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Abstract 
This essay examines the role religion plays in kindergarten. Today, the Swedish 
kindergarten provides child care for a secular and multicultural society where religion is 
considered a private matter that should not influence government nor the policy 
documents of kindergarten and elementary school. According to a study by Jenny 
Berglund, there is a so-called Protestant bias present in the Swedish elementary school. 
Protestant bias is shaped by a ”marinade” of liberal Protestant Christianity and has an 
indirect influence on how other religions are described, how religion is defined and how 
concepts such as religion, tradition or culture are viewed. 
The study was also based on Ninian Smart’s dimensions of religion, which correlates to 
Berglund’s theory on Protestant bias. If Berglund’s theory could be applied to the 
results of this study, some of Smart’s dimensions would probably appear as well, some 
more prominently than others. 

The results demonstrated that some dimensions were indeed more prominent than 
others in the informants’ definitions of religion. This study showed that there is a 
Protestant bias regarding what feasts are celebrated and how concepts such as religion, 
tradition and culture are viewed. The study also showed that there might be an 
additional secular bias present in the results. This was also indicated by some 
unexpected answers where the explanation could not be attributed to a purely Protestant 
bias. The secular bias indicates that the view of religion has been modified. The reason 
for this transformation is analyzed with the help of the exemplar view theory. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
”Mamma, vad händer när man dör?”, undrade mitt femåriga barn och med den frågan 
började jag fundera på hur förskolan arbetar med dessa och andra frågor som kan 
kopplas till religion. Vad säger en förskollärare till ett barn som ställer en sådan fråga? 
Att vi bor i ett så kallat multikulturellt område gav en extra dimension till frågan då vårt 
bostadsområde och barnens förskola uppvisar ett brett utbud av olika religioner, kulturer 
och traditioner som finns i samhället idag. Barn vistas ofta många timmar på förskolan 
och vad och hur förskollärarna säger vid till exempel dessa tillfällen kan ha stor 
betydelse för hur det enskilda barnet kommer att resonera.  

I Sverige har det under de senaste århundradena skett stora förändringar inom såväl  
förskola som skola. I skolan var det tidigare vanligt att börja dagen med psalmsång och 
kristendomskunskap var obligatorisk. Idag betonas istället en opartisk 
religionsundervisning, dock med kristendomen på en särskilt framskjuten plats1. 
Förskolan har fått en tydlig läroplan med ett inkluderade perspektiv som betonar alla 
människors lika värde och öppenhet för andra kulturer2.  

Samhällsinstitutioner som dessa är inte isolerade öar i samhället utan färgas av den  
allmänna samhällsförändringen, där spänningen mellan tradition och modernitet under 
ett mer än ett sekel lett till ett uppbrott från den dominerande protestantiska tron. Denna 
process har lett fram till en sekularisering av det svenska samhället.3 Det innebär bland 
annat att den kristna religionen har blivit en privat angelägenhet som inte ska påverka 
hur till exempel lagstiftning formuleras eller hur skolans läroplan utformas. En av 
konsekvenserna av sekularisering är också utvecklingen mot en allt mer individualiserad 
tillvaro där du får en större personlig frihet, men också ett större personligt ansvar.4 
Utifrån detta har religion i allt större grad blivit en privat angelägenhet och skulle strikt 
taget inte färga samhället alls. Men är det så idag? Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 
98 (reviderad 2010) ska förskolan vara en traditionsbärare, men också verka i det 
moderna samhället och främja det mångkulturella i samhället. Förskolan ska också vara 
neutral så att barnen inte blir ensidigt påverkade av den ena eller andra åskådningen5. 
Denna studie ska titta närmare på om förskolan lever upp till detta dubbla uppdrag utan 
att vara påverkade av den protestantiska marinaden, synsättet som präglat samhällets 
normer och ideal. 
	  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur en förskola belägen i ett 
multikulturellt område i en storstad6 arbetar med frågor som rör religion, hur detta 

                                                
1 Berglund Jenny ”Swedish Religion Education: Objective but Marinated in Lutheran 
Protestantism?, Temenos Vol. 49 No. 2 (2013), sid 168-177 
2 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), 2:a upplagan, Edita, Stockholm sid. 4-6 
3 William H. Swatos Jr., Christiano J. Kevin ”Secularization Theory: The Course of a Concept 
Sociology of Religion, 60:3 1999 sid 209-228 
4 Skogar Björn, Traditionsförmedling, Barn i religionens värld, Berglund Jenny och Gunner Gunilla 
(red), Liber, Stockholm 2011, sid. 13 
5 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), sid. 4-5 
6 Storstad = en stad med fler än 200 000 invånare enligt Statistiska Centralbyrån, Bilaga1 Begrepp 
och definitioner, www.scb.se 22 januari 2015 
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arbete förhåller sig till läroplanen samt hur förskollärare förstår begreppet religion. 
Syftet konkretiseras utifrån följande frågeställning: 
Finns det en protestantisk bias (förklaras utförligt i teoridelen) i läroplanen för 
förskolan och hos förskollärare och vad blir i så fall konsekvensen för verksamheten?  

1.3 Metod och material 
Nedan följer en redogörelse för de teorier som studien utgår ifrån. Teoriavsnittet är 
uppdelat i två delar, teori och metodologisk teori. Anledningen är att det inte finns så 
mycket tidigare forskning om religion och förskola, eller mer precist, om hur 
förskollärare tolkar läroplanen utifrån sin egen förståelse av hur religion, kultur och 
tradition definieras och förhåller sig till varandra. Tyngdpunkten i uppsatsen kommer 
därför att vila på den empiriska undersökningen där metoden är av stor vikt.  

Nedan kommer även ämnesval och avgränsningar att diskuteras. De gäller även val  
av metod samt olika avvägningar och reflektioner som gjorts i samband med intervjuer 
och fältstudier.  

Eftersom jag gjort en empirisk undersökning kommer metod varvas med  
diskussioner kring materialet, då det går in i vartannat. 

1.3.1 Teori 
Denna studie utgår från teorier om hur det svenska sekulära samhället förhåller sig till 
sin protestantiska historia samt nya utmaningar i det mångkulturella Sverige. I detta 
avsnitt beskrivs också teorier som berör hur samhällsindivider påverkas av den 
protestantiska kontexten och hur samhällets invånare utifrån den kategoriserar 
människor och företeelser runtomkring oss. 
  
Religionsbegreppet	  
Denna studie har ingen specifik definition av begreppen kultur, religion och tradition, 
då det dels är svårt att hitta heltäckande definitioner av de olika begreppen, dels för att 
tanken med uppsatsen är att informanternas definitioner och förståelse av begreppen ska 
utgöra det empiriska underlaget. Det centrala för uppsatsen är alltså informanternas 
egen förståelse av begreppen, vilket innebär att funktionella definitioner (i betydelsen 
mentala bilder) är studieobjektet. 

Om jag själv skulle definiera kultur, religion och tradition blir förskollärarnas  
begrepp underordnade dessa kategoriseringar. Det är alltså informanternas uppfattning 
av vad som till exempel är religion eller vad som kan ses som en religiös handling som 
är det centrala för uppsatsen, samt att försöka förklara varför denna förförståelse 
uppstår, vilket jag kommer gå in mer på i avsnittet metodologisk teori.  
 
Protestantisk	  bias	  
I artikeln ”Swedish Religion Education: Objective but Marinated in Lutheran  
Protestantism?” utgår religionsvetaren Jenny Berglund från en rad iakttagelser som 
gjorts av en tjeckisk doktorand som besökte Sverige i syfte att studera den neutrala 
religionsundervisningen som inte ska utgå från ett religiöst synsätt. Doktoranden blev 
mycket förvånad när hen upptäckte något annat; till exempel uppmärksammades de 
kristna högtiderna och skolåret med lovuppehåll med mera var indelat efter de kristna 
högtiderna (med undantag för 1:a maj och nationaldagen). Religionsundervisningen 
utgick ofta från en kristen ”mall” eller synsätt. Doktoranden uppmärksammade till 
exempel att kursböckerna presenterade den protestantiska kristendomen som liberal 
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medan andra religioner som islam eller hinduism beskrevs som exotiska eller i negativa 
termer. Det var också vanligt att representanter för den kristna kyrkan bjöds in för att 
berätta om kristendomen medan det inte var lika vanligt att representanter från andra 
religioner blev inbjudna till skolan.  

En annan aspekt som också togs upp var att lärarna hade liten eller ingen kunskap om  
andra religioners högtider eller varför de firas. Många lärare och elever ansåg också att 
religion handlar om tro. Doktoranden blev också förvånad över att en del studenter lärde 
sig kristna böner och psalmer. Alla ovanstående exempel är olika uttryck för 
protestantisk bias [protestantiskt synsätt/ vinkel].  

Berglund beskriver detta fenomen som att den lutheranska protestantismen är en 
slags ”marinad”. När du tar upp det du marinerat (skola, förskola) ur marinaden (stat-
kyrka) så finns ”smaken” (protestantismen) kvar7. Detta skulle kunna åskådliggöras 
genom att ta upp några delar av den protestantiska kritiken mot den romersk-katolska 
kyrkan. Kritiken handlade bland annat om att ritualer bara var form utan innehåll och att 
frälsning är något som bara kan upplevas individuellt – en sak mellan den troende och 
Gud. Vidare riktades kritik mot att folktro och vidskepelse tolererats och att den 
romersk-katolska kyrkan glidit ifrån ursprungstanken. Reformatorerna betonade även att 
tro är ett aktivt val. Att till exempel gå till kyrkan, bikta sig och få syndernas förlåtelse 
mer av vana än av sann övertygelse var inte förenligt med att vara god kristen. 
Reformatorerna betonade också att det var viktigt att Bibeln skulle finnas på de troendes 
språk så att var och en kunde ta del av det som stod där och själv ta ställning. Den 
enskildes tro var det viktiga. De reformatoriska tankarna är exempel på marinaden som 
genom åren blivit utspädd i det sekulära Sverige där kyrkan anses vara liberal-
protestantisk.8 

De liberal-protestantiska värderingarna med rötter i reformationen finns dock kvar i  
smaken och påverkar enligt Berglund såväl lärare som elever medvetet och omedvetet i 
större utsträckning än vad de tror. Handlingarna eller utgångspunkterna som beskrivs av 
den tjeckiska doktoranden är alla uttryck för protestantiskt bias.9 Berglund drar 
slutsatsen att protestantiskt bias finns inom religionsundervisning och även har färgat 
utformandet av de nya läroplanerna för den obligatoriska skolan och gymnasiet. 
Undervisningen är inte neutral utifrån detta sätt att se det och religionslärarutbildningen 
borde därför få en ny form.10 

I det sekulära Sverige finns det alltså en protestantisk bias i alltifrån hur skolåret  
utformas till förhållningssätt gentemot andra religioner samt i synsättet vad religion 
handlar om – i förlängningen perception och handling.11 

Tankarna kring en slags protestantisk marinad som omedvetet färgar oss är  
synnerligen relevant och intressant för denna studie när det gäller analysen av såväl 
informanternas svar som av läroplanens riktlinjer. Det som dock inte förklaras i 
Berglunds artikel är hur bias uppstår. 
	  
Exempelteorin	  
Exempelteorin bidrar med kunskap om varför bias kan uppstå. Teorin handlar om hur  
människor psykologiskt kategoriserar objekt och idéer och hur vi uppfattar vår omvärld 
[perception]. Exempelteorin menar att människan snabbt kan avgöra i vilken kategori ett 
                                                

7  Berglund Jenny, 201,3 sid.181 
8 Historik  www.svenskakyrkan.se, 4 januari 2015 
9 Berglund Jenny, 2013, sid. 181 
10 Ibid sid 181-182 
11 Ibid sid 165-166, 181 
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objekt eller en idé hör hemma genom att jämföra ett nytt stimulus med en kategori som 
redan finns lagrad i minnet utifrån tidigare erfarenheter. Det som redan finns i minnet 
blir alltså ”exemplet” som övrigt kategoriseras utifrån12. Företeelsen kan i princip också 
bli ett exempel för kategorin beroende på vad det lagrade grundexemplet är. Ett exempel 
på detta är att människor kan vara mer eller mindre religiösa beroende på vilken 
exempelreligionen är. I denna studie skulle liberal-protestantism vara exemplet. 

Exempelteorin menar att vi på detta sätt snarare använder redan lagrade minnen för  
att sortera företeelser i kategorier än att objektivt lägga ihop ny information för att 
avgöra vilken kategori de ska tillhöra.  

Ju oftare ett objekt eller idé förkommer, desto mer typiskt blir exemplet för 
kategorin. Ett exempel är kategorin frukt. Här har undersökningar visat att äpple, 
apelsin och banan snabbt anges som exempel av försökspersonerna, medan till exempel 
persika eller stjärnfrukt tar längre tid att komma på. För att få fram den informationen 
måste försökspersonen gå djupare in i minnet.  

Objektet äpple förekommer alltså oftare som exempel på frukt, men också i andra  
sammanhang som när ett barn ska lära sig bokstäver; ä som i äpple13. Hur vi 
kategoriserar och organiserar våra kunskaper har inte bara relevans för rent fysiska 
objekt som äpplen utan kan också gälla företeelser som vad religion är för något. 
Tolkning av vad religion är sker i förhållande till vår förståelse av begreppet. Det 
innebär att du genom att ha en omedveten förförståelse för vad religion är [liberalt-
protestantisk], även kommer att bli påverkad i hur du betraktar icke-kristna religioner.14 
Om det är så att vi har exemplet religion som liberal-protestantism bör det utifrån teorin 
leda till ett protestantiskt bias i verksamheten. 

1.3.2 Metodologisk teori 
Ninian Smart menar att det finns sju dimensioner av religion15. Smarts dimensioner  
beskriver olika delar som religionen kan innehålla. Alla religioner innehåller inte alla 
delar och ibland betonas en särskild del extra starkt.16 
 
Den praktiska och rituella dimensionen  
(The Practical and Ritual Dimension) 
I den praktiska och rituella dimensionen återfinns praktiska handlingar som utförs för 
att visa sin tro, det kan till exempel vara bön, predikningar och meditation. Att delta i en 
vallfärd eller pilgrimsresa räknas också hit.  
 
