, intervjuerna gjordes för att få en djupare förståelse för de komplexa 

agerandena. Syftet med Maloneys studie var att identifiera, förklara, beskriva och tolka lärarnas 

agerande, intentioner och övertygelser i sitt arbete med ritualer/rutiner i verksamheten. Hon söker 

efter att urskilja vad som är unikt och vad som är gemensamt mellan de tre verksamheterna (2000, 

sid. 145). 

 

Ritualers funktioner i förskolan menar Maloney varierar. Hon benämner arbetet i helgrupp som en 

ritual som är återkommande i förskoleverksamhet. Ritualen består av relativt stabila och 

strukturerade handlingar som påvisar hur man ska agera, uppföra sig och delta i aktiviteten. Denna 

ritual agerar som struktur för arbetet. Det finns strukturella mål med ritualen, men även en 

intellektuell funktion för barnen. Barnen benämns som deltagare och lärare som aktörer. Maloney 

tar även upp fruktstunden som en ritual. Hon menar att fruktstunden består av varsamma och 

förutsägbara handlingar, dessa är uppenbara och tydliga för barnen. Fruktstunden består dessutom 

av dolda instruktioner om socialisering. Maloney skriver att lärarna och barnen skapar en kultur på 
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avdelningen genom interaktion med varandra. Denna kultur, som syftar på hur man tänker, känner 

och gör, bekräftas genom ritualliknande handlingar (2000, sid. 144). Maloney menar att traditionellt 

sett speglar förskolans dagliga praktik tydligt definierade rutiner och organisationsfunktioner. De 

görs genom automatiska och inövade repetitiva beteendemönster (2000, sid. 145). 

 

Utifrån sin studie urskilde Maloney två kategorier av ritualer. Den ena är den hon kallar ”         ”  

som vi har översatt till ”          ”  Dessa ritualer är konstanta, konsekventa och har upphöjd 

status. De ses som formella och repetitiva rutiner så som att sitta i ring, vänta på sin tur, dela och så 

vidare. De ses mer som regler för hur man ska agera i specifika situationer och utgör en social 

ordning. Dessa ritualer är avsiktliga, accepterade och ej ifrågasatta av lärarna. Den andra kategorin 

betecknar hon som ”       ”  översatt till ”           ”   Maloney menar att de föränderliga 

ritualerna har potential att sprida/överföra djupare meningar och tillåta variationer av beteende inom 

ramen av ritualen. Maloney tar bland annat upp ett exempel som en av lärarna har berättat om. 

Läraren Diane (namnen är påhittade av Maloney) berättar hur hon vid ett mellanmål valde att 

variera ritualen till att barnen skulle få anordna en picknick i deras ”         ”  Barnen fick 

instruktioner att de skulle förflytta frukt och dylikt till klubbhuset. Maloney beskriver hur 

mellanmålet blev en problemlösande aktivitet där barnen fick lösa problemet tillsammans. De 

outtalade reglerna kring mellanmålet fanns kvar men det blev en mer pedagogisk aktivitet när 

barnen samarbetade inom ritualens ramar (2000, sid. 146).  

 

Utifrån sin studie såg Maloney att de oföränderliga ritualerna spelade en stor roll i verksamheten. 

De är stabila och används över en lång tid. Dessa ritualer ger struktur, förutsägbarhet och stabilitet i 

verksamheten. Medan de föränderliga ritualerna istället representerade de ritualer som var 

symboliska, personliga och har fler lager i den vardagliga verksamheten. Dessa ritualers funktion 

blev i sin tur att individualisera lärprocesserna. När variationer uppstod var lärarna mer aktiva, de 

agerade inte lika automatiskt som vid oföränderliga ritualer. Lärarna var mer medvetna i processen, 

intentioner och i hur de valde innehåll. Detta resulterade i att det blev mer kreativitet, 

eftertänksamhet och överläggning kring ritualerna (2000, sid. 148-149). 

 

I Maloneys slutdiskussion tar hon upp att de oföränderliga ritualer och rutiner ger stabilitet, men 

förblir de oförändrade får de en mer kontrollerande funktion från lärarens sida. Hon förtydligar även 

att variationerna i de föränderliga ritualerna inte var slumpmässiga, de var avsiktliga och planerade 

inom ramen av ritualen. Maloney menar att om ritualerna ska vara genererande, och inte 

kontrollerande, behöver lärarna vara medvetna om både deras implicita och explicita roll/uppdrag. 
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Enligt Maloney behöver lärare vara skickliga på att utmana de redan bestämda ritualerna och kunna 

applicera dem till nya funktioner så att ritualerna som utförs sedan lång tid kan fortsätta att 

utvecklas. Genom självreflektion och självutvärdering kan det pedagogiska arbetet förändras och 

utvecklas så att ritualerna kan användas i deras syften. Slutligen menar Maloney att om ritualer nu 

har en didaktisk potential är det rimligt att ritualers former och funktioner bör bli mer uttalade på 

lärarutbildningarna. Eftersom lärarna använder situations-specifika ritualer som med tiden blir 

automatiska behöver man bestämma till vilken grad lärarna utbildas i att använda ritualer och vilka 

ritualer som lärs ut (2000, sid. 149-159). 

   

Using Rituals and Traditions to Create Classroom Community for Children, Teachers and Parents 

(2008) 

Patricia Scully och Jacqueline Howell har gjort en undersökning på en avdelning som heter 

”         C    ” i Washington DC. Howell har själv arbetat i Dinosaur Class under många år. På 

avdelningen går tre-fyraåringar och nyligen fyllda femåringar. De har genom diskussioner med 

avdelningens huvudlärare, en lärarutbildare och en förälder vars två barn gått på avdelningen 

undersökt värdet i att lärare etablerar ritualer och traditioner i förskoleverksamhet. De undersökte 

hur man på avdelningen skapat en kultur och sammanhållning mellan barn, föräldrar och lärare 

genom ritualer, händelser och aktiviteter. Artikeln innehåller bland annat tio frågor riktade till lärare 

att använda sig av i reflektionsarbetet kring ritualer och traditioner. Man hoppas på att ge lärare 

inspiration till att skapa egna ritualer och traditioner i sina verksamheter (2008, sid. 261). 

 

Liksom Maloney (2000) menar författarna att ritualerna spelar en stor roll i förskoleverksamheter. 

De refererar till Maloneys tanke om att ritualer är grundläggande i verksamheten och att de ger 

struktur till verksamheten. Ritualerna avgör hur livet ser ut och känns för barn och lärare i de 

enskilda verksamheterna. Scully och Howell vill däremot tillägga att ritualer och traditioner i 

förskoleverksamhet även kan ge en möjlighet för föräldrar att aktivt delta i planerade 

händelser/evenemang vilket tillåter dem att skapa delade minnen med sina barn (2008, sid. 262). 

 

I Dinosaur Class har man under många år arbetat med att samverka med föräldrar kring ritualer och 

traditioner. Ritualerna och traditionerna beskriver Scully och Howell som baserade på erfarenheter, 

intressen, värderingar och kulturer. Bland annat skickade man ut en förfrågan till föräldrarna där 

man ville få reda på vilka högtider föräldrarna ansåg vara viktiga. Utifrån detta bestämde man vilka 

högtider som skulle firas på avdelningen. Det framkom bland annat önskemål om att fira Kwanza, 

det kinesiska nyåret och Diwali. Dessa högtider leddes av föräldrarna själva, som ett resultat av att 
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föräldrarna har känt sig välkomna att ta initiativ i beslut om kulturen på förskolan (2008, sid. 263-

264). 

 

I sina reflektioner kring de traditioner och ritualer som utvecklats under flera år i Dinosaur Class 

identifierar Scully och Howell att det de vill att barn och föräldrar ska ta med sig från sin tid på 

avdelningen är minnen. De menar att amerikanska barn idag spenderar mer tid i barnomsorgen än 

tidigare, och att det leder till att deras minnen blir separata från föräldrarna. Dock menar man att när 

barnomsorgen samverkar med hemmet, i form av att familjen deltar i ritualer och traditioner skapas 

gemensamma minnen – som varar en livstid. Som lärare tillhandahåller de den miljö där barn 

spenderar stora delar av sin barndom. Avslutningsvis skriver författarna att det är 

ritualernas/traditionernas betydelse och struktur till dagliga rutiner som gör dem speciella och 

skapar bestående minnen (2008).  

 

Slutligen använde vi oss även av en bok som heter Nurturing Child and Adolescent Spirituality 

(2006). Bokens författare beskriver religionsutövning utifrån olika religiösa praktiker. Ett kapitel 

behandlar användandet av ritualer i religiösa sammanhang. Där skriver Yust et.al. att syftet med att 

utöva ritualer är att vårda det ”          ”  något de skriver att många praktiserande och lärda 

personer inom religiösa sammanhang anser är centralt för andlighet. Tack vare att ge näring till det 

inre livet genom ritualer menar Yust et.al. att religiösa anhängare får en känsla av mening, syfte, 

identitet samt en känsla av samhörighet till varandra, det gudomliga och/eller det andliga. 

