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Sammanfattning 

 

Inledning 

Det svenska samhället är idag mångkulturellt och barngrupperna i förskolan består ofta av 

individer med olika kulturell bakgrund. Detta examensarbete handlar om hur förskollärare 

uppmärksammar traditioner och varför. Arbetet belyser även hur de skulle vilja arbeta med 

kulturella traditioner och varför de inte gör på det sättet. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa större kunskap om traditioner i förskolan genom att lyssna på 

förskollärares utsagor. 

 

Metod 

Syftet undersöktes med hjälp av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med 

sex förskollärare på sex olika förskolor, i två olika kommuner. Även ett kvantitativt intresse har 

framkommit under arbetets gång genom att ta reda på hur vanligt förkommande varje tradition 

är. Studien utgår från en sociokulturell teori och dess syn på kultur och traditionerna som en del 

av kulturen men även att vi lär tillsammans med andra. 

 

Resultat 

Resultatet från intervjuerna visar att det är traditionerna från den svenska kulturen som har 

störst utrymme på förskolorna i denna undersökning. Det framkommer att dessa ofta 

uppmärksammas men på olika sätt. Även en del mindre traditioner uppmärksammas på en del 

förskolor i studien. Resultatet visar att inga traditioner från andra kulturer uppmärksammas på 

de undersökta förskolorna. Det framkommer av förskollärarna utsagor varför de inte 

uppmärksammar traditioner från andra kulturer samt att de har önskemål om hur de skulle vilja 

arbeta. 
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INLEDNING  
Traditioner är en del av förskolans verksamhet, allt från firande av födelsedagar till högtider av 

olika slag. Vi kan se att förskolor har traditioner för vissa dagar, exempelvis förskolans dag. Vi 

har under utbildningen reflekterat över att det är väldigt få eller inga traditioner från andra 

kulturer än de svenska som uppmärksammas i verksamheten. Detta har väckt ett intresse hos 

oss att undersöka om vår uppfattning stämmer och i så fall varför. Har pedagogerna något syfte 

eller någon tanke med att uppmärksamma just de traditioner de gör eller görs det på ren vana? 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 18, ss. 13-14) kan vi läsa att “Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika 

kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för 

det lokala kulturlivet”. Med tanke på att det svenska samhället idag är mångkulturellt och består 

av individer från spridda kulturer så är det enligt oss viktigare än någonsin att barnen blir 

medvetna och får förståelse för att alla inte gör likadant som de själva. Tänk hur mycket vi 

redan har blivit inspirerade och tagit med oss av andra kulturer, exempelvis mat, kläder och 

musik, om vi skulle ta del av andra kulturella traditioner skulle vi kanske få upp ögonen för 

något nytt och spännande. Säljö (2000, s. 18) menar att olika kulturer med dess redskap och 

aktiviteter formar de som deltar. Det är enligt oss viktigt att barn får ta del av andras kulturer 

och traditioner för att öppna upp för likheter och olikheter och för att förmedla att alla är olika 

och att olika är bra.   
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SYFTE  
Syftet med studien är att skapa större kunskap om traditioner i förskolan genom att utgå från 

förskollärares utsagor. 

Frågeställningar 

• Vilka traditioner uppmärksammas och i vilken omfattning uppmärksammas de? 

• På vilket sätt uppmärksammas traditionerna? 

• Vilka val gör förskollärarna när det gäller traditioner och på vilka grunder gör de valen? 

Centrala begrepp 

Tradition  

En tradition kan beskrivas som det arv som lämnas över från generation till generation. Det kan 

exempelvis innefatta olika synsätt, värderingar och tro men även ord och seder 

(Nationalencyklopedin u.å).   

Kultur   

Enligt Jensen (2009, s. 21) kommer begreppet kultur från latinets begrepp cultura och innebär 

odlingar som kan beskrivas som det alla människor har utformat och skapat genom tiden. 

Begreppet kultur kan handla om beteenden, kunskaper, sätt att göra eller säga saker på, ritualer, 

traditioner, kulturella institutioner och är något som förs vidare från en generation till en annan 

generation. Det som är skapat av människan kallas artefakt och artefakterna kan skilja sig åt 

mellan olika kulturer.  