Den upplevelsemässiga och emotionella dimensionen  
(The Experiential and Emotional Dimension)  
Här ingår känslor som kan kopplas till religionen. Det kan röra sig om starka tillstånd 
som trans eller tungotal, men också ta sig mer stillsamma uttryck som en helhets- eller 
samhörighetskänsla. 
 
 
                                                

12 Smith, Edward E. och Medin, Douglas L., ”The Exemplar View” i Daniel Levitin (red), 
Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings , Bradford Books, Cambridge MA, sid. 277- 
292 
13 Ibid sid. 277- 292 
14 Ibid sid. 277-292 
15 Smart, Ninian The World's Religions: Old Traditions and Modern Transformations. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1989. 
16 Ibid 
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Den narrativa och mytiska dimensionen  
(The Narrative or Mythic Dimension)  
Den narrativa, berättande eller mytiska dimensionen ger religionen dess grund, som till 
exempel skapelseberättelsen. Urkunder som till exempel Bibeln kan innehålla detta.  

Doktrinernas och den filosofiska dimensionen 
(The Doctrinal and Philosophical Dimension)  
Dimensionen för doktriner och filosofi handlar om religionens officiella lära. Genom att 
religionen utvecklas så förklaras berättelser och myter utifrån komplexa, intellektuella 
och starka doktriner av läran. Treenigheten inom kristendomen och den ende Guden 
inom islam är två exempel. 

 
Den etiska och juridiska dimensionen  
(The Ethical and Legal Dimension)  
Den etiska och juridiska dimensionen tar upp religiösa lagar och regler. Genom att följa 
lagarna eller påbuden försöker den troende leva ett dygdigt liv.  
 
Den sociala och institutionella dimensionen 
(The Social and Institutional Dimension) 
Den sociala och institutionella dimensionen handlar om de troende. Den institutionella 
delen handlar om hur religionen är organiserad och vilken status som olika delar inom 
en religion har. Ta till exempel Sangha, ett ord med flera olika innebörder; det kan gälla 
munkar och nunnors gemenskap men också syfta till den allmänna buddistiska 
gemenskapen.  
 
Den materiella dimensionen  
(The Material Dimension)  
Till den materiella dimensionen hör till exempel fysiskt framställda statyer, ikoner eller 
tempel. De ska symbolisera och uttrycka tron. 
 
Smarts dimensioner är intressanta i analysen av protestantiskt bias då Berglund bland 
annat tar upp att ett exempel på protestantisk bias är att religion ofta betraktas som 
”tro”17. Att därför ta reda på om någon eller några av dimensionerna är extra viktiga för 
informanterna kan också säga något om huruvida det finns en protestantisk bias i 
informanternas sätt att definiera religion. En tolkning av Berglunds resonemang kring 
protestantiskt bias är att det finns ett slags grundsyn kring att religion kopplas till 
framförallt övertygelse, nära knutet till dogmatiska föreställningar och Bibeln. Tro är 
alltså viktigare än praktik. Utifrån reformatoriska tankegångar bör även din egen privata 
tro vara i centrum, då det bara är du som vet hur och vad du tror på, vilket till exempel 
kan ses genom vikten av att översätta bibeln till olika landets språk. Även sökandet efter 
svar på existentiella frågor borde vara centralt.  

Utifrån detta kan man förvänta sig att några av Smarts dimensioner kommer bli extra  
Framträdande; den upplevelsemässiga och emotionella dimensionen, den narrativa och 
mytiska dimensionen samt doktrinernas och den filosofiska dimensionen. 

Att ta reda på hur detta förhåller sig är också intressant ur ett läroplansperspektiv.  

                                                
17 Berglund Jenny ”Swedish Religion Education: Objective but Marinated in Lutheran 
Protestantism?, Temenos Vol. 49 No. 2 (2013), sid 165. 
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Den personliga uppfattningen av vad religion är skulle kunna påverka det praktiska 
arbetet i verksamheten, till exempel vilka högtider som tas upp, hur man ser på dessa 
högtider och vad som uppfattas som religiösa handlingar. 
 

1.3.3 Val av ämne och avgränsningar 
Ämnesval	  
Hösten 2013 gjorde jag en testintervju på en annan förskola med en liknande 
frågeställning som i denna studie. På denna förskola valde personalen att endast 
uppmärksamma de kristna högtiderna efter en lång diskussion inom personalgruppen. 
Anledningen till deras beslut var flera. Personalgruppen upplevde att de inte hade 
tillräcklig kunskap om andra högtider och var rädda att glömma ett barn vars högtid 
borde uppmärksammas. En annan anledning var att en del barn eller föräldrar flytt och 
ville inte uppmärksamma högtiderna från det landet.  

Genom intervjun framkom bland också att förskollärarna inte hade någon gemensam  
praxis eller överenskommelse hur man samtalar med barnen kring frågor om till 
exempel livet, döden eller Gud, utan det var upp till var och en. Informanten upplevde 
också att de inte hade så mycket kunskap om andra religioner, men att det var något 
som personalen ville få mer av.  

Intervjun samt att jag under våren 2014 fick kontakt med Jenny Berglund på  
Södertörns högskola, gjorde ämnet så intressant att en grundligare studie var motiverat.  
 
Avgränsningar	  
Denna studie har genomförts på en förskola med tre förskollärare. Detta blev en 
nödvändig avgränsning på grund av tidsaspekten för studien samt omfattningen av de 
data som ska behandlas när intervjuerna och fältstudierna genomförts. Antalet 
fältstudier blev två till antalet. Detta berodde främst på tidsbrist men också vilken 
möjlighet förskolan hade att ta emot besök.  

Utifrån teststudien fanns en idé om att bygga ut studien med att även ta med  
föräldrars syn på vilka högtider som firas på förskolan. Detta då förskoleläraren i 
testintervjun berättade att många föräldrar var så positiva till ”svenska” traditioner för 
att de ville att deras barn ska bli en del av det svenska samhället och få andra 
möjligheter än vad de själva haft. Detta blev dock för omfattande för att ta med i denna 
studie, men skulle kunna vara något att bygga vidare på i en ny studie. 
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1.3.4 Val av metod 
Utifrån problemformuleringen och hypotesen föll valet på en kvalitativ metod. Genom 
att göra intervjuer ute på fältet får forskaren möjligheten att ta del av och få följa 
informantens resonemang. Det finns också möjlighet att ställa följdfrågor och göra 
observationer, vilket var viktigt för att få en uppfattning om fältet och för att kunna 
besvara problemformulering och hypotes – det empiriska materialet hamnar i centrum. 
Tidsaspekten och omfattningen på uppsatsen var också bidragande orsaker.  

Rön och infallsvinklar är hämtade från flera olika forskare och har bidragit till  
studiens utformning i fråga om val av metoder, intervjuer och sammanställandet av 
material. Alla författare till böckerna är erkända forskare och ofta samstämmiga i sina 
råd och slutsatser om hur man som forskare bäst går till väga vid kvalitativa metoder 
samt vilka fallgropar som finns. Här kan bland annat nämnas svårigheten i att hålla sin 
roll i fältstudien, vilket jag också upplevde och kommer återkomma till i 
metoddiskussionen för fältstudierna.18  

Forskarna förespråkar en kombination av intervjuer och fältstudier för att få en så  
bred bild av fältet som möjligt. De förordar även att spela in intervjuerna. Detta 
tillvägagångssätt gör det möjligt att tillvarata nyanser, tvekan och betoningar som lätt 
faller bort om forskaren endast skriver ned det som sägs. Det går också att spela upp 
materialet många gånger och flera kan lyssna vid behov.19  

Intervjumetoden ger en djupare inblick i resonemang än till exempel enkäter, men  
gör också resultaten svårare att generalisera då det endast är ett fåtal personer på en 
förskola i en mellanstor stad som delat med sig av sina tankar. Något som är viktigt att 
ha med sig i analysen av resultaten är att resultaten kan ge tentativa svar på uppsatsens 
frågeställning, men bör annars ses som en förstudie till ett större forskningsprojekt med 
ett större underlag för att kunna förstås fullt ut. 
 
Intervjufrågor	  
Frågorna i intervjuguiden har formulerats utifrån litteratur och tidigare erfarenheter samt  
i samråd med handledaren. Intervjun var semistrukturerad till sin utformning, vilket 
innebär att jag har haft en intervjuguide framför mig, men inte låtit frågorna styra mig 
utan följt med i den riktning som intervjun har tagit.20 Intervjuerna var mer av ett samtal 
än en regelrätt intervju. Då och då stämdes frågorna av för att se att de besvarats på 
något sätt. Detta har varit en bra strategi för att få en struktur och kunna sammanställa 
ett resultat samtidigt som intervjusituationen kändes naturlig.21 

I utformningen av frågorna har Johannes Lunneblads bok Den mångkulturella 
förskolan – motsägelser och möjligheter varit en viktig inspiration. Detta då den gav 
upphov till tankar om vilka möjligheter och utmaningar som finns i det mångkulturella 
samhället i allmänhet och på en förskola i ett mångkulturellt område i synnerhet. 
Genom att ta del av analysen i boken blir det tydligt att förskolan som sådan och 
framförallt personalen i förskolan har stora utmaningar att klara av för att uppfylla 
läroplanens krav.  

                                                
18 Eliasson Annika Kvantitativ metod från början, 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund 2013, kap. 2;  
Repstad Pål Närhet och distans- kvalitativa metoder i samhällsvetenskap; 4:e upplagan 2007,  
Studentlitteratur, Lund, sid. 58-64. 
19 Eliasson Annika 2013, kap. 1- 2, Repstad Pål 2007, kap. 2, kap. 4; Kajser Lars och Öhlander    
Magnus (red) ”Intervjuer” av E. Fägerborg Etnologiskt fältarbete, 2:a  
upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2011 
20 För att se frågorna, gå till Bilaga B- Intervjuguide 
21 Eliasson Annika 2013, sid. 26 
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Frågor har också formulerats utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (reviderad 
2010). Läroplanen har varit viktig för att kunna stämma av den praktiska verkligheten 
mot läroplanen samt undersöka hur förskollärarna uppfattar läroplanens riktlinjer i 
förhållande till den mångkulturella kontext som de vistas i. 

Erfarenheterna hämtar jag från en testintervju vilken genomfördes hösten 2013. En 
lärdom från testintervjun var att det är viktigt att intervjua förskollärare som arbetar på 
avdelningar för större barn. I testintervjun 2013 intervjuades en förskollärare som just 
då arbetade på en småbarnsavdelning och hade gjort det under några år. Vissa frågor 
föll därför platt eftersom informanten inte hade de erforderliga erfarenheterna eller 
aldrig kom i kontakt med frågorna. På en storbarnsavdelning borde därför sannolikheten 
vara större för att barnen ställde frågor kring till exempel döden eller att barnen var 
medvetna om vilka högtider som firades. 

En annan erfarenhet var att involvera flera personer, gärna av olika kön och olika  
kulturell bakgrund, då det skulle kunna ge en extra dimension till studien. Ytterligare en 
erfarenhet som jag gjort är hur viktigt det är att kunna observera informanten och 
dennes kollegor, vilket inte heller skedde i samband med testintervjun. Jag fick 
möjlighet att prova på att göra en observation, men den skedde på en storbarnsavdelning 
där andra förskollärare jobbade. Uppföljningen av informantens svar och det praktiska 
arbetet blev därför svår och var något jag ville ändra på till denna studie. 
 
Fältstudier	  
Fältstudierna har genomförts för att se hur förskollärarna agerar praktiskt i 
verksamheten samt för att som forskare få en egen bild av förskolan och observera om 
informantens teoretiska resonemang också stämmer överens med det praktiska arbetet. 
Genom att närma mig verksamheten från flera olika håll kan jag också få en djupare 
förståelse för fältet som jag valt att undersöka22.   

Utifrån erfarenheten från testobservationen hösten 2013 var en viktig lärdom inför  
denna studie att helt välja bort inspelning av samtal som förs under fältstudien, på grund 
av att föräldrarna i så fall måste ge sitt tillstånd om det skulle spelas upp. I stället fördes 
anteckningar om det som hände och hur informanterna agerade.  

För att kunna besvara frågeställningen har både intervjuer och fältstudier varit ett  
nödvändigt komplement till litteratur och styrdokument som finns på området. Detta då 
verksamheten i förskolan förändras och för att besvara frågeställningen så måste även 
den praktiska verkligheten finnas med. 

Det ideala hade varit att göra fler besök och intervjuer vid förskolan samt att besöka  
olika förskolor då högtider firas för att få en fördjupad bild. Detta var dock inte möjligt i 
denna studie på grund av tidsaspekten, samt att det bara var en förskola som tackade ja 
till att delta i studien. 
	  
Val	  av	  stad	  
Intervjuerna och fältstudierna utfördes i en storstad i Sverige. Här finns flera så kallade 
multikulturella områden, vilket tillgodoser både uppsatsens syfte och frågeställning.  

Att utföra undersökningen i en storstad som jag känner till kan både vara positivt  
och problematiskt så till vida att jag kan ha en förförståelse för det område som jag ska 
undersöka. Jag kände till området som undersöktes ytligt och var hela tiden medveten 
om det. Efter intervjuerna har min uppfattning framförallt fördjupats och nyanserna blir 
tydligare. Jag anser inte att min förförståelse om området har påverkat frågorna eller 
                                                

22 Repstad Pål 2007, sid 33-35. 
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intervjuerna negativt. Snarare fanns det en naturlig ingång när jag skulle börja intervjua 
informanterna. 
 
	  Urval	  förskolor	  
Den ursprungliga avsikten för studien var att återvända förskolan som användes i 
testundersökningen hösten 2013. Tyvärr hade förskolan inte möjlighet att ta emot besök 
under våren 2014. I efterhand är det mer av en fördel än en nackdel. Erfarenheterna från 
testintervjun och fältstudien kunde användas i arbetet med att hitta en ny förskola. 
Syftet och fältet för den nya studien var tydlig. Idén kunde presenteras på ett utförligare 
sätt än första gången. Att ha besökt fler än en förskola i multikulturella områden ser jag 
också som en fördel för att lättare kunna se likheter och skillnader samt för att 
förhoppningsvis kunna undvika generaliseringar utifrån förutfattade meningar och 
istället se nyanserna. 

Ett brev (e-post) författades till förskolechefer och biträdande förskolechefer  
som har ansvar för förskolor i multikulturella områden.23 En biträdande förskolechef 
svarade ja och gav klartecken till att kontakta personalen på förskolan. Någon vecka 
senare ägde första besöket rum. Området där förskolan ligger var i viss mån bekant, 
men genom dessa besök har bilden fördjupats och nyanserats. 
	  