Ritualerna kan både utövas individuellt eller i bredare sammanhang. Vidare beskrivs det att flera av 

bokens författare uppfattar att många religiösa grupper ständigt möter en utmaning att ritualerna 

riskerar att bli tomma rutiner utan mening och relevans (2006, sid. 171-173). De menar alltså att det 

som skiljer ritualer, i religiösa sammanhang, från rutiner är dess koppling till det spirituella och dess 

djupare mening.  
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Metod och material 

I nedanstående avsnitt beskriver vi våra metodval; både metod för insamling av material och 

analysmetod. Vi beskriver vårt genomförande, ger en kort beskrivning av de berörda förskolorna 

samt presenterar de etiska ställningstagande vi antagit.  

 

Metodval 

Undersöknings frågeställningar om vad begreppet ”      ” innefattar och vilken funktion 

högtidsfirandena har enligt pedagogerna själva på de tre olika förskolorna belyses genom intervjuer. 

Intervjuerna är av kvalitativ karaktär.  

 

Rune Patel och Bo Davidsson beskriver i boken Forskningsmetodikens grunder (2011) hur de 

kvalitativa intervjuernas strävan är att undersöka fenomens egenskaper och karaktärer. De 

kvalitativa intervjuerna syftar till att utforska upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen. Av 

den orsaken blir alltså den insamlade empirin personlig och beroende av dess sammanhang, och 

därför inte enhetlig. Som resultat av detta bör därför forskaren överväga hur hen ska forma frågorna 

till intervjun och hur hen ska förhålla sig till strukturen kring intervjun i sig (2011, sid. 81-82).  

 

Som nämnt ovan kan kvalitativt insamlad empiri inte ge en enhetlig bild av ämnet. Vid kvalitativa 

studier kan generaliserbarhet vid första anblick verka irrelevant eftersom inga sannolikhetskalkyler 

görs. Däremot kan generella generaliserbarhetsanspråk göras, men det är viktigt att göra detta med 

försiktighet så att de inte tolkas som sannolikhetskalkyler (Svensson och Ahrne, 2015, sid. 26-27). 

Då studien är av det mindre slaget och har en kvalitativ metod har studien en låg generaliserbarhet. 

Vår studie behandlar endast de berörda deltagarnas upplevelser och uppfattningar kring fenomenet 

Högtider.  

 

Två perspektiv av utformningen av intervjuguiden är standardisering och strukturering. 

Standardisering anspelar på vilket ansvar intervjuaren tar att om frågorna ställs utifrån en viss 

bestämd ordning. Följden av frågorna bestäms av intervjuaren själv, samt i vilken grad av 

standardisering intervjuaren väljer att ställa frågorna. Väljer intervjuaren till exempel att anpassa 

frågornas följd beroende på tillfälle, så som att hoppa mellan frågorna på grund av att man bedömt 

att det passar bättre vid det specifika tillfället, har intervjun en låg standardisering. Med 

strukturering menas att intervjuaren väljer vilket slags utrymme informanten ska få att tolka 

frågorna, och därav i vilken utsträckning hen får möjlighet att svara fritt. Detta är något som är 

centralt för kvalitativa intervjuer. Här får informanten stort utrymme att svara fritt på frågorna och 
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frågorna innehåller inga eller få förbestämda svarsalternativ. Följdfrågor förekommer ofta där 

informanten uppmanas att utveckla och förklara vidare vad hen menar. Man söker alltså efter den 

enskilda personens tolkning och uppfattning (2011, sid. 75). När det gäller ledande frågor menar 

Larsson att de inte går att undvika, men menar att man ska vara medveten om dem. Han menar att 

ledande frågor minskar variationen i svaren, vilket är problematiskt när det är just variationen man 

söker. Huruvida man ställt några/flera ledande frågor uppmärksammas när man bearbetar materialet 

(1986, sid.28-29). 

 

Patel och Davidson menar att kvalitativa intervjuer lätt färgas av intervjuaren, som följd av att 

intervjuaren är medskapare i samtalet. Därför är det viktigt för intervjuaren att, så som de uttrycker 

sig, "bli medveten om sin förståelse" (2011, sid. 83) för att färga intervjun så lite som möjligt. Detta 

innebär att det finns ett maktförhållande mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. 

Maktförhållandena blir ytterligare tydliga då de som intervjuas utgör en minoritet, och därmed kan 

intervjuaren ses som en representant för det som anses vara normativt. För att jämna ut 

maktförhållandena i den mån som är möjlig är förberedelserna inför intervjun av stor vikt. De 

nämner studiebesök som ett alternativ till förberedelser inför en kvalitativ intervju (2011, sid. 82-

83).  

 

Beskrivning av förskolorna 

Förskolorna vi besökt ligger alla i stadsmiljö runtom i Sverige. Pedagogerna vi intervjuat är 

verksamma inom förskolans verksamhet och arbetar med olika åldrar. Två av förskolorna är 

fristående förskolor med religiösa profiler och den tredje är en kommunal förskola utan uttalad 

profil. Den ena fristående förskolan har en muslimsk profil och den andra har en judisk profil. I 

anonymiseringsprocessen valde vi ut påhittade namn till pedagogerna. Dessa är: 

 

Renée – muslimsk profil 

Samira – muslimsk profil 

Jennifer - judisk profil 

Ellen – judisk profil 

Sarah – kommunal förskola 

Ester – kommunal förskola 
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Urval  

Från början var vår tanke att intervjua pedagoger från fyra olika förskolor. Dock hoppade en 

förskola med en kristen profil av i sista sekund och vi lyckades inte få kontakt med en annan 

förskola med en kristen profil som ville/hade tid med att ställa upp i vår undersökning. Vi bedömde 

däremot att materialet från de tre förskolor vi har besökt var omfattande nog för vår undersökning. 

Rent tidsmässigt hade vi kunnat kontakta fler förskolor och intervjuat fler pedagoger generellt. Men 

som Larsson skriver riskerar man att analysen blir ytlig när man har ett för omfattande material att 

analysera (1986, sid. 30), bedömde därför vi att vi tidsmässigt inte hade möjligheten att gå igenom 

en större mängd material.  

 

Varför urvalet av informanter enbart består av kvinnor beror på att det var de som valde att ställa 

upp i intervjuerna. En faktor till detta kan vara att det är ett kvinnodominerat yrke. Då vi inte gör 

någon genusanalys i vår undersökning var det inte av någon betydelse vilket kön informanterna 

identifierar sig vid. Vi har inte heller lagt någon vikt vid om informanterna är förskollärare eller 

barnskötare. Då vi vill undersöka deras erfarenhet av fenomenet högtid anser vi inte att deras 

befattning är relevant för oss.  

 

Genomförande 

 

Förberedelse 

I början av arbetet med studien sökte vi efter förskolor genom internetsökningar. Därigenom 

kontaktade vi fyra olika förskolechefer med en förfrågan om att få göra främst intervjuer, men 

också studiebesök på förskolorna. En av förskolecheferna har vi haft kontakt med tidigare, däremot 

har vi inte haft närmare kontakt med pedagogerna tidigare. Förskolecheferna har sedan antingen 

diskuterat med pedagogerna eller hänvisat oss till biträdande chef som i sin tur diskuterade med 

pedagogerna. Kontakten har skett via mail och telefon. Förskolecheferna och de biträdande 

cheferna tog emot ett informationsbrev (se bilaga 1) av oss som var riktat till informanterna. 

Informationsbrevet innehåller en kortare förklaring av studiens syfte, information om intervjun och 

hur vi behandlar insamlad data. Underskrift kring samtycke ingår även i brevet. Brevet skrevs på 

vid intervjutillfället, före att intervjun utförts. 

 

Före intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden innehåller 18 stycken 

frågor som är indelade efter: inledningsfrågor, övergångsfråga, huvudfrågor samt avslutningsfrågor. 
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Vår intention var att följa guidens ordning av frågorna vid samtliga intervjutillfällen, för att nå en 

hög standardisering. Frågornas strukturering är låg och därför ges inga svarsalternativ.  

 

För att etablera en kontakt med pedagogerna och verksamheterna valde vi att boka in studiebesök 

på varje förskola. Då två av förskolorna kopplas till religiösa värdegrunder kan de ses som att de 

utgör minoriteter, till skillnad från de mer vanligt förekommande icke religiöst bundna förskolorna. 

Vi hade som ambition att göra alla studiebesök några dagar före intervjuerna, men på grund av 

tidsbrist i förskolornas verksamhet var inte detta alltid möjligt. Syftet med att etablera en kontakt 

före intervjuerna var att genom att ha en inblick i de enskilda förskolornas verksamheter kunna 

komma till intervjuerna förberedda med förkunskap om deras inriktningar.  

