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Abstrakt 
The purpose of the study is to find out how the respondents, think, feel and practice 

curriculum assignment Objectivity and comprehensiveness in their role as preschool 

teachers. With this as a starting point I made the choice to do the survey through a 

qualitative approach. As a research method I used structured focus group interviews 

with a total of 10 pre-school teachers with different backgrounds, in two different units. 

They felt that they highlight differences but they are not actively working to lift the 

beliefs or ceremonies linked to other beliefs than the beliefs in the majority society. The 

study relies on a developmental theory based on the American developmental 

psychologist Urie Bronfenbrenner (1979). The theory describes how the individual 

interacts with the environment at different levels and how it affects the child’s 

development and in his or hers identity building. The result showed that the majority of 

the interviewed preschool teachers consider it difficult to work on the basis of a 

comprehensive assignment focusing on beliefs and celebrations. The local governing 

body is clear that versatility and integrity are to be implemented. I want this study to 

achieve a greater awareness of the importance and understanding of the pre-school 

teacher's role in a child's positive identity development and its impact on his or hers role 

in the Swedish society. 
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1 Inledning 

I och med den ökade flyttbarheten över landsgränserna skapas en mångfald av kulturer i 

förskolan och i samhället som stort (Skolverket 2010). Denna studies syfte är att se hur 

och i vilken utsträckning pedagoger jobbar utifrån läroplanens uppdrag för att ge barnen 

en allsidighet kring kultur, tradition och trosuppfattningar. Idag ses förskolan som en 

plats där mötet med det sociala och kulturella ska stärkas samt att barnen ska få kunskap 

och erfarenhet för ett liv i ett mångfaldssamhälle (Skolverket 2010). För att leva i 

dagens mångfalds Sverige är grundläggande kunskaper om trosuppfattningar och andra 

livsåskådningar väsentliga. Det ses som direkt avgörande för att skapa förståelse och 

tolerans för de olikheter som dagens mångfaldssamhälle bjuder på (Löfstedt 2011).  

 

I Sverige idag finns ca fyra hundra tusen muslimer och ett stort antal av dessa är barn 

(Larsson & Sander 2007). Gjorda undersökningar av skolverket visar att 84 procent av 

barnen i Sverige mellan ett till fem år är inskrivna i förskolan (Statistiska centralbyrån 

2012). Vilket gör att många av de barn som är inskrivna i förskolan har en muslimsk 

identitet som gör att de deltar i varierande grad i muslimska högtider och riter i sin 

närmiljö (Larsson & Sander a.a). 

 

I likhet med vuxna, lyfter även barn frågor om sin tillvaro utifrån sin existens och i 

jakten på att hitta sin identitet. Många av dessa uppfattningar som barn tar till sig gör de 

via de vuxna i sin närhet, den kultur – och eller tradition som de förmedlar eller bidrar 

med (Svanberg & Westerlund 2008). Förskollärare har del i barns fostran och genom 

sitt förhållningssätt påverkar det hur barnet uppfattar sig själv i det svenska samhället 

(Jensen 2013).  

 

I arbetet utgår jag från en sociologisk ansats samt använder jag mig av Urie 

Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell för att se att vi påverkas av varandra 

och i de miljöer vi befinner oss i. Jag har under arbetets gång sett den inverkan 

samhället har på förskolan och hur pedagogernas tidigare erfarenheter och uppfostran 

påverkar det pedagogiska innehållet i dagens förskolor. Även om läroplanen är tydlig 

med riktlinjer och uppdrag så är den öppen för tolkning. Det beror till stor del på 

förskollärarens intresse och engagemang för det mångkulturella som bestämmer i vilken 

grad det kommer fram i barngruppens pedagogiska vardag (Lunneblad 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden tas tidigare forskning upp med koppling till det problemområde som valts 

för studien. Denna del kommer även ligga till grund för både analys och diskussions 

del. 
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2.1 Mångkulturellt samhälle 

Diskursen kring det mångkulturella Sverige har bidragit till att förskolans och skolans 

uppdrag har lyfts i allt större utsträckning än tidigare (Lunneblad 2013).  

 

Det svenska samhället sägs ha blivit mer mångkulturellt, att det svenska samhället har 

gått från ett homogent kulturellt samhälle till ett heterogent kulturellt samhälle under 

kort tid. Något som Lunneblad (2013) säger är felaktigt då han menar att det svenska 

samhället alltid har varit ett uppdelat samhälle genom människors olika förutsättningar 

utifrån utbildning, arbete, ekonomi och språk vilket har skapat, påverkat och format 

skilda kulturella miljöer. Skillnaden ligger mer i vad som ryms i ordet mångkulturellt 

samhälle idag till skillnad från förr, idag är det etniska, kulturella och religiösa 

skillnader som betonas och inte så mycket det sociala eller den ekonomiska mångfalden. 

Det finns ingen klar entydig förklaring av vad som anses vara ett mångkulturellt 

samhälle, men genom att koppla det mångkulturella till ett förskole perspektiv, ses en 

mångkulturell förskola som en förskola med flera kulturer, eller snarare barn och 

vårdnadshavare med skilda etniska och/eller kulturella och religiösa bakgrunder 

(Lunneblad a.a.). Det är också viktigt att påpeka att alla mångkulturella möten inte 

endast innebär möten med människor med varierande etnisk bakgrund. Begreppet kultur 

kan också förstås som en hemkultur som utgår från barnets erfarenheter från vardagen, 

tillsammans med familjen i sin hemmiljö. Utifrån det ses all verksamhet i förskolor och 

skolor som mångkulturell (Lunneblad 2006). 

 

 

2.2 Kultur, tradition och trosuppfattningar 

Begrepp som kommit mer i fokus på grund av det mångkulturella samhällets utveckling 

är begrepp som kultur, tradition och trosuppfattningar, dessa kan upplevas som svåra att 

urskilja från varandra då de är nära besläktade. Kultur är ett begrepp med många 

definitioner, men en definition är att en grupp individers levnadssätt och förhållningssätt 

som förs vidare generationer emellan ses som kultur. Traditioner nämns ofta i relation 

till begreppet kultur då tradition ses som ett sätt att bevara kulturen (ett sätt att förmedla 

ett kulturarv) inom gruppen genom diverse karakteristiska drag kopplat till gruppens 

levnadssätt (Haraldsson Sträng 2016).  

 

Tradition kan delas upp i olika kategorier, den inre traditionen innefattar individens 

eller gruppens uppfattningar, värderingar, trosuppfattningar och normer. Den yttre 

traditionen är den offentliga traditionen, den delen som kan ses i texter, ord och 

berättelser. En individs moral, seder och bruk ingår i beteende traditionen. I den 

institutionella traditionen är det strukturer för gemenskap, rangordning bland yngre och 

äldre som inräknas. I föremåls traditionen är det kläder, lokaler och redskap som brukar 

vara kännetecknen. Alla olika traditionsformer samverkar normalt med varandra men 

kan även uppträda var för sig och blir då snabbt svåra att tyda (Nationalencyklopedin 

2016).  

 

Utifrån kulturen formas de värderingar som ligger till grund för hur vi tänker, talar och 

agerar i mötet med andra (Haraldsson Sträng 2016). Olika värderingar skapar ett värde, 
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värderingar utgör en central del av kulturen och formar omedvetet individen utifrån den 

sociala omgivningen. För att markera en samhörighet mellan individer eller grupper 

används gemensamma värderingar samt för att skilja på individer som inte delar 

liknande värderingar. Invånare i ett samhälle kan då enas kring en uttalad gemensam 

värdegrund som skapar mening, värdighet självkänsla, identitet, gemenskap, lagar och 

ordning mellan dem (Linde 2001).  

 
Kultur är en del av vår sociala värld och utgör som sådan den själv 

klara men samtidigt omedvetna bakgrunden till våra värderingar […] (Linde 2001, 

s.117)  
 

Trosuppfattning eller livsåskådning är ett svårt begrepp att definiera, livsåskådning 

brukar förklaras som en övergripande beskrivning av människors sätt att betrakta 

tillvaron. De delar som oftast räknas in i en livsåskådning är världsbild, centralt 

värderingssystem och grundhållning. En människas världsbild är dennes övergripande 

syn på världen, samhället och människan (Löfwendahl 2011). Trosuppfattning eller 

livsåskådning är egentligen bara synonymer för begreppet religion och kan beskrivas 

som en gemensam tro som grundar sig på en trosföreställning. Religion kan ses som 

individens svar på frågor om livets mål och mening och de moraliska krav och plikter 

som bör uppvisas mot sina medmänniskor (Svanberg & Westerlund 2011).  

 

Genom olika perspektiv går det att urskilja trosuppfattning från andra besläktade 

begrepp. De vanligaste fem perspektiven är det berättande, det ceremoniella, det 

moraliska, det gemensamma samt det institutionella perspektivet (Rydving 2011).  

 

Det berättande perspektivet kan illustreras genom historier och sånger, trosövertygelser 

och en lära som uttrycker uppfattningar som antingen är övernaturliga eller ortodoxa till 

innehållet. Innehållet är oftast inte konsekvent utan rymmer motsägande och fiktiva 

påståenden. Det ceremoniella perspektivet är mer fokuserat på själva ceremonin eller 

handlingarna som utförs och inte så mycket reflektion kring varför det görs eller sitt 

eget deltagande. Individen deltar gärna i traditionella riter och förklarar sitt deltagande 

genom att hävda att detta lärts av tidigare generation som till exempel att göra 

korstecknet eller visa vördnad genom att buga inför en bild av Buddha (Rydving 2011).  

 

Det moraliska perspektivet är det perspektiv som allra tydligast visar hur varierande en 

trosuppfattning kan vara. Detta perspektiv behandlar de frågor som utgår från hur 

enskilda individer och grupper motiverar sina livsval utifrån de föreskrivna 

traditionerna. Det finns ett stort variations spann mellan hur ortodoxt individen väljer att 

följa de fastställda traditionsföreskrifterna samt hur mycket eller lite individen väljer att 

implementera dem i sitt dagliga liv. Handlingar, som utförs som går emot de religiösa 

skrifterna upplevs vara förbjudna och uppmuntras inte (Rydving 2011). 

 

 Det gemensamma perspektivet utgår mycket från det som ses som det gemensamma, 

det kollektiva inom den specifika gruppen. Förhållningssätt och ritualer som är 

karaktäriserande för den specifika gruppen som till exempel att individen deltar i en 

söndagsgudstjänst i en kyrka eller deltar i fredagsbön i en sunnitisk moské. 

Handlingarna behöver inte ske gemensamt men handlingen är gemensam för utövarna. 

Till detta perspektiv hör även de positioneringar som respektive individer tillskansar sig 
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utifrån traditionella förhållningssätt, till exempel hur den yngre generationen ska 

behandla den äldre generationen samt genus positioneringar (Rydving 2011).  

 

Det institutionella perspektivet är mer fokuserat på själva traditionen och hur 

maktordningen är stationerad utifrån under - eller överordnad.  Några individer eller 

grupper har som uppdrag att överföra (verbalt) traditionen medan andra översätter 

budskapet, organiserar, förmedlar eller framhävs som experter inom området. Oftast är 

dessa individer organiserade hierarkiskt i institutioner som förespråkar traditionen. 

Oftast innehar de rollen som kontrollant, de kontrollerar att utövandet av religionen 

samt de föreskrifter som ska följas följs av den enskilde individen eller gruppen. De kan 

även godkänna stora förändringar inom gruppen eller som påverkar den enskilde 

individen som till exempel när vissa kristna och judiska samfund tillåtit att kvinnor kan 

bli präster respektive rabbiner (Rydving 2011). 

 

2.2.1 Religionens återkomst 

Sverige har en lång tradition av protestantisk kristendom, ända sen 1500-talet har 

protestantismen haft en stor inverkan. Innan dess var det katolicismen som var den 

etablerade religionen i Sverige och Norden. Från mitten av 1800-talet började de 

religiösa homogena samhällsstrukturerna bli mer diffusa mycket på grund av 

framväxten av andra religiösa rörelser. Innan 1700-talets slut förbjöd kyrkan människor 

som inte delade den protestantiskt kristna uppfattningen att bosätta sig inom Sveriges 

gränser. Men vid sekelskiftets slut började judar, ett folk med en specifik historia samt 

kulturella traditioner, sedvänjor och språk komma till Sverige (Svanberg & Westerlund 

2011).  År 1999 erkändes den judiska gruppen som en av fem svenska nationella 

minoriteter. Muslimer har funnits i Sverige sedan slutet på 1800-talet. På grund av den 

stora arbets- samt flyktinginvandringen till Sverige har antalet muslimer ökat samtidigt 

som alla bidragit till mångfalden inom den muslimska gruppen. Detta har även bidragit 

till den växande skaran av svenska konvertiter samt muslimer födda i Sverige som 

tillsammans format en så kallad svensk muslimsk identitet (Svanberg & Westerlund 

a.a.). 

 

Samhällets modernisering och utveckling under många år har bidragit till sekularisering 

och privatisering av religionen och gjort att den fått mindre plats i det offentliga livet 

och numera tilldelats individens privata sfär (Löwendahl 2011). Hon (2011) menar 

samtidigt att många människor faktiskt säger sig vara religiösa även att de inte deltar 

aktivt i någon organiserad religiös verksamhet eller har en bestämd trosinriktning 

(Löwendahl a.a.). Professor i tros- och livsåskådningsvetenskap Ola Sigurdsson (2014) 

vid Göteborgs universitet kan se att religionens plats i samhället blivit mer synlig i och 

med den ökade mångfalden. Vilket är motsatsen till tidigare forskning som enligt 

Sigurdsson (2014) visade på att samhällets utveckling skulle konkurrera ut religionens 

plast. Sigurdsson (a.a.) lyfter begreppet religionens återkomst som han menar är att 

religion och livsåskådningar har fått större uppmärksamhet genom diverse medier men 

också ur ett politiskt globalt perspektiv samt ett generellt ökat intresse för existentiella 

frågor i samhället. Mångfalden ur ett livsåskådningsperspektiv har blivit mer påtaglig i 

dagens samhälle, idag finns det fler alternativ att ta hänsyn till menar Sigurdsson (a.a.). 

Innan var det religiös eller icke – religiös som stod i fokus. Detta är något som påverkar 

den pedagogiska verksamheten då allsidigheten skall lyftas utifrån styrdokumentens 
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uppdrag (Sigurdsson a.a.). 

 
Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade 

om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen 

(Skolverket 2016, s.5). 

 

2.2.2 Barns tro 

Tidigare forskning gjord av Sven Hartman, professor i pedagogik vid lärarhögskolan i 

Stockholm (1977, 1992, 1980) visar att barns existentiella frågor bör förstås utifrån ett 

bredare sammanhang. Han menar att barns frågor inte kan, ses som fastställda genetiska 

utvecklingsstadier eller frågeåldrar utan barns frågor är reflektioner utifrån deras egna 

upplevda erfarenheter. Barn gör försök att göra sin tillvaro begriplig samtidigt som de 

orienterar sig i omvärlden. Frågor som söker mening, svar som ger tänkbara 

förklaringar eller ger upphov till nya sätt att formulera sina frågor. Barn söker 

meningsfulla bilder av livet eller som Hartman (1992) uttrycker det, barnen söker en 

personlig livsåskådning.  