Beskrivning	  av	  förskolan	  
Förskolan ligger i utkanten av ett större bostadsområde omgivet av skog och nära 
vatten. Det finns fyra avdelningar på förskolan, två småbarnsavdelningar (barn 1-3 år) 
och två storbarnsavdelningar (3-5 år). På förskolan går det totalt 65 barn och personalen 
består av 6 förskollärare, 6 barnskötare, 2 specialpedagoger, 1 pedagogista (deltid), 1 
ateljerista (deltid), övrig personal 5 stycken samt modersmålspedagoger från 
modersmålsenheten på kommunen som kommer ut till förskolan några gånger i veckan. 

Jag besökte förskolan vid tre tillfällen. Vid första tillfället genomförde jag intervjuer 
med tre förskollärare som arbetar på två olika storbarnsavdelningar. Vid de två andra 
tillfällena gjorde jag fältstudier samt genomförde en uppföljningsintervju. 

 
Informanter	  
Antalet informanter bestämdes i samråd med min handledare. Tre förskollärare skulle 
ge tillräckligt med material för uppsatsen, men ändå vara en hanterbar mängd data.  

Informanterna har en medelålder på 61,6 år och utgörs av en kvinna och två män. 
Alla informanter har arbetat länge på förskolan och någon bor också i området. Det är 
förskolelärarna som ansvarar för pedagogiken och planeringen av verksamheten24. Det 
innebär att förskollärarna kan påverka innehållet i verksamheten och därför är viktiga 
nyckelpersoner. Det var också viktigt att informanterna var ordinarie personal, som 
gärna skulle ha arbetat på förskolan i några år. En sådan person har större insikt i hur de 
brukar lägga upp arbetet och har kanske intressanta erfarenheter inom mitt 
undersökningsområde. Om informanten vore en tillfällig vikarie skulle det föreligga en 
risk för att personen inte var tillräckligt insatt i beslut som rör verksamheten. 

När den första kontakten med förskolan hade tagits fick förskollärarna sinsemellan 

                                                
      23 Bilaga A, E-brev till förskolor 

24 Tydligare mål och utvärdering i förskolans läroplan Pressmeddelande 12 augusti 2010, 
Utbildningsdepartementet www.regeringen.se, http://www.regeringen.se/sb/d/12468/a/150370 3 jan. 
2015 
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bestämma vem som skulle ställa upp. Urvalet blev alltså delvis styrt och delvis 
slumpartat.  
 
Genomförandet	  av	  intervjuer	  	  
Intervjuerna genomfördes onsdagen 16 april 2014 och tog 35-50 minuter. Tidpunkten 
var anpassad till verksamheten i tid och rum och genomfördes under påskveckan då 
många barn var lediga. Valet att göra intervjuerna under påskveckan var också medvetet 
från min sida. Många i Sverige firar en av de största kristna högtiderna och jag 
hoppades därför att eventuella diskussioner kring hur de valt att uppmärksamma 
högtiden skulle vara mer aktuella. 

Intervjuerna ägde rum i ett av personalrummen. Rummet låg i en avskild del av  
förskolan så att vi kunde sitta ostört.  

Under intervjun stämde jag av vilka frågor som berörts och styrde in samtalet på  
ämnet igen. På så vis minimerades intervjueffekten samtidigt som jag inte var helt styrd 
av frågorna25. Samtliga intervjuer bandades med informanternas godkännande. Jag 
började med lättare bakgrundsinformation som till exempel ålder och utbildning, hur 
många barn som går på förskolan etc. Jag gick sedan vidare med lite tuffare frågor och 
följdfrågor.26 27  

När intervjuerna skulle transkriberas upptäckte jag att vissa svar var lite otydliga  
eller översiktliga. Dessa frågor nedtecknades och jag hade för avsikt att följa upp 
intervjuerna i samband med fältstudierna. I realiteten fanns det endast möjlighet att göra 
en uppföljande intervju med informant 1. Detta på grund av att verksamheten inte tillät 
att de andra förskollärarna kunde gå ifrån. Lösningen blev då att skicka de frågorna 
skriftligt och få skriftliga svar. Risken med detta är att nyanser och betoningar kan gå 
förlorade. Dessa problem borde dock inte påverka resultatet i stort då följdfrågorna 
baseras på originalintervjuerna där deras respektive röster och tonfall framgår tydligt. 
Angående följdfrågorna har bara en av de två informanterna som jag skickade 
följdfrågor till besvarat dessa. Det innebär att det blir ett bortfall på informant 3 och att 
jag därför får vara mer försiktig när jag tolkar dennes svar på de frågor som jag skulle 
vilja ha fått mer utförligt besvarade. Samtidigt är det informantens fulla rätt att när som 
helst avbryta sin medverkan, vilket jag också informerade om innan intervjuerna. Jag 
har dock inte fått något formellt besked kring detta. 

Intervju 1 tog ca 50 minuter och intervjun eller snarare samtalet gick lätt och jag  
följde med i informantens olika resonemang. Innan jag och informant 1 började 
intervjun hade vi pratat en liten stund informellt. Informanten hade visat sin avdelning 
där det bland annat fanns två olika multikulturella almanackor där olika kulturella och 
religiösa högtider var utmärkta och det fanns även kortfattade fakta om vad de olika 
högtiderna innebar. I och med att informanten visat mig detta samt att påskpyssel stod 
framme på avdelningen kom vi spontant in på ämnet om vilka högtider som 
firas/uppmärksammas på förskolan. 

Jag upplevde att informanten pratade fritt under intervjun och delade med sig av sina  
erfarenheter från ett helt yrkesliv. Associationerna rörde såväl nutid som dåtid, vilket är 
mycket intressant då det visade på erfarenheter som inte endast är begränsade till den 
aktuella förskolan.  

En störning i samtalet ägde rum då en modersmålslärare behövde använda kopiatorn  

                                                
25 Eliasson Annika 2013 sid. 26 
26 Bilaga B 
27 Repstad Pål 2007, sid 101 
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som fanns i samma rum. Vi fortsatte dock samtala och modersmålsläraren som kommit 
in deltog kort i samtalet och gav sin bild. 

Intervju 2 tog ca 50 minuter och intervjun/samtalet flöt på. Även denna person har  
lång arbetslivserfarenhet från förskolan och hade många intressanta infallsvinklar. Att 
det också är en man visar sig ha en viss betydelse i erfarenheter där yrkesrollen krockat 
med vissa föräldrars syn på vad en manlig förskollärare får och inte får göra. 

Intervju 3 tog bara 35 minuter och jag upplevde inte att samtalet flöt på som vid de  
föregående tillfällena. Svaren var kortare och associationerna inte lika utförliga som i 
tidigare intervjuer. Denna person hade också arbetat kortast tid på förskolan, vilket 
också skulle kunna förklara att erfarenheterna inte var lika många. 
	  
Genomförande	  av	  fältstudier	  
Jag hade som utgångspunkt att vara en deltagande observatör då denne inte har en 
naturlig funktion i miljön, men ändå kan agera för att få fram uppgifter som kan förklara 
de gjorda iakttagelserna. Som deltagande observatör är forskaren också mer passiv, men 
ändå närvarande i miljön och observerar det som sker. Jag fann att rollen som 
observatör gled mellan passiv och aktiv. Barn är spontana och flera interagerade aktivt 
med mig, ville att jag skulle hjälpa dem att ta ner något, se på något etc. och jag blev då 
mer av en observerande deltagare.28  

Att man som observatör ibland glider emellan sina olika observatörsroller har jag  
förstått som vanligt och jag kan inte se att det påverkade mina observationer negativt. 
Snarare fick jag på detta sätt en inblick i hur en dag kan te sig för förskollärarna och 
vilka situationer de ställs inför.  

Risken med att bli mer aktiv är att situationen som uppstått inte ”väntas ut” på  
samma sätt som om jag inte skulle varit där, samtidigt kunde jag inte som vuxen se på 
när en lek höll på att gå över styr och jag kunde räta upp skeendet genom att ingripa. 
Hade jag inte varit där hade situationen troligtvis trappats upp ytterligare innan 
förskolläraren skulle uppmärksammat händelsen, då förskolläraren var i ett annat rum. 

Första fältstudien skedde på förmiddagen onsdagen 7 maj 2014. När jag kom möttes 
jag upp av en av mina informanter som berättade att jag skulle vara med på hans 
avdelning under dagen. Denna dag var det cirka 15 barn på avdelningen och fyra 
förskollärare samt en modelsmålspedagog som alternerade mellan avdelningarna. När 
jag kom in på avdelningen hälsade jag på personalen och berättade kort varför jag var 
där. Det var några i personalen som jag inte träffat förut, de var nyfikna på vad jag skrev 
om och jag blev väl mottagen. Några barn var också nyfikna och kom fram och pratade, 
någon ville ha hjälp med att ta fram en snickarlåda. När jag kom satt en av 
modersmålslärarna och undervisade fyra barn i arabiska. Läraren var intresserad av 
mina frågor och vi pratade informellt om min uppsatsidé.  

Jag upplevde det som att jag ganska snabbt kom in i verksamheten och att flera barn 
var mycket frimodiga och genast tog mig för en av förskollärarna.  

Förhoppningen med att besöka förskolan på förmiddagen var att kunna få se och 
delta i de aktiviteter som förskollärarna leder; se hur de startar upp en dag, vad de gör 
under en samling och vilka frågor som kommer upp. 

Andra fältstudien skedde på eftermiddagen torsdagen den 8 maj. Denna eftermiddag  
var jag på informant 1:s avdelning. På avdelningen arbetade det också en 
visstidsanställd som gick hem 13.45 och ytterligare en förskollärare. Klockan 13.45 var 

                                                
28 Eliasson Annika 2013, sid. 22-24 
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de 2 personal på cirka 16 barn, dock gick en del barn hem kring 14.00-14.30, så till 
mellanmålet var det cirka 9 barn kvar. 

Två besök på en förskola ger inte en heltäckande bild över verksamheten, men kan 
ge en inblick i hur en dag kan se ut för en förskollärare på den här förskolan samt bidra 
till att ge ytterligare en dimension till intervjuerna. Förskolan är en dynamisk 
verksamhet där en dag sällan är den andra lik, varför det skulle vara önskvärt med fler 
besök under en längre tid för att som observatör kunna ta ett större helhetsgrepp, likt 
Lunneblad gjorde i sin studie.29 Det var dock inte möjligt på grund av tidsaspekten och 
omfattningen av uppsatsen. 
	  

1.3.5 Bakgrund och tidigare forskning 
Förskolans	  historiska	  utveckling	  
Dagens förskola fick sin nuvarande inriktning genom en proposition 1997. Här togs det 
bland annat upp att den avgiftsfria förskolan för sexåringarna skulle bli en egen 
skolform, förskoleklass skulle därmed tillhöra skolan istället för förskolan, dock utan att 
vara obligatorisk.30 Förskolan kom också att utredas i samband med detta och förslaget 
till läroplan låg nära grundskolans läroplan med bland annat gemensam värdegrund och 
struktur. Läroplanen för förskolan innehåller också mål att sträva mot samt kunskaper 
som barnen ska ha tillägnat sig när de lämnar förskolan. Det ger en tydlig inriktning för 
vilka områden som den pedagogiska verksamheten ska inrikta sig på.31 

Idag är 84 procent av alla barn 1-5 år inskrivna på förskola. Andelen föräldrar som 
sätter sitt barn i förskola ser i princip lika ut oavsett utbildningsnivå eller om föräldern 
är född i Sverige eller utomlands.32 
	  
Tidigare	  forskning	  
Efter att ha letat efter relevant forskning och teorier som berör frågeställningen för 
denna studie stod det snart klart att det inte fanns så mycket forskning på en högre nivå 
(mer än på c-nivå) om hur förskollärare tolkar läroplanens riktlinjer i sitt arbete med 
barn och religion. De studenter som berört området hade inte uttryckligen studerat ett 
mångkulturellt område varför det blev min inriktning. 

En forskare som dock har studerat förskolan i ett mångkulturellt område är  
Johannes Lunneblad, lektor vid Göteborgs universitet. Lunneblad har skrivit boken Den 
mångkulturella förskolan - motsägelser och möjligheter (2013) som bygger på hans 
avhandling Förskolan och mångfalden. En etnografisk studie på en förskola i ett 
multietniskt område 2006.33 Lunneblad går bland annat igenom förskolans utveckling 
och hur begrepp som etnicitet, mångfald och invandrare har använts såväl inom 
forskning som i den allmänna debatten och i samhället generellt.34 

Lunneblad lyfter fram hur man i förskolan kan arbeta på ett sätt som är socialt  

                                                
29 Lunneblad Johannes Den mångkulturella förskolan - Motsägelser och möjligheter 2:a upplagan,  
Studentlitteratur, Lund, sid. 131 
30 Korpi Marin Barbara, 2007, sid. 67 
31 Ibid sid. 68-70 
32 Dunér Barbro, Nordström Åsa, De flesta barn i förskola – oavsett bakgrund 
 www.scb.se, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/De-flesta-barn-i-forskola--oavsett-   
 bakgrund/ 28 december 2014 
33 Lunneblad Johannes, 2013, sid.131 
34 Lunneblad Johannes 2013, kap.1 
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inkluderande och främjar ett mångfaldsperspektiv. I styrdokument och utredningar visar 
han på kopplingen mellan de formella formuleringarna i styrdokumenten och hur det tar 
sig uttryck och påverkar den dagliga verksamheten. Lunneblad lyfter också fram 
språkets betydelse för hur vi beskriver och kategoriserar människor, beteenden och 
områden.35 

En annan forskare på området är Caroline Ljungberg, universitetslektor vid Malmö 
Högskola. Ljungbergs avhandling Den svenska skolan och det mångkulturella - en 
paradox? (2005) undersöker frågan: Hur gestaltar sig den svenska skolans uppdrag och 
samhällsroll i en mångkulturell kontext? För att kunna besvara frågan gör hon bland 
annat en utförlig genomgång av olika begrepp, där diskussionen kring mångkulturalism 
varit särskilt intressant. Ljungberg menar att:  
 

mångkulturalism är ett paraplybegrepp som rymmer en diskussion eller analys, vars ambition är att 
beakta såväl identitetsskapande, som maktrelationer, som vardaglig verklighets-, kunskaps- och 
sanningsförståelse samt skolans utrymme för olikhet.36 
 

Ljungberg för senare i avhandlingen en ingående diskussion kring vad begreppet 
innebär och komplexiteten i det, men jag tycker ändå att detta korta citat säger mycket 
om alla olika delar som begreppet rymmer. Det visar inte minst en slagning på 
begreppet på Nationalencyklopedin. Här framgår det att mångkulturalism också kan 
betyda att du har en ideologisk övertygelse i din samhällsanalys som i grunden är 
positiv till samhällsinfluenser som har olika etniskt och kulturellt ursprung eller att ett 
samhälle utan mångkultur inte är något alternativ.37 Jag inser att det kommer bli en 
utmaning att belysa begreppet rättvisande.  