 

Material 

Vid intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att spela in samtalen. Detta gjorde vi för att 

lättare ringa in vad informanten har sagt och därför minska risken att vi misstolkat informanten. En 

ytterligare fördel med att använda sig av ljudinspelning är att man kan hålla fullt fokus på vad som 

sägs i intervjun, före att ha sin uppmärksamhet på att anteckna allt som sägs (Bell, 2006, sid. 165-

166).  Vi närvarade båda två vid samtliga intervjuer. Då kunde vi med fördel dela upp arbetet så att 

den ena ställde intervjufrågorna och den andra antecknade. På så vis blev det lättare att hålla 

standardiseringen och inte sväva iväg i intervjun. Anteckningarna som fördes av den som 

intervjuade bestod främst av stödord och frågor som väcktes under intervjun. Den som förde de 

huvudsakliga anteckningarna skrev mer omfattande om intervjun. De mer omfattande 

anteckningarna kunde vi använda ifall att det uppstått problem med ljudinspelningen (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2015, sid. 49-50). Vi transkriberade intervjuerna på dator och använde oss 

av det i analysen.  

 

Skevhet 

Som vi nämnt tidigare finns det en risk att intervjuer färgas av intervjuaren eftersom hen har 

föreställningar, uppfattningar och så vidare sedan tidigare. Detta kan innebära en skevhet i 

resultaten. Skevhet innebär att materialet kan förvrängas utifrån vem som analyserar det. Dessa 

förvrängningar kan göras både medvetet och omedvetet. De omedvetna förvrängningarna kan vara 

svåra att upptäcka. Är det till exempel samma person som utför intervjuerna kan skevheten förbli 

dold. Om man däremot växlar intervjuare kan de omedvetna förvrängningarna lättare bli synliga. 

Har intervjuaren/intervjuarna starka åsikter och/eller är engagerad i ämnet kan det även därför 

uppstå en skevhet. Det är viktigt att, i så stor utsträckning som möjligt, upptäcka sin egen skevhet. 



16 

 

Därför bör forskaren ifrågasätta och problematisera sin egen position och skevhet under arbetets 

gång (Bell, 2006, sid. 167). 

 

Vi har valt att byta intervjuare varannan gång för att inte få ensidiga intervjusituationer och därav få 

en tydligare bild av vår egen skevhet. Vid transkriberingen kan vi få möjlighet att en andra gång gå 

igenom intervjuerna och upptäcka hur intervjun faktiskt gick till. I stunden kan det vara svårt att 

upptäcka sin egen skevhet, men genom granskningen vid transkriberingen kan vi förbereda oss för 

analysen. En eventuell skevhet för oss är att vi båda varit aktiva inom kommunal 

förskoleverksamhet, men inte inom förskoleverksamhet med en religiös profil. Risken finns då att 

vi i intervjuerna och analysen inte till exempel ställer lika många följdfrågor kring högtider vi själva 

varit med och firat på förskolor. Intervjuerna kan då bli kortare på grund utav att svaren eventuellt 

tas för givet.  

 

Analysmetod 

Larsson har efter sina många år av arbete med fenomenografiska studier identifierat några 

”          ” för fenomenografiska studier och dess analysarbete. Som vi tidigare har nämnt är 

intervjuerna basen för det fenomenografiska arbetet. Det är genom denna empiri som man belyser 

variationer i människors uppfattningar kring fenomen. I resultatet ska man lyfta fram de 

uppfattningar som representeras i materialet. Syftet är att upptäcka okända mönster i sätt att 

resonera. Mönstren framträder både i de konkreta svaren och i informantens tolkning av frågan. När 

informanten svarar på frågan svarar även informanten på vad hen har svarat på. Informanten gör 

alltså en egen tolkning av frågan som ställs, och det är genom svaret man får reda på vad tolkningen 

är. För att vara säker på att det är informantens, och inte forskarens, tolkning som belyses är det 

viktigt att i beskrivningarna vara trogen sitt material (1986, sid. 27-28, 32). Eftersom vi har 

intervjuat sex personer har vi samlat in material som innehåller flera olika uppfattningar kring 

samma fenomen. Att jämföra svaren och se kontraster, menar Larsson, är kärnan i fenomenografisk 

databearbetning. Svaren ger en gestaltning av skillnaderna i uppfattningarna (1986, sid. 31). 

Variationerna i dessa uppfattningar ska sedan kategoriseras efter passande teman och utgöra ett 

kategorisystem. Larsson menar att kategorisystemet ska vara förankrat i insamlade materialet samt 

att kategorierna ska vara kvalitativt skilda åt. Med detta menas att de inte får överskrida varandra 

och att det inte får finnas glidande övergångar (1986, sid. 38). Även Marton skriver om hur man i 

ett fenomenografiskt arbete bör tänka när man kategoriserar materialet. Marton tar upp tre riktlinjer 

han tycker att man ska följa. Den första är att kategorierna tydligt ska kunna kopplas till det 

fenomen man undersöker. Den andra riktlinjen är att man logiskt ska kunna koppla kategorierna till 
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varandra och den sista innefattar att man inte ska ha alltför många kategorier i sin analys (2000, sid. 

163). I denna studies analys har vi valt kategorierna kultur, högtidernas funktion samt hur 

högtiderna definieras av informanterna. 

 

Fördelning av arbete 

Vid uppstarten av uppsatsarbetet turades vi om att skriva genom att ena sitter och skriver vid datorn 

och den andra sitter med olika referenser, på så sätt gick vi tillsammans igenom vår text och 

diskuterade den där och då. Vi har även vid tillfällen delat upp arbetet något. När vi har gjort det har 

vi suttit tillsammans eller enskilt och fokuserat på varsin sak. Sedan har vi gått igenom texterna 

tillsammans. Litteratur och andra examensarbeten har vi delat upp och läst enskilt men sedan 

gemensamt gått igenom och diskuterat dem. Vid intervjuerna valde vi att en av oss höll i intervjun 

och ställde frågorna, medan den andra skötte inspelningarna och anteckningarna. Vi har turats om 

med detta och ”     ” varannan intervju. Transkriberingen av intervjuerna delade vi upp så att vi 

turades om och transkriberade varannan intervju. Vid bearbetningen av transkriberingarna valde vi 

att dela upp på så vis att vi tog tre texter var och läste och reflekterade kring dem. Återigen 

diskuterade vi sedan tillsammans. Korrekturläsningen av arbetet gjorde vi båda två, både enskilt och 

tillsammans för att upptäcka stavfel och meningsbyggnadsfel. Vi lät även närstående korrekturläsa 

uppsatsen.    

 

Etiska ställningstaganden 

Vi har i vårt arbete med studien utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2013).  Principerna utgörs främst av fyra huvudkrav. 

Det första kravet är informationskravet. Med detta innebär att de som blir berörda av forskningens 

studie ska bli informerade om forskningens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet. Detta krav 

går ut på att alla deltagare har rätt att välja om de vill medverka eller ej. De har själva rätt att 

bestämma under vilka villkor de ska eller inte ska delta, samt rätt till att avbryta när de så själva vill. 

Tredje kravet behandlar deltagarnas uppgifter och dess konfidentialitet. Med detta avses att 

deltagarnas personuppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att uppgifterna 

ska bevaras på ett tryggt vis så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det sista kravet kallas för 

nyttjandekravet, vilket betyder att vi som forskare endast får använde de uppgifter vi samlat in 

under arbetet till forskningens ändamål. Vi får alltså inte använda deltagares uppgifter till privat- 

kommersiellt- eller ickevetenskapligt bruk (2013, sid. 9-14).  
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Eftersom att två av förskolorna har religiösa profiler som inte är lika vanligt förekommande som 

religiöst obundna förskolor utgörs en risk vid beskrivningen av förskolorna. De kan vara lättare att 

identifiera förskolorna om en utförlig förklaring av förskolorna ges. Därför benämner vi förskolorna 

endast vid deras profiler och ger ingen längre beskrivning, så som om storlek, personaltäthet, 

geografiskt område och så vidare.  
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Analys och resultat 

Nedan presenteras våra resultat från intervjuerna samt hur de analyserats. Vi börjar med 

sammanfattningar av intervjuerna och fortsätter vidare med att redovisa och analysera resultaten 

utifrån vår fenomenografiska ansats och koppla detta till den litteratur vi tidigare tagit upp. Utifrån 

de variationer och likheter vi har funnit i resultaten har vi kategoriserat resultaten utifrån teman. 

Dessa tre kategorier är Kultur, Högtidernas funktion samt Hur högtiderna definieras.  

  

Notering: De svar vi har valt att presentera nedan är de som är kopplade till våra frågeställningar. 

Förskolorna arbetar självklart på fler sätt än som nämns här, men utifrån våra frågeställningar har vi 

valt att presentera detta. Vi gör alltså inga generella beskrivningar av förskolornas generella 

arbetssätt, utan håller oss till deras arbete med högtider - som endast utgör en del av deras arbete i 

verksamheten. 

 

Intervjuer  

 

Intervju 1- Renée, muslimsk profil 

I första intervjun möter vi Renée som berättar under intervjun att hon tycker att man ska respektera 

sin egen kultur men även andras. Hon menar att man stärker barns identitet, deras bakgrund och 

kultur genom att fira olika högtider och i deras fall så är det de muslimska högtiderna som de 

framförallt lyfter fram eftersom att de har en muslimsk profil på förskolan. En annan funktion av att 

fira högtider är också att barnen får lära sig om andras kulturer. Hon berättar att de samarbetar med 

en grannförskola som inte har en muslimsk profil och att de firar andra högtider än de muslimska. 