Mångkultur 

Lorentz (2013, ss. 98-99) menar att mångkultur innebär att det finns en befolkning med olika 

språk, olika kulturella bakgrunder och olika religioner.  
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BAKGRUND  
Här nedan presenteras tidigare forskning och relevanta begrepp utifrån syftet att skapa större 

kunskap om traditioner i förskolan genom att lyssna på förskollärares utsagor. 

Avsnittet är indelat i rubriker för att tydliggöra bakgrunden, dessa är: Tradition och kultur 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, Kultur och traditioner i förskolans historia, Att lära känna 

traditioner i sin egen och andras kultur samt Tidigare studier om traditioner i den svenska 

förskolan. 

Tradition och kultur utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Kultur och tradition förväxlas lätt med varandra men har skilda definitioner. Hwang och Nilsson 

(2011, ss. 66-68) beskriver att Lev Vygotskij (1896-1934) menar att barn bygger sina kunskaper 

utifrån erfarenheter men att de även ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang som är av stor 

vikt för dess utveckling. Hailemarin (2016, ss. 64-65) menar att kultur består av en grupps 

erfarenheter, det de har lärt sig och det som skapar ett samhälle. Varje kultur har olika sätt att 

se på saker, vad som är rätt och fel, hur vi agerar, vilka traditioner som uppmärksammas men 

även hur språkbruket ser ut. Människor är alltid delaktiga i att skapa och utveckla kulturer, ofta 

omedvetet. Enligt Jensen (2009, s. 21) handlar kultur om beteenden, kunskaper, sätt att göra 

eller säga saker på, ritualer och traditioner, det är något som förs vidare från en generation till 

en annan generation. Nationalencyklopedin (u.å.) förklarar begreppet tradition som det arv som 

lämnas över från generation till generation. Det kan exempelvis innefatta olika synsätt, 

värderingar och tro men även ord och seder. Hwang och Nilsson (2011, ss. 66-68) hävdar att 

Vygotskij menar att den kultur man växer upp i är den som till störst del påverkar vad vi lär 

oss. Han menar att vi lär både utifrån och in men även inifrån och ut, detta genom att språket 

och kulturen finns runtom oss. Vygotskij ser samspelet som viktigt, att vi lär tillsammans med 

andra. Han menar även att lärandet sker både i planerade och spontana situationer och ofta i ett 

samspel med de som är mer kunniga och erfarna. Det svenska samhället är mångkulturellt, 

Lorentz (2013, ss. 98-99) beskriver att mångkultur innebär att det finns en befolkning med olika 

språk, kulturella bakgrunder och religioner. Svensson (2009, ss. 32-34) beskriver Vygotskijs 

sociokulturella teori som en nära koppling mellan människans utveckling, kultur, historia och 

sociala sammanhang. Det är av stor vikt att barn under ledning får ta del av kulturellt betingade 

verksamheter. Även Säljö (2000, ss. 18, 66) beskriver att det sociokulturella perspektivet 

handlar om att kulturella aktiviteter och redskap formar de som deltar. Det handlar om att dela 

kunskaper med varandra. Människor utvecklas av samspel med andra, vi hjälper varandra att 

förstå världen. Utifrån syftet med denna undersökning som är att skapa större kunskap om 

traditioner i förskolan genom att lyssna på förskollärares utsagor hjälper den sociokulturella 

teorin oss att förstå kultur och tradition till något som skapas i gemenskap med andra, att se 

likheter och olikheter i kulturer och en öppenhet att förstå vad tradition och kultur är.  

Kultur och traditioner i förskolans historia 

Jensen (2009, ss. 30-31) beskriver att år 345-430 e. kr blev uppfostran och undervisning styrd 

av kyrkan, redan då utövades traditioner där både vuxna och barn sammanförde arbete och 

festligheter av olika slag. Ett exempel på tradition var skördedagen som uppmärksammades 

genom att leka lekar. Tallberg Broman (2010, ss. 23, 31) redogör för hur systrarna Moberg 

under tidigt 1900-tal startade Fröbel-inspirerade barnträdgårdar och barnkrubbor, utöver detta 

så startades det grupper där samtal kring till exempel uppfostran fördes. Det fanns stora 

ambitioner kring hur uppfostran och bildning skulle påverka framtiden. Under senare delen av 