Ljungberg utgår i sin metod från olika styrdokument som hon kompletterar med  
djupintervjuer av rektorer, vilket åskådliggör kopplingen mellan teori (skollag, läroplan 
etc.) och det praktiska arbetet i vardagen. Ljungbergs avhandling undersöker hur de 
obligatoriska skolformerna (grundskola) förhåller sig till den mångkulturella 
omgivningen. Undersökningen har inte samma målgrupp som denna studie men är ändå 
relevant då utmaningarna som finns i såväl grundskolan som i förskolan i 
mångkulturella områden är likartade. Relevans återfinns även i själva metoden; att 
jämföra styrdokument med djupintervjuer, om än i mindre omfattning än i Ljungbergs 
studie.38  
 
Barn	  och	  religionsfrihet	  
Barns förhållande till religion kopplat till den mänskliga rättigheten religionsfrihet har 
inte undersökts i någon större utsträckning, men i boken Barn i religionernas värld av 
Jenny Berglund och Gunilla Gunner (red), diskuteras denna fråga ingående med 
utgångspunkt i den mänskliga rättigheten religionsfrihet. Boken ger ett 
bakgrundsperspektiv till förskolans förutsättning för att kunna uppfylla sitt dubbla 
uppdrag och hur man kan se på barns rätt till religionsfrihet. Läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98 (reviderad 2010) utgår bland annat från de mänskliga rättigheterna och 
respekten för det demokratiska samhället är central.  

Sverige har under lång tid gått mot ett allt mer sekulariserat samhälle men här finns  
                                                

35 Lunneblad Johannes, 2013, kap. 2, 5, 8-11 
36 Ljungberg Caroline, Den svenska skolan och den mångkulturella- paradox? –  
  en avhandling av Filosofiska fakulteten Linköpings Universitet och IMER Malmö högskola 2005  

    sid.18, 104-109 
  37 Mångkultur, www.ne.se, 24012015 
  38 Ljungberg Caroline, 2005, kap. 1,2, 4 
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också mångfald i kulturer, traditioner och religioner. Här finns hela spektrat: allt från 
bokstavstroende till de som är kritiska mot religion som fenomen, så kallad 
sekularism.39 Björn Skogar, en av medförfattarna till boken Barn i religionernas värld, 
2011, menar dock att oavsett livsåskådning befinner vi oss alla i någon form av 
traditionsförmedling. Genom denna lär vi oss bland annat språk, traditioner och 
historia.40 

Förskolan kommer idag ofta tidigt in i familjens liv och kan därför bli än mer 
betydelsefull i rollen som både traditionsbärare och nytänkande. En annan medförfattare 
till boken, Staffan Nilsson, för ett resonemang kring barnets bästa som kan vara bra att 
ha med sig för att förstå hur man dels som förälder, dels som förskolelärare resonerar 
kring religionsfrihet utifrån läroplanen för förskolan. Ett problem med begreppet 
barnets bästa är att innebörden är tolkningsbar och kan skifta från individ till individ. 
Ett annat problem är tidsaspekten: när ska barnets bästa infrias – idag, imorgon eller när 
barnet är vuxet?41 Nilssons utgångspunkt är dock barnkonventionen artikel 3.1:42 
 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de ska vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 
bästa komma i främsta rummet. 
 

Här framgår tydligt att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Problemet som 
Nilsson ser det är att barns bästa ofta konkurrerar med andra gruppers bästa. 
Bedömningen av vad som är barnets bästa görs inte heller helt förutsättningslöst utan 
präglas av landet, kulturen och tiden vi lever i. Tidigare var det till exempel en 
självklarhet att barnets bästa utgick från en protestantisk grundsyn i samhället samt hur 
befolkningen allmänt betraktade relationen mellan barn och förälder. Att religionen 
ligger till grund för bedömningen av barnets bästa finns fortfarande kvar hos vissa 
grupper och individer idag.43 

Maria Klasson Sundin, doktorand vid Uppsala universitet och medförfattare till 
boken, tar diskussionen vidare om barn och religion utifrån barnkonventionen där 
religionsfrihet finns med som en rättighet. Sundin diskuterar också hur religionsfrihet 
förhåller sig till familj kultur och samhälle. En komplicerande faktor i resonemanget 
kring religionsfrihet är bland annat graden av frihet. När barnkonventionen ratificerades 
så gjorde en rad länder undantag från skrivningarna kring föräldrarnas roll när det gäller 
åsikts-, religions- och yttrandefrihet. Detta grundar sig i två olika slags syn på hur 
mycket ett barn får bestämma själv i förhållande till sina föräldrars uppfattning. I 
Sverige och många andra industriländer förväntas barnen frigöra sig och gå sin egen väg 
i livet medan det i andra typer av samhällen är lydnad, kollektivet och det gemensamma 
ansvaret för uppfostran som prioriteras. Detta är vanligt i bland annat så kallade 
jordbrukarsamhällen där det finns en förväntan att den yngre generationen ska ta över 
efter den äldre, enligt Sundin.44 

I dag finns bägge åsikterna i Sverige. Barn från olika kulturer finns representerade 
och många barn och ungdomar kan uppleva det som att befinna sig i två världar 
samtidigt. Det råder motstridiga förväntningar på hur fri du får vara, hur mycket du får 
                                                

39 Skogar, Björn, ”Traditionsförmedling”, Berglund Jenny och Gunner Gunilla (red), Barn i 
religionens värld, Liber, Stockholm 2011, sid.13 

40 Ibid sid.13 
41 Nilsson, Staffan, 2011 sid. 25, 28- 29, 35 
42 Ibid sid. 28  
43 Klasson Sundin, Maria ”Religionsfrihet för barn?” Berglund Jenny och Gunner Gunilla (red),  
Barn i religionens värld, Liber, Stockholm 2011, sid. 25, 29 
55. Klasson Sundin, Maria 2011, sid. 57-58, 66 
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bestämma själv och vilken egen beslutsrätt, autonomi, du har. Sverige har sedan mitten 
av 1900-talet allt mer bejakat individualismen. Trotsåldrar och tonårstid ses i grunden 
som något positivt; du ska bli en egen individ och bryta dig loss från föräldrarna. 
Autonomi och relationalitet ses som motsatser. Du kan inte stå i en nära relation om du 
ska bryta dig loss. Denna syn delas inte av alla länder eller kulturer. Tonåren ses i stället 
som en period av ökat ansvar där du får nya uppgifter och gradvis slussas in i vuxenlivet 
inom gemenskapens ram. Autonomin utvecklas genom relationalitet.45 

Detta resonemang leder fram till tre olika modeller som speglar synen på  
religionsfrihet som kortfattat kommer redogöras för här nedan: 
 
o Traditionsmodellen ser barns religionsfrihet framförallt som en rättighet att ”delta i 

föräldrarnas och den egna kulturens traditioner”. Föräldrarna har enligt detta sätt att 
se det både en rättighet och skyldighet att föra vidare traditioner och samhället får 
inte förhindra det utan bör stödja föräldrarna i deras fostran av barnen.46 

o Tankefrihetsmodellen ser barnets rätt till religionsfrihet som rätten att själv få välja 
livsåskådning. Föräldrarna har inte rätt att tvinga barnet in i en religiös tradition 
som medför att barnet inte får ta del av andra religiösa åskådningar. Enligt denna 
modell ska skolorna inte vara religiösa. Samhället har här ett långtgående ansvar att 
genom lagstiftning förhindra föräldrar från att ge en ensidig syn till sina barn.47 

o Livstolkningsmodellen prioriterar barnets rätt att få olika verktyg för att kunna 
bearbeta sina existentiella frågor. Både föräldrar och samhället ska erbjuda 
möjligheter och verktyg. Religion ses här som en resurs för att tillgodose det 
behovet hos barn. Här betonas barnets frihet till religion. Det är viktigt att barnet 
bildar sig en egen uppfattning, men inom ramen för den kollektiva uppfattningen.48 

 
Avslutningsvis tar Sundin upp styrkor och svagheter med de olika modellerna. 

Traditionsmodellens främsta styrka är enligt Sundin att den ser religionen som en  
integrerad del av livet. För många människor går det inte att skilja på religion och liv, 
de hör ihop. Svagheten är att det kollektiva idealet, religionen, går före barnets egen 
uppfattning.  

Tankefrihetsmodellens styrka ligger i att den betonar barnets rätt i att själv få  
bestämma. Vuxna har inte hela makten och modellen bygger på demokratiska tankar. 
Svagheten är här att religion blir något privat. Den värnar frihet från religioner mer än 
troendes rätt att uttrycka sin tro i offentligheten. Den har ett västerländskt, 
individualistiskt perspektiv.  

Livstolkningsmodellens starka sida är att barnets behov är i fokus. Den 
kan därmed ifrågasätta religiösa seder och bruk som inte gagnar barnets bästa enligt 
barnkonventionen. Modellen betonar också vikten av att både värna sin egen autonomi, 
men också att ha respekt för andras autonomi. Svagheten är att modellen genom att 
betona de funktionella delarna av religionen kan missa andra aspekter av religionen som 
kanske inte är direkt kopplade tydliga existentiella frågor.49 

Dessa modeller är tankeväckande och jag kommer att återkomma till modellerna i 
analysen. Modellerna kan vara intressanta i samband med analysen av eventuella 
protestantiska bias i förskolans utformning av verksamheten, i informanternas svar samt 

                                                
45 Klasson Sundin, Maria, 2011, sid 67-68 
46 Ibid sid 69-70 
47 Ibid sid. 70-71 
48 Ibid sid. 71-72 

    49 Klasson Sundin, Maria, 2011, sid. 72-74 
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i diskussionen kring varför protestantiska bias kan uppstå. Detta kan även tillsammans 
med bakgrundsdelen om förskolans framväxt ge intressanta perspektiv på 
formuleringarna i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (reviderad 2010) och om det kan 
finnas protestantiska bias även där och/eller om det finns spår av någon av modellerna 
ovan. 
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2. ”Julspelet är en svensk tradition eller saga” 
    – Resultat och analys 
I denna resultat- och analysdel kommer först en textanalys av läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98, (reviderad 2010), då den ger själva ramen för verksamheten. Därefter 
presenteras resultatet av intervjuer och fältstudier, varvat med analys. Resultatdelen 
avslutas med en analys av förskolans struktur. Rubrikerna i resultatdelen är indelade 
efter olika teman för att läsaren lättare ska kunna följa med.  

Såväl läroplan, som resultat från intervjuer och fältstudier samt förskolans struktur  
kommer också att analyseras utifrån traditions-, tankefrihets- och livstolkningsmodellen 
och protestantiskt bias. Smarts religionsdimensioner kommer framförallt att användas i 
analysen av förskollärarnas definition av religion. 

2.1 Textanalys av läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (reviderad 2010) 
Läroplanen kan delas in i två större delar, ”Förskolans värdegrund och uppdrag” samt 
”Mål och riktlinjer”50. I det första kapitlet beskrivs vilka värderingar som ska gälla inom 
förskolan medan det andra kapitlet beskriver hur dessa ska förverkligas genom mål och 
riktlinjer i den dagliga verksamheten. För denna studie har det första kapitlet varit det 
mest centrala. Det är också utdrag ur denna del av läroplanen som kommer att 
återkomma i resultat- och analysdelen. Nedan följer utdrag ur Läroplanen för förskolan 
som varit relevanta utifrån denna studie. Kategoriseringar har gjorts efter 
ämnesinnehåll: 

 
Demokrati	  och	  alla	  människors	  lika	  värde	  
I första stycket av läroplanen framgår det att förskolan vilar på demokratins grund där 
det är viktigt att barnen förstår vikten av de mänskliga rättigheterna och respekterar 
dem. Vidare står det att ”skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan 
syftar till att utveckla kunskaper och värden”.51 Det lägger grunden för vilken 
förskoleverksamheten ska utgå ifrån. 

Vilka värden som detta åsyftar är oklart, dock kan detta uttydas bättre i Allmänna råd  
och kommentarer, Kvalitét i förskolan (2005).52 Om läroplanen analyseras i förhållande 
till någon av modellerna om synen på barns rätt till religionsfrihet, finns det här tydliga 
likheter med tankefrihetsmodellen.53 I utdraget nämns ord som mänskliga rättigheter 
och värden, vilket stämmer väl överens med tankefrihetsmodellen som betonar frihet 
för barnet att välja livsåskådning. Samhället och dess institutioner ska vara en garant för 
det.  
 
 	  

                                                
50 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), 2:a upplagan, Edita, Stockholm  
51 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), sid. 4 

  52 Allmänna råd och kommentarer, Kvalitét i förskolan, 2005, sid 28. 
53 Klasson Sundin, Maria, 2011, sid 70-71 
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Svenska	  traditioner	  
I förskolans uppdrag ingår att: 
 

… såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – 
värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till den nästa54. 
 

Här kan noteras att värden och traditioner inte definieras. Ett resonemang kring detta 
skulle kunna vara att de tjänstemän som utformat direktiven i läroplanen omedvetet bär 
med sig protestantisk bias i form av en outtalad självklarhet i traditionsförmedlingen, 
traditionsmodellen,55 där religion inte kan separeras från det vanliga livet.  