Ett exempel på detta är att den andra förskolan firar Lucia och att de brukar tillsammans med 

barnen gå över till den förskolan och ta del av deras firande av Lucia. Sen när de själva firar Eid på 

förskolan bjuder de in grannförskolan. Vi frågade i intervjun hur de har kommit fram till vilka 

högtider de ska fira i förskolan och Renée berättar att de vid en planeringsdag eller en 

arbetsplatsträff sitter och diskuterar detta. Då argumenterar de och har en omröstning för att komma 

fram till de muslimska högtider som ska firas. 

När det gäller att samverka med föräldrar så förklarar Renée att föräldrarna alltid är välkomna till 

förskolan. De bjuder in föräldrar till att vara med vid olika avslutningar av ett firande av en högtid. 

Men sen är det alltid frivilligt att vara med vid en högtid, de respekterar föräldrarna och deras viljor 

av vad deras barn få delta i eller inte delta i. När de tar del av den andra förskolans firande av Lucia 

har hon varit med om att vissa föräldrar inte vill att deras barn ska vara närvarande vid firandet och 
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då har det inte varit några problem. Då har de barnen fått stanna kvar på förskolan och gjort något 

annat. 

I intervjun när vi frågar om hon ser någon skillnad mellan att fira eller uppmärksamma en högtid 

förklarar Renée att de muslimska högtiderna firas, medan "andra" högtider uppmärksammas. De 

"andra" högtiderna pratar de om med barnen och det tas bara upp den dagen det är aktuellt eller när 

ett barn kommer med en fråga och det är alltid frivilligt om man vill delta. De muslimska 

högtiderna kan däremot vara i flera dagar, hela veckor, och då firar de och gör olika saker som 

tillhör högtiden. 

Vidare berättar Renée att barn alltid är väldigt nyfikna inför både sin egna och andras kulturer och 

traditioner. Hon tycker att det är viktigt att barn får lärdom om och respekt för människors olikheter 

men även för sig själv. Vid firandet av högtiderna sjunger de ofta sånger på barnens olika språk, de 

pysslar och bakar även ofta. På detta sätt får de in flera olika funktioner när de firar en högtid. 

Intervju 2 – Samira, muslimsk profil 

I denna intervju möter vi Samira. Samira berättar ett de utifrån barnens intresse och föräldrarnas 

önskemål valt att fira de muslimska högtiderna Eid-Al-Fitr och Eid-Al-Adha. Samira förklarar hur 

firandena går till och att de nyligen bjudit in föräldrarna till föräldrafika efter Eid-Al-Adha, som ett 

sätt att inkludera familjerna i förskolans arbete. Vi pratar om högtidernas funktion och Samira 

berättar att barnen har med sig erfarenheter från högtiderna hemifrån och att det är deras identitet så 

att säga. Hon menar att de genom högtiderna får en delaktighet i sin egen kultur och nämner här 

läroplanens mål om att varje barn ska känna sig delaktig i sin kultur.   

 

Vidare berättar Samira, precis som Renée, om hur de samarbetar med en grannförskola under 

högtidsfiranden. Grannförskolan är en förskola utan religiös profil och hon berättar att de bjuds in 

till grannförskolan att vara med på Lucia och att de bjuder in dem till sig under Eid. Hon berättar att 

man genom dessa besök uppmärksammar andra högtider än de muslimska och att barnen och 

personalen tycker att det är väldigt intressant och roligt. Samira berättar att de ofta uppmärksammar 

andra högtider; hon benämner dem som traditionella och nämner jul, Lucia och påsk. Under jul och 

Lucia bakar de till exempel pepparkakor med barnen och under påsk målar de påskägg. Hon 

förklarar att de uppmärksammar genom skapande men är tydlig med att detta inte är ett firande. 

Samira berättar att deras arbete kanske inte är lika detaljerat vid till exempel jul som de förskolor 

som firar jul, men att de absolut uppmärksammar jul. Som nämnt ovan berättar Samira att barnen 
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har erfarenheter av de muslimska högtiderna från hemmet, men menar att barnen även tar del av 

andra högtider i samhället och att de därför uppmärksammar dem i förskolan. 

 

Intervju 3 – Jennifer, judisk profil 

I intervjun med Jennifer pratade vi mycket om de olika judiska högtiderna som de firar på 

förskolan. Hon tyckte att högtidernas funktioner är att föra människor samman, att man firar något 

och att man tar till vara på olika traditioner. Det ger tillfällen att träffas och umgås. Hon menar 

också att en viktig funktion av att fira de judiska högtiderna är att man ska kunna bevara dem och se 

till så att de finns kvar. Hon berättar även att genom att fira högtider kan man bland annat lära barn 

om vad som är rätt/fel och man kan ta vara på naturen och använda sig av material därifrån, på så 

sätt går det att koppla firandet av högtider till olika läroplansmål. Man integrerar högtiderna i det 

vanliga livet, i verksamheten på förskolan. 

När vi frågade hur de samverkar med föräldrarna kring högtiderna förklarar Jennifer att de inte 

brukar bjuda in föräldrar till någon uppvisning eller avslutning av någon högtid men att föräldrarna 

såklart är välkomna när de vill. Dock brukar de anordna föräldrafika och vid sommarfesten som de 

har på förskolan brukar föräldrarna bjudas in. När vi frågade om hon stött på att en förälder inte vill 

att deras barn ska delta vid någon högtid berättar Jennifer att föräldrarna har valt en förskola med en 

judisk profil och att hon därför aldrig har stött på ett sådant problem. 

Vidare i intervjun frågade vi om hon ser någon skillnad i att fira och uppmärksamma en högtid och 

hon artikulerade det som att de firar vissa av de judiska högtiderna som är lite "festligare" men att 

de även använder sig av begreppet att uppmärksamma vissa av de judiska högtiderna. Jennifer 

fortsätter med att berätta att de inte firar några kristna högtider utan bara de judiska. Men att barnen 

ibland kan se saker runt omkring, så som en julgran eller en tomte till exempel, men att hon inte gör 

en stor grej utav det utan bara svarar barnen och talar om vad det är. Att det finns andra religioner är 

självklart och naturligt för Jennifer, men hon menar att hon inte tar eget initiativ till att prata om 

andra högtider än de judiska. 

Jennifer kopplar även firandet av högtider till att barn ska bli medvetna om sin kultur och att de ska 

vara delaktiga i den och det tycker hon är väldigt viktigt. Hon påpekar dessutom att det är viktigt att 

göra firandet av en högtid på barnens nivå. 

Intervju 4 – Ellen, judisk profil 

Ellen arbetar på en förskola med judisk profil. Hon berättar om de judiska högtiderna de firar på 

förskolan och hur de firar dem. Hon berättar att de uppmärksammar högtiderna genom att 
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pedagogerna håller i inledande samlingar där de pratar kring högtiderna; vilka symboler som 

traditionellt är kopplade till de särskilda högtiderna, vad de ska göra och så vidare. De har olika 

projekt under olika högtider som de anpassar efter åldersgrupp. De bjuder även in föräldrar att fira 

till exempel Chanuka på förskolan. 

 

 När vi pratar om hur förskolan har valt ut vilka högtider som ska firas tar Ellen upp och benämner 

judarna som ett minoritetsfolk som lever utspridda i världen. Högtiderna ser hon som det som håller 

samman gruppen. Högtiderna och traditionerna blir därför väldigt viktiga, berättar Ellen, och menar 

att traditionerna och högtiderna skapar gemenskap. Därför firar de alla de judiska högtiderna och 

följer hela judiska kalenderåret. Högtiderna är traditioner som man inte vill ta bort delar från, hon 

ser hellre att man lägger till än att man tar bort. Funktionen ser hon att man via högtiderna får en 

god judisk grund att stå på. Genom att få en judisk grund menar Ellen att man kan göra vidare val i 

det judiska spektrumet, men också att man kanske kan komma att välja bort senare om man vill det. 

Ellen samtalar om hur hon från sina egna erfarenheter med traditioner börjat reflektera kring hur 

viktigt det är med traditioner och att fira det man bär med sig, i barnens identitetsskapande. Ellen 

berättar att hon lagt mycket kraft och fokus på att reflektera kring relationen mellan tradition och 

identitet. Hon berättar om att i den miljön de skapat på förskolan får barnen möjlighet att vara ”    

judisk som      ”  och att hon upplever att det inte är lika möjligt i andra miljöer. Hon tar upp att 

man inte vågar ha på sig kippa ute, men att man på förskolan får utrymmet att vara hur judisk som 

helst – och hur ”icke-judisk” också.  

 

Vidare samtalar vi om hur andra högtider tas till uttryck i förskolan. Ellen berättar att det är 

självklart att barnen får intryck av andra högtider eftersom det finns en mångkultur på förskolan 

samt att de möter andra högtider i omgivningen. Hon menar att de uppmärksammar andra högtider 

genom att på ett naturligt sätt bekräfta i samtal när barn initierar det. Man uppmärksammar och 

bekräftar det barnet säger på precis samma sätt som om barnet berättar om något annat, till exempel 

”    har varit på en         !” som när hen säger ”    ska till mormor och morfar och fira    ”  

Ellen beskriver det som naturligt och att det inte är något konstigt att prata om andra högtider, det är 

som att prata om vad som helst. 