 

Hartman (1992) menar att det finns forskning som indikerar att även väldigt små barn 

uttrycker existentiella frågor för att utveckla en individuell livsåskådning. Från hans 

tidigare forskning går det att se att barns attityd till religion visar att ett sekulariserat 

samhälle får sekulariserade barn. Enligt samma studie visar sig vart fjärde barn se sig 

själv som troende, tron på Gud är vanligare bland mindre barn samt bland flickor. Det är 

inte avsaknad av tron på Gud som ökar med åldern utan tvivlandet på Guds existens 

enligt Hartman (1977,1992. 1980). Barnatron i Sverige idag är en mer sökande 

inställning och barn ser sig själva som tvivlare inom livsåskådningsområde även om de 

själva inte fullt uttrycker det menar Hartman (a.a.). 

 

I undersökningar gjorda av Hartman (1977) på 1970-talet fokuserade han på pedagogers 

egna uppfattningar kring de konsekvenser som förknippas med barns uttryck av egna 

tankar och funderingar kopplat till livsfrågor i samspel med andra barn. Flertalet av 

pedagogerna var osäkra på vilket förhållningssätt de skulle inta då de själva inte visste 

vilken inställning de hade till livsfrågor. Pedagogerna saknade också huvudsakliga 

kunskaper och egen medvetenhet inom livsåskådningsområdet. Följaktligen kunde 

barns frågor bli hotade. Denna problematik tror han är relativt lik idag (Hartman 1992). 

Han menar att många av pedagogernas svar lika gärna kunnat formuleras av 1990-talets 

pedagoger som av 1970-talets pedagoger. Hans forskning visar också att många 

pedagoger ser livsfrågor som något förbjudet att ta upp i barngruppen, samt om behovet 

finns så är det upp till vårdnadshavarna att hjälpa barnet med deras existentiella frågor. 

Dock kan orsakerna vara många till varför pedagoger känner osäkerhet inför frågor 

kring livsåskådning fortsätter han (Hartman a.a.). 

 

  

 

2.3  Förskolans uppdrag 

Idag ses förskolan som en värdefull och utvecklande mötesplats för alla barn. En 

mötesplats där barn och vuxna kommer i kontakt med varierande kulturella skillnader 

som ska ge dem kunskaper och erfarenheter för ett liv i ett samhälle som blir allt mer 
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mångkulturellt och omvärlden mer lättillgänglig genom resor, tv och internet. Detta gör 

att kraven höjs på yrkesverksamma pedagoger att fullfölja förskolans lagstadgade 

uppdrag utifrån de riktlinjer, mål och anvisningar som finns sammanfattade i förskolans 

styrdokument (Skolverket 2010). Den svenska förskolan har gått ifrån en homogen 

mötesplats där både pedagoger och barn delade etnicitet, kultur och även 

trosuppfattning, till en heterogen förskola som kräver att pedagogerna tar hänsyn till att 

det finns barn med helt skilda uppväxter beroende på etnicitet, kultur och 

trosuppfattning (Lunneblad 2013).  

 

I det första stycket av läroplanen för förskolan (2010) tas värdegrunden upp vilket 

markerar tydligt att verksamheten ska bygga på men framför allt utgå från den. Tydliga 

riktlinjer riktar sig till alla verksamma pedagoger samt andra yrkesgrupper som arbetar i 

verksamheten, att jobba utifrån en kollektiv grundsyn på normer och värden (Wiklund 

2000). Värdegrunden är ett uttryck för vad som anses vara relevant och betydelsefullt 

för svenskar idag, förskolans värdegrund reflekterar samhällets värderingar. 

Värdegrunden omfattar alla de normer som anses vara det fundamentala i människolivet 

samt att den ska förena människor kring de livs måttstockar och regler som är starkt 

bundna till den svenska traditionen (Linde 2001). Giddens och Sutton (2014) menar för 

att det ska råda en social solidarisk balans i samhället måste utbildningssystemet och 

samhället fungera smidigt. För att främja denna balans finns diverse styrdokument för 

de olika utbildningssystemen i Sverige, där värdegrunden ligger som en moralisk 

fostrande grund för alla medborgare i samhället. Även Lunneblad (2013) menar att hela 

utbildningssystemet strategiskt använts för att föra över normer, värderingar och 

identiteter som ska vara gemensamma inom en nation för att på så sätt skapa en balans i 

samhället (Lunneblad a.a.). 

 

Verksamma pedagoger har till uppgift att bidra till att det enskilda barnet i 

verksamheten utvecklar en medvetenhet om sin egen kultur samt görs delaktig i andras 

kulturer för att utveckla en förståelse, respekt och inlevelse i hur andra människor lever. 

Förskolan ska vara den plats som ska ge barnet en mångsidig verklighetsskildring, som 

menas med att verksamheten ska göra det möjligt för barn och vuxna att ha olika 

livsåskådningar samt att uppmuntra och lyfta dessa i gemenskap med andra. Detta 

inkluderar även att vårdnadshavare tryggt ska kunna lämna sina barn i verksamheten, i 

vetskap om att deras barn får en mångsidig syn på hur människor lever sitt liv och inte 

får en ensidig syn utifrån majoritetens uppfattning av åskådningar (Skolverket 2010).  

 

2.4 Förhållningssätt 

 

Tidigare forskning kring pedagogers förhållningssätt till arbetet i den mångkulturella 

förskolan visar på att det finns en tydlig okunskap kring trosuppfattningar och kulturell 

bakgrund samtidigt som det visar att det ofta saknas ett öppet förhållningssätt till olika 

traditioner (Fahlén 2013). Lunneblad (2006) lyfter även, utifrån en etnografisk studie 

gjord i en mångkulturell förskola, att pedagoger oftast letar efter det gemensamma och 

det anknytningsbara i en barngrupp. Samtal om barnens erfarenheter lyfts inte och deras 

kulturella skillnader tonas ner. De gånger då barnets kulturella identitet lyfts är det 

oftast i samband med högtider och konstnärliga uttryck (Lunneblad a.a.).  
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Toft och Rosland (2014) lyfter pedagogernas förhållningssätt som en av faktorerna till 

att mångsidigheten inte lyfts i barngruppen. De menar att det krävs mer än en 

lagstadgade, läroplans mål och riktlinjer för att det ska ske en förändring i förskolan. 

Resultat utifrån deras studie visar att även om läroplanen uttrycker att högtider förutom 

de kristna högtiderna skall uppmärksammas, så sker det inte till den grad som 

läroplanen kräver. Detta beror oftast på pedagogernas förhållningssätt, deras tolkning 

och förståelse av de specifika målen som avgör i vilken utsträckning de uppfylls. 

Samtidigt som pedagogerna uttrycker att läroplanen är tydlig med att det måste ske en 

mångsidighet i förskolan och de gärna vill införa fler högtidsdagar så är pedagogernas 

erfarenhet och kunskap inom området inte tillräcklig.  

 

Även Lunneblad (2013) problematiserar detta då han menar att problemet inte ligger i 

hur läroplanen formuleras. Utan snarare hur verksamma pedagoger, genom ett 

systematiskt tillvägagångssätt använder sig av osagda normer, värderingar och 

föreställningar om vad som är det normala och det kollektiva. I sin tur gör detta att vissa 

barns kunskaper och upplevelser osynliggörs. Toft och Rosland (2014) menar att det 

bara kan ske en förändring om pedagogerna själva tonar ner uppmärksamheten kring de 

kristna högtiderna (Toft & Rosland a.a.). 

 

2.4.1 Interkulturellt förhållningssätt 

 

1985 tog Sveriges riksdag ett beslut att ett interkulturellt perspektiv ska prägla alla 

skolformer Lahdenperä (2007a). Flertalet forskare har granskat betydelsen av ett 

interkulturellt synsätt och Lahdenperä (a.a.) beskriver interkulturellt arbete som ett 

utvecklingsförlopp i samspelet mellan individer och grupper i en demokratisk livsvärld. 

För detta krävs, poängterar hon, att det finns en förståelse för social ojämlikhet, 

fördomar samt att det förekommer förutfattade bilder av individer eller grupper som 

påverkar samspelet människor emellan. Individens egna begränsningar och kulturella 

föreställningar kan samtidigt påverka, därför behövs det en medvetenhet kring detta. En 

interaktiv kommunikation och förståelse krävs för att nå individer (Lahdenperä 2007). 

För att få till ett interkulturellt lärande ligger fokus på den flerkulturella kompetensen. 

Ur olika meningsskapande kulturer såsom t.ex. etniska, språkliga, religiösa, 

tankemässiga och livsstilsrelaterade kulturer samverkar, påverkar och berikar de 

varandra. Det interkulturella synsättet har växt fram utifrån att den homogena förskolan 

där personal och barn oftast hade samma språk och kulturella bakgrund inte existerar 

längre. Tidigare låg det gemensamma i fokus och verksamheten planeras utifrån en 

bestämd norm (Lahdenperä & Lorentz 2010).  

 

I uppdraget som förskollärare ligger ansvaret att vägleda barnen till dugliga medborgare 

i samhället, det vill säga att socialisera barn in i det svenska samhället. Detta var klart 

mycket lättare när förskolan och hemmet utgick från liknande socialiseringskultur och 

etniska bakgrund. I det interkulturella synsättet ligger fokus på att förskollärare är en del 

av vårdnadshavarnas process att forma barns identiteter. Förskollärare har en nyckelroll 

i barns utveckling av både identiteter och levnadssätt De kan vara förebilder att härma 

eller personer att lyssna till som stöttar och vägleder barnet att problematisera identiteter 

och levnadssätt (Jensen 2013). I dagens mångfalds förskola ökar kravet på att reflektera 
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kring det nya pedagogiska uppdraget med interkulturella formeringar av identiteter och 

skapa gemenskap utifrån olikheterna (Lahdenperä & Lorentz 2010). 

 

Det interkulturella perspektivet beskriver Strandberg (Hultinger & Wallentin 1996) är 

ett förhållningssätt som bekräftar barnets kulturella identitet, även Lunneblad (2006) 

poängterar att en interkulturell pedagogik inte är ett ämne i sig utan mer ett 

förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten. Det interkulturella perspektivet 

menas med att förskollärare utvecklar en interkulturell kunskap som gör att de måste 

skifta synsätt, växla mellan olika tankesätt och kulturella påståenden. Nyfikenhet inför 

andras synsätt ses som en del i den interkulturella kompetensen samtidigt som hen 

använder sig av den resurs som mångfalden innebär i verksamheten. (Lahdenperä & 

Lorentz 2010.) Huvudfaktorn som utgör formen för det interkulturella synsättet är när 

förskollärare medvetet använder sig av en övergripande pedagogik som ser de olika 

faktorerna som bland annat språk, kultur, trosuppfattning, etnicitet, identitet eller 

nationalitet som bildar en resurs (Lahdenperä & Lorentz a.a.).  

 

Det interkulturella synsättet bygger på påståenden att vi människor samtidigt är lika och 

olika. Olikheterna brukar bland annat vara kulturella skillnader och vi talar idag om att 

vi människor socialiseras in i på förhand i skapade genus- och samhällsroller oavsett 

vilka vi i grunden är. Interkulturell vägledning menar inte till att sudda ut olikheterna 

och inte heller att teoretiskt sammanföra människor under ett och samma namn. 

Interkulturell vägledning handlar mer om att få en förståelse för olikheter, att inte 

begränsas av dem. Att göra likheterna synliga och underlätta kommunikation och 

vägledning mellan individer (Bozarslan 2010). Utifrån det interkulturella perspektivet 

formas enligt Lorentz (2013) en interkulturell pedagogisk kunskap som bör ligga till 

grund för den pedagogiska verksamheten. Den består av tre olika kunskaper av 

samverkan; kommunikativ kunskap, medborgerlig kunskap och social kunskap. Utifrån 

ett samhälles synssätt krävs en ömsesidig påverkan och samspel för att de tre 

kunskaperna ska leda till att en förståelse skapas för varandra, en dialog samt respekt 

som gör att vi kan leva tillsammans (Lorentz a.a.). 

  

2.4.2 Förskolans högtider 

De högtider som anses vara en integrerad del av den svenska kulturen är lucia, advent, 

jul med tillhörande julpyssel och julspel men även påsktraditioner och avslutning i 

kyrkan (Berglund & Gunner 2011).  Även om fokus nu ligger på presenter, godis och 

gemenskap så är det svårt att helt bortse från att julafton firas till minne av Jesusbarnets 

födelse menar Berglund och Gunnar (a.a.). Samma jämförelse kan ses vid påsken, även 

om det då handlar om häxor, påsk gummor, ägg och mat så är det ju egentligen Jesu 

återuppståndelse som ligger till grund för påskfirandet (Berglund & Gunnar a.a.). Ett 

framträdande av inövade sånger och ramsor i samband med firande av traditioner i 

förskolans verksamhet, kan ses som något roligt att göra tillsammans samtidigt som det 

skapar en känsla av samhörighet och gemenskap. Skapandet av identitet och 

samhörighet handlar också om vilka identiteter och värderingar som ska framhålls och 

inkluderas i gemenskapen (Lunneblad 2013).  Tidigare forskning inom ämnet har visat 

att oftast väljer pedagoger att fira de kristna högtiderna mycket på grund av att de 

upplever att de måste värna och föra vidare det kulturarv som lämnats kvar till nästa 

generation (Berglund & Gunnar a.a.). Detta är även något som Barron (2007) tar upp 
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utifrån sin studie gjord i en förskola i England, där pedagogerna i förskolan upplevde att 

de måste uppmärksamma de kristna högtiderna för att inte äventyra sin egen 

trosuppfattning eller kultur. Genom att erbjuda barnen möjligheter till att skapa sig en 

medvetenhet kring de kristna högtiderna blir pedagogerna själva stärkta i sin 

trosuppfattning och kultur. Samtidigt fanns det pedagoger som ifrågasatte relevansen för 

högtidsfirandet då majoriteten av barnen tillhörde den muslimska trosuppfattningen 

(Barron 2007).   

 

Det är en vanlig företeelse menar Toft och Rosland (2014) att verksamheter endast 

uppmärksammar högtider och traditioner utifrån ett kristet arv även om det finns andra 

trosuppfattningar representerade i verksamheten (Toft & Rosland a.a.). Barron (2007) 

lyfter fram problematiken kring att pedagogerna på förskolan inte alltid vet vilken 

förhållning och/eller arbetssätt de ska använda sig av till barnen med en annan etnisk 

bakgrund än den brittiska i samband med firandet av högtider. Samtidigt som många av 

pedagogerna i Barrons (a.a.) studie menade att festligheterna kring högtiderna hjälpte att 

stärka barns självförtroende (Barron a.a.).  

 

 

2.5 Identitet och livsåskådning 

Det finns oerhört många teorier kring livsåskådningars funktion, en betydande teori är 

att den är identitetsskapande. Livsåskådningar ger svar på människors frågor kring sin 

egen existens. Vår jag-upplevelse är starkt förknippat med våra fundamentala 

värderingar. Självbilden hos individen är i detta sammanhang lika med hens identitet 

(Hartman 1977;1980;1992). 