Tjänstemännen kan ha gjort ett omedvetet antagande om att jul, påsk etc. snarare bör 
ses som traditioner än religiösa högtider. Därför behöver inte läroplanen gå in med 
specifika anvisningar. Detta kan också gälla informanterna som genom ”marinaden” 
från traditionsmodellens liberal-protestantism omedvetet väljer de högtider som de 
känner till och vet något om. Vi befinner oss alla i någon form av traditionsförmedling, 
som Björn Skogar uttryckte det.56 
 
Mångkultur	  i	  förskolan	  
I läroplanen tas förändringen av samhället upp och hur förskolan ska arbeta med barnen 
för att de ska förstå fördelarna med att leva i mångkulturellt samhälle: 
 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 
mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett allt mer 
internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras 
kulturer ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andra människors 
villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och 
barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.57 

 
I detta stycke av läroplanen behandlas förskolans roll i det mångkulturella Sverige. 
Att både få utveckla sitt eget kulturarv och få ta del av andras kultur och erfarenheter 
betonas, men inte vad som väger tyngst. Vad är det egna kulturarvet? Här kan finnas en 
underliggande liberal-protestantisk bias som utgår från att detta åsyftar det svenska 
kulturarvet, inklusive högtider. Här kan det också noteras att inte heller mångkultur 
definieras och vad det innebär att ta del av andras kulturer är oklart. Vilken kultur är den 
andra?  

Om läroplanen analyseras i förhållande till någon av modellerna om synen på barns  
rätt till religionsfrihet, finns här tydliga likheter med tankefrihetsmodellen.58 I utdraget 
nämns ord som mänskliga rättigheter och värden, vilket stämmer väl överens med 
tankefrihetsmodellen som betonar frihet för barnet att välja livsåskådning. Samhället 
och dess institutioner ska vara en garant för det. Det finns också inslag av 
livstolkningsmodellen59 där barnets rätt att själv bestämma betonas samt att både ha 
respekt för sin egen och andras autonomi.60  
	  
                                                

54 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), sid. 6 
55 Klasson Sundin, Maria, 2011, sid. 69-70 
56 Skogar Björn, 2011, sid.13 
57 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), 2:a upplagan, Edita, Stockholm sid. 6 
58 Klasson Sundin, Maria, 2011, sid 70-71 
59 Ibid sid 71-72 
60 Ibid, sid 74 
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Icke-‐Konfessionellt	  
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.61 

 
Här framgår det tydligt att förskolan ska vara opartisk ifråga om påverkan av olika  
åskådningar, vilket också stämmer väl överens med tankefrihetsmodellen, som nämnts 
tidigare. Vilka åskådningar som åsyftas är däremot oklart. Innefattas både religiösa och 
icke-religiösa åskådningar? Det kan finnas en slags föreställning om att Sverige är så 
sekulärt och opåverkat av religion att det inte finns någon risk för att religiösa 
värderingar skulle kunna påverka läroplaner eller verksamheten i en specifik förskola.  

För tydlighetens skull kan vi utgå från ett antagande gällande protestantisk bias: 
o Religion är ”tro” = påverkad av religion 
o ”Jag” är inte troende = opåverkad av religion.  

Håller vi dessa antaganden för sanna ser vi inte ”marinaden” som påverkar oss och 
ger protestantisk bias i tolkningen av hur förskolan lever upp till läroplanen. ”Jag” utgår 
från att ”jag” är opåverkad och därmed inte kan påverka andra eller verksamheten med 
religionsföreställningar. En annan anledning skulle kunna vara en protestantisk- 
kulturell bias i form av lydnad och göra rätt för sig. Vi är så vana att utgå från att 
auktoriteter har rätt att formuleringar som ”ena eller andra åskådningen” inte ifrågasätts. 
På grund av detta reflekterar inte informanter i verksamheten eller tjänstemän på 
skolverket fullt ut över vad åskådningar innefattar eller på vilket sätt. 

Avslutningsvis framgår det genom intervjusvaren nedan att informanterna efterlyser 
en tydlighet i läroplanen om tradition i förhållande till religion, vilket visar på en viss 
medvetenhet om att det skulle kunna finnas synpunkter från föräldrar på vilka högtider 
som uppmärksammas. En informant ställer också frågan: när övergår information om 
religion (svar på barnens frågor) till religionsundervisning (påverkan)?  

En förklaring till att förskollärarna upplever läroplanen som otydlig kan vara att alla 
tre modellerna (traditions-, tankefrihets- och livstolkningsmodellen) finns 
representerade. Eftersom läroplanen är ospecifik och liksom förskollärarna påverkad av 
protestantisk bias, så är det också utifrån detta som verksamheten kommer att formas. 
Mångkultur och synen på sin egen och andras kulturer tolkas genom dessa ”glasögon”. 

2.2 Resultat och analys av intervjuer och fältstudier  
Kunskaper	  om	  religion	  och	  förståelse	  av	  begreppet	  
Alla informanter var eniga om att de hade vissa baskunskaper, men att man alltid kan 
lära sig mer. Informant 1 tog upp att kunskaperna kring islam kunde vara bättre, medan 
informant 3 ville lära sig så mycket som möjligt om alla religioner. Nedan följer ett 
resonemang kring definitionen av religion i förhållande till kultur och tradition. Att så 
stor del av resonemanget är med beror på att det är lättare att följa med i analysen av 
protestantiska bias om resonemanget är känt.  

I analysen kommer också Smarts dimensioner av vad religion innehåller finnas med.  
Detta för att försöka se på vilket sätt som försökspersonerna definierar religion.  

                                                
61 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), sid. 5 
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Informant 1: 
 

… jag är inte nån sån där troende kan man säga själv… Det är kanske annat om man är väldigt 
troende då har man sin ganska enspårig riktning ofta för att man väljer. Det är lite som politik, du 
väljer ett parti … så det är … men just att kulturen kommer … för religionen har varit så stark i 
många länder. Egentligen överallt som den har påverkat och den har varit lagen. Staten och 
religionen har hört ihop så länge. Men nu när det kommer så mycket mer andra har man så nu har 
man mycket mera möjligheter att välja olika. Och kan söka på nätet och överallt om man vill. Det 
är svårt att skilja i vissa lägen … för oss har det blivit kultur, det här med julfesten på skolan men 
det är tomtar också där och har inget med religionen att göra … eller kanske något gammalt, 
gammalt … som inte har med kristendomen att göra… Men jag vet inte just hur man … de andra 
religionerna också har ... det är en livsstil också, de här muslimerna hur de klär sig, fast allt 
kommer nog inte från Koranen heller å fast man har tagit det som deras religion och jag är inte så 
kunnig just på dom som många andra religioner … så man vet inte… 
 

I andra meningen, ser vi ett protestantiskt bias i form av att man väljer sin tro, det är en 
aktiv handling, ”man väljer sin tro … lite som politik” Detta protestantiska bias tar sig 
uttryck genom valet, det är ett aktivt val, en övertygelse att tro. Resonemanget styrks 
ytterligare genom resonemanget där informanten menar att ”staten och religionen har 
hört ihop så länge … men nu har du så mycket mera möjligheter att välja och kan söka 
på nätet och överallt om man vill”. 

I resonemanget kring julfesten finns en protestantisk bias. Julen ses som en tradition 
– de firar högtiden, men den religiösa delen är nedprioriterad. Tomten räknas inte till 
religionen och berättelser om tomten är också ett slags folklig föreställning om ett 
mystiskt sagoväsen och finns inte omnämnd i någon helig skrift i motsats till Jesus. Att 
berättelsen ska finnas nedtecknad kan ses som en slags protestantisk bias då det varit 
viktigt att utgå från ”den heliga skriften” i protestantismen för att veta hur en person ska 
förhålla sig till olika saker, vad som är sant etc. 

Informanten nämner att religion är ett slags livsstil. I och med att du har valt den så 
kommer du också få annat på köpet, informanten tar upp klädsel som exempel även om 
informanten är lite osäker på föreskrifterna för att klä sig. I detta resonemang återfinns 
också både protestantiska och sekulära bias; Koranen (den heliga skriften) visar vilken 
klädsel man får bära. Att religion är en livsstil medför åter att du har ett val, du väljer 
att tro på en religion. 

I informantens svar finns också spår av tankefrihetsmodellen som just betonar det  
fria valet i förhållande till olika religioner och livsåskådningar (du har ett fritt val att 
välja religion), men även inslag av traditionsmodellen i resonemanget kring livsstil (i en 
livsstil ingår olika saker, till exempel klädsel). 

Informanten hänvisar i resonemanget kring tomten indirekt till avsaknad av en  
koppling mellan tomten och en urkund, Bibeln. Senare tas även Koranen upp, vilket 
också stärker den underliggande tolkningen att protestantiskt bias som kan kopplas ihop 
med Smarts narrativa och mytiska dimension samt doktrinerna och den filosofiska 
dimensionen62. 

Här kan dock noteras att det också kan finnas andra förklaringar än enbart  
protestantiskt bias till informantens resonemang, vilket jag kommer ta upp i 
slutsatserna. 
  

                                                
62 Se definitioner av dimensioner under Metodologisk teori 
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Informant 2: 
 

Jaaa… (tankepaus) För min egen del är det ju … ja del är det en viss tradition, det är det ju, men är 
ju också lite att sättet att vara. Hur jag ska vara gentemot andra och hur jag ska tänka… Nu är jag 
inte så värst … båda mina föräldrar kom från olika frireligiösa hem, men … mer sådär att hur ska 
jag förhålla mig till andra, vad ska jag tänka på … mycket av det här att det jag gör mot andra det 
kan jag få tillbaka … hur är jag egentligen, hur uppför jag mig … det är nog lite mer så att det 
känns. Sen är det klart att i vissa lägen kan det vara när det inträffar speciella saker så kan man väl 
känna att man skulle behöva, nu har man ju många människor att pratat med men, kanske ibland 
att vända sig till något annat så att säga… (lite skratt) som man kan känna … mycket när man är i 
… till viss del när man är i, jag tycker. Mycket om att gå i fjällen, vi har sen jag var liten har vi ju 
varit på somrarna på [ön X], just det här när man möter naturen att man känner hur liten man 
egentligen är inför allting annat. Vad finns det egentligen som ja… som styr oss… eller… det är 
frågor som man funderar på, det är det. 
 

Att handla etiskt riktigt utifrån regeln ”det du gör mot andra får du tillbaka” är en 
formulering som ligger nära Bibelns ”Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår 
får man också skörda”.63 Det har en kristen anknytning, men snarare katolsk betoning 
på ”handlingen” som betonats mer i förhållande till tro. Protestantismen gör här en 
betonar istället ”tro”. Du kan till exempel inte komma till himlen genom att enbart 
stapla goda gärningar på varandra, eller utföra religiösa plikter som bikt (i katolska 
kyrkan) utan det är Guds nåd, som avgör om du kommer till himlen. Därför blir också 
tron det centrala. 

Informanten tar också upp att religion är tradition, exakt vad det innebär är inte helt  
klart. Religion kan också ge en trygghet, någon att vända sig till för vägledning. Detta 
förstärks med resonemanget att man i naturen kan uppleva något religiöst ”hur liten man 
egentligen är inför allting annat. Vad finns det egentligen som ja … som styr oss”. En 
protestantisk bias finns i resonemanget kring det gudomliga i naturen. En slags sekulär 
kristendom som inte helt vill släppa tanken på att det kanske ändå finns en gud. Tvivlet 
och hoppet, ofta förknippat med tro. 

Här finns Smarts upplevelsemässiga och emotionella dimension64. Kanske finns en  
Gud, bara jag tror? Genom naturens storslagenhet kan något överjordiskt eller 
gudomligt upplevas. 
 
Informant 3: 
 

Som religion ja, det är jättesvårt tycker jag, det är så mycket men … ja det är väl den här, ja, – 
kärleksbudet, så som du vill va mot din nästa liksom, inte för att jag är speciellt religiös men det 
ligger mycket i det tycker jag. Det tycker jag är genomgående, det tycker jag hör ihop med 
människosynen liksom på nåt vis också … alla är lika liksom och … religion ja, mina barn går i 
Waldorf och såna här grejer och jag. Håller ju inte med den, det här att man själv väljer sina 
föräldrar och såna här grejer och lite buddistiska tankar och sånt. Är det så, så är det ju så, men … 
det vore ju underbart om det vore så men det … jag vet inte, det får man väl se den da’n man 
lämnar jordelivet vad som händer. Fast vore det så, det vore ju underbart tycker jag.65 
 

Informant 3 betonar tron, den hänger ihop med ”dina” övriga uppfattningar, som 
människosyn. Här framträder protestantisk bias, men även något annat, i sättet att se på 
religion. ”Din” övertygelse styr också ditt sätt att se på världen och ”dina” 
medmänniskor. Att din övertygelse eller ”tro” även styr dina värderingar och 
förhållande jämte ”andra” kan ses som protestantiskt bias. ”Tron” eller övertygelse är 
                                                

63 Bibeln, Gal.6:7 
64 Se definition under Metodologisk teori 
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det som är det viktiga. Informanten tar också upp kärleksbudet, vilket Jesus 
formulerade, men samtidigt visar informanten på ett öppet och reflekterande 
förhållningssätt genom att till exempel nämna Waldorf och buddismen. Här finns också 
den upplevelsemässiga och emotionella dimensionen66. Tron utgör en grund för 
helheten, till exempel människosyn.  
	  
Firande	  och	  ”icke-‐konfessionalitet”.	  	  
De högtider som firades på förskolan var de traditionella svenska högtiderna jul, påsk, 
midsommar och Lucia. På frågan om förskolan uppmärksammade Ramadans slutfest 
Eid al-Fitr eller högtider från andra kulturer eller religioner så svarar informanterna att 
det bara sker om föräldrar kommer med kakor eller liknande, men det var ingenting som 
diskuterades inom personalgruppen som regel. Newroz/Nouruz har firats ibland om det 
finns personal som har den traditionen med sig. 

Anledningen till att det framförallt är de kristna och/eller svenska högtiderna som 
firas finns det flera förklaringar till. Alla informanter menar att det blivit en tradition på 
den här förskolan att uppmärksamma ovan nämnda högtider men också att flera känner 
att de saknar en djupare kunskap om högtider i andra kulturella sammanhang än det 
svenska. Saknas det förankring blir förmedlingen ytlig, eller som en informant uttrycker 
det: ”när man inte har den bakgrunden då blir det ungefär som att läsa en bok bara, man 
kan inte förmedla det på samma sätt”67.  