 

Intervju 5 – Sarah, kommunal förskola 

Sarah berättar under intervjun att meningarna går isär på förskolan om vilka högtider som ska firas 

och hur de ska firas. Därför har en ”               ” skapats. Gruppen består av några pedagoger 

som diskuterar och bestämmer vilka högtider som ska firas. De diskuterar till exempel vilka sånger 
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som ska sjungas och hur förskolan ska göra när de bjuder in föräldrar till firanden. Sarah upplever 

att gruppen fungerar bra och att det underlättar arbetet, hon menar att det var för många åsikter 

kring högtiderna som gjorde det svårt att enas. Sarah benämner högtidernas funktion som ett sätt att 

knyta ihop hem och förskola. Hon upplever att det är kul för barnen när de till exempel får bjuda in 

sina föräldrar till att titta på när de går i Luciatåget. Vidare berättar Sarah att hon upplever att man 

naturligt kommer in på läroplanens mål om skapande när man firar högtider. Hon menar att barnen 

tycker att det är roligt att få pyssla och ta hem sina verk till föräldrarna och att de tycker det är roligt 

när deras verk sätts upp på förskolan. På så vis knyter man även där an till hemmet. Vid julfirandet 

har förskolan en matematikjulkalender. Via den får barngruppen ett matematikproblem de ska lösa 

tillsammans. Även här nämner Sarah att man genom högtider kan integrera olika läroplansmål, här 

de om barns matematiska förmåga. 

 

I intervjun kommer vi in på definitionen av begreppet högtid och vi frågar hur Sarah skulle 

definiera det. Hon säger: ”   som ligger i           ”  Hon fortsätter med att förklara att det då 

ofta blir de ”                     ” högtiderna som firas. Sarah berättar att det blir främst de svenska 

högtiderna som firas på grund utav att området som förskolan ligger i är homogent och inte har 

”            olika         ”  Hon säger att hon tycker det är synd och att hon skulle välkomna och 

tycka det var kul om någon förälder skulle komma och berätta att man firar andra högtider.  Hon 

nämner jul, Lucia, midsommarafton och påsk som de högtider de firar på förskolan. Hon lägger till 

att högtider i är de i almanackan som har en tradition. Hon förklarar att man skapar sina egna 

traditioner på förskolorna och att de blir återkommande år efter år. Vi kommer in på att prata om 

FN-dagen. Hon berättar att FN-dagen ligger i almanackan och att det är en tradition, men att hon 

inte skulle benämna den som en högtid. Det är snarare en dag som uppmärksammas.  

 

Intervju 6 – Ester, kommunal förskola 

I intervjun med Ester förklarar hon att hon att tycker det är viktigt att bevara den kultur vi har i 

Sverige och att det är en av högtidernas funktion men att hon även anser att man ska 

uppmärksamma andra religioners högtider och traditioner. Hon berättar vidare att hon anser att det 

inte finns tid till att ta upp alla högtider, men att barn iallafall ska få någon slags vetskap om dem. 

Ester menar att detta är viktigt för barns identitet och för att göra barnen medvetna om olikheter. Då 

kom vi in på hur det bestäms om vilka högtider som ska firas på förskolan och Ester berättar att de 

har en traditionsgrupp på förskolan som träffas och diskuterar detta och att de har mandatet. Hon 

berättar vidare att det som har blivit bestämt, det är bestämt och då får man stå bakom det. Sen om 
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det visar sig att det inte var det bästa sättet att göra på får man utvärdera det och göra ändringar till 

nästa gång. 

 

När vi kom in på hur förskolan samverkar med föräldrar när det gäller högtider förklarade Ester att i 

vissa fall i tar förskolan hänsyn till vad föräldrarna uppmärksammar hemma. Hon fortsätter sedan 

att berätta att hon anser att så som de firar Lucia idag på förskolan, att alla barn ska vara med, inte 

är för barnens skull utan att det är för föräldrarnas och släktingarnas skull. Hon anser att det blir 

mycket jobb för personalen att klä på de yngsta barnen kläder som de ändå inte vill ha på sig och 

sen att när de ser sina föräldrar så vill de inte vara kvar i Lucia-tåget längre. Ester fortsätter berätta 

att hon skulle vilja ändra på detta så att firandet skulle vara för barnens skull, ett förslag hon tar upp 

skulle vara att det är de äldsta barnen som får "lussa" för de yngre. Vidare i intervjun kom vi in på 

om hon hade varit med om att det någon gång varit någon förälder som inte ville att sitt barn skulle 

vara med vid någon högtid och det hade Ester varit med om en gång och hon förklarade att de då 

löste situationen genom att föräldrarna valde att ha sina barn hemma den dagen. Ester fortsätter med 

att berätta att det var ganska många år sedan detta inträffade men att det är såklart att man ska 

respektera föräldrars åsikter när det gäller uppmärksammande av högtider. 

 

Ester förklarar när vi frågar henne om vad hon anser att definitionen av en högtid är att det för 

henne är mer kopplat till det kyrkliga, så som påsk, jul och Kristi Himmelsfärd. Att det låter lite 

högtidligt och att det är bestämt någonstans uppifrån. Fortsättningsvis berättar hon att hon ser 

traditioner som något man kan bestämma själv om i förskolan. Att man skapar sina egna traditioner 

och det är något som är återkommande. Hon nämner skräpplockardagen som en återkommande 

tradition på förskolan men hon anser inte att det är en högtid.  

 

Vid frågan på om hon ansåg att det fanns några skillnader i att fira och uppmärksamma en högtid sa 

hon: "jag tycker man uppmärksammar högtider, jag tycker inte att man firar". 

 

Hur högtiderna definieras 

Som vi nämnt i tidigare avsnitt menar Larsson att man genom frågornas svar kan se vad 

informanterna har svarat på. Informanten visar genom sina svar sin egen tolkning av frågan och 

därmed benämner själv vad som ska behandlas (1986, sid. 27). I våra intervjuer har vi ställt frågor 

kring vilka högtider som firas, vilka högtider man uppmärksammar och så vidare. I dessa samtal har 

informanterna indirekt gjort en definition av begreppet högtid. Om dessa definitioner gjorts 

omedvetet eller medvetet vet vi ej. Vid två av intervjuerna ställde vi frågan rakt ut, då det föll sig 
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naturligt i samtalet; hur skulle du definiera begreppet högtid? Detta var i intervju 5 och 6 med Sarah 

och Ester som arbetar på den kommunala förskolan. I dessa intervjuer kändes det mer nödvändigt 

att ställa frågan rakt ut då det inte var lika stor tydlighet som i de andra samtalen. Sarah definierade 

begreppet som det som står i almanackan och som har en tillhörande tradition. Esters definition av 

högtider var dessutom även kopplat till det ”        ”. Kopplingen mellan högtid och tradition var 

något som alla informanter nämnde. Pedagogerna på de fristående förskolorna benämnde först och 

främst sina ”    ” högtider, utefter respektive profil. I intervjuerna ställdes frågor kring ”     ” 

högtider än de som firas på respektive förskola. Dessa andra högtider benämndes som jul, påsk, 

Lucia och midsommar samt vid en intervju även Kristi Himmelsfärd. Dessa sågs som något som 

ingår i majoritetssamhället och kallades ofta för ”   traditionella svenska högt      ”  Dessa 

”              svenska         ” togs även upp i intervjuer på den kommunala förskolan. Där var de 

däremot de primära högtiderna. Det var dessa som firades, då man som Sarah berättade att det fanns 

en kulturell homogenitet i området där inte ”     ” kulturer än den ”       ” fanns representerade.  

 

I intervjuerna har vi kunnat se några generella drag i pedagogernas/förskolornas förhållningssätt till 

”     ” högtider. På förskolan med judisk profil menar man att man uppmärksammar andra 

högtider när barn själva initierar det. Ellen berättade till exempel att hon i samtal med barnen 

bekräftar och uppmärksammar andra högtider. Hon menar att hon genom att på ett naturligt sätt 

möta barnens funderingar, kommentarer och berättelser om andra högtider uppmärksammar dem. 

Hon berättade att hon bemötte dessa samtal på samma vis som om det skulle handlat om vad som 

helst. Andra högtider gjordes inte till något annorlunda, det sågs som självklart att de skulle 

uppmärksammas. Däremot berättade Ellen att pedagogerna inte är drivande i uppmärksammandet 

och att de inte uppmärksammas utifrån ett pedagogiskt syfte.  