 

Den tidiga barndomen ses som den mest unika och betydelsefulla perioden av en 

individs livscykel. Denna insikt har gjort att fler och fler aktörer från hela världen börjat 

visa ett större intresse för hur småbarnsfostran kan lösa olika samhällsproblem. Detta 

har lett till att utbildning och barnomsorg ses som en prioriterad fråga inom politik och 

samhällsvetenskap. I förskolans verksamheter möts barn i sociala och kulturella 

sammanhang som har en påverkan på barnets fostran och utveckling. Samtidigt har 

faktorer som ekonomi, sociala och strukturella skillnader en påverkan på 

vårdnadshavarens förmåga till att fostra barnet, något som kanske har störst påverkan på 

barnets utveckling och inlärning är vårdnadshavarnas kulturella bakgrund som 

innehåller olika värderingar (Jensen 2013). Värderingar styr det mesta av människans 

reaktioner, tänkande och handlande i mötet med andra (Linde 2001).   

 

Dessa värderingar samt kulturella egenskaper har en viktig roll i socialiseringen av 

barnet i de tidiga barnaåren. Socialisering är något som sker hela tiden i en individs liv 

men i den s.k. fundamentala socialiseringen är det vårdnadshavarna som har 

huvudrollen, ofta oreflekterat förs deras förhållningssätt över till barnet, detta sker när 

barnet identifierar sig med vårdnadshavarna och imiterar deras beteenden och på detta 

sätt överförs olika synsätt. I ett mer reflekterat sätt att uppfostra, visar vårdnadshavarna 

öppet sina egna uppfattningar och får barnet att tänka, värdera och agera på samma sätt 

som de själva (Hwang & Nilsson 2011). 

 

 Identitetsskapandet hos barnet börjar bildas i den tidiga barndomen samtidigt som 
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barnet skapar sig en uppfattning om jagmedvetande i koppling till sin miljö. 

Jagmedvetandet består av ett objektsjag och ett subjektsjag, där objektsjaget 

representerar andras syn och förhållningssätt som barnet genom rolltagande har gjort till 

sina egna. Det handlar om allmänna regler, normer och värden som det enskilda barnet 

lärt sig i samspelet med andra personer. Subjektsjaget befriar barnet från att enbart vara 

beroende av andra synpunkter, det vill säga det står för eget initiativ och utgör en grund 

för barnet när de ska skapa sin egen jaguppfattning. Medvetande och självuppfattning är 

därför sociala processer, inga egenskaper vi föds med. För att kunna upprätthålla ett jag 

och en identitet måste människan befinna sig i ett ständigt samspel med andra (Hwang 

& Nilsson 2011).  

 

Utmärkande egenskaper som genus, etnicitet, ålder och status inom samhällets kontext, 

är från födseln faktorer som ökar med barnets medvetenhet. Under sin barndom börjar 

varje barn skapa sin egna unika personlighet och sociala identitet. Identiteten är den 

viktigaste faktorn för individens personlighet och genom identiteten identifierar sig 

individen till en specifik etnicitet, nationalitet, genus eller kultur (Giddens & Sutton 

2014).  

 

Personlig identitet hänvisar till barns subjektiva känslor med avseende på deras 

särskiljningsförmåga från andra individer och deras känsla av sin unika individualitet. 

Den sociala identiteten hänvisar till barnets förmåga att känna likheter med andra 

genom att kunna identifiera sig med sin familj och / eller kultur. Barnets kulturella 

identitet formas av en känsla av tillhörighet i en grupp av människor. Formandet av 

kulturell identitet kan beskrivas som ett sätt för individen att positionera sig själv eller 

bli positionerad i forna generationers traditioner (Berglund 2011). 

 

Barnet fortsätter att utveckla sin egen personliga identitet under hela sin barndom 

genom att aktivt och vägledande deltaga i den sociala gemenskapen i det egna 

samhället. Barn formar sin personliga identitet, samt får kulturellt värdefulla kunskaper, 

färdigheter och beteenden, genom sin familj (Hwang & Nilsson 2011). 

 

Identitet är också ett resultat av hur andra människor definierar barnet, hur hen förstås 

(eller inte) och visas i relation till (eller inte). På detta sätt, fungerar barns sociala 

erfarenheter som en ”spegel” för sina identiteter (Einarsson 2009).  

Under barndomens första år börjar barns attityder till sin egen kultur formas samt till 

andras kulturella grupper. Barn börjar aktivt forma sin individuella identitet i 

förskoleåldern genom att jämföra skillnader och likheter med andra runt omkring. Barn 

blir medvetna om attityderna som visas med dem redan i tidig ålder (Närvänen 2013, 

Barron 2007).  I studier från den engelska förskolan påvisades att barnen talade om sin 

egen etniska bakgrund samt andras etniska bakgrund. En tydlig medvetenhet kring sin 

egna etniska bakgrund sågs samband med gränsdragningar och i skillnader i förhållande 

till hudfärg, språk och personliga och religiösa högtider och praxis (Barron 2007).  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras de perspektiv som anses ha betydelse för hur resultatet 

senare kan analyseras. Giddens och Sutton (2014) menar att utan en teoretisk 
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utgångspunkt vet vi inte vad vi ska fokusera på när vi påbörjar en studie eller hur vi kan 

tolka resultatet för att slutföra studien. Giddens och Sutton (2014) menar att teorier 

bidrar till att resultatet blir tydligare då det kan kopplas till en bakomliggande orsak 

eller till förändring som skett och som i sin tur utvecklar kunskap om individers 

handlingssätt. 

 

3.1 Sociologiska perspektivet 

Sociologiska perspektivet beskrivs som det vetenskapliga sättet att inhämta kunskap om 

människors liv, sociala grupper, samhället som institution och det mänskliga beteendet 

som helhet. Sociologins grundperspektiv utgår från förståelsen om hur den subtila men 

samtidigt svåröverskådliga och väsentliga effekt vårt individuella liv har på vårt 

gemensamma samhälle och dess erfarenheter och vice versa. Sociologin berör ett brett 

spektrum och innefattar allt från grundliga undersökningar av människor i vardagliga 

möten till att analysera internationella relationer. Med sociologin som vetenskapligt 

utgångsläge ses individers handlingssätt ur ett större perspektiv än om utgångsläget för 

individens beteende endast utgått ifrån individens egen familj, vänner eller arbete. 

Handlingssätt eller förgivettagande som tidigare ansetts vara korrekta kan visa sig vara 

helt felaktiga samtidigt som det synliggör kunskap om det förgivettagna växt fram 

utifrån historiska händelser samt genom en social utvecklingsgång. Detta gör att 

individerna måste utmana sina egna åsikter och attityder som individen haft under lång 

tid. (Giddens & Sutton 2014). 

 

Samhället innehåller inrättningar av olika statliga organisationer, utbildningssystem och 

familjestrukturer samt förhållandevis solida förhållande mellan dem. Inrättningar som 

skola och förskola existerar för att de fyller en funktion för samhället som helhet. Ett 

samhälles sociala struktur skapas av de beständiga strukturer som relationerna mellan 

individer, grupper och inrättningar bidrar med (Giddens & Sutton 2014).  

 

I det sociologiska perspektivet används två analysnivåer, mikrosociologi och 

makrosociologi när syftet är att undersöka. I den mikrosociologiska analysen ligger 

fokusen på de individuella vardagliga mötena mellan människor. I den 

makrosociologiska analysen ses det gemensamma (övergripande nivå), samhällets 

sammansättning som helhet samt dess långsiktiga utvecklings förändringar (Giddens 

och Sutton 2014).  

 

Makroanalys är en nödvändighet för att utveckla en förståelse för det dagliga livets 

inverkan på individen kontra sin omgivning. Individers levnadssätt styrs av 

gemensamma bestående inrättningar i samhället, vilket blir väldigt tydligt, sett till hur 

samhällets struktur påverkar individer utifrån samhällets uppbyggnad av regler och 

lagar, utbildningssystemet samt samhällets politiska situation. Mikroanalys ses även 

som nödvändigt för att kunna uttrycka detaljerade allmängiltiga underliggande normer 

för individerna som delar ett samhälle. Med hjälp av makro – och mikroanalyser går det 

att utläsa vilka effekter de får utifrån förändringar som sker antingen i samhället eller i 

världen som helhet (Giddens & Sutton 2014). 

 

Många sociologiska undersökningar görs för att visa hur stora samhällsförändringar kan 

påverka på makronivå och hur detta i sin tur påverkar på mikronivå för den enskilda 
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individen, verksamheter eller rörelser men även hur de hanterar situationen och vänder 

det till sin fördel (Giddens & Sutton 2014). 

 

 

3.2 Utvecklingsekologiska perspektivet 

Urie Bronfenbrenner var en rysk-amerikansk psykolog, som studerade barns utveckling 

i olika kulturer. Under många år studerade han miljöns inflytande på individens 

utveckling och vid 1980-talets början sammanställde han sitt resultat utifrån en 

utvecklingsekologisk teori. Teorin som han formulerade benämns som 

utvecklingsekologiska perspektivet. Han (1996) grundade den ekologiska systemteorin 

för att förstå det komplexa förhållandet mellan barnet, familjen och samhället och hur 

de påverkar barnets utveckling. Samtidigt som han intresserade sig för relationen mellan 

individ och samhälle, han var kritisk till att olika teorier fokuserar för mycket på den 

enskilda individen, i motsats till sådant som ligger utanför individen och som på 

varierande sätt påverkar som t.ex. institutioner och samhället (Bronfenbrenner 1996).  

 

 

Denna teori ser på ett barns utveckling i ett sammansatt system av relationer som 

påverkas av sin miljö. Varje skikt av miljö förenas med de andra miljöerna för att 

kraftigt påverka barnets utvecklingsprocess. Teorin har på senare tid bytt namn till 

bioekologiska systemteorin för att framhålla att ett barns egen biologi är en primär 

faktor för hens utveckling. Ett barns bioekologiska system bestäms utifrån barnets kön, 

det århundrade där barnet växer upp, den religion som barnet utsätts för, den politiska 

ideologin kring barnet, den socioekonomiska statusen i familjen och barnets kultur 

vilket kan innefatta frågor som etnicitet och arv. Samspelet mellan faktorer i barnets 

biologiska mognad, hens närmaste familj/gemenskap, miljö och samhället styr barnets 

utveckling. Ändringar eller konflikter i något av systemen kan orsaka problem i de 

andra systemen (Bronfenbrenner 1996, Berk 2013).  

 

 

Bronfenbrenner beskriver fyra system eller skikt som var och en innehåller regler, 

normer och roller som kraftfullt formar en individs utveckling. Han benämner dem som; 

mikro, meso, exo och makro. Han menar för att studera ett barns utveckling kan vi inte 

bara titta på barnet och dess närmiljö utan även samverkan mellan systemen. Teorin ger 

en viss struktur för att konceptualisera de många, många influenser som påverkar ett 

barns socialisation. Några av dessa influenser har en direkt effekt på barnet (genom 

mikro och meso) och några av dessa influenser har en indirekt effekt på barnet (genom 

exo och makrosystemet) för att de sipprar ner genom de personer och relationer i 

barnets mikrosystem (Bronfenbrenner 1996, Berk 2013).  

 

 

Det innersta systemet, det omedelbara skiktet, mikrosystemet, innehåller själva 

utvecklingen hos barnet, barnets personliga biologiska mikrosystem. Denna miljö är 

oftast den miljön där det sker en nära interaktion mellan barnet och den vuxne. Det kan 

vara till exempel hemmet eller förskolan (Bronfenbrenner 1996). I mikroskiktet 

samverkar barnet med familj, vänner och pedagoger. Det är inte begränsat till just dessa 

grupper, men i mikroskiktet tittar vi närmare på de människor som barnet interagerar 
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med på en daglig basis och som har ett stort inflytande på hens beslut och övertygelser. 

Från familjen får barnet dess moral, värderingar, självkänsla, religion och andra former 

av socialisering. Kompisarna i förskolan spelar också en stor roll eftersom de ger barnet 

sina åsikter och attityder i förhållande till hens socialisering och övertygelser, och hen 

kan välja att acceptera eller förkasta vissa föreställningar som ett resultat av 

påtryckningar från sina kompisar. Pedagoger och lärare är också en faktor i 

mikrosystemet eftersom barnet tillbringar timmar varje dag, upp till fem gånger i 

veckan med dem (Bronfenbrenner 1996, Berk 2013).  

 

 

Mesosystemet - Detta skikt ser på kopplingarna och relationerna mellan de olika 

mikrosystemen; det är alltså ett system av delsystem. I takt med att barnet blir äldre blir 

andra mikromiljöer viktiga, förskola, skola, kamrater i bostadsområdet – Där nya 

kamrat och vuxen konstellationer blir aktuella, detta ökar barnets intagande varierande 

av roller, relationer och sociala situationer (aktiviteter). I det här systemet har relationer 

och samspel effekt i båda riktningarna – både från barnet och mot barnet. 

Bronfenbrenner kallar detta för dubbelriktade influenser, dessa influenser är starkast 

och har störst inverkan på barnet. Till exempel samspelet mellan barnets förskollärare 

och hens vårdnadshavare, mellan hens trostillhörighet och grannskapet. Mer indirekt 

kan vara att vårdnadshavaren påverkas av barnets övertygelse och beteende samtidigt 

som barnet påverkas av vårdnadshavarens övertygelser och beteenden. Han redogör för, 

i sin teori, att dubbelriktade influenser förekommer inom alla system (Berk 2013, 

Bronfenbrenner 1996).  

 

Exosystemet - Exosystem innehåller externa miljöer, samhällssystem som inte har en 

direkt påverkan på barnets utveckling men däremot en indirekt påverkan, till exempel 

vårdnadshavarnas arbetsplats, grannskapet, institutioner, media, regeringen, ekonomi 

med mera. Barnet kan inte vara direkt involverad på denna nivå, men hen känner den 

positiva eller negativa påverkan interaktionen utgör, i sitt eget biologiska personliga 

mikrosystem. Exempel på sammanhang som kan få effekter på ett barns liv och 

erfarenheter kan vara nya lagar, statliga reformer, miljölagstiftning, social oro, 

ekonomisk omvälvning och näringslivet (Berk 2013, Bronfenbrenner 1996).  

 

 

Makrosystemet – Detta skikt är det mest abstrakta och komplexa av Bronfenbrenners 

fyra system. Detta skikt kan betraktas som det yttersta skiktet av barnets omgivning, 

detta skikt består av kulturella värden, normer, seder och lagar för det specifika landet 

barnet och dess familj bor i. Makrosystemet påverkat alla de olika systemen genom 

allmänna övertygelser och värderingar utifrån landets kultur, som består av skrivna och 

oskrivna lagar och normer som reglerar individers beteende. Dessa lagar och normer 

påverkar individen och rymmer områden som utbildning, juridik, ekonomi, politik och 

religion. Makrosystemet förser individens liv med mening och värde samt kontrollerar 

individen genom lagar och regler. Detta kan variera beroende på vilken kultur familjen 

har och vilken kultur som majoritetssamhället har vilket kan skilja sig. Detta kan skapa 

negativa följder då de får kulturkrockar, ett vi och dem - tänk. Effekter skapade i 

makrosystemet har stort inflytande genom interaktion på alla andra system. 