I valet av högtider finns det delvis en protestantisk bias. Flera av högtiderna som  
firas är i grunden kristna, men inslaget av en hednisk högtid (midsommar) och Lucia, 
som är en sammansmältning av kristna och hedniska traditioner, visar att detta bias inte 
enbart kan härledas till protestantismen utan också skulle kunna ses som ett uttryck för 
en svensk tradition som ges samma status som kristna högtider.  

I citatet ovan finns det också en protestantisk bias i form av att du ska veta varför du 
firar en högtid. Detta bottnar sig i grunduppfattningarna för den protestantiska kyrkan, 
att du måste göra ett aktivt ställningstagande för att det ska räknas som ett 
religionsutövande. Att till exempel varje söndag gå till kyrkan och bikta sig och få 
syndernas förlåtelse utan att reflektera kring dina handlingar, är inte förenligt med en 
god tro. Du kan inte heller köpa dig fri från dina synder. Dessa typer av 
försanthållanden går tillbaka till reformationen, då det var en stark kritik mot den 
romersk-katolska kyrkan där tillexempel handel med avlatsbrev var ganska vanligt 
förekommande för dem som hade råd.  

Intressant är också att notera ordet förmedla, vad är det som förmedlas? Det kan 
tolkas som att det är den känslomässiga och/eller det emotionella som informanten 
tycker fattas ”när man inte har den bakgrunden”. Det skulle knyta an till Smarts 
upplevelsemässiga och emotionella dimension som just betonar vikten av en emotionell 
koppling till religionen68. 

Informanterna berättade vidare att de vid påsk och jul ofta går till kyrkan för att se ett  
påsk/julspel. Innan de går berättar de lite för barnen om julen och att kyrkan brukar dela 
ut lättfattligt material om julfirandet: ”vi har fått från kyrkan också nån broschyrer som 
är lite enkelt som man kan berätta till barnen och sen kan man säkert hitta på nätet 
också”. Innan förskolan deltar i påsk- eller julspel informeras föräldrarna och dessa har 
därefter gett sin tillåtelse eller ibland valt att hålla barnet hemma den dagen. 

                                                
66 Se definition under kapitlet metodologisk teori 
67 Intervju med I3 16/4 2014 
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Informanterna tycker inte att julspelet är religiöst utan ser det som en del av en svensk 
tradition eller en saga: ”… nästan varje år på ett litet julspel som är kul att se på och där 
har ju alla barnen följt med och där blir det ju mer som en saga eller … ja det är på det 
sättet vi har tagit det.”69 När jag ber honom förklara det ytterligare säger informanten: 
”Då man inte vet hur saker och ting förhåller sig så tycker jag att det är mer rätt att se 
det så än att försöka få föräldrarna att se det på ett annat sätt”70.  

Informanterna berättar att föräldrarna ofta är öppna och vill att barnen ska få ta del 
av både föräldrarnas hemlands traditioner, religion och kultur och den svenska kulturen 
och traditionerna i förskolan. En informant berättar också om en kurdisk förälder som 
gick och tände ljus i kyrkan. Denne menade att platsen för bön inte var det viktiga utan 
handlingen. De föräldrar som valt att hålla hemma sina barn, vilket har skett vid ett fåtal 
tillfällen, har varit mer religiösa enligt informanterna.71 En av informanterna tog dock 
upp vikten av att informera föräldrarna och gjorde en jämförelse med att de skulle 
besöka en moské i stället för kyrka. Då kanske föräldrar skulle ha åsikter, menar 
informanten.  

Påskfirandet skiljer sig något från jul menar informanterna. Betoningen ligger på  
varför ägg har så stor betydelse under påsk. Påskens budskap kring frågor om liv och 
död kan man även komma in på vid andra tillfällen, menar en av informanterna. Några 
år har personal och barn gått på ett påskspel i kyrkan, men detta året hade de inte fått 
någon inbjudan. När förskolan gått och tittat på påskspelet så har samma 
informationsprocess genomförts som vid julspelet.72 

Informanten markerar tydligt att de inför föräldrarna betonar att julspelet är en saga 
och anledningen till det är att ingen ”vet” om Gud finns eller som själva historien kring 
Jesus är helt sann. Att betona att det är en saga, kanske mer en del av ett kulturarv, gör 
att föräldrarna inte ser det som en religiös handling att gå dit. Barnen ska inte 
undervisas i den kristna religionen utan ta del av en tradition eller kultur.  

När påsken kommer på tal betonar informanterna att det är fokus på pyssel och ägg.  
Jesus död och uppståndelse verkar de inte gå in på, dock vet jag inte exakt vad 
påskspelet tar upp. En av informanterna menar också att påskens tema om liv och död är 
något de kommer in på även vid andra tillfällen. Här finns protestantiskt bias finns att 
notera. Kyrkan nämns i positiva ordalag, men informanterna verkar inte se lokalen som 
religiös utan mer som en hemvan eller praktisk lokal att vara i (de övar bland annat för 
ett sångprojekt i kyrkan). Just betoningen av att det är en praktisk lokal skulle kunna 
tyda på att det även finns andra förklaringar till resonemanget som jag kommer 
återkomma till i slutdiskussionen. 

En informant är dock reflekterande i sitt svar att föräldrarna måste få veta att de går  
dit och visar en protestantisk bias i att om förskolan skulle gå till en moské så skulle det 
kunna vara mer laddat. Kyrkan ses som ett hemvant ”vi” medan moskén är något 
främmande och mer religiöst (”de”). 

Ytterligare en protestantisk bias finns i att de använder material från kyrkan när de  
pratar med barnen om jul. Under intervjuerna framkommer det inte att de använder 
något liknande material från andra religiösa samfund rörande högtider från andra 
religioner eller kulturer. 

I detta sammanhang är det också relevant att ta upp det utdrag ur Läroplanen för 
förskolan som handlar om en allsidig förmedling av åskådningar: 

                                                
69 Intervju med I2 16/4-2014 
70 Uppföljningsintervju med I2 30/5 2014 
71  Intervju med I1 och I2 16/4 2014  
72 Intervju med I1,12 och I3 16/4 2014 
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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.73 

 
Informanterna får läsa detta utdrag och menar att de arbetar för att uppfylla detta:  
 

Det tycker jag, sen vet man ju inte om någon i personalen är väldigt religiös … eller nånting, de 
kanske har mera kunskap också men jag har aldrig kommit i kontakt med det … jag tycker det 
har funkat under alla år bra74. 
 

I resonemangen ovan finns exempel på protestantisk bias. Högtiderna ses som en del av 
en tradition (påskspel). Visserligen är alla medvetna om högtidernas bakgrund, men 
betonar pyssel, ägg och det sekulära firandet. Det finns också en protestantisk bias i 
synsättet att det bara är om personen är religiös (aktiv handling) som det finns risk att 
”färga” verksamheten. Informanten ser inte den protestantiska ”marinaden”. 
	  
Kulturell	  mångfald	  i	  den	  dagliga	  verksamheten	  
Informanterna menar att det är viktigt att varje barn får känna sig stolt över vilka de är 
och sin kulturella bakgrund. Informanterna menar att de arbetar aktivt på samlingarna 
med modersmålspedagoger som bland annat lär ut sånger och ibland berättar om en 
högtid: 
 

Vi gör ju det, vi involverar dom, dom modersmålslärare som känner för det, det händer ju ofta 
liksom, vi har ju haft lite samlingar så här och då har vi ja, har man kunnat få sjunga nån sång och 
så här och det är ju jättekul liksom. Barnen liksom blir ju uppmärksammade där också.75 
 

Den förmiddag som jag genomförde fältstudien iakttog jag också detta. Ett barn  
och dennes modersmålslärare ledde bitvis samlingen. Barnet fick säga vilken dag det 
var på sitt modersmål och lära ut en sång, vilken sedan alla sjöng med i. Hur ofta detta 
förekommer är svårt att bedöma utifrån endast ett besök.  

Det råder också lite delade meningar mellan informanterna. Någon tycker att  
modersmålspedagogerna är mycket involverade och bidrar aktivt till att olika kulturer 
uppmärksammas medan någon annan önskar att det vore mycket mer av den typen av 
samarbete. Skillnaden häremellan kan bero på olika saker, exempelvis att individer 
upplever saker olika, men det kan också bero på att informanten som ville ha mer 
samarbete med modersmålspedagogerna även var inne på uppmärksamheten kring olika 
högtider och kopplade ihop högtider med kulturell uppmärksamhet. En annan av 
informanterna tog också upp att det kan finnas vissa barn vars kulturer sällan får 
uppmärksamhet:  
 

… det kanske bara finns ett barn på ett språk och ett land och då kanske inte heller det barnet får 
någon modersmålsundervisning och då får man inte … om inte föräldrarna berättat mycket och 
barnen är så små att de inte kan berätta så mycket76. 
 

En av informanterna hade dock ett exempel på att en förälder deltagit i verksamheten, 
men då berättat om sitt hemland, inte en specifik högtid. Informanterna önskar dock att 
föräldrarna vore mer delaktiga i verksamheten och en av dem uttrycker det såhär: 
                                                

73 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), sid. 5 
74 Intervju I1 16 maj 2014 
75 Intervju I3 16 maj 2014  
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Jag vill ju gärna att föräldrar från andra kulturer och religioner kan komma till oss vid till exempel 
de högtiderna och berätta för oss. Det är ju mycket viktigt att barnen känner en trygghet och 
stolthet från sin bakgrund77. 
 

I resonemanget kring kultur och arbetet för kulturell mångfald så är alla eniga om 
att de strävar efter det, men att detta mest åligger modersmålpedagogerna (”dem”). Det 
finns ett protestantiskt bias i form av att man ”måste känna till högtiden för att kunna 
fira den”. De åligger alltså främst de som firar högtiden att uppmärksamma den. ”Tror 
man inte på riktigt, så duger det inte”.  
 
Barns	  frågor	  om	  religion	  
I intervjuerna framkommer det att informanterna ibland får frågor om religion, men att 
det oftare kommer sig ur barnens lek än att det är en spontan fråga. Ett exempel kan 
vara att ett barn har sagt något i stil med ”när man hamnar i elden och dör”78.  

När diskussioner kring helvetet kommer upp märker informanterna att diskussionen 
kan oroa barn som inte är vana vid att prata om helveteselden eller som kanske inte ens 
vet om att människor har en tro där det finns sådana berättelser. Informanterna upplever 
här att de måste både respektera det enskilda barnet för dennes tro men också lugna de 
barn som blivit rädda. 

En utmaning som informanterna uttryckte var att det emellanåt är svårt att veta var 
gränsen går mellan ge barnen svar på sina frågor och berätta om olika högtider utan att 
det övergår till religionsundervisning. Gränserna är inte alltid lätta att se och det finns 
inte en övergripande gemensam policy kring dessa frågor. En informant uttryckte sig 
såhär när vi resonerar kring barns frågor om religion: 
 

… och ändå får vi inte göra nån religionsundervisning men vart går liksom gränsen va? Om barnet 
frågar, då svarar man, då tycker jag inte att det är någon undervisning på någon religion79. 
 

Hur vanligt det är att barn är medvetna om att det finns olika religioner och om deras  
föräldrar tror på någon speciell gud eller inte, varierar enligt informanterna. En av 
informanterna tror att det kan bero på om föräldrarna är troende eller pratar om religion 
hemma, vissa föräldrar kanske förbigår det med tystnad. 
 

… jag tänkte på det här i kyrkan då är det ju en bild av Jesus och det är massor på taket, skeletter 
och så och jag kom ihåg en gång när det var ” å titta skelett” å nån vet väldigt bra om det här å det 
är Gud å det är … å kan berätta mycket. Så det är väldigt olika mellan barnen vad de vet och kan. 
Men just det när de frågar får man väl svara vad man kan och vet på deras nivå80. 
 

En annan situation som informanterna berättar om är matsituationen. Där kan det  
ibland också uppstå frågor kring varför vissa barn till exempel inte får äta griskött eller 
blodpudding. 
  

Det kan ju ha varit lite grann att något barn har lurat något annat barn och sagt att vi åt ju visst 
griskött [med retsam ton] då kan det ju bli lite problem då för den här som nej det här ska jag inte 
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78 Intervju med informant 1 16 april 2014 
79 Intervju med informant 1 16 april 2014 
80 Intervju med informant 1 16 april 2014 
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göra då har man fått tala om att det är inte så. Här äter vi sånt som du kan äta. Det är ingen fara, 
det är inget problem81.  
 

Informanten fortsätter med ett exempel från en annan förskola där informanten  
jobbat tidigare: 

 
Där jag jobbade förut där var det så att det var olika mat för olika och då var det en muslimska 
pojke som var så sugen när några fick blodpudding och det låg folie över och han gick och luktade. 
Han skulle absolut ha av den där (fniss) men nej det vart ju inte så, så att visst, det kan ju både vara 
att man skulle vilja pröva och att nej jag ska inte82. 
 

Ett annat exempel är att barn ibland kan fråga en förälder varför denne bär hijab, men 
det är få barn som överhuvudtaget reagerar på detta. Informanterna menar att barnen 
nog är vana vid olika klädsel: ”jag träffade just en pappa igår … med han en sån där vit 
kaftan och kalott på huvudet (…) och de är vana att killar kan komma med kjolar (fniss) 
klänning egentligen…”83 

Enligt informanterna finns det ingen värdering i barnens fråga utan de undrar bara  
varför. Får barnen en förklaring så är de nöjda med det.  

I resonemanget kring ”helveteselden” känner personalen en kluvenhet. De utgår från 
att barnet har en ”tro”, ett aktivt val med en sanning som man antingen kan acceptera 
eller förneka. ”Tron” anknyter till ett protestantiskt synsätt och ger en protestantisk bias 
i resonemanget men det finns även avtryck från det sekulära samhället i sättet att 
resonera. Det anknyter till den sekulärt präglade tankefrihetsmodellen där barnet har rätt 
att välja religion eller livsåskådning utan inblandning av föräldrar eller 
samhällsinstitutioner som förskolan. Detta står i kontrast till traditionsmodellen där det 
vardagliga livet inte kan separeras från religionen. Det är en helhet och hör ihop. 84 För 
föräldrarna kan det vara naturligt att prata i dessa termer och för barnet är det kanske 
inte fråga om en tro, utan om en reell verklighet. Detsamma kan gälla resonemanget 
kring klädsel.  