 

Till de två kategorier som man enligt Maloney kan dela in ritualer i, föränderliga/oföränderliga, hör 

även subkategorier. Subkategorierna som ingår i de oföränderliga ritualerna är: makro, 

institutionella och ritualer med hög status. Till de föränderliga ritualerna hör: mikro, personliga och 

ritualer med låg status. Makroritualer kännetecknas som de ritualer som ger en ram för 

verksamhetens årsplanering, medan mikroritualerna är de som utgör den dagliga verksamheten. I 

förskolan menar Maloney att de ritualer med hög status är de som är socialt och kulturellt kopplade 

händelser. Så som högtider, födelsedagar och Fars dag. Maloney skriver att lärarna i studien 

definierar ritualer med hög status som ej troliga att utelämnas från verksamheten. De är inövade, väl 

planerade och är av speciell betydelse för deltagare och aktörer. Ritualer med låg status är mer 

individualiserade och varierade. De kan bland annat handla om ett barns ankomst till förskolan, hur 
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ett barn hälsar på läraren och man på avdelningen städar undan material. De institutionella ritualer 

kan ses som de som kommer ”       ”  Maloney menar att syftet med institutionella ritualer är att 

upprätthålla traditioner. Vilka traditioner som ska upprätthållas bestäms av ledningen eller 

skolverket, men att de även kan bestämmas utifrån omgivningens och/eller föräldrarnas 

förväntningar. De personliga ritualer kan istället ses som de som kommer ”       ” verksamheten. 

De får en mer intim koppling när lärarna möter, applicerar och anpassar sig till personliga ritualer. 

Maloney trycker på att det är svårt att koda en situation till enbart en huvudkategori och en 

subkategori eftersom att de inte är exklusiva och att de går in i varandra. Det kommer därför alltid 

finnas nyanser och vara en komplex process (2000, sid. 146-148).  

 

Utifrån Maloneys beskrivning av subkategorierna kan vi se ett antal definitioner av olika högtider. 

Något som är gemensamt för samtliga förskolor i studien är att högtidsfirandena generellt är 

makroritualer. De utgör i olika utsträckningar en del av årsplaneringen. Detta var kanske tydligast 

på den judiska förskolan där man valt att fira ett omfattande antal högtider och har en tydlig 

årsplanering kring detta. På den kommunala förskolan höll man på att utforma vilka högtider man 

ska fira och de ska sättas in i årshjulet (en planeringsöversikt över vad som händer när under året), 

berättar Sarah. På den muslimska förskolan utgör högtiderna även där en del av årsplaneringen, de 

är återkommande varje år och utgör en del av ramen. Några få exempel på högtider som kan ses 

som mikroritualer har även uppkommit i intervjuerna. Ellen berättar bland annat om hur man har 

Shabbatsamlingar varje fredag där man firar fredags- och lördagsvilan. Liknande exempel på 

profilsamling berättade även Samira på den muslimska förskolan om. Hon berättar att man varje 

dag har en kortare samling där de pratar om moral och etik, läser upp surat och pratar om Guds 

namn. Dessa ritualer utgör därför i första hand den dagliga verksamheten, före årsplaneringen. 

Ytterligare en generell definition som vi stött på är att högtidsfirandena är kulturellt kopplade, de är 

inte troliga att utlämnas från verksamheten och kodas därför av oss som ritualer med hög status. Då 

två av förskolorna har religiösa profiler faller det sig naturligt att man på förskolorna firar högtider 

som är kopplade till respektive profil. Pedagogerna berättar att föräldrarna valt förskolan bland 

annat på grund av dess profil. Högtiderna kan då ses som institutionella, att de bestämts utifrån av 

ledningen och/eller efter förväntan från föräldrar och omgivning. Även högtiderna på den 

kommunala förskolan kan ses som institutionella, men att högtiderna snarare är bestämda utifrån 

Traditionsgruppen. Vi kan bara spekulera kring att de högtider som bestäms av Traditionsgruppen 

bestäms även de utifrån omgivningens och föräldrars förväntan. Ester antyder på detta, då hon tar 

upp exemplet om Halloween. Då meningarna bland pedagogerna har gått isär om man ska fira 

Halloween eller Alla helgons dag, har man valt att hålla i ett maskeraddisco eftersom flera av 
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familjerna, enligt Ester, firar det hemma. De institutionella ritualernas syfte menar Maloney är att 

upprätthålla traditioner, något som samtliga pedagoger antyder om. Alla pedagogerna benämner 

högtiderna som traditionella. När det kommer till personliga ritualer, som bestäms inifrån 

verksamheten själv, anser vi att Samiras och Renées berättelser om att besöka grannförskolan är en 

personlig ritual. Samira berättar även att hon upplever att högtiderna firas utefter barnens intresse. 

Detta kan göra att högtiderna kan ses som både institutionella och personliga. Precis som Maloney 

skriver, kan subkategorierna ibland gå in i varandra och vara svåra att skilja åt.  

 

Kultur 

Alla de tre förskolor vi har med i vår undersökning firar högtider utefter den rådande kulturen 

som är representerad på förskolan. Som vi tidigare har tagit upp förklarar Lunneblad (2006) att 

förskolan har ett uppdrag att bidra till att alla barn ska få kultur- och identifikationsmöjligheter och 

att det ska bidra till att barn ska utveckla förståelse för sig själva och för människors olika 

levnadsätt och kulturer. Vilket pedagogerna i vår undersökning på ett eller annat sätt beskriver som 

en av de främsta funktionerna med att fira högtider och traditioner på förskolan. Många av 

pedagogerna förklarar att genom högtiderna får barnen vetskap om sin egen kultur och om andras 

och att det bidrar till att stärka barnens identitet. Jennifer uttrycker dock inte ordagrant att firandet 

av högtider är till för att bland annat att stärka barns identitet men hon lägger stor vikt i att det är 

viktigt för barnen att de får möjlighet till att bli medvetna om och att få vara delaktig i sin kultur. 

Detta kopplar vi även till att det innefattar att stärka barns identitet. Vidare till Sarah, så uttrycker 

hon firande av högtider som en funktion för att knyta ihop hemmet och förskolan. Även här gör vi 

en koppling till att stärka barns identitet genom att knyta ihop barnens kultur de har hemma med 

kulturen på förskolan. Ester förklarar dessutom att firande av olika högtider och traditioner kan 

bidra till att olikheter kan bli synliga.    

  

Olof Franck (2003) förklarar att människor lär sig mer om både sig själv och om andra människor 

genom att få uppleva andra människors traditioner och synsätt som man själv inte är van vid. Det 

kan vara både utvecklande och spännande att få syn på människors olika sätt att leva. I mötet med 

    ”          ”                                                                                    

att det inte bara finns ett ena levnadssätt som är riktigt och rätt för alla (2003, sid.100). Utifrån 

arbetet med "andra" högtider än de som firas på förskolorna kan vi se variationer i hur pedagogerna 

artikulerar hur de gör. Renée och Samira förklarar att de firar två muslimska högtider på förskolan 

men att de även uppmärksammar andra högtider än dessa. De tar bland annat upp att de går till en 

grannförskola och deltar vid ett Luciafirande. Samira fortsätter att förklara att barnen tycker att det 
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är väldigt roligt och intressant. Hon berättar även att de dessutom ofta uppmärksammar andra 

högtider på förskolan så som jul och påsk då de bland annat bakar pepparkakor och målar påskägg. 

På så sätt kan man enligt Franck (2003) koppla detta till att barnen får en djupare förståelse för sig 

själva och för andra genom att de får möjlighet till att delta vid olika högtidsfirande och får syn på 

skillnader/variationer. Vidare till förskolan med den judiska profilen där Jennifer och Ellen 

förklarar att de själva inte tar initiativ till att prata om andra högtider än de judiska med barnen, men 

att om ett barn frågar dem om någon annan högtid så berättar de självklart om det. Ellen förklarar 

att de i samtal uppmärksammar och bekräftar det barnen säger på ett naturligt sätt. Det blir på så sätt 

inte blir ett inslag i verksamheten som är på initiativ från pedagogerna. Men då barnen kommer med 

sina funderingar kring olika sätt de har uppmärksammat att man kan fira något på och får det 

bekräftat och förklarat av pedagogerna så bidrar det till att de kan få större förståelse för andras 

kulturer och sätt att leva. Till sist har vi den kommunala förskolan där Sarah och Ester berättar att 

de firar de "traditionellt svenska" högtiderna men att de båda gärna uppmärksammar "andra" 

högtider. Sarah menar att hon gärna skulle se att någon förälder kom och berättade om en högtid 

som hen firar i sin kultur men som de inte firar på förskolan. Även Ester förklarar att hon tycker att 

det skulle vara bra om föräldrar kunde berätta lite om de har några högtider eller traditioner som de 

uppmärksammar hemma. Hon tycker att det skulle vara bra att man får någon slags vetskap om 

olika högtider. Ester ger dock ett exempel där de uppmärksammade olikheter genom att de bad 

föräldrar skriva hur man säger hej på deras hemspråk. Det var under ett firande av FN-dagen som 

de gjorde detta och Ester märkte sen att alla barn på förskolan gick och sa: hej! på olika språk hela 

dagen. Dock var inte ett firande av en högtid men de uppmärksammade olika språk och på så sätt 

kunde barnen få möjlighet till att få en större förståelse för människors olika kulturer. Ester 

berättade även att hon skulle försöka få en mångkulturell kalender där de flesta högtid traditioner 

står med.  