 

 



 

 

 

 

20 

 

Bronfenbrenner har senare lagt till Chronosystemet, tidsdimensionen, livshändelser som 

kan påverka barnet. Dessa kan uppstå inifrån barnet, eftersom barnet bli äldre, så 

skapar, ändrar och väljer hen nya erfarenheter. Ett annat exempel är den historiska 

kontexten barnet växer upp i. Det kan vara en stor teknisk upptäckt, ett krig, eller tider 

av stora ekonomiskt problem, alla dessa faktorer kan ha inverkan på barnets utveckling. 

Hur stor effekt dessa faktorer kan få beror på barnets fysiska, intellektuella och 

personliga karaktär och hens miljömässiga möjligheter.  
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Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om hur förskollärare lyfter 

samt förhåller sig till allsidighet med fokus på andra trosuppfattningar än den kristna 

trosuppfattningen i sina verksamheter.  

 

Dessa frågeställningar syftar arbetet att besvara: 

 

●Hur säger sig pedagoger i förskolan förhålla sig till läroplanens uppdrag, saklighet och 

allsidighet? 

 

●Hur säger sig pedagoger arbeta så att barnen i verksamheten får en allsidig syn på 

trosuppfattningar? 

 

● Vilka begränsningar upplever förskolan, förskollärarna i frågan om förskolans 

interkulturella förhållningssätt och hur tänker de att det påverkar barnen? 
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5 Metod 

I det här kapitlet redogör jag för vilken metod som valts och varför metoden valdes för 

studiens tillvägagångssätt. 

 

5.1 Metodval 

Syftet med studien är att ta reda på hur respondenterna, tänker, känner och praktiserar 

läroplansuppdraget Saklighet och allsidighet i sin roll som förskollärare. Med detta som 

utgångsläge gjordes valet att göra undersökningen genom en kvalitativ ansats som enligt 

Denscombe (2009) bidrar till att respondenternas känslor och tankar synliggörs. Även 

Trost (2010) menar att den kvalitativa ansatsen är den mest användbara då syftet med 

forskningen är förstå deltagarnas sätt att resonera och reagera samt att urskilja mönster. 

 

5.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en form av fokusinriktade gruppintervjuer, där en mindre grupp 

individer träffas för att samtala om ett specifikt ämne bestämt av undersökningsledaren 

(Wibeck 2010). Fokusgrupper ses som en bra metod när syftet med undersökningen är 

att undersöka individers tolkningar, synpunkter, förhållningssätt och tankar om ett 

specifikt ämne. Andra fördelar med att använda sig av fokusgrupp som metod är att den 

kan ge den enskilda individen möjlighet till att se sina egna åsikter och förhållningssätt i 

samspel med andra vilket kan få individen att reflektera över det positiva samt negativa 

i sitt förhållningssätt men även sina egna åsikter (Denscombe 2009). Nackdelarna som 

lyfts med fokusgruppsintervjuer kan vara förutom den etiska aspekten utifrån att 

konfidentialitetskravet inte riktigt kan följas helt ut med anledning av 

gruppkonstellationerna som gör det svårt att hålla respondenternas identiteter hemliga 

för varandra. Något som även kan ses som en nackdel är när de talföra och dominanta 

individerna får mer utrymme att tala än de mer blyga och tystlåtna vilket gör att alla 

individers åsikter kring ämnet inte hörs (Wibeck 2010).  

 

5.2.1 Strukturerad intervju 

I fokusgrupperna har jag utgått från hög strukturerade intervjuer som innebär att jag 

styrt i vilken ordning frågorna ställs och att intervjun är koncentrerad kring ett ämne 

eller område. I strukturerade fokusgruppsintervjuer har även undersökningsledaren 

ansvaret att styra gruppdynamiken, med det menar Wibeck (2010) att det är 

undersökningsledaren som ser till att alla respondenter får möjligheten att delta lika 

mycket under intervjun. Intervjufrågorna var utformade med låg grad av standardisering 

som Trost (2010) menar bidrar till öppna svar. 

 

 

5.3 Urval 

Studiens problemområde utgår från hur förskollärare lyfter samt förhåller sig till 

allsidighet, med fokus på andra trosuppfattningar än den kristna trosuppfattningen i sina 

verksamheter. Med detta i beaktning gjordes val av undersökningsområden utifrån min 

egen förförståelse av kommunens, förskoleverksamhetens upptagningsområden. 
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Denscombe (2009) menar att valet av respondenter till undersökningen kan se olika ut 

och det är upp till undersökningsledaren att avgöra vilken strategi som är mest lämpad 

för studien. Han lyfter subjektiva-urval, snöbollsurval samt bekvämlighetsurval som de 

dominerande typerna av urval inom kvalitativa undersökningar. Vid subjektiva urval 

handlar det om att få tag på personer som har specifika erfarenheter om det ämnet man 

vill studera. Vid snöbollsurvalet använder man sig av de redan befintliga deltagarna i 

studien och försöker knyta nya kontakter genom dem för att intervjua och driva studien 

vidare. Vid bekvämlighetsurval använder man sig av de respondenter som finns 

tillgängliga (Denscombe 2009). 

  

För denna studie gjordes ett strategiskt urval med tanke på undersökningens syfte då det 

krävs att respondenterna har erfarenheter av att möta barn med annan trosinriktning än 

den kristna trosinriktningen i en barngrupp eller i en verksamhet. Jag valde att använda 

mig av redan homogena befintliga grupper i den planerade fokusgrupps intervjuer då 

Denscombe (2009) menar att det kan underlättar för planering och utförande av en 

fokusgruppsintervju. Alla responderat i varsin specifik fokusgrupp är kända med 

varandra sen tidigare då de alla arbetar tillsammans i sina respektive verksamheter. 

Detta gör att respondenterna redan har ett förtroende för varandra och de kan känna sig 

trygga tillsammans. Detta enligt Denscombe (2009) är en viktig aspekt för att skapa 

öppna och fria samtal mellan respondenterna. Eftersom undersökningen gäller hur 

förskollärare förhåller sig till allsidighet och saklighet utifrån läroplanen för förskolan, 

är inte barnskötare av intresse för just denna studie. 

 

En förfrågan om intervju (Se bilaga 1) skickades via mail till sammanlagt åtta 

förskolechefer i kommunen. Responsen från de olika förskolecheferna har varit 

varierande, två av de åtta gav ingen respons på förfrågan om intervju. Fyra av åtta 

förskolechefer tackade nej direkt, på grund av tidsbrist, viktigare prioriteringar samt 

ointresse för att ställa upp bland förskollärare. Två av förskolecheferna gav respons vid 

andra mail tillfället, en av dem tackade nej på grund av ointresse bland förskollärare att 

delta. Då en av dem tackade ja till intervju, skickades av förskolechefen information till 

mig där antal respondenter och i vilka respektive åldersgrupper de arbetade med i 

verksamheten. Efter uppbokning av intervjutid skickade jag intervjufrågorna till 

förskolechefen för att hen i sin tur skulle ge förskollärarna en chans att bekanta sig med 

frågorna. 

 

Wibeck (2010) poängterar att antalet grupper som behövs för att studien skall kunna 

genomföras är varierande samtidigt kan det vara svårt att se mönster och tendenser i ett 

för litet material. Då den bestämda tidsramen för undersökningsperioden närmade sig 

slutet samt på grund av ett stort bortfall av tilltänkta förskollärare så kände jag att ämnet 

inte kunde kännas helt mättat som Wibeck (2010) förklarar är en process där antalet nya 

grupper tillför ny information tills att det upplevs inte kunna finna mer mönster och 

tendenser.  

 

På grund av ovannämnda anledningar valdes att ta en telefonkontakt med en 

förskolechef om förfrågan om intervju, fick snabbt en positiv respons. Skickade därefter 

ett mail med en Förfrågan om intervju där syftet med undersökning beskrevs mer 

ingående samt information kring antal deltagare som minst krävdes och tidsram för 

intervjun.  
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5.4 Presentation av respondenterna 

 

Wibeck (2010) redogör för fördelar och nackdelar i antalet respondenter vid samma 

intervjutillfälle och menar att fördelarna med små fokusgrupper, tre till fyra personer 

ger varje individ utrymme för att tala och deras inflytande över samtalet är på en hög 

nivå medan vid fokusgrupper med fler respondenter än sex kan det bli svårt för 

respondenterna utifrån en tidsaspekt att uttrycka sina åsikter, ställa motfrågor samt 

bemöta andra grupprespondenters argument. Namnen är figurerade för att på detta sätt 

skydda respondenternas riktiga identitet. 

 

Presentation av respondenterna i fokusgrupp A 

 

Samtliga pedagoger jobbar med barn i åldrarna ett till tre år. 

 

Barbro har arbetat aktivt som förskollärare i ca åtta till tio år. Hon har haft ett uppehåll 

på 15 år när hon jobbat med annat. Barbro har jobbat i den aktuella förskolan i ett år. 

Karin har arbetat aktivt som förskollärare i 27 år och varit fast anställd i den aktuella 

förskolan i 24 år, innan dess vikarierade hon lite på olika förskolor. 

Anna är utbildad förskollärare sen januari 2016, har jobbat som förskollärare i åtta till 

tio månader i den aktuella förskolan. 

 

Presentation av respondenterna i fokusgrupp B 

 

Birgitta har arbetat som förskollärare i 37 år. Hon har varit i den aktuella förskolan i 32 

år.  

Christina har arbetat som förskollärare i sex och ett halvt år, hon har varit i den aktuella 

förskolan i sex år. 

Tanja har arbetat som förskollärare i sex år, hon har varit i den aktuella förskolan i tre 

månader. 

Margareta har arbetat som förskollärare i 25 år. Hon har varit i den aktuella förskolan i 

sju till åtta månader. 

Madelene har arbetat som förskollärare i 16 år. Hon jobbar nu som specialpedagog sen 

ett och ett halvt år tillbaka och hon har varit i den aktuella förskolan i 15 år. 

Martin har arbetat inom kommunen i 38 år, han har haft många olika befattningar inom 

förskolan. Han har varit i den aktuella förskolan i tre år. 

 

Sofia har arbetat som förskollärare i 16 år. Hon har varit i den aktuella förskolan i 11 år.  

 

 

5.5 Genomförande 

Intervjuerna skedde vid två separata tillfällen och bestod av två gruppkonstellationer 

mellan tre till sju respondenter på deras respektive arbetsplats. Efter att ha hälsat på 

respondenterna gav jag information om mig själv och anledningen till intervjun.  

För att förenkla vid transkriberingen av materialet användes färgpennor i färgerna rosa, 

röd, gul, svart, brun, orange och grön. Jag hade förberett namnskyltar för 
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respondenterna att ha framför sig på bordet, som de fick skriva sitt namn på i vald färg. 

När respektive respondent talade gjorde jag en prick i respondentens valda färg i 

frågeformuläret. Intentionen var att anteckna respondenternas kroppsspråk, 

ansiktsuttryck med mera på ett färdigskrivet papper men insåg snabbt att det var 

omöjligt att hinna med. Fokuserade på att hinna med att pricka av respondenterna för att 

materialet skulle bli så sanningsenligt som möjligt. Den sammanlagda tiden för första 

intervjutillfället uppgick till 24 minuter och 33 sekunder. Andra tillfället tog lite längre 

på grund av fler deltagare, 35 minuter och 55 sekunder.  

 

 

5.6 Databearbetning och redovisning 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en diktafon via mobilen (app) för att förbättra 

ljudkvaliteten på det inspelade materialet. Vid utskrift av de inspelade intervjuerna 

användes Word programmet i datorn. Jag skrev ner ordagrant vad deltagarna sade under 

transkriberingen men har därefter förkortat eller tagit bort ljud eller upprepningar som 

inte är relevanta för studiens resultat eller påverkar det sammanställda resultatet. 

Transkriberingen tog lång tid och jag la mellan 8–12 timmar per intervjutillfälle. När 

transkriberingen var färdig började jag att se likheter och olikheter i respondenternas 

svar och detta gjorde att jag sammanställde svaren under passande rubriker som 

Förhållningssätt i mångfaldsmöten, Allsidighet och saklighet, barns tro, förskolans 

högtider och samarbete med hemmet för att förtydliga resultatet. Jag valde att skriva 

svaren i löpande text med citat från intervjuerna. 

 

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Alvehus (2013) redogör för hur begrepp som reliabilitet och validitet kan kopplas till 

undersökningen. Han menar att om studien har reliabilitet så menas det med att studien 

är upprepningsbar och validitet om undersökningsledaren i sin studie har undersökt det 

som var målet med undersökningen. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ 

inriktning handlar om att kunna beskriva det man har samlat in och att man har 

bearbetat sitt material på ett tillförlitligt sätt. Validitet avser att man mäter det som är 

relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt 

(Alvehus 2013). För att stärka reliabiliteten i studien så genomfördes båda fokusgrupps 

intervjuer på ett likartat sätt. Alla respondenter utgick från samma intervjuguide och i så 

liknande miljöer som möjligt vid båda tillfällena. Wibeck (2010) menar att det är lätt att 

behålla sin anonymitet i en större grupp. Detta var något som reflekteras över under 

intervjuns gång samt vid transkribering av det insamlade materialet, det visade sig att ett 

fåtal respondenter vid båda tillfällena fick ett mindre talutrymme än de andra 

respondenterna i respektive fokusgrupp. Direkta frågor ställdes vid något tillfälle för att 

underlätta för den respondent som inte fick lika stort talutrymme som de andra under 

intervjun att dela sin åsikt. Materialet som inhämtades gav ett brett underlag för att 

besvara de frågeställningar som ligger till grund för studiens undersökningsområde. Jag 

bidrog med så öppna frågor som möjligt för att inte påverka eller leda respondenterna. 

Generaliserbarhet menar Denscombe (2009) visar i hur stor grad studiens resultat kan 

appliceras till verkligheten, om svaren blir en generell uppfattning kring pedagogers 

förhållningssätt samt om detta förhållningssätt är ett vanligt förekommande fenomen 

bland pedagoger. Om en annan undersökningsledare skulle använda studiens 
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frågeställning och då få liknande resultat. Då har studien uppnått generaliserbarhet. 

 

5.8 Etiska överväganden 

När man gör en undersökning i forskningssyfte måste undersökningsledaren ta hänsyn 

till de forskningsetiska principerna utifrån Vetenskapsrådets bestämmelser (2002). 

Dessa fungerar som riktlinjer för forskaren. Studiens respondenter skyddas av 

individskyddskravet vilket innebär att de inte på något sätt får skadas fysiskt eller 

psykiskt och inte heller förödmjukas eller kränkas genom studien.  