I läroplanen finns det ett utdrag som är intressant utifrån detta resonemang: ”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”.85 

I resonemanget kring frågor som har med religion att göra (enligt informanternas  
religionsdefinition) så uttrycker informanten en osäkerhet kring vad som faktiskt räknas 
som religionsundervisning och vad som ingår i det dagliga arbetet med att besvara 
barnens frågor. Informanterna saknar ett tydligt stöd i läroplanen. Informanterna anser i 
övrigt att de har en god dialog med barnen och att det till exempel finns anpassad mat 
efter föräldrarnas önskemål. 
	  
Konflikter	  med	  föräldrar	  och	  barn	  
Informanterna berättar att det är sällan som det uppstår konflikter mellan personal och 
föräldrar. De gånger som det har hänt har det bland annat handlat om att någon förälder, 
som de uppfattat har en annan kulturell och religiös bakgrund, inte velat att barnen ska 
bada nakna i plaskpoolen på sommaren, att manlig personal inte ska byta på barnet eller 
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83 Intervju med informant 1 16 april 2014 
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torka barnet om det varit på toaletten (särskilt om barnet är en flicka). Personalen har i 
möjligaste mån tillmötesgått föräldrarnas önskemål, men i fallet med blöjbyte eller 
toalettbesök också förklarat att det ibland bara finns manlig personal och att han då 
måste hjälpa barnet. Detta har föräldrarna förstått.  

Synpunkter på den senare delen har inte bara kulturell/religiös orsak menar 
informanterna, utan önskemålen har ofta kommit i samband med medieupptrappningen 
om pedofiler inom förskoleverksamheten i Sverige, som dock inte har något med denna 
specifika förskola att göra.86 

I det sekulära Sverige med en protestantiskt präglad kultur är det lätt att utgå ifrån att  
personer med en annan kulturell och religiös bakgrund endast baserar sina 
ställningstaganden på det ”kulturella/religiösa”. Men kanske kan det även finnas rent 
personliga moraliska ställningstaganden. Att det framstår som helt normalt att barn 
badar nakna i poolen är ju också en ”kulturell” egenhet. Här finns det säkert också 
många ”svenskar” som skulle kunna reagera negativt, och det skulle då vara just ett 
personligt sekulärt ställningstagande som bygger på ”objektiva” fakta att det till 
exempel kan finnas pedofiler som fotograferar barn. Det protestantiska bias påverkar på 
så sätt att det som uppmärksammas är religionens prägel hos andra men inte hos ”oss 
själva” eftersom ”vi” utgår från att ”vi” ser oss som sekulära och icke-troende. Detta 
synsätt kan givetvis också påverka synen på religiösa människor i allmänhet. 

2.3 Förskolans formella struktur  
I studien framkommer det att det finns protestantiskt bias på förskolan genom 
exempelvis firandet av jul och påsk där de även går till kyrkan för att se jul/påsk-spel. 
Att detta kan betraktas som ett protestantiskt bias beror på att det genom sin egen 
förförståelse inte fäster så stor vikt vid att det just är ett jul- eller påsk-spel och inte 
heller lokalen ses som så laddad. De försöker snarare betona det icke-religiösa i att gå 
och se spelet i kyrkan. Att det handlar mer om tradition än religion. Dock framkommer 
här också att de kristna högtiderna tillsammans med fornnordiska högtider 
(midsommar), och sekulära helgdagar som nationaldagen och Lucia (som dock har 
kristna rötter) blivit traditioner och ett kulturarv.  

Informanterna uttrycker också för en oro för att de inte alltid vet var gränserna går  
för religionsundervisning respektive religionsupplysning. Att bara förmedla fakta, att 
veta var gränserna går och vilket stoff som ska förmedlas kan ses som protestantiskt 
bias, då det inom protestantismen i Sverige betonats att det är viktigt att kunna din 
”bibel”, i detta fall ”Läroplanen”. Här kan dock även andra förklaringar finnas i det 
omgivande samhället, vilket jag kommer ta upp mer av i slutdiskussionen.  

Förskolan arbetar delvis med att ta in andra kulturer och uppmärksamma högtider  
från andra kulturella sammanhang än de svenska, men det sker endast utifrån att 
modersmålspedagogerna ställer upp. Som jag tagit upp tidigare finns här ett 
protestantiskt bias. Dels firas inte högtider där kunskap saknas, dels är det upp till dem 
som har kunskapen att se till att delge den. Detta resonemang går åter tillbaka till 
föreställningen om att det är viktigt att känna till varför du gör något. Att kunna sin 
”bibel”. Dock kan det även här finnas alternativa förklaringar i det kulturella arvet där 
religion, tradition, kultur vävts samman till en normbildande förförståelse över hur vi 
ska göra för att göra ”rätt”.. 

Förskolan är också präglad av tankefrihetsmodellen. Barnet ska själv få bilda sig en  

                                                
86 Intervjuer med I1, I2 och I3 16/4 2014 
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uppfattning om olika åskådningar och de strävar efter en opartiskhet.87 Modellen 
präglas också utifrån tolkningen av barnkonventionen och barnets bästa88. Förskolan 
strävar efter att se till alla barns bästa men informanterna känner en osäkerhet i 
vägledningen från läroplanen. Informanterna är också präglade av den ”protestantiska 
marinaden” vilket gör att de tolkar verkligheten genom denna. Det gör att såväl struktur 
som tankegångar kan missa att till exempel många människor i Sverige är präglade av 
traditionsmodellen där det inte på samma sätt går att separera religion, tradition och 
kultur89.  
  

                                                
87 Klasson Sundin, Maria, 2011, sid 69-74 
88 Ibid sid. 25, 28- 29 
89 Ibid sid 69-74 
 



 

 

 

 32 

3. Slutsatser  
I inledningen av uppsatsen ställde jag frågan: Finns det en protestantisk bias i 
styrdokumenten och hos förskollärare och vad blir i så fall konsekvensen för 
verksamheten?  

Svaret på den första frågan är att min studie visar på ett protestantiskt bias i såväl  
läroplan som hos förskollärarna. Detta protestantiska bias är dock inte ensamt. I flera 
svar fanns det exempel på liberalt/sekulärt bias. Liberalt/sekulärt bias betyder i detta 
sammanhang att även det sekulära samhället kan ge avtryck i de mentala bilder som 
exempelteorin redogör för. Precis som med protestantiskt bias så kan våra glasögon 
färgas utifrån vilket exempel vi tolkar världen. Begreppet sekulärt bias är ännu inte 
etablerat inom svensk religionsforskning, men kan ändå vara relevant i en diskussion 
kring protestantiskt bias och vilka konsekvenserna kan bli av det synsättet. 

Anledningen till att sekulärt bias kom upp var att informanternas svar vid flera  
tillfällen bekräftade ett protestantiskt bias, men att svaren också påvisade alternativa 
förklaringar till informanternas svar samt att svaren inte alltid var typiska för 
protestantiskt bias. Jag och min handledare började då resonera kring alternativa 
förklaringar där ett så kallat sekulärt bias skulle kunna ge vissa svar.   

Informanternas svar angående religionsdefinitionen visade att det var Smarts 
upplevelsemässiga och emotionella dimension som återkom, till exempel framgick detta 
i diskussionen kring högtider. Men även den narrativa eller mytiska dimensionen samt 
doktrinernas och den filosofiska dimensionen dök upp i samma sammanhang. Detta 
stärker Berglunds teori om ett protestantiskt bias.  

I svaren på hur informanterna definierade religion framkom dock även något annat. 
Den etiska och juridiska dimensionen kom upp, vilket var oväntat i detta sammanhang. 
Denna dimension har inte samma typiska betoning inom protestantismen utan hör mer 
hemma i katolicismen där handlingen i religionsutövningen betonas mer, till exempel 
igenom bikt. Här kan också ett mer ”allmänkristet” synsätt eller bias finnas. Ett exempel 
på den etiska och juridiska dimensionen är när en av informanterna betonar att religion 
framförallt handlar om ”hur jag ska vara gentemot andra och hur jag ska tänka… ” En 
annan informant hänvisar till Koranen (med viss osäkerhet) som regelkälla för klädsel 
och ytterligare en informant nämner matregler ett annat sammanhang. Den första 
informanten hänvisar till etiken, medan de andra hänvisar till urkunderna, ”lagen”, som 
regelkälla. 

Här har det skett något med protestantiskt bias i förståelsen av religion. 
Uppfattningen har modifierats, men på vilket sätt då? Här skulle ett sekulärt bias kunna 
vara en del av förklaringen.  

Utifrån diskussionen om att etik och moral betonats i religionsdefinitionen så  
behöver inte deras svar endast härledas till en allmän kristendom utan även till 
uppfattningar om etik och moral – hur vi ska vara mot varandra – som även finns i 
läroplanen för förskolan: förskolan baseras på demokratins grund där det är viktigt att 
barnen förstår vikten av de mänskliga rättigheterna och respekterar dem.90 Kunskaper 
och värden nämns också i detta sammanhang, vilket även ses som en utfästelse från det 
sekulära samhället. Även i andra svar kan vi se en blandning av olika bias. Det här 
exemplet är hämtat från resonemanget kring vikten av att ändå informera föräldrarna när 
de skulle gå på julspel i kyrkan, i förhållande till om de skulle besöka moskén.  

Kyrka och moské värderades olika. Kyrkan är ”hemma” (protestantiskt bias), en  

                                                
90 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (reviderad 2010) sid 
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lokal som du genom traditionsutövning blivit van att vistas i och du behöver 
nödvändigtvis inte vara religiös för att gå dit (sekulärt bias). Det kan bara vara en 
praktisk lokal (sekulärt bias).  

Moskén upplevs däremot som laddad och det är framför allt tankeparallellen till en 
möjlig föräldrareaktion på ett besök i denna lokal som gör att de alltid är noga med att 
informera föräldrarna, oavsett till vilken religiös lokal de ska till.  

Jag tolkar det som att det finns en omedveten [?] uppfattning om att barnen skulle bli  
mer religiöst påverkade i moskén än när de går på jul- eller påskspel i den kristna 
kyrkan, vilket visar på ett tydligt sekulärt-protestantiskt bias.  

Den praktiska syn på kyrkan som informanterna ger uttryck för skulle också kunna  
jämföras med diskussioner om skolavslutning i kyrkans lokaler. För en del ses kyrkan 
mer som en lokal, kanske en del av det kulturella arvet, och den är därmed inte särskilt 
laddad. Det är tradition att gå dit, på julspel, påskspel och avslutning.  

Här kommer diskussionen in på besvarandet av den andra delen av frågan; vad får 
protestantiska bias (och även sekulär bias) för konsekvens för verksamheten?  

Frågan är både lätt och svår att svara på. Svårigheten i att besvara den andra delen av  
frågan ligger, som jag ser det, i läroplanens luddighet, vilket bland annat medför att det 
är upp till den enskilda förskolan och arbetslagen att tolka vad som till exempel ingår i 
traditioner, eller vad det innebär att ett barn inte får bli påverkat av den ena eller andra 
åskådningen samt vad det är för åskådningar som åsyftas.  

Det innebär också att det är svårt att som forskare kategoriskt avgöra huruvida  
förskolan lever upp till det uppdrag som presenteras i läroplanens inledande kapitel91. 
Vidare medför detta att det skulle kunna skilja sig mellan olika förskolor hur 
arbetslagen arbetar efter läroplanen och i vilken grad de uppfyller det som efterfrågas.  

Några av konsekvenserna som visas i resultatdelen har redan berörts i diskussionen 
kring vad sekulärt bias är och hur det samverkar med protestantiskt bias. I diskussionen 
har det bland annat visats att det var de svenska högtiderna och traditionerna (sekulärt 
och protestantiskt bias) som uppmärksammades. Informanterna såg inte julspel i kyrkan 
som en religiös handling utan mer som en tradition (sekulärt bias). De är dock på något 
sätt medvetna om att det troligtvis skulle bli större reaktioner om de besökte moskén. 
Informanterna tycks även mena att det inte åligger dem att uppmärksamma högtider 
eller traditioner från andra kulturer, det överlåter man hellre till representanter för just 
dessa kulturer. 

Enligt läroplanen för förskolan så bör den kulturella mångfalden betonas: 
 

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger 
barnen möjlighet att grundlägga respekt för varje människa oavsett bakgrund. (…) Medvetenhet 
om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer ska bidra till att barnen utvecklar sin 
förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Förskolan kan bidra 
till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 
utveckla en flerkulturell tillhörighet.92  
 

Informanterna anser att de arbetar med detta på olika sätt, bland annat på 
samlingarna, men att de också vill utveckla samarbetet med modersmålslärarna för att 
bättre leva upp till läroplanen.  

I detta fall lever förskolan delvis upp till läroplanens krav. Informanterna är  
medvetna om att de ska arbeta för en kulturell mångfald och att alla barn ska respekteras 
och känna stolthet över sig själva.  

                                                
91 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), sid. 4-6 
92 Ibid sid. 6 



 

 

 

 34 

När informanternas svar jämförs med läroplanen visar resultatet att förskolan både  
uppfyller läroplanen och frångår den. Förskolan arbetar med att utveckla ”barnets eget 
kulturskapande och överför kulturarv, traditioner, språk och kunskaper från en 
generation till nästa”93 när det gäller kristna och/eller svenska högtider och traditioner. 
Barnen får till exempel lära sig om tomten, påskkycklingar och jesusbarnet genom 
sagor, pyssel och julspel.  

Högtider från andra kulturer/religioner/traditioner får uppmärksamhet om det är  
en förälder som uppmärksammar den genom att till exempel ta med bakverk eller 
liknande, alternativt att det finns någon i personalgruppen som utifrån sin egen 
tro/kulturella hemvist eller livsåskådning kan förmedla högtiden.  

Barn med annan kulturell bakgrund än den svenska får ta del av svenska högtider  
och traditioner, medan det inte sker i lika stor utsträckning i motsatt riktning även om 
alla får ta del av sånger med mera från olika kulturer och språk.  

Här kan det noteras att informanterna gör en åtskillnad mellan svensk kultur och ”de  
andras kultur”. Nawruz är inte en svensk högtid, utan något annat, trots att de som firar 
den är svenskar, vilket i sig kan vara intressant att reflektera över i ett samhälle med 
mycket nationalistiska strömningar. Anledningen till att Nawruz inte ses som en typisk 
”svensk” högtid kan eventuellt hänföras till en föreställning om ett svenskt kulturarv. 
Det är i sig ett vitt begrepp, vilket lämnar det öppet för tolkning. Utifrån exempelteorin 
kan man tänka sig att endast de mest frekventa exemplen får genomslagskraft i den 
praktiska verksamheten, vilket då är de ”svenska traditionerna” som de flesta ur 
personalen växt upp med. 