 

Som nämnt i tidigare avsnitt vill Scully och Howell med sin artikel inspirera andra lärare. Med de 

tio reflektionsfrågor de utformat hoppas de att frågorna ska skapa reflektion och diskussion i 

arbetslag i förskoleverksamheter. De menar att arbetslag kan genom självreflektion utveckla och ta 

fram egna traditioner/ritualer. Genom att samverka med föräldrar kan arbetslag ta in erfarenheter 

som berikar arbetet. De trycker på att man som lärare bör reflektera kring vad man själv hoppas på 

att barnen ska ta med sig av sina erfarenheter (2008, sid. 264-265). Vi har sett variationer i hur de 

på förskolorna har skapar sin egen kultur på förskolan, bland annat genom de traditioner och 

högtider som de firar. Den kommunala förskolan har en traditionsgrupp som både Sarah och Ester 

berättar om. De berättar att några av pedagogerna på förskolan träffas och diskutera vilka högtider 
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och traditioner som ska firas. Pedagogerna har olika kulturer och erfarenheter men tillsammans 

diskuterar och argumenterar sig fram till vilka högtider de ska fira på förskolan. På så sätt kommer 

de även fram till meningen med firandet av högtider i förskolans kontext. Liknande 

tillvägagångssätt sker på den muslimska förskolan, skillnaden är dock att de enligt Renée har ett 

möte där alla pedagoger och även ledningen är med och diskuterar vilka högtider som ska firas. 

Samira tar dessutom upp att de även tar vara på barnens intressen och föräldrars önskemål om vilka 

högtider som ska firas. På så sätt tar de in barnens och föräldrarnas erfarenheter och önskningar 

kring högtider. Och den judiska förskolan har valt att de vill fira och uppmärksamma alla judiska 

högtiderna och traditionerna, dock påpekar Jennifer att de firar högtiderna utifrån barnens nivå. På 

så sätt ser de till barnens behov, dock utifrån sitt egna perspektiv på barnens behov när de utformar 

arbetet med högtider. Även Maloney tar upp att lärare och barn skapar en kultur på avdelningen 

genom interaktion med varandra och genom ritualliknade handlingar kan man bekräfta denna kultur 

(2000, sid. 144). Att förskolorna skapar sin egna kultur på förskolorna både i interaktion mellan 

pedagogerna och mellan pedagogerna, barnen och föräldrarna ser vi även som en funktion av 

högtids- och traditionsfirandena. 

 

Högtidernas funktion 

Som vi nämner ovan har högtiderna en tydlig koppling till identitetsskapande. I intervjuerna fann vi 

några variationer i identitetsskapandet tillsammans med högtidsfirande. På den judiska förskolan 

menar man att man skapar en god judisk grund samt erbjuder en plattform där man kan utöva sin 

judiska identitet till den grad man själv önskar. Man ser att den judiska traditionen utgör en 

minoritet i samhället. På den kommunala förskolan talade man om att skapa en koppling till den 

identitet man har, som är en del av majoritetssamhället. Och på den muslimska förskolan berättade 

man att barnen har med sig en tradition och erfarenheter från hemmet som bekräftas på förskolan. 

Högtidsfirandenas funktion blir då att skapa en gemenskap till den kultur man själv ingår i.  

Scully och Howell skriver att en vanlig definition är att ritualer är praktiker, trosuppfattningar och 

seder som förs vidare via ord och/eller från generation till generation. De menar att världen idag 

ändras snabbt och att traditioner kan ge en stabilitet och en känsla av samhörighet i den osäkra 

förändringen. Traditionerna omfattar enligt författarna personliga, särskilda/speciella ritualer, seder 

och firanden som hjälper till att skapa och upprätthålla gemenskap i omgivningen (2008, sid. 262). 

Ritualer kan alltså ses som att ha en meningsskapande funktion. Utifrån vad Scully och Howell 

skriver benämner vi även att de identitetsskapande högtidsfirandena har en meningsskapande 

funktion. När det gäller gemenskap och samhörighet till omgivningen arbetar förskolorna, som 

nämnt under rubriken Hur högtider definieras, något olika. Den kommunala förskolan arbetar med 
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”   traditionellt svenska           ” som också utgör en större del av omgivningen. På den judiska 

förskolan bekräftar man omgivningens normgivande kultur genom samtal som är initierade av 

barnen och på den muslimska förskolan uppmärksammar man andra högtider än Eid genom 

skapande, bakning, besök på grannförskola och så vidare.  

 

Vidare skriver Scully och Howell att ritualer kan ha både spirituella syften likväl som dagliga 

praktiker som ordnar våra liv. Det som däremot skiljer en ritual från en rutin menar de är ritualens 

mening och betydelse i aktiviteterna. Till exempel hävdar de att livsrutiner, som de benämner som 

äta, vila, samlas, blir meningsfulla genom ritualer (2008, sid. 262). I intervjuerna på den judiska 

förskolan framkommer det att en av de högtidliga aktiviteterna är när man välsignar chalotbrödet. 

Detta kan ses som en vanlig rutin vid måltiden men får en speciell betydelse genom att det även är 

en ritual där man tänder ljus och läser en bön. Yust et.al. tar också upp ritualernas betydelser. 

Författarna menar att det är genom att ge näring till det inre livet, genom ritualer, man ser till att det 

betydelsefulla består. Det ger en sammanhållning och gemenskap (2006). Då vi i vår studie inte gått 

närmare in på de spirituella aspekterna kan vi ej uttala oss om dem. Det vi däremot har sett är att det 

finns en upplevelse om att det är av stor betydelse att känna gemenskap till sin respektive 

profil/kultur hos pedagogerna. Jennifer tar bland annat upp i intervjun att hon tycker att det är 

viktigt att man tillåts tillhöra en grupp med en specifik kultur som man vill tillhöra och att genom 

att ta vara på de traditioner och högtider som tillhör så skapar man en gemenskap till varandra. 

Samira tar upp att barnen på förskolan har erfarenheter hemifrån av högtiderna som de firar på 

förskolan och på så sätt bidrar det till att skapa en gemenskap mellan förskolans kultur och barnens 

hemkultur. 

 

På alla tre förskolorna bjuder man in föräldrarna till vissa högtidsfiranden. En ytterligare funktion 

av högtiderna kan då vara att man knyter ihop förskola och hem. Tydligast artikuleras detta i 

intervjun med Sarah. Hon berättar för oss att en av de tydligaste funktionerna för henne är att just 

koppla ihop hem med förskolan. Genom att bjuda in föräldrar till till exempel Luciafirandet kan 

hemmet och förskolan samverka menar Sarah. Även Semira förklarar att de bjuder in föräldrarna 

för att inkludera familjerna i förskolans arbete. Hon ger ett exempel där de hade ett föräldrafika 

efter Eid-Al-Adha för att visa vad de gjort under firandet och som en avslutning på firandet. Vidare  

tar också Ellen upp ett exempel där de bjöd in föräldrar till förskolan för att de skulle fira Chanuka 

tillsammans. Genom att bjuda in föräldrar till att delta i firanden menar Scully och Howell att man 

skapar en gemensam grund mellan barn och föräldrar där man kan skapa gemensamma minnen och 

på så vis minska det som de påstår är en distans mellan föräldrar och barn (2008).  
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Ett återkommande begrepp i intervjuerna är ”        ”  Detta syftar till läroplanens strävansmål 

om barns skapandeförmåga. Så som pyssel, måla, rita och så vidare. Högtidsfirande och 

uppmärksammande av högtid kopplas ofta ihop med skapande och pyssel. Jennifer berättade i 

intervjun om flera exempel av högtidsfirande som går att koppla till flera av läroplanens 

strävansmål. Hon tog upp att vid firandet av Rosh Hashana så gick ut i naturen och kollade på 

äppeltäd och bikupor för det hör till högtiden. Vid Sukot så byggde de en lövhydda, en Sukka, av 

grenar från naturen och vid Chanuka så gör de många olika saker av olja och så vidare. Sarah tog 

också upp ett exempel där de i december har en matematikjulkalender där en liten prydnadstomte  

kommer med olika matematikproblem som barnen tillsammans ska lösa på ett lek- och meningsfullt 

sätt. På den muslimska förskolan tar Renée bland annat upp hur de vid ett firande av Eid skapar 

Eid-kort tillsammans med barnen. Barnen får välja själv vilket papper de vill använda och hur de 

vill dekorera sitt egna kort som de sedan får ta med sig hem. Därför kan högtidsfirandena ses som 

att de har en potential och funktion att inkludera flera delar av läroplanen. 

 

Maloney skriver att de oföränderliga ritualerna är av stor betydelse för förskoleverksamheters 

struktur. De ger en förutsägbarhet och stabilitet för verksamheten. Men för att dessa inte ska övergå 

till att ha en kontrollerande funktion behöver lärarna, enligt Maloney, fortsätta att applicera dem till 

nya funktioner och utveckla ritualerna (2000). Detta är något som kommit upp under intervjuerna. 