 

Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav som beskrivs följande 

(Vetenskapsrådet 2002)  

 

Informationskravet innebär att alla som deltar i studien har rätt att få all relevant 

information om vad studien innebär. Samtliga har rätt att veta hur insamlat material ska 

användas och hur det ska publiceras. Respondenterna ska även informeras om att deras 

deltagande är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas om de så önskar 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

Samtyckeskravet innebär att allt deltagande i studien måste vara frivilligt. Ingen får 

tvingas eller pressas att vara med i studien och man har när som helst rätt att avsluta sitt 

deltagande utan att behöva motivera sitt beslut och utan några negativa följder 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att all information om respondenternas deltagande i 

undersökningen hantera så att inga obehöriga får tillgång till respondenternas 

personuppgifter eller kunna tyda vem som varit med i studien utifrån resultatet. Inga 

personliga uppgifter kring respondenternas medverkan studien kommer att sparas efter 

studiens slut (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in i samband med studien endast 

får användas för forskning och till det syfte som deltagarna informerats om 

Informationen från intervjuerna kommer endast att användas i forskningssyfte och 

kommer inte att användas till något annat än till det som respondenterna informerats om 

och gett sitt godkännande för (Vetenskapsrådet 2002).  

 

För att nå upp till informationskravet och samtyckeskravet gavs en skriftlig förklaring 

via mail till respondenterna där beskrivning av syftet med studien tydligt framgick. 

Detta gjordes för att säkerställa att alla som deltar var medvetna om vad som kommer 

att ske och vad deras medverkande i studien innebär för dem. Förklarade även för 

respondenterna att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande utan att det i sin tur skulle få några konsekvenser. Resultatet från 

intervjuerna kommer endast att användas i forskningssyfte och kommer inte att 

användas till något annat än till det som respondenterna informerats om och gett sitt 

godkännande för. Utifrån konfidentialitetskravet valde jag att i resultatdelen figurera 

respondenternas namn för att säkerställa att deras identitet inte går att tyda. 
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de fokusgruppsdiskussioner som gjordes. De 

benämns som fokusgrupp A och fokusgrupp B. Rubrikerna har gjorts med tanke på de 

svar som framkom av intervjufrågorna, svaren har sedan kategoriserats under vald 

rubrik. Jag valde att presentera resultatet gruppvis för en ökad tydlighet. Namnen är 

figurerade för att uppfylla konfidentialitetskravet.   

 

6.1 Fokusgrupp A 

 

6.1.1 Förhållningssätt i mångfaldsmöten 

Barbro lyfter att förskolan har förändrats, det finns en större mångfald, flera olika 

trosuppfattningar, kulturer och traditioner att förhålla sig till nu än tidigare. Karin säger 

att hon tycker att de blivit mer accepterat i förskolan att barn och vuxna har olika sätt att 

se på livet. Anna tycker även att samhället blivit mer förändrat i och med värderingar 

och synen på olikheter. Karin är mer osäker i sitt ställningstagande kring att samhället 

blivit mer accepterande, hon menar på att det är både och, utifrån synen på olikheter. 

Barbro och Karin tycker att de är duktiga på att möta mångfalden och att de inte 

värderar människor så som de kan höra och läsa om i tidningen, utan att de har ett 

ganska avslappnat förhållningssätt. Karin lyfter vikten av att vara goda förebilder och 

att inta ett accepterande och bekräftande förhållningssätt i verksamheten. Barbro säger 

att det är viktigt att lyfta olika uppfattningar i verksamheten då alla barn har lika värde 

och allas lika rätt att få sin uppfattning hörd.  

Anna säger: 

 
Nyfiken är bra, det är bra att vara nyfiken på andras kulturer och trosuppfattningar och allt sånt. 

 

Barbro lyfter service som en del av yrkesrollen som hon menar innebär att ge service till 

både barn och vårdnadshavare, om barnen har olika behov som är knutna till tro så 

tillfredsställer vi dem i den mån det är möjligt i verksamheten säger hon. Hon säger 

även att hon inte försöker lägga sig i så mycket då hon möter så många olika människor 

med en mängd olika åsikter, levnadsvillkor, bakgrunder samt tro. 

 
Idag finns det ett spektra av olika trosuppfattningar som vi ska förhålla oss till. Så det blir ju en naturlig 

del i vardagen säger Barbro. 

 

Anna berättar att hon inte har så mycket erfarenhet av att jobba med mångfald, då hon 

är relativt nyutbildad förskollärare och inte varit på förskolor med mycket mångfald. 

Men hon säger att hon kan skaffa sig kunskap genom att läsa böcker kring 

mångkulturalitet. 

 

Karin har under sina många år som förskollärare stött på många barn och 

vårdnadshavare med olika syn och tro på olika saker och ting. Hon tycker att det har 

blivit mer accepterat och att mångfalden uppmärksammas mer nu än tidigare i 

förskolan. Karin säger att utöver barn med en kristen (protestantisk och katolsk) 

bakgrund är barn med muslimsk bakgrund den största andelen i verksamheten. Detta 
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fastställer samtliga pedagoger genom kosten barnen äter, fläskfritt eller vegetariskt för 

de barn som tillhör islam. Barbro säger att de även finns barn med ateistisk bakgrund, 

de är osäkra på om det finns något barn med en judisk bakgrund i verksamheten. 

 

6.1.2 Allsidighet och saklighet 

Alla tre pedagoger tyckte det var svårt att förklara hur de arbetar utifrån läroplanens 

uppdrag kring saklighet och allsidighet. De säger att det är svårt att förhålla sig till det 

men att det är viktigt att fundera på. Det är lätt att det blir en ensidig påverkan dels av 

sin egen bakgrund som pedagog men även att det svårt att skilja på tradition och 

religion menar Barbro. Karin tycker att man behöver ta upp uppdraget med jämna 

mellan rum och prata om. Karin säger: 

 
Men man utgår ju ifrån att man lär barnen att respektera och förstå att alla är olika. 

 

6.1.3 Barns tro 

Barbro säger att de inte jobbar med trosuppfattningar och livsåskådningar i alla fall inte 

medvetet men att de jobbar med traditioner i förskolan. 

Samtliga pedagoger säger att de bekräftar alla barn på samma sätt. 

 

Anna fyller i: 
Skulle jag också säga, alla är jämna, jämlikhet. 

 

Barbro säger att deras barn är för små för att ställa frågor kring tro, de har inte riktigt 

språket än. Hon menar också att barnen inte har hunnit få några värderingar av en annan 

människa utan hos barn är alla människor snälla eller inte snälla. De lyfter inte 

trosuppfattningar eller livsåskådningar med ett-åringarna men att pedagogerna säger att 

barnen framför allt uppmärksammar det i matsituationer.  

Karin säger att när man tror på islam så äter man ju en slags mat och då kan ju de andra 

barnen peka och hon svarar då på barnens frågor. Det oftast i sådana situationer som 

man kan lyfta olikheter hos småbarn säger hon. Karin, Barbro och Anna pratar kring hur 

de kopplar maten till barnets olika trosuppfattningar. 

 

 Karin säger:  
Ja hon äter inte fläsk, hon äter kyckling, det är hennes mat. 

 

Barbro svarar Karin: 
Fast och andra sidan så har vi ju många som inte äter mjölk. Så det framgår kanske inte, det är ju bara, 

den ska ha det och den ska ha det. 

 

Anna säger: 
Men då säger man ju ändå när man svarar kanske om de frågar varför Yosef inte äter det. Då kanske man 

svarar; jo men han äter det för att i det landet äter man inte fläsk. Så kan det ju bli att man svarar, om de 

frågar varför äter inte han det. 

Men det är ändå ganska konstigt eftersom så fort barn inte äter fläsk så tänker man att det är för att dom är 

muslimer, men om någon äter vegetariskt så är det ju ingen som tänker att dom är buddhister. Nä det är 

nog för att dom vill leva hälsosamt avslutar Barbro med. 

 

6.1.4 Förskolans högtider 

Samtliga pedagoger säger att de bara firar de kristna högtiderna och Barbro menar att 



 

 

 

 

29 

 

det beror dels på att de inte har kompetensen och att pedagogerna själva är uppväxta 

med en kristen uppfostran. Den största delen av barn i barngruppen delar denna uppväxt 

och Barbro säger att de inte har fokuserat på den delen av barn som inte delar den 

kristna bakgrunden, vilket de kanske skulle ha gjort säger hon. 

 

Anna tycker att det är bra att Barbro säger att de inte har den rätta kunskapen om 

högtider och dess bakgrund och säger att man kan ju inte allt om allting men säger att 

intresset finns. 

Barbro lyfter julfirandet som hon säger egentligen är en kristen högtid eller har blivit en 

kristen högtid, att det var mer än folktro som vi på något sätt adopterat in i 

kristendomen. Barbro säger: 
Det är svårt att se det egentligen om man har med sig det sen i sin egen uppfostran så kan det ibland vara 

svårt att se vad är religion och vad är egentligen tradition. 

 

Karin säger att det inte firar eller uppmärksammar något som har koppling till någon 

annan trosuppfattning. Men säger att de uppmärksammar dagar som ”Rocka sockorna” 

och Pride. Det har även uppmärksammat FN - dagen men inte år säger Karin och Anna.  

 

Karin säger att det är spännande med FN-dagen för då kan de prata om att barnen är 

från olika länder och att de pratar olika språk, men att det var mer förekommande när 

hon jobbade med de större barnen. 

 

Barbro säger:  
 Att om vi ska vara ärlig så har vi nog har varit ganska dåliga på att lyfta andras högtider.  

 

Hon säger att de skulle kunna vara bättre på det, för det finns ju så mycket att hämta av 

andras olika uppfattningar och livsåskådningar. Men Barbro tror att det beror på att den 

stora majoriteten kommer från ganska så likriktad kultur och att det blir som en 

minoritet som har en annan kultur och då är det mångfalden som råder. Hon tycker att 

det kanske blir lite mer ensidigt i deras förskola, för de har inte lika många kulturer här 

och därför blir det ju att mångfalden blir den dominerande i det här med traditioner som 

är knutna till kulturen eller religionen. Barbro berättar om sin tidigare arbetsplats där 

hon kom i kontakt med mångfalden ur ett större perspektiv. Där var pedagogerna mer 

medvetna om alla barnens högtider och att de uppmärksammades i en större grad. Hon 

tror det beror på att förskolan låg i en större stad och att det är en större öppenhet för 

nya saker i större städer, det känner hon som är inflyttare, hon säger: 

 
I småstäder är man inte lika benägen och öppen för nya saker som i större städer. Det är ju också en 

anledning till att människor bor i mindre städer för att dem gillar tryggheten och inget ska vara olika, utan 

samma hela tiden. 

 

Barbro fortsätter med att det var även lättare att få med vårdnadshavarna i tänket kring 

att fira olika traditioner som hade anknytning till andra trosuppfattningar och kulturer, 

för då lades fokus på att barnen hade olika etniska bakgrunder och att detta lyfts i många 

olika sammanhang under året.  

 

Alla pedagoger håller med Barbro när hon säger att det är alla barns rätt att få ta del av 

olika kulturer och utövande och trosuppfattningar. Samtliga pedagoger säger att de 

behöver bli bättre på att uppmärksamma barns varierande bakgrunder men att de ändå är 
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duktiga på att se och att möta barn utifrån dem. 

 

Barbro pratar om debatten som varit kring användandet av yoga i förskolan, hon 

reflekterar över att ett religionsutövande i förskolan kan ske omedvetet: 

 
Jag tycker ju att yoga är en väldigt bra idrott, vad kan man kalla det för motionsform så kan jag väl säga. 

Jag tycker det är jätte bra med yoga men jag tänker ju inte att det hör ihop med religion med då är det ju 

en del som säger att det är religion och religionsutövande då. Så då utövar man kanske religion fast man 

inte är medveten om det. 

 

6.1.5 Samarbete med hemmet 

Barbro berättar att alla pedagoger har fått till sig nya riktlinjer utifrån ett 11-sidigt 

dokument kring traditioner, där frågor riktas till vårdnadshavarna. Frågor kring hur 

familjen ställer sig till att delta i firandet av olika högtider och traditioner i förskolan. 

Barbro säger: 

 
Det här 11-sidors långa dokumentet, det är väl tanken att vi ska bli bättre på det. 

 

Utvecklingssamtalet tycker Karin kan var ett bra tillfälle till att lyfta firandet av olika 

traditioner och högtider i förskolan och hur vårdnadshavarna ställer sig till det. Barbro 

säger att de inte pratar så mycket med vårdnadshavarna kring trosuppfattningar och 

livsåskådningar, de är rädda att trampa någon på tårna. Pedagogerna upplever att det är 

ett känsligt område och att de är rädda att vårdnadshavarna ska känna sig stötta. Barbro 

och Anna lyfter detta: 
 

Vi pratar egentligen inte så mycket om sånt överhuvudtaget tycker inte jag. Men är det inte lite så att man 

tassar lite på tå också för att man vill liksom inte på något sätt säger Barbro 

Trampa någon på tårna säger Anna 

Nä asså det blir för det är lite känslig eller man är ju rädd för att man ska känna sig stött på nåt sätt och 

därför tror jag man undviker på nåt sätt å beröra ett känsligt område som kan vara känsligt säger Barbro 

 

Karin berättar att de tidigare har haft barn som tillhört minoritet trosuppfattningarna och 

att de fått prata med vårdnadshavarna kring firandet och att vårdnadshavarna då fått 

välja att ha barnet hemma eller att barnet fått gå ut och inte varit med och deltagit. 

Endast Anna säger att hon frågar vårdnadshavarna när det gäller samarbetet utifrån 

trosuppfattningar och livsåskådningar. 

 

 

6.2 Fokusgrupp B 

 

6.2.1 Förhållningssätt i mångfaldsmöten 

Birgitta tycker det är viktigt att lyfta fram att vi är olika och att vi kommer från olika 

länder. Att vi är nyfikna och öppna för olika kulturer och att det är grundläggande hur vi 

bemöter alla. Martin berättar om kapitlet som finns i deras likabehandlingsplan för 

verksamheten, som säger att alla barn och vårdnadshavare ska behandlas likvärdigt 

oavsett religion eller annan trosuppfattning. Han säger att det handlar om en ständig 

utveckling av ett likvärdigt bemötande av barn och vårdnadshavare och att 

huvudprincipen säger att vi ska behandlas likvärdigt men att vi är olika och det är det 
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som är finessen med oss människor. Att vi är olika, vi är originella allihop. Madelene 

tycker att de olikheterna som Birgitta och Martin pratar om är mer kopplat till kultur 

och inte till trosuppfattning, Madelene säger:  

 
För det här ni pratar om har ju, tänker jag mig handlar mer om kultur. Vi pratar mycket om att vi är olika, 

att vi äter olika, att vi ser olika ut, att vi gillar olika saker. Liksom allt det här men just man tänker asså 

som trosuppfattning. […] 

 

Martin visar upp en folder från barnkonventionen, som han säger är ett material som de 

använder som ett redskap som de inspireras av genom att se olikheter utifrån att vi är 

lika och vi lär oss mer. Han säger att de (verksamheten) ständigt utgår ifrån barnet, 

barnets erfarenheter, barnets intresse och så vidare och att de använder sig av olika 

material och olika teman som till exempel kring familj för att lära sig mer. Martin 

reflekterar över ordet mångkulturellt som han anser ibland får en negativ klang 

förknippat med negativa saker, han tänker mer utifrån den internationella 

mångsidigheten, allsidigheten, att den berikar, han säger: 

 
Men vänder man på det och pratar om en internationell skola till exempel en internationell förskola, då 

blir det något positivt. 