Hittills har konstaterats att Berglund delvis har rätt i sitt antagande om att det finns  
ett protestantiskt bias, men vi har också blivit uppmärksammade på att det kan finnas ett 
sekulärt bias som också kan påverka förståelsen av vad religion är och i och med det 
informanterna och i förlängningen verksamheten i förskolan. Det som emellertid inte 
Berglunds teori om protestantiskt bias (eller sekulärt bias) helt förklarar är hur det 
uppstår. Berglund går framförallt tillbaka i Sveriges historia till en tid när den nära 
sammankopplingen mellan kyrka och stat blir tydlig.94 Det som dock inte förklaras 
härigenom är hur detta sedan påverkar oss och hur informanternas förståelse av religion 
har modifierats. 

Exempelteorin kan här bidra med en analytisk förklaring till att konstaterade  
protestantiskt bias uppstår. Utifrån teorin skulle följande resonemang bli möjligt: föds 
du i ett sekulärt land och blir uppfostrad i en liberal-protestantisk kultur så kommer 
detta att styra din tolkning av andra kulturer, traditioner och religioner. Det liberal-
protestantiska synsättet blir alltså exemplet som är utgångspunkten, referensramen.95 
Detta stämmer också väl överens med Skogars teori om att vi alla är del av en 
traditionsförmedling oavsett vilken livsåskådning vi har.96 

Den liberal-protestantiska traditionen ger det bias som synliggjorts i resultatdelen.  
Berglund har dock bara tagit fasta på den protestantiska delen medan resultaten visar att 
ett liberalt/sekulärt bias kan påverka lika mycket, ibland tillsammans med ett 
protestantiskt bias. 

Exempelteorin tar också upp att frekvensen på ett stimuli avgör hur typiskt stimuli  

                                                
93 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010), 2:a upplagan, sid. 6 
94 Berglund Jenny, 2013, 165–184 
95 Levit J. Daniel, sid. 277- 292  
96 Skogar Björn, 2011, sid.13 
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blir för kategorin97. Den här delen av teorin skulle kunna förklara varför informanternas 
resonemang kring definition av religion gått från ett typiskt protestantiskt synsätt till en 
mer sekulär infallsvinkel. 

Modifieringen har sannolikt skett utifrån den kontext som förskolan befinner sig i.  
De som arbetar där en del av den protestantiska och/eller kristna kulturen och har 
skolats in i vilka högtider som uppmärksammas i samhället. Förskolan och dess 
personal är också del av ett sekulärt samhälle där sekulära föreställningar om vad 
religion är gör sig gällande. Det faktum att förskolan också ligger i ett mångkulturellt 
område kan ha betydelse på så sätt att personalen försöker eftersträva en sorts 
opartiskhet och gemensam nämnare dit etik och moral skulle kunna härledas. Till just 
etik och moral finns det påbud från både läroplan och åskådningar.  

Det faktum att informanterna börjat koppla ihop religion med till exempel mat- och  
klädregler skulle också kunna bero på kontexten som förskolan befinner sig i. 
Informanterna har jobbat där under lång tid och har genom erfarenheter ändrat, 
modifierat, synen på religion. Tro finns som ett starkt inslag, men etik och regler ges 
lika stort utrymme i definitionen av religion. Exempelteorin handlar alltså om en 
erfarenhetsbaserad perceptionsstruktur vilket ger en möjlighet till modifiering av 
”exempel” på ett sätt som inte protestantiskt bias gör. 

Utifrån detta resonemang kan det konstateras att Berglund har rätt i att det finns ett  
protestantiskt bias som kommer från den liberal-protestantiska marinaden. Det som 
också framkommit i denna studie är att liberaldelen i marinaden också tar sig uttryck i 
form av sekulärt bias. Exempelteorin kan ge en förklaring till hur protestantiskt och 
sekulärt bias uppstår och hur detta kan modifieras utifrån erfarenheter.  

Samma resonemang gäller även i analys av läroplanen. De frågor som uppstått när  
jag läst läroplanen – till exempel vad ett kulturarv innehåller, om både jul och Id 
(avslutningsfesten vid Ramadan) är traditioner och vilka åskådningar det är som avses 
under konfessionsfriheten – verkar inte ha ställts av vare sig tjänstemännen på 
skolverket eller dess expertgrupper som utformat läroplanen för skolan. Detta skulle 
kunna förklaras utifrån ovanstående resonemang. Såväl tjänstemän som informanter är 
en del av marinaden och på så vis tar protestantisk och sekulär bias gestalt i såväl 
läroplanen för förskolan som i verksamheten. 

Avslutningsvis är det därför också intressant att diskutera hur förskolan utifrån  
ovanstående resonemang lever upp till demokratidirektiven i läroplanen.98 Får alla barn 
sina demokratiska rättigheter tillgodosedda utifrån läroplanens direktiv? Får de vara 
med och påverka och tar verksamheten hänsyn till att barnen har olika kulturell 
bakgrund och olika tro? Svaret blir utifrån denna analys: inte fullt ut.  

Det som ska kommas ihåg i sammanhanget är att studien baseras på endast en 
förskola och tre förskollärare samt att sekulärt bias inte är ett vedertaget begrepp inom 
religionsforskningen i Sverige. Detta gör att resultaten inte går att generalisera i någon 
större omfattning och att diskussionen kring sekulärt bias måste utredas vidare. Dock 
anser jag att resultaten borde vara tillräckligt intressanta och visar på tendenser som 
borde bli föremål för vidare forskning. 
 
Framtida	  studie	  
Utifrån resonemanget ovan finns det några saker som skulle vara intressanta att 
undersöka vidare. För att få en större klarhet i hur det ser ut med protestantiskt och 
sekulärt bias inom förskolan skulle det behöva genomföras en större studie där fler 
                                                

97 Levit J. Daniel, sid. 277- 292  
98 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (reviderad 2010) sid. 4 
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förskolor från olika områden undersöks. På så vis skulle det bli tydligare om 
”marinaden” verkligen har en sådan stor inverkan i det svenska samhället och kulturen 
samt i förlängningen förskola och skola.  

En annan tanke som jag fick under arbetets gång var att även modersmålslärare 
borde kunna ingå i en ny studie då informanterna tillskriver dem både stort ansvar och 
betydelse för att högtider och traditioner från andra kulturer än den svenska 
uppmärksammas.   

I början av metoddelen tog jag upp att vi blev störda under den första intervjun då en 
av modersmålslärarna behövde låna kopiatorn. Under den korta stund som kopieringen 
tog pratade vi lite informellt. Jag minns särskilt lärarens definition av religion: ”Det 
viktiga är inte vad man tror på, utan det man har i hjärtat”99. Eftersom 
modersmålspedagoger vistas på många olika förskolor skulle det kunna vara en relevant 
grupp att intervjua då de skulle kunna bidra med nya perspektiv. 

Ytterligare en grupp som skulle vara intressant att ha med är föräldrarna – en tanke 
som jag fick redan då jag gjorde testintervjun. Idag verkar varken utlandsfödda eller 
svenskfödda föräldrar reagera på vilka högtider som firas och det skulle vara intressant 
att ta reda på mer om det. Det skulle kunna ha flera orsaker: dålig kunskap om 
läroplanen, protestantiskt/sekulärt bias och/eller kulturella orsaker som hur vi ser på 
påverkansmöjligheter och på auktoriteter. 

En intressant och viktig lärdom som jag fått genom arbetet är att vi alla, även jag,  
är påverkade av den sekulärt liberal-protestantiska kulturen som finns i samhället. Jag 
hade till en början svårt att se vad som var ”typisk protestantiskt” i informanternas 
resonemang och i styrdokumenten och fick flera gånger detta påpekat av min 
handledare som med sin kunskap varit till stor hjälp.  

En annan intressant tanke som min handledare presenterade för mig var om det också  
finns ett sekulärt bias, alltså om vi även påverkas i vårt sekulära sätt att se på högtider, 
traditioner och kulturer.  

I samband med diskussionen kring sekulärt bias väckte handledaren också frågan om  
det kunde finnas ytterligare en parameter, så kallat ett kulturkristet bias100, vilket skulle 
kunna liknas vid en mix av sekulärt och protestantiskt bias. Vi firar högtiderna, men kan 
ändå ha en ateistisk livsåskådning. Det protestantiska arvet har blivit en del av den 
svenska kulturen och traditionen. Detta skulle till exempel kunna förklara varför kyrkan 
för informanterna mist sin religiösa laddning (kulturarv) medan moskén fortfarande 
betraktas som mer religiös. Kanske kan vi också utifrån detta resonemang se att det kan 
finnas ett antagande om att det är ”majoritetskulturens” kulturarv som är gällande i till 
exempel traditionsöverföring eller i synen på vilka högtider som ska firas? Det som inte 
motsvarar ”exemplet” tillräckligt mycket väljs bort.  

Hur ser till exempel tolkningen av läroplanen se ut angående exempelvis överföring  
av traditioner, ”mitt kulturarv” och ”ta del av andras kulturer”101 utifrån en religiös 
friskola eller ett samiskt perspektiv? En intressant frågeställning i ett sekulärt 
mångkulturellt samhälle där det idag inte är klarlagt utifrån läroplanen för förskolan om 
vad som avses.  

I resultat- och slutsatser har jag tagit upp protestantiskt och sekulärt bias och det  

                                                
99 Sagt informellt under intervju med informant 1 16 april 2014 
100 N.N: Dawkins: I'm a cultural Christian, BBC NEWS: 
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/politics/7136682.stm 
Published: 2007/12/10 , hämtad 8 januari 2015 
101 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (reviderad 2010) sid. 4-6 
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skulle vara mycket intressant att se om och hur dessa bias påverkar och samverkar, 
kanske till ett slags kulturkristet bias? 

För att kunna dra några större slutsatser i dessa frågor så skulle detta behöva  
undersökas vidare i en eller flera studier, både för att ta reda på mer om begreppen som 
sådana samt hur eventuella bias påverkar samhället, dess individer och institutioner. 

Om vi i framtiden ska kunna uppfylla läroplanen bättre genom att protestantiskt eller  
sekulärt bias inte färgar såväl personal som verksamhet lika mycket, så måste såväl 
forskare som tjänstemän och förskollärare reflektera och diskutera för att kunna 
förändra och bli medvetna om förförståelsen som påverkar våra tolkningar. Då skulle 
det bli en verklig förskola för alla med barnets bästa i barnkonventionen som mål.102  
 
  

                                                
102 Korpi Marin Barbara, 2007, sid 16-17 
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Bilagor 
Bilaga A- E-brev till förskolor 
 
-----Ursprungligt meddelande---- 
Från: malin.richter@bildning.habo.se [mailto:malin.richter@bildning.habo.se]  
Skickat: den 21 mars 2014 14:18 
Till: X 
Ämne: Religion i förskolan 
 
Avsändare: Malin Richter 
 
Hej! 
Jag heter Malin Richter och går lärarlyftet 2. Jag håller just nu på med en uppsats inom ämnet 
religionsvetenskap och har intresserat mig för hur man arbetar med- och ser på religion inom 
förskolan. Jag ska göra en liten större pilot-studie som ska resultera i en C-uppsats. 
 
Jag undrar därför om jag skulle kunna få komma och intervjua 2-3 förskollärare på en 
storbarnsavdelning. Jag kommer ha en inledande intervju med var och en av dem och sedan ha en 
uppföljande intervju, enskilt eller tillsammans. Jag skulle också gärna vilja få besöka 
verksamheten några gånger för att se hur förskollärarna arbetar praktiskt. Mitt fokus är alltså 
förskollärarna. 
 
Besöken och intervjuerna får gärna ske mellan v.15-18, när det passar bra för verksamheten. 
 
Vill du veta mer? Hör gärna av dig till mig på tel. 073x-xxxxxx. 
 
Mvh// Malin Richter 



 

 

 

 II 

Bilaga B- Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Kön 
 
Ålder 
 
Utbildning 
 
Arbetslivserfarenhet? 
 
Varför har du valt att arbeta just på förskolan x? 
 
Antal arbetade år på förskolan? 
 
Antal förskollärare på förskolan: 
 
Antal barnskötare på förskolan: 
 
Personal utan utbildning, antal: 
 
Nationaliteter bland personalen? 
 
Antal barn på förskolan? 
 
Pojkar: 
 
Flickor: 
 
Nationaliteter bland barnen? 

Frågor generellt om förskolan: 
 
Vilka högtider firas? 
 
Varför det urvalet? 
 
Hur planerar ni inför att berätta om olika högtider?  
 
Finns det reaktioner från föräldrar? 
 
Hur tar de sig uttryck? 
 
Hur ser du på de högtider som ni valt att fira i förhållande till icke-
konfessionalitet? 
 



 

 

 

 III 

 
I lpf 98 (reviderad 2010) står det på s.6 …I förskolans uppdrag ingår att såväl 
utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett 
kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 
generation till den nästa. 
 
 
Lpf fortsätter…Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras 
kulturer ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andra människors villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som 
tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 
utveckla en flerkulturell tillhörighet. 
 
 
Hur resonerar du kring utdragen ovan med tanke på de högtider som ni valt att 
fira? 
 
 
Hur bemöter du/ni ett barn som t.ex. frågar vad som händer när vi dör?, inte äter 
fläskkött etc. 
 
Blir det konflikter mellan barn rörande religion? 

 
Frågor personligt riktade till informanterna: 
Vad är religion enligt dig? 
 
Vad är kultur enligt dig? 
 
Vad är tradition enligt dig? 
 
Blir det konflikter personal – föräldrar som du tolkar kopplade till religion?  
 
Vilka styrkor ser du i att arbeta på en förskola i ett multikulturellt/religiöst 
område? 
 
Vilka utmaningar finns det i att arbeta på en förskola i ett multikulturellt/religiöst 
område? 
 
Uppfattar du att du har tillräcklig kunskap om olika religioner för att utföra 
arbetet på ett tillfredsställande sätt? 
 
Hur har du skaffat dig den kunskapen? 
 
Är det någon kunskap du skulle vilja ha mer av? 
 
Anser du att personalen i stort har de kunskaper om religion som krävs för att 
kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt? 
 