Flera av pedagogerna har berättat hur de förändrat och utformat högtidsfirandena. Jennifer tog upp i 

intervjun att de har utformat firandet av högtider efter barnens nivå. Hon förklarar att vissa saker är 

mer på de vuxnas nivå och att det därför behöver anpassas för att passa barnen på förskolan. Som vi 

tidigare nämnt tar Ester upp att det är traditionsgruppen som utformar hur de på förskolan ska göra 

vid firandet av högtider och traditioner. Hon förklarar att de diskuterar tillvägagångssätten och att 

de utvecklar och förändrar dem om de märker att det behövs. 
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Slutdiskussion 

I slutdiskussionen ger vi en kortare sammanfattning, kommentarer, kortare diskussion kring 

metodval samt förslag till vidare forskning.  

 

Sammanfattningsvis har vi i vår studie undersökt hur sex pedagoger reflekterar och resonerar kring 

högtider och högtidernas funktion i förskolan genom kvalitativ intervjumetod. Studien utgår från en 

fenomenografisk forskningsansats och undersöker variationer i uppfattningar i andra gradens 

perspektiv. Vi har sett att pedagogerna upplever en stark koppling till kultur och identitet när det 

kommer till högtider i förskolan. Vi kan utröna att högtiderna är av stor vikt för pedagogerna och att 

de menar att högtiderna är viktiga för barnens identitetsskapande. Högtiderna utgör en del av 

verksamheten och flera olika läroplansmål kopplas till firandena.  

 

För att åtekoppla till våra frågeställningar kring pedagogernas definition av begreppet högtid och 

funktioner med högtider i förskolans verksamhet, såg vi att det fanns både likheter och variationer i 

det pedagogerna artikulerade i intervjuerna. Pedagogerna på förskolan med den judiska profilen och 

pedagogerna på förskolan med den muslimska profilen definerade främst de högtider som tillhörde 

deras profil/inriktning. De tog även upp att de ”     ” högtiderna var de som ingår i 

majoritetssamhället och de artikulerades ofta som ”   traditionella svenska           ”. Dessa 

”              svenska         ” var även de primära högtiderna som pedagogerna på den  

kommunala förskolan tog upp. När det gäller funktionerna av högtider uttryckte pedagogerna bland 

annat att högtidsfirandena var ett sätt för att stärka barns identitet. Pedagogerna berättade också att 

de kunde koppla flera av läroplanens strävansmål till olika firande/uppmärksammande av  

traditioner och högtider.  En annan funktion var dessutom att firandet av högtider bidrog till att man 

kunde involvera föräldrarna i förskolan verksamhet och att skapa en gemenskap. Även att barnen 

själva kunde få syn på olika synsätt och olika kulturer beskrevs som en funktion. 

 

En sak som genomsyrar studien samt delar av den litteratur vi använt oss av är att de syftar till de 

vuxnas uppfattning om vad som är viktigt för barn. Inga barn deltar varken i denna studie eller i den 

tidigare forskning vi har tagit upp. Pedagogerna i studien belyser barnperspektivet, men denna 

studie gör inget anspråk på att ta upp barnens perspektiv i denna specifika studie. Detta ger alltså 

endast en bild av vad vuxna kan uppfatta som viktigt och meningsfullt för barn.  

 

Maloney skriver att det på lärarutbildningen bör bli mer uttalat vilka former och funktioner ritualer 

har i förskolan (2000). Som vi nämnt i inledningen blev vi nyfikna på detta ämne bland annat på 
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grund av att vi såg ett tomrum i vår egen utbildning: vi har ingen kurs som är direkt kopplad till 

religion/högtider. Vi har genom detta arbete fått möjlighet att möta och lära oss mycket om olika 

högtidsfiranden och hur högtider från olika kulturer kan tas till uttryck i förskolans verksamhet. 

Under arbetets gång har en självreflektionsprocess pågått. Detta har skett parallellt med studien och 

vi har likt Scully och Howells reflektionsfrågor börjat fundera på; vad vill jag att barnen ska ta med 

sig av firandet av denna högtid? Varför väljer jag att fira just den här? Vad vill jag uppnå med att 

fira dessa högtider? Samt vilka högtider bör vi fira på förskolan? 

 

Metoddiskussion 

Som vi tidigare har beskrivit i avsnittet metodval så valde vi att använda oss av kvalitativa 

intervjuer i vår undersökning för att studera pedagogernas definition av högtider och dess funktion. 

Några av fördelarna med denna metod anser vi är att man kan ställa följdfrågor och att man kan 

skapa en dialog mellan intervjuaren och informanten. Dock anser vi att vi hade kunnat ta tillvara på 

dessa fördelar bättre om vi hade haft mer erfarenhet av att hålla i intervjuer. Vi märkte detta när vi 

lyssnade igenom de inspelade intervjuerna och upptäckte att vi hade kunnat ställt fler följdfrågor 

som hade varit intressant att ställa för att få ett ännu mer utvecklat svar. Vi upptäckte även att vi 

ibland i intervjuerna tappade fokus från den aktuella frågan och att det ibland var svårt att följa den 

intervjuguide som vi använde oss av. Här ser vi också att våra begränsade erfarenheter vid 

intervjusammanhang har haft en betydelse. Likväl anser vi ändå att den kvalitativa intervjumetoden 

är en lämplig metod för att uppfylla undersökningens syfte. Vi anser att genom interjuverna med 

informaterna så fick vi fram intressanta och användbara svar som vi kunde använda oss av för att 

besvara våra frågeställningar och på så sätt vårt syfte med studien.  

 

Vidare forskning 

Under vårt arbete med studien har vi diskuterat olika perspektiv att undersöka frågeställningarna 

ifrån. Vi har diskuterat vad vi skulle vilja undersöka vidare och har utformat några förslag på vidare 

forskning: 

 

- Göra en liknande studie, men med en tydlig analysram för att kunna till exempel undersöka 

bakomliggande faktorer och sammanhang. Till exempel utifrån genusteori. 

- Undersöka barnens perspektiv kring fenomenet högtider i förskolan genom till exempel 

intervjustudier med barn. 

- En observationsstudie kan synliggöra vad som sker i första gradens perspektiv, istället för 

andra gradens perspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Informationsbrev 

 

Hej! Vi är två förskollärarstudenter från Södertörns högskola. Vi har en interkulturell profil på vår 

utbildning och skriver vårt examensarbete nu under hösten. Vårt examensarbete riktar in sig på 

pedagogers syn på högtider i förskolans verksamhet. 

 

Syftet med vår undersökning är att genom intervjuer med er pedagoger undersöka hur ni arbetar 

med högtider i förskolan. Därför är våra förhoppningar att ni skulle vilja delta i vår undersökning. 

Vi kommer följa de etiska principerna som Vetenskapsrådet har tagit fram för Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär bland annat att alla uppgifter hanteras konfidentiellt 

och att de endast kommer användas i studiens syfte. I den kommande rapporten kommer alla 

deltagare ha anonymiserats av oss. Ingen utomstående kommer ta del av råmaterialet. Det innebär 

även att Ni, som deltagare, har rätt att när som helst avbryta ert deltagande.  

 

För att få med så mycket och så korrekta svar som möjligt från intervjuerna ser vi helst att vi får 

medgivande att spela in intervjuerna. Efter varje intervju kommer vi transkribera intervjun och 

använda kodnamn i texten. Efter att vi transkriberat raderar vi ljudinspelningen. 

 

Vi vill tack så mycket för ditt deltagande och har du övriga frågor är det bara att höra av dig till oss 

eller vår handledare! 

 

Med vänliga hälsningar 

Studenter 

Klara Brunskog 

073 - xxx xx xx 

klara-brunskog@live.com 

 

Felicia Gavelfält 

073 - xxx xx xx  

felicia.gavelfalt@gmail.com 

 

Handledare  

Magnus Rodell  

magnus.rodell@sh.se 
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Jag godkänner härmed mitt deltagande i intervjun. Jag är läst och förstått informationsbrevet ovan 

 

 

_________________________________   ________________________________ 
Namnförtydligande och datum     Underskrift 

 

 

 

 

Jag godkänner att intervjun spelas in, och därefter transkriberas och anonymiseras 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 
Namnförtydligande och datum     Underskrift 
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Bilaga 2 
Intervjuguide/checklista 

 

Hur länge har du har arbetat inom förskoleverksamhet? 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

 

Vad arbetar ni med just nu?  

 

Vilka högtider firar ni på förskolan? 

Känner barnen till högtiderna sedan tidigare?  

Vad gör ni när ni firar dem? 

Hur presenterar du för barnen att ni ska fira en högtid?  

Vilka material/metoder använder ni?  

Brukar ni ha någon avslutning/uppvisning?  

Bjuds föräldrar in till att fira högtiderna på förskolan? Om ja, vilka? Om nej, varför?  

 

Har du varit med om att barn/föräldrar inte vill närvara/delta?  

Firar ni några andra högtider än.. som ni också uppmärksammar? 

Har du stött på att barn uppmärksammar en högtid som ni på förskolan inte brukar fira?  

Hur bestäms det vilka högtider som ska firas?  

Finns det högtider som ni väljer bort?  

 

Vilken funktion fyller firandet av högtiderna, enligt dig? 

Har du några specifika läroplansmål i åtanke när du planerar ett firande av högtid? Vilka i så fall?  

  

 

Har du något att tillägga? 

 