 

Samtliga pedagoger tycker att det är en förmån att få arbeta i en mångkulturell eller en 

internationell förskola. Martin säger att de som verksamhet är under en ständig 

utveckling och förändring då de anpassar verksamheten utifrån de barn, de familjer som 

de har hos sig. Madelene tror att intervjusvaren skulle blivit annorlunda om intervjun 

hade gjorts i en annan förskola, hon tror att på grund av den stora invandringen av olika 

kulturer, religioner till just deras område, har gjort ett stort avtryck på hur verksamheten 

förändrats över tid när det gäller att antalet barn med annan trosuppfattning ökat. 

 

Madelene tror att genom att de jobbar i en mångkulturell miljö och träffar barn och 

vuxna med olika livsåskådningar och trosuppfattningar så blir respekten för alla 

människor de möter något som blir det gemensamma. Birgitta tror även att genom att de 

jobbar i en enhet med mycket mångfald och olika sätt att se på saker blir de färgade av 

det och det blir mer synligt i samtal med andra människor. Tanja säger att de blir 

positivt färgade av mångfalden. Hon fortsätter och säger att genom att vi är så positiva 

till mångfalden så marknadsför vi mångfalden positivt till andra, vi ser hur det berikar 

oss vuxna och barn i enheten. Vi ser vilken tillgång det är att ha flera olika språk. 

Birgitta kan se att det är en stor skillnad på hur barnen i hennes verksamhet reagerar på 

olikheter som konstiga namn eller uttal till skillnad från hennes egna barn som gått på 

andra skolor i kommunen där mångfalden inte varit lika stor och hur de pratar om 

olikheter. Hon menar att barnen i hennes verksamhet blir präglade redan från ett års 

ålder till hur olika alla kan vara. Birgitta, Christina och Tanja pratar om de erfarenheter 

kring olikheter som barnen i deras enhet får med sig naturligt, som de förhoppningsvis 

tar med sig in i resterande skoltid. Tanja lyfter skillnaden från hennes gamla arbetsplats 

till den aktuella arbetsplatsen, hon säger: 
 
Jag ser ju en jätte skillnad som kommer från en förskola där det bara är svenskar. Där just det du säger det 

här med man frågar och funderar med maten på ett helt annat sätt än vad man gör här. Här är det ju ingen 

som reflekterar över att det är 511 olika byttor på bordet. Nämen den är till den och den är till den, dem 

har koll på och sen var det bra med det. Medan mitt gamla ställe där var det väldigt fundersamt varför 
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man åt olika och så där. Så det är väldig skillnad. 

 

 Samtliga förskollärare håller med Christina när hon säger att alla har olika 

förutsättningar och det är där vi behöver mötas. 

 

6.2.2 Allsidighet och saklighet 

Samtliga pedagoger upplever att de måste förhålla sig neutralt till trosuppfattningar, på 

grund av att förskolans innehåll ska vara fri från religion. 

Margareta menar att de inte ska undervisa eller ta fram kristendomen i förskolan och 

Madelene håller med henne om att det är svårt att veta hur man ska förhålla sig och man 

är rätt hårt hållen att man inte ska förmedla någon religion i förskolan. Birgitta säger att 

de är inget de undervisar om på deras nivå, att man berättar att du tror på Allah och vi 

tror på en annan Gud. Madelene säger att det blir ganska ensidig erfarenhet då de det 

inte har så jättemånga trosuppfattningar eller livsåskådningar som de kommer i kontakt 

med. Utöver kristendomen så är det mest islam säger hon och Birgitta lägger till ateister 

i uppräkningen av trosuppfattningar i verksamheten, något som Martin påpekar genom 

att säga “ja dem har vi ju också” vilket möts av skratt av samtliga pedagoger.  

Madelene personligen känner sig helt trygg med att de inte påverkar eller försöker styra 

någon åt nått håll utifrån allsidigheten, hon säger: 

 
Där tänker jag, där känner jag personligen, känner jag mig helt trygg, helt trygg med det på nått vis. Just 

att vi inte påverkar eller försöker styra någon åt nått håll och just för det här med, det här som vi då har 

reflekterat över. Att man, vad man står för. Det här religionsfria som du säger allsidigheten. Vi 

uppmuntrar alla olikheter asså så fort det kommer på tal.  

 

Madelene säger också att de har verksamhetens likabehandlingsplan och läroplanen att 

förhålla sig till, samtliga pedagoger håller med Martin när han säger att läroplanen är 

som deras bibel utifrån sin profession.  

 

6.2.3 Barns tro 

Madelen säger att de pratar om olikheter i att tro om barnen själva tar upp det men 

Birgitta säger att deras barn är för små, hon har inte hört barnen prata om det under 

hennes år i förskolan. Samtliga pedagoger uttrycker att de mindre barnen inte använder 

ordet tro och att de inte pratar om Gud tillsammans med barnen förutom om barnen tar 

upp det. Margareta och Sofia pratar: 

 
Nä då kan man ju säga asså man hört, det har kommit upp nånting. Då kan man ju då blir det mer att man 

kan asså tro på olika saker asså man tror. Nån tror på Gud och sen har vi Allah asså man tar det den 

vägen. Att det är tillåtande man tror på olika saker och det är inget som är fel, rätt eller fel. Det måste ju 

ändå vara viktigt, det är inget som är asså, det är lika värdefullt. 

Det är okej med allt säger Sofia 

Det är okej med liksom vad som säger Margareta. 

 

Martin tycker att det handlar mer om leka och att lära och att ordet tro har mer än en 

underton, det vill säga, det är mer med respekten för den andre att du får tro precis på 

det du vill och jag får tro på det jag vill. Christina känner att det som kommer från 

barnen, det som man pratar om tillsammans med barnen är det här med slöjan. Varför 

har hon slöja? varför äter Ahmed den maten. Det är sådana frågor och det är väl 

egentligen det man lyfter med barnen. Birgitta och Christina pratar om att det är det som 
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är synligt som man pratar om med barnen. 

 
Det är ju det här som man ser säger Birgitta 

Ja det har ju inte min mamma, varför har inte min mamma det? Jag äter det och det är ju så. Det är ju så 

när det kommer. Direkta frågor som man pratar om det tillsammans med barnen säger Christina. 

 

Birgitta säger att man tar tillvara på barnens frågor som kan handla om varför har den 

mamman slöja och inte min mamma? Varför äter inte han griskött när jag äter det? Men 

även frågor om döden har kommit upp.  

 

Birgitta berättar om en händelse som hänt dagen innan på avdelningen. När ett av 

barnen pratade om sin morfar som är död och blivit en fjäril och sen är det ett annat barn 

som säger att min farfar är inte nån fjäril han sitter på ett moln. Det är detta Birgitta 

menar med att man kan tro olika och att det finns inget rätt eller fel. Hon fortsätter och 

säger att det är sådana saker som lyfts bland de yngre barnen. När frågorna lyfts är det 

viktigt att man pratar lite om varför och liknande på barnens nivå men även att man 

verkligen lyssnar till barnen. Då bekräftar man ju det här med trosuppfattningar och 

livsåskådningar tycker Birgitta. 

 

Madelene tycker att det oftast blir mer en diskussion om mammans och pappans val av 

mat till barnen eller om mjölkallergiker eller vad barnen inte vill äta än om tro. Alla 

pedagoger håller med Madelene att det är ju där man hamnar. Madelene säger: 
 

Det är sällan diskussioner om det är Jahve, Buddha eller Allah eller Gud […] 

 

Men Birgitta menar att om de fortsätter och dra det till förlängningen då är det väl det, 

det handlar om, vilket många av pedagogerna håller med om. Tanja säger att det inte 

finns barnens sfär på nått sätt, det finns inte i barnens värld, det är inte så viktigt för 

dem, iallafall inte i de åldrarna vi jobbar med. Sofia säger att det är kanske vi som inte 

tycker det är viktigt, vilket leder till en diskussion mellan samtliga pedagoger: 

 
Ja så kan det vara säger Tanja och skrattar 

Ja men precis det kan vara svårt också, vi är inte riktigt bekväma där säger Christina 

Man är inte så påläst där säger Birgitta 

Okunskap avslutar Sofia 

 

Martin pratar om att vara hämmare eller främjare, för vi ska ju jobba aktivt för att 

främja barnens utveckling och lärande och där gäller det ju att vi bemöter så att alla får 

möjligheter. Han säger att de pratar väldigt mycket om möjligheter, om att ge 

möjligheter till utveckling och lärande. Och det är vårt uppdrag och det är jätteviktigt, 

samtidigt kommer vi in på trygghet, det gäller att vi verkligen ger dem känslan av att vi 

tycker om dem, ger dom tryggheten så kommer lärandet med. 

 

Vid frågan om hur många barn pedagogerna tror sig ha i sina barngrupper som hör 

hemma i en tradition där trosuppfattning eller annan livsåskådning har stor betydelse, 

utgick många av pedagogerna ifrån kosten, sjalen och klädval när de räknade antal barn 

samt delade in dem i trosuppfattningar. Den största andelen barn, 3-4 barn per 

barngrupp i varje enhet tillhör islam.  Någon annan trosuppfattning eller livsåskådning 

nämndes inte. Ingen av pedagogerna nämnde islam men det var en gemensam förståelse 
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bland pedagogerna om vilken trosuppfattning och vilka Dom  

de talade om.  

 

6.2.4 Förskolans högtider 

Madelene säger att hon tänkt mycket på det här med tradition och religion, de firar lucia 

och midsommar i verksamheten men att det är ju snarare tradition än religion. 

Margareta nämner påsk som en av de högtider de firar men säger att det är ju 

påskgumman eller påskkärringen man firar då och Madelene säger att det är nog lite 

olika för det är också pappatupp som brukar komma och lägga ägg, hur det nu går ihop 

säger hon och skrattar. Andra högtider som firas i verksamheten är födelsedagar och 

Skräpmaja som kommer på hösten. Margareta och Martin säger att det är ju inte religion 

utan det är ju tradition. Martin säger: 

 
Det har ju hänt lite grann om åren, under många år har det ju suddats ut mer och bara blivit tradition 

medans det tidigare var mer kopplat till tro kan jag nog säga, så det har hänt mycket. 

Men det är ju inga religiösa inslag säger Christina 

Nä det är det ju inte, det är ju inga religiösa inslag svarar Martin 

 

Margareta, Madelene och Sofia pratar om påsk och advent i förskolan: 

 
När man pratar om påsk till exempel pratar man ju inte om vad påsken är, liksom advent. Det är ju inte 

liksom vad egentligen advent asså vad det betyder asså för det man ska ju vara liksom neutral eller så 

liksom man ska ju inte liksom prata om det säger Margareta och skrattar. 

Ja vet att vi har frågat nån gång, att vi har haft diskussionen om att advent är att man väntar med vad är 

det man väntar på säger Madelene 

Vi väntar på tomten säger Sofia och skrattar 

 

Margareta pratar om de barn som har en trosuppfattning som gör att de inte får vara med 

under jul eller vara med och fira vissa andra traditioner. Hon tycker att det kan vara lite 

svårt att veta hur hon ska ställa sig till det och hur hon ska göra när det sker. 

 

6.2.5 Samarbete med hemmet 

Birgitta tycker att det är jätteviktigt hur de förhåller sig till alla föräldrar och framför allt 

hur de visar det för barnen. Att de är nyfikna och öppna för föräldrarnas olika kulturer. 

Christina menar att det speglar ju mycket av identiteten hos barnet när man möter upp 

föräldrarna utifrån olikheter eller vart de är ifrån. Hon menar att barnen blir stärkta i det, 

hon tycker att när hon möter upp föräldrarna och man talar om olikheter även hos 

föräldrarna så stärker det barnen i sin identitet.  

 

Christina säger: 
De ser ju också skillnader mellan oss. Och dom inte har samma tillhörighet som kan prata om. Och olika 

färger asså färg hud, typ asså hudfärg och sådana saker. Så det är liksom att stärka och respekten för att vi 

är olika.  
 

Madelene tycker att oftast kommer intresset, nyfikenheten och respekten för olika 

trosuppfattningar egentligen mest till uttryck i kontakten men föräldrarna mer än med 

barnen, vilket samtliga pedagoger håller med om. Birgitta säger att ifall det är något hon 

funderar på eller saker som kommer upp, brukar hon använda sig av koranen på internet 

eller i alla fall googla och läsa vissa delar, eller så tar hon hjälp av föräldrarna. 
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Birgitta säger: 

 
Och ibland har det ju kommit upp saker som då, så får man ju gå in och läsa och läsa på lite på koranen 

och lite så. Jag har ju inte läst hela koranen, men man kan ju liksom googla och läsa vissa delar som om 

det är något att man funderar på. Eller prata med föräldrarna. 

 

Christina tycker att föräldrarna är väldigt öppna för att berätta i sina möten med 

pedagogerna. Hon berättar om sina möten med föräldrar under inskolningar och att 

många gånger kan det vara första mötet med en svensk förskola eller det första mötet 

med det svenska samhället. Christina ser föräldrarna som en otrolig tillgång i sin 

yrkesroll och i alla fall vid de tillfällen när hon själv inte kan gå in och läsa koranen så 

är föräldrarna väldigt öppna med att berätta och om man bara ger föräldrarna 

möjligheten till att berätta så gör dem det. Christina säger: 

 
 Där är det ju en nyfikenhet och att våga ställa de här frågorna till föräldrarna och de är ju, dom tycker ju, 

dom tycker ju om att berätta om, för. Man får höra skillnader, likheter, amen du vet så här och så här 

tänker vi. 

 

Martin håller med Christina om att det är det första mötena vid inskolning som är super 

viktiga, att dem blir bra. Han tycker att man ska visa sig intresserad av dem som ska 

börja. Martin kan också se att det skett stora förändringar när det gäller översättningar 

av diverse dokument sen tidigare och fördelarna med detta är att det förenklar vid en 

introduktion till svensk förskola samt vid inskolning. I och med att dokumenten finns 

översatta så ges föräldrarna rätt förutsättning till vad de kan förvänta sig av en svensk 

förskola. Martin säger: 

 
Så de ska få en inblick också i hur vi på förskolan arbetar för det ger också dem rätt förutsättningar för 

vad vi står för när man kommer med en annan trosuppfattning än vad den svenska traditionen och allt det 

som det innebär. 

 

6.2.5.6 Svårigheter i mötet 

Madelene lyfter att de även stött på svårigheter i mötet med mångfalden och att det då 

framför allt varit fäder, som vid hälsning med personal inte velat sträcka ut sin hand och 

Madelene menar att det är ju vårt sätt att hälsa välkommen på. Hon är så mån att det ska 

bli så bra som möjligt för barnet vid till exempel inskolning. Vilket gör att hon upplever 

situationen som väldigt svårt och hon har fått tänka många varv. Något annat hon tycker 

varit svårt är de praktiska sakerna som när man lämnar över ett barn som klamrar sig 

fast utan att vidröra den personen som ska ta emot. Men hon säger samtidigt att det är 

första gången på 15 år som hon känt att det är det som kan bli det svåra. För i 99 fall av 

100 så går det ju väldigt bra och man kan resonera om vad som är bra för den här lilla 

individen för vi ska ju vara ett komplement till hemmet.  

 

Även Martin berättar om en dilemma situation som han råkat ut för, det var i ett möte 

med en mamma med “dolt” ansikte och det mötet blev inte bra säger han, det var 

mycket pappan som styrde detta mötet och Martin upplevde det som svårt. Martin säger 

att de nu nått framgång i samarbetet, de har träffat mamman i helt naturliga möten och 

han känner att fördelen med att kunna se varandra i ansiktet är viktigt för oss. 

 

Madelene ställer sig lite frågande till om det är kulturellt mer än trosuppfattning när det 
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gäller att det är ofta pappan som kommer på möten, där man bestämmer saker om barnet 

och att vid den dagliga kontakten är det nästan enbart med mamman. Madelene är 

osäker på om det är kopplat till trosuppfattning eller om det är mer en kulturell grej. 

 

Madelene, Christina och Tanja lyfter att de känner sig kluvna över när barnen som äter 

fläskfritt vill smaka på den “vanliga” kosten. De upplever att barnen jätte, jätte gärna 

vill smaka och att de till och med blir ledsna över att inte få smaka. Även om nu köket 

är väldigt duktiga på att återskapa så att maten är ganska likt är det knepigt säger dem. 

Tanja berättar om ett tillfälle när ett av barnen “lurade” henne att ge honom vanlig kost 

när han egentligen åt fläskfritt och just i denna situation kom mamman till barnet. Tanja 

berättar att det var väldigt jobbigt men att de löste det.  

 

Christina tycker att de har ett jobb med att bli bättre på att synliggöra vad barnen ska 

äta. Hon säger att de bara synliggör den maten som den största delen av barnen äter och 

hon känner att där har de en bit kvar. Många av pedagogerna börjar reflektera över hur 

de står och presenterat maten men inte vet vad som döljs under byttan med folie som 

serveras till de barnen som äter fläskfritt eller vegetariskt. Något som Sofia tyckte var 

hemskt och samtliga pedagoger var eniga om att det skulle förbättra presentationen av 

“all” mat och att det ska göras på liknande sätt som i skolmatsalen med hjälp av en 

matsedel där det står tydligt om det fläskfria och vegetariska matvalet. 

 

Tanja säger även att de har haft en pappa som inte ville att deras dotter skulle leka med 

pojkar, vilket Martin tycker blir ett dilemma och Sofia menar att det blir ett dilemma när 

föräldrarna är oense kring barnets kost. Pappan ger inte barnet fläskkött men mamman 

gör det. 

 

Margareta tycker att den största förändring när det kommer till barn där trosuppfattning 

har stor betydelse är det här med synen, att man måste tänka på att barnen inte är 

lättklädda när de badar eller duschar och att man måste vara noga med att dom har 

kläder på. Att de måste vara klädda på ett visst sätt, för att man vet att dom önskar det. 

 

 

 

7 Analys 

Barns vistelse i en givande miljö, som till exempel, förskolan, påverkar i allra högsta 

grad barnets utveckling samt identitetsformande (Bronfenbrenner 1996). Ett exempel 

från resultatet som visar den effekt miljön har på pedagoger och barn samt visar på det 

Bronfenbrenner (a.a.) menar med att händelser som sker inom en givande miljö kan 

vara av stor vikt för barnets utveckling.  

 

 Respondenterna lyfter att barnen i verksamheten blir präglade redan från tidig ålder av 

de kulturella skillnader som barnen uppvisar samt hur pedagogerna i sin tur visar på en 

medvetenhet kring olikheterna. Barnet frågar och jämför sig med de synliga aspekterna 

som t.ex. maten. 

 
Jag ser ju en jätteskillnad som kommer från en förskola där det bara är svenskar. Där just det du säger, det 
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här med man frågar och funderar med maten på ett helt annat sätt än vad man gör här. Här är det ju ingen 

som reflekterar över att det är 511 olika byttor på bordet (…) Medan mitt gamla ställe där var det väldigt 

fundersamt varför man åt olika och sådär. Så det är väldig skillnad. 

 

En indirekt tolkning av uttalandet är då att miljön faktiskt har en påverkan. Detta stödjer 

samtidigt påstående att barn påverkas av pedagoger och vise versa, de så kallade 

dubbelriktade influenserna. Mesosystemet är därmed en bidragande faktor i individers 

påverkan av varandra (Bronfenbrenner 1996, Berk 2013). Bronfenbrenner (1996) menar 

att barn är producenter genom att en påverkan sker. Detta menar även Giddens och 

Sutton (2014) är en del av den socialiseringsprocess som förskolan utgör i samhället 

som institution. Genom att förskolan tillhandahåller olika maträtter, som visar på ett 

tillåtande klimat, så sker det en moralisk enighet, utifrån det sociologiska perspektivet 

ses moralisk enighet som en viktig komponent för att skapa ett stabilt samhälle med 

goda värderingar (Giddens & Sutton a.a.). 

 

Samspelet mellan systemen är dubbelriktade enligt Bronfenbrenner (1996), men jag har 

i bakgrunden endast fokuserat på en riktning av influenser – från förskollärare samt 

vårdnadshavare till barnet och vice versa. Utifrån Bronfenbrenners modell analyseras 

förskollärarens förhållningssätt ur ett utvecklingsperspektiv och dess påverkan på 

barnet. I resultatet framgår det att vårdnadshavarens och förskollärarens samspel också 

har en påverkan på barnet därför väljer jag att fokusera på de tre komponenterna, 

förskollärare, barnet och vårdnadshavare, som är i regelbunden kontakt med varandra. 

Bronfenbrenner (a.a.) poängterar samspelet och kommunikationen mellan förskollärare 

och vårdnadshavare som en av de största faktorerna för påverkan.  

  

Bland respondenterna fanns uppfattningen om att de både ville ge personlig service 

utifrån varje barns eller familjs livsåskådning, men samtidigt inte vara nyfikna på de 

olika sätten att leva eller utföra dessa på. Familjens livsåskådning samt kultur placeras i 

barnets mikrosystem som har starkast inverkan på barnet. Denna motsägelsefulla 

inställning kan utifrån Bronfenbrenners modell skapa obalans i barnets mikrosystem 

som kan leda till en känsla av utanförskap. Detta är något som kan få konsekvenser för 

barnets utveckling samt identitetsformande längre fram. Faktorer som Bronfenbrenner 

lyfter som viktiga för en positiv utveckling hos barnet är; ett gemensamt deltagande, en 

kontinuerlig kommunikation samt en förekomst av information om varandra och för 

varandra regelbundet (Bronfenbrenner 1996, Berk 2013).  

 

 Pedagoger innefattas i barnets mikrosystem vilket då blir en länk mellan hem och 

förskola - mesosystemet, där influenserna är som starkast och har störst inverkan på 

barnet. Samtliga av respondenterna såg vårdnadshavarna som en stor tillgång till att få 

kunskap kring familjens trosuppfattning samt kulturella bakgrund, detta menar 

Bronfenbrenner (1996) är betydelsefullt för barnet. Samspelet behöver stärkas och det är 

viktigt att ha insyn i alla barnets system för att på bästa sätt stötta och utveckla barnet. 

Han lyfter mesolänken samt den kulturella aspekten utifrån makrosystemet som den 

absoluta förutsättningen för ett barns utveckling. Baserat på denna teori är 

kommunikationen mellan hem och förskola samt vårdnadshavarnas involvering oerhört 

viktigt för ett barns utvecklingsprocess.  

 

Samtidigt visar resultatet att det bland respondenterna fanns en rädsla av att trampa 
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någon på tårna, vilket i denna situation refereras till vårdnadshavarna med en annan 

etnicitet än svensk. Den här känslan kan då avspeglas i mötet med vårdnadshavare och 

barn. En upplevelse som kan påverka det breda samarbete som man både, inom det 

interkulturella och bio-ekologiska perspektivet menar skall finnas mellan hem och 

förskola, då det att har en stor effekt på barnets socialisering. I möten med barn menar 

Bronfenbrenner att det är viktigt att bekräfta alla sidor hos barnet och just de sidorna 

som har starkast förbindelse med hemmet. När det skapas obalans i ett av barnets 

system kan detta få en negativ effekt på de andra systemen. Interaktionerna mellan 

systemen är det som utgör själva nyckeln till teorin (Bronfenbrenner1996). 

 

Ett annat exempel från resultatet visar på vikten av kommunikation mellan förskollärare 

och barn när en av respondenterna lyfter en matsituation där barnen själva ställer frågor 

gällande ett avvikande kostval. En av respondenterna svarade på denna situation genom 

att säga följande: 
 

Men då säger man ju ändå när man svarar kanske om de frågar varför Yosef inte äter det. Då kanske man 

svarar, men han äter det för att i det landet äter man inte fläsk. Så kan det ju bli att man svarar, om de 

frågar varför äter inte han det. 

 

Respondentens svar är inte särskilt informativt för barnet som ställde frågan eller för de 

barn som satt runt bordet. Då kost-valet förbinds till ett land, som barnet kanske aldrig 

besökt eller har mycket lite kunskap om. Lorentz (2013) menar att kommunikationen är 

en viktig del i det interkulturella förhållningssättet och Lahdenperä och Lorentz (2010) 

menar att det krävs en kunskap hos pedagogerna kring hur den etniska identiteten 

formas. Den bio-ekologiska teorin har konstruerats utifrån att ett barns utveckling sker i 

varierande miljöer där barnet samspelar och kommunicerar aktivt. Utveckling skapas 

genom samspel, dialog, närhet och imitationer i den miljö där barnet befinner sig 

(Bronfenbrenner 1996). 

 

Makrosystemet och mikrosystemet skapar en större miljö som innefattar varierande 

livsåskådningar, normer, värden, kulturer och attityder utifrån ett samhälle. Dessa 

faktorer talar om för individen hur den skall uppträda eller föra sig i specifika miljöer 

(Bronfenbrenner 1996). Resultatet visar att respondenterna upplever att deras egen 

uppväxt och fostran, samt barngruppens likriktade kultur påverkar deras förhållning till 

andra trosuppfattningar än deras egen. Samtliga upplevde inte sin egen uppväxt som en 

faktor utan att det handlade mer om direktiven på makronivå men även engagemanget 

och intresset för just trosuppfattningar med tillhörande högtider/ traditioner. Detta 

förtydligas genom Bronfenbrenners (a.a.) teori, som poängterar att alla människor växer 

upp i ett eget individuellt bioekologiskt system som lägger grunden för våra beslut 

samtidigt som det visar att vi lever och interagerar inom tre system som påverkar oss 

som individer och individen kan också påverka själva systemen (Bronfenbrenner a.a.).  

 

Respondenterna i studien upplevde att barnen i deras verksamheter var för små för att 

lyfta trosfrågor vilken tidigare forskning gjord av Hartman (1992). visar på att det är en 

relativt vanlig uppfattning bland förskollärare (Hartman a.a.) Det svenska samhället har 

genomgått stora förändringar från ett homogent trosinriktat land till ett land med olika 

livsåskådningar. Detta gör att Chronosystemet blir synligt vilket också påverkar 

pedagogernas förhållning till barns existentiella frågor och tankar (Bronfenbrenner 
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1996, Berk 2013).  

 

Chronosystemet, tidsdimensionen, den historiska kontext som individen är uppväxt i 

och som Bronfenbrenner (1996) menar är med och påverkar inom alla system. Detta 

system har betydelse för vilka högtider eller traditioner som förväntas att firas då 

Chronosystemet har en stor inverkan på vilka värden och normer som prioriteras i 

resterande system och framför allt i makrosystemet (Bronfenbrenner 1996). Utifrån 

resultatet kunde ses att firandet av ”Rocka sockorna” och Pride prioriterades i båda 

verksamheterna, vilket utifrån ett sociologiskt perspektiv samt Chronosystemet kan 

beror på att omvärlden samt vårt samhälles politiska situation prioriterar och 

uppmuntrar till dessa firanden. Genom en strukturell påverkan med hjälp av olika 

inrättning, grupper, media så skapas en moralisk enighet. Som Giddens och Sutton 

(2014) menar måste finnas för att ett samhälle ska fungera på ett balanserat sätt och 

gynna samhällsutvecklingen positivt. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga respondenter har en önskan och en 

nyfikenhet samt viljan att bekräfta alla sidor hos barnet samtidigt som okunskap 

begränsar dem, däremot finns en strävan att hitta de verktyg som krävs. Att visa 

nyfikenhet inför andras perspektiv och att ta tillvara på mångfalden i barngruppen är en 

del i den interkulturella kompetensen och det skapar förståelse och förtroende 

(Lahdenperä & Lorentz 2010). Utifrån resultatet kan ses att det som hindrar 

respondenterna att implementera ett interkulturellt förhållningssätt fullt ut, är deras egen 

fostran, kunskap samt direktiv från styrdokumenten. Dessa komponenter ses som den 

absoluta bidragande faktorn till att allsidigheten och sakligheten i deras verksamheter 

inte når sin fulla potential. Detta ses som styrkor och inte svagheter hos respondenterna, 

då de kan se sina egna brister som en faktor i att det allsidiga uppdraget inte lyfts i den 

mån det bör göras med koppling till förskolans styrdokument (Skolverket 2010).  

 

 

8 Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare lyfter samt förhåller sig till allsidighet 

med fokus på andra trosuppfattningar än den kristna trosuppfattningen i sina 

verksamheter. Resultatet visade att majoriteten av de tillfrågade förskollärarna anser att 

det är svårt att arbeta utifrån ett allsidigt uppdrag med fokus på trosuppfattningar och 

högtider. Jag kan se utifrån resultatet att mina forskningsfrågor blivit besvarade och i 

samband med analys och diskussion bildar en bra plattform för vidare diskussioner av 

problemområdet. Läroplanen för förskolan är tydlig med att en allsidighet och saklighet 

skall implementeras (Skolverket 2010). Dessvärre finns mycket lite forskning kring hur 

förskollärare arbetar med trosuppfattningar och livsåskådningar. 

 

8.1 Resultatdiskussion  

 

Tidigare har nämnts att förskollärare försöker hitta en gemensam nämnare som ofta gör 

att barns individuella kulturella olikheter tonas ner i verksamheten (Lunneblad 2006). 

Förskollärarna i min studie uttryckte att när majoriteten i barngruppen uppvisar en 
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likriktad kultur som förskollärarna själva, så blir det att den förstärks i samband med 

högtider och traditioner. Detta menar Lahdenperä och Lorentz (2010) är ett förlegat 

förhållningssätt, hon menar att den homogena förskolan är borta och att fokus bör ligga 

på att reflektera kring uppdraget. Vilket är att stärka och utveckla alla barns 

interkulturella identitetsformering, samtidigt som verksamheten ska skapa arbetssätt 

som förhindrar att en diskriminering och marginalisering sker (Lahdenperä och Lorentz 

a.a.).  

 

Resultatet visar att förskollärarna har en medvetenhet kring barns etniska och kulturella 

bakgrunder som till exempel språk, ursprungsland eller trosuppfattning/livsåskådning. 

Respondenterna å ena sidan uttryckte att mångfalden ses som något positivt och 

berikande men å andra sidan uttrycktes inga konkreta aktiviteter eller liknande som 

gjorde att mångfalden blev synlig förutom de yttre aspekterna som respondenterna 

nämnde mat, kläder och möten med vårdnadshavares etniska bakgrund eller önskemål 

kopplade till den. Olikheter med fokus på språk sågs som givande och berikande. Detta 

menar Lunneblad (2013) är relativt vanligt och att fokus oftast hamnar på tvåspråkighet 

och dess betydelse för barnet.  

 

Det görs tydligt att flertalet av förskollärarna vill att deras förhållningssätt ska 

genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt. Det verkar finnas en önskan om att 

olikheterna som uppvisas i verksamheten skall få positiva följder för barnet i ett 

framtida perspektiv. Resultatet visar att förskollärarna relaterade sitt förhållningssätt till 

förskolans uppdrag såsom den beskrivs i diverse styrdokument (Skolverket 2010) samt 

diverse folders.  Men utsagorna gav uttryck för motsatsen, förskollärarna uttryckte till 

exempel att alla barn och vuxna ska behandlas lika oavsett kulturell bakgrund och på 

samma sätt, samtidigt som ett starkt ”Vi och Dom”- tänk blev tydligt. Bozarslan (2010) 

poängterar vikten av att uppmärksamma olikheter, genom att bortse från olikheter, 

bortser vi från sidor som finns hos individen och därmed individens identitet. Hon 

(2010) menar, genom att sudda ut olikheter påverkar det självbilden och hens stolthet 

och öppenhet för sina olikheter kan få motsatt effekt. För att motverka att barn upplever 

sig osynliga samt blir exkluderade krävs det att förskollärare utvecklar sin 

interkulturella kompetens (Lahdenperä & Lorentz 2010).   

 
Sammantaget kan vi se pedagogers förhållningssätt att framhålla det gemensamma och att behandla alla 

barnen lika osynliggjorde den språkliga och kulturella mångfalden i barngruppen. Det som framhålls som 

det gemensamma och som rättvist, är inte heller det gemensamma för många av barnen och leder inte till 

att de behandlas lika (Lunneblad s.97, 2013) 

 

Utifrån resultatet upplever förskollärarna att en lyhördhet användes i dialog och att ett 

deltagande gjordes när barnet själv nämnde tankar eller frågor kring tro eller aspekter 

kopplade till trosuppfattningar. Emellertid visade en koppling av resultatet till teori och 

bakgrundsdelen att responsen från förskollärare kan i detta fall ge motsatt effekt. Ett 

exempel som ges är kommunikationen kring de olika maträtterna och hur förskollärarna 

bemöter barnens frågor. Mindre barn börjar aktivt forma sin personliga identitet genom 

att se likheter och olikheter med andra barn (Närvänen 2013). En upplevelse där risken 

finns att bli exkluderad eller bli sedd som annorlunda kan och är väldigt ofta en process 

förenat med smärta och känslor för det individuella barnet. Därför är det i 

kommunikationen mellan barn och barn extra viktig att belysa, samt hur ett bemötande 
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sker från pedagogens sida avgörande för barnens syn på situationen. Ett ogenomtänkt 

svar på barnets frågor kan indirekt leda till att barnet och/-eller barnen får en placering 

samtidigt som det utgörs en omedveten Vi och Dem – markering (Lahdenperä & 

Lorentz 2010).  

 

Flertalet av respondenterna uttryckte att barnen i deras verksamhet var för små för att 

lyfta frågor kring tro samtidigt som det framgick av resultatet att respondenterna deltar i 

samtal kring existentiella teorier vilket ger ett motsatt resultat i jämförelse med 

Hartmans (1977, 1992, 1980) tidigare resultat, där pedagoger ansåg att existentiella 

frågor bör besvaras av vårdnadshavarna och inte bör ha en plats i förskolans 

verksamhet. 

Flertalet av respondenter uttryckte att förskolans verksamhet ska vara fri från 

konfessionella inslag och att direktiven om en icke konfessionell miljö utifrån 

styrdokument (Skolverket 2010) påverkade deras syn på neutralitet och förhållningen 

till trosuppfattningar och livsåskådningar. Däremot visade resultatet utifrån 

respondenternas svar, att verksamheterna väljer att fira högtider kopplade till den kristna 

trosuppfattning samtidigt som de betonade att högtiderna blivit mer tradition än 

trosuppfattning. Det ceremoniella perspektivet blev väldigt tydligt i båda 

verksamheterna, som Rydving (2011) menar är när individer är mer fokuserade på 

själva ceremonin eller handlingarna som utförs och inte så mycket reflektion kring 

varför det görs eller sitt eget deltagande. 

   

Högtidsfirande som bland annat advent, lucia eller påsk har en grund i hur årsrytmen på 

den allmänna förskolan ser ut, denna rytm har spår långt tillbaka i tiden, från det 

svenska kristna arvet. Firandet av kristna högtider i allmänna förskolor kan å ena sidan 

upplevas en aning konstigt menar Otterbeck (1999) då Sverige ses som ett 

mångkulturellt och sekulärt land men å andra sidan kan också dessa högtider eller 

firanden ses som positiva och givande för de barn som inte får dessa i sin direkta 

hemmiljö. Lahdenperä instämmer med Otterbeck (a.a.), att ett mångkulturellt samhälle 

kan utvecklas när det finns möjlighet för de enskilda individerna att behålla och 

utveckla olika kulturer, såväl som ursprungskulturer/kulturerna som den kontextuella 

kulturen och därmed utveckla en flerkulturell identitet (Linde 2001). 

 

Det framgick i resultatet att respondenterna upplevde det var svårt att skilja på 

begreppen kultur, tradition och trosuppfattning och att de olikheter som uppvisades i 

verksamheten placerades under begreppet kultur istället för trosuppfattningen. 

Haraldsson, Sträng (2016) poängterar att individers levnadssätt och förhållningssätt som 

förts vidare genom generationer innefattas i begreppet kultur och tradition är ett sätt att 

bevara kulturen till nästkommande generation. Trosuppfattningen utifrån Haraldsson, 

Strängs (2016) tolkning ingår i begreppet kultur då det uppfyller liknande kriterier (ett 

centralt värderingssystem och en individs grundhållning) som kultur (Haraldsson, 

Sträng 2016). 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att verksamheterna har svårt att fullt nå upp till 

läroplanens mål och riktlinjer utifrån bland annat saklighet och allsidighet. 

Problematiken som kan uppstå vid försummelsen i att följa läroplanens mål och 

riktlinjer, blir då att uppmärksammandet av andra kulturer samt trosuppfattningar kan 

leda till att barnets egna kulturella bakgrund kommer i skymundan, eventuellt en 
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konflikt med den kultur som förskolan förespråkar eller utgår ifrån. I detta kan ett 

identitetsskapande bli drabbat samt få konsekvenser för barnets positiva utveckling 

utifrån Bronfenbrenners bio-ekologiska utvecklingsmodell (1996). Samtidigt som 

förskolans uppdrag är arbeta för att varje barn utvecklar och känner en trygghet i sin 

identitet (Skolverket 2010).  

 

Resultatet ger en bild av ett uppdrag som är svårdefinierat och mångtolkat något som 

även tidigare forskning kommit fram till (Lahdenperä & Lorentz 2010, Toft och 

Roslund 2014, Lunneblad 2013). Det som den här studien framför allt visar är hur viktig 

reflektion över sin egen roll samt kunskap kring andra trosuppfattningar med tillhörande 

tradition och högtider påverkar och hur stor plats uppdraget får i verksamheten. Enligt 

Bronfenbrenners bio-ekologiska systemteori, samt tidigare forskning, kan en indirekt 

uppfattning göras om att det är av stor vikt att pedagoger läser på om olika 

trosuppfattningar, kulturer samt traditioner och därefter införa ett mer mångkulturellt 

förskoleklimat. Detta kan på så sätt bidra till att ett gemensamt deltagande kan upprättas 

som Bronfenbrenner menar är avgörande för barnets positiva utveckling 

(Bronfenbrenner 1996, Berk 2013). 

 

Det går även att konstatera utifrån resultatet att just i arbete med kulturell mångfald, 

visar det sig att förskollärarna inte helt är medvetna om vikten av läroplanen för 

förskolan. Det är nämligen bara några som nämner detta styrdokument i sitt arbete med 

kultur, livsåskådningar och traditioner, fastän att samtliga respondenter fick 

intervjufrågorna i god tid före intervjuer och på så sätt kunde förbereda sig.  

 

Genom ett öppet förhållningssätt ökar möjligheten till att bryta de stereotypa mönster 

som finns i samhället och som påverkas och formas av omgivningen, media, samhällets 

värderingar och rykten. Förskollärare har en viktig roll i att bidra till att dessa mönster 

bryts därav vikten att reflektera över sitt egna förhållningssätt samt hur de kommer till 

uttryck i samspel med barn, vårdnadshavare och kollegor. 

 

 

8.2 Metoddiskussion 

I studien använde jag mig av den kvalitativa forskningsmetoden då jag ansåg att den var 

bäst lämpad för att undersöka studiens syfte. Jag intervjuade både förskollärare, 

specialpedagog samt förskolechef men gjorde ingen skillnad på detta i resultatet. 

Däremot tror jag att jag fick ett mer varierande resultat eftersom respondenterna hade 

olika erfarenheter och bakgrund. Jag använde mig av hög strukturerad 

fokusgruppsintervju med låg grad av standardisering. Med förhoppningen att få så breda 

och öppna svar som möjligt då jag ville undersöka förhållningssättet bland 

förskollärare. Jag uppfattade respondenterna som trygga och bekväma under 

intervjutillfället som gjordes av mig.  

 

Eftersom jag skickade en intervjuguide i förväg innan jag intervjuade kunde 

informanterna förbereda sig och behövde inte bli överraskade över vilken typ av frågor 

som skulle ställas. Vid första fokusgrupps tillfället var samtliga tänkta förskollärare 

sjuka, men tre andra förskollärare ställde upp i deras ställe, det kan ha påverkat deras 

svar då de inte fått frågorna innan. 
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Utifrån de förskollärare som deltog i fokusgrupperna, arbetade den ena gruppen i en 

verksamhet med relativt homogen kulturell sammansättning. Förskollärarna i den andra 

fokusgruppen arbetade i en verksamhet med ett större kulturellt mångfald. I och med 

detta anade jag att jag skulle få ett intressant resultat utifrån mina frågeställningar. 

Möjligtvis skulle resultaten blivit annorlunda om jag gjort intervjuerna i större städer 

med ett större kulturellt mångfald i barngrupperna samt bland förskollärare. Samtidigt 

anser jag att läroplanens uppdrag skall följas oavsett barngruppens kulturella bakgrund 

eftersom det är lagar och riktlinjer bestämda av Sveriges regering. Därför skulle det vara 

intressant att se hur förskollärare i andra verksamheter som t.ex. friförskolor förhåller 

sig till det allsidiga och sakliga uppdraget. Resultatet kan även ha blivit annorlunda med 

observation som forskningsmetod. 

 

 

 

 

8.3 Relevans för förskollärarprofessionen 

Denna studie är relevant för förskolläraryrket eftersom den tar upp betydelsen av 

förskollärares förhållningssätt i förskolan för barns utveckling och lärande. I och med 

den ökade mångfalden av kulturer i förskolan kan det upplevas vara svårt att följa 

läroplanens uppdrag utifrån allsidighet och saklighet på grund av skillnad i fostran samt 

uppväxt men även kunskapsmässigt.  

 

8.4 Fortsatt forskning 

Studien har väckt många tankar kring vad som kan vidareutvecklas och forskas vidare 

om. En intressant studie skulle kunna vara att undersöka hur barnen upplever 

allsidigheten och sakligheten men även vårdnadshavarnas upplevelse och främst de 

vårdnadshavarna med annan etnisk bakgrund. En annan idè som skulle vara av intresse 

är att studera hur äldre barn upplevde sin tid i förskolan och hur deras etniska bakgrund 

lyfts i samband med högtider och liknande i förskolan. Det skulle även vara intressant 

att se hur friförskolor med religiös inriktning arbetar med det allsidiga uppdraget. 
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Bilagor 

Bilaga A  

Förfrågan om intervju                                                                                    2016-10-17 

 

Hej! 

Mitt namn är Angelica Selman och läser lärarutbildningen med inriktning förskollärare 

på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag är inne på min sista termin och skriver nu mitt 

examensarbete i pedagogik. Mitt valda ämne är Saklighet och allsidighet i förskolan. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare på några förskolor arbetar 

med läroplanen för förskolans uppdrag gällande saklighet och allsidighet med fokus på 

religion. Jag vill ta reda på om förskolorna överhuvudtaget arbetar med dessa frågor och 

isåfall hur detta kan se ut på de förskolor jag ska besöka. Samt positiva och negativa 

konsekvenser för en befintlig eller icke befintlig allsidighet. 

Jag skulle vilja intervjua tre till fyra förskollärare i grupp och jag hoppas att Ni har 

möjligheten att kunna delta. Intervjun kommer att bestå av tio frågor och ta mellan 30- 

40 minuter. Frågorna kommer att skickas ut innan intervjun för att Ni ska få möjligheten 

till att bekanta Er med frågorna. Jag önskar svar om deltagande senast onsdag den 

26/10, för att så snart som möjligt boka tid för besök. 

Jag kommer självklart ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om 

du vill. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att du inte 

kommer kunna identifieras. Materialet kommer endast användas i denna studie och 

kommer sedan att arkiveras. 

Vid frågor eller funderingar är Ni välkomna att höra av Er till mig eller min handledare 

för vidare information, annars ser jag fram emot att få Ert svar om deltagande senast 

onsdagen den 26/10. 

Vänligen, 

Angelica Selman 

XXXX 

Mobil: XXXX 

Handledare 

XXXX 

XXXX 

 

 

mailto:as223kv@student.lnu.se
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Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur förhåller du dig till trosuppfattning och allsidighet i förhållande till ditt 
arbete som förskollärare i förskolan? 

 

 

2. Hur jobbar du utifrån läroplanens uppdrag kring saklighet och allsidighet, 
livsåskådningar samt att alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina 
barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 
den ena eller den andra åskådningen? 
 

 

3. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med andra trosuppfattningar än den 
kristna trosuppfattningen och hur har du skaffat dig erfarenhet till att svara på barns 
frågor utifrån andra trosuppfattningar än den kristna? 
 

 

 

 

 

4. Vilka trosuppfattningar och livsåskådningar finns representerade i 
verksamheten? Hur stor andel (i antal) av de barn du arbetar med skulle du säga hör 
hemma i en tradition där trosuppfattning eller annan livsåskådning har stor betydelse?  
 

 

5. Hur har verksamheten förändrats över tid när det gäller barn där 
trosuppfattning har en stor betydelse? 
 

 

6. Hur lyfter/samtalar ni om barns egna erfarenheter kring trosuppfattningar och 
livsåskådnings frågor? 
 

 

7. Hur bekräftar ni barn med andra trosuppfattningar eller livsåskådningar i 
verksamheten? 
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8. Hur arbetar ni konkret med olika trosuppfattningar och livsåskådningar på den 
här förskolan? 
 

 

9. Vilka högtider firar ni i er verksamhet? Varför? 
 

 

10. Hur samarbetar ni med vårdnadshavarna kring trosuppfattningar och 
livsåskådningar?  
 

 

 

11. Hur tror du att just din förskola påverkar ditt förhållningssätt till 
trosuppfattningar? 

 

 

 