1900-talet sågs förskolan som ett komplement till hemmiljön och kunde kompensera om det 

fanns brister i hemmiljön. Barnen fick i förskolan vara en del i en grupp, de fick lära känna sin 

egen individ och ta del av andra kulturer och traditioner tillsammans i grupp. Rudnert (2010, 
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ss. 175-177) beskriver att det redan år 1968 skrevs i Barnstugeutredningen (en kommitté) att 

barnen ska ges möjlighet att få en uppfattning av sig själv som individ. Detta kunde ske genom 

att få en inblick i omvärlden, till exempel traditioner från andra delar av världen. Han beskriver 

vidare att det år 1987 framhävs i Pedagogiska program för förskolan (allmänna råd från 

socialstyrelsen) att barnens kulturella identitet växer fram över generationer, man ser och lär av 

de äldre och tar med sig vissa delar och utifrån det formas den egna unika individen. Vidare 

beskrivs det att förskolan har en viktig roll i att barnen ges möjlighet i att utveckla en 

interkulturell förståelse. Trots detta syns mestadels det svenska kulturarvet i förskolans 

verksamhet. I Barnstugeutredningen beskrivs det att barn och familjer med andra kulturer ska 

integreras i den svenska kulturen och det är därför viktigt att även deras traditioner blir synliga 

i förskolans verksamhet. I ett arbete med detta kan man synliggöra mat, kläder, seder och bruk 

men även samtala om bakgrunden till varför traditioner och högtider firas. Detta kan göras både 

ur en religiös och ur en historisk vinkel, beroende på tradition/högtid. Även i dagens Läroplan 

för förskolan (Lpfö 18, s. 9) står det att förskolan ska synliggöra olika kulturer och överföra ett 

kulturarv genom “värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 

nästa”.  

Att lära känna traditioner i sin egen och andras kultur 

Utgångspunkten för föreliggande uppsats är att det är viktigt att förskolans pedagoger har 

intresse och visar engagemang för att ta till vara på varje barns kultur. Engdahl och Ärlemalm- 

Hagsér (2015, ss. 100-101) lyfter fram att det är förskollärares ansvar att tillsammans med 

kollegor, föräldrar och barn se till att kulturella skillnader ges utrymme i verksamheten. För att 

arbeta mångkulturellt behöver pedagogerna se till att alla barn ges lika möjligheter och 

rättigheter och därmed låta barnen ta del av varandras kulturella olikheter. Cedernil (2016, s. 

88) betonar att förskolan har i uppgift att ge barnen möjlighet att lära känna varandras seder och 

synsätt. Pedagogerna har en viktig roll i att genuint visa intresse för olika kulturer så att barn 

och vårdnadshavare får känna att deras kultur uppskattas och kan berika verksamheten. 

Lunneblad (2018, ss. 47-49) beskriver mångkulturellt arbete som att erövra omvärlden genom 

att ständigt möta och sammanföra olika traditioner, roller och värderingar. Vidare nämner han 

att även läroplanen beskriver att ett av förskolans uppdrag är att föra kunskaper från tidigare 

generationer vidare, att bland annat överföra traditioner, kulturarv och historia vidare till 

barnen. Enligt Bozarslan (2001, ss. 16-17) behöver pedagoger visa barn i förskolan hur svensk 

kultur ser ut, men också låta alla barnen ta del av andra kulturer. Det är viktigt att möta barn 

med olika kulturell bakgrund, barn med annan etnicitet kan ha andra kulturella bakgrunder än 

de som finns i Sverige men det kan även ett svenskt barn som flyttar från en plats till en annan 

plats inom Sverige ha och då är det viktigt att kunna ge barnen trygghet som de exempelvis kan 

ges i form av en igenkänning av sin kultur. 

 

Vidare utgår uppsatsen från att det är viktigt att förskolan uppmärksammar olika kulturer 

eftersom samhället består av individer från olika delar av världen. Enligt Lunneblad (2018, s. 

50) beskrivs förskolan som mångkulturell som i sin mening innebär att pedagogerna bör göra 

barnen medvetna om sina egna kulturarv men även bli delaktiga i varandras kulturer. Engdahl 

och Ärlemalm- Hagsér (2015, s. 102) beskriver att varje människas identitet bygger på det 

kulturarv, språk och den religiösa bakgrund vi bär med oss. Sverige är idag ett mångkulturellt 

samhälle, trots detta kan man se att vissa grupper ges mer makt än andra genom att deras 

traditioner synliggörs medan andras passerar obemärkt. I förskolan syns ofta de kristna 

traditionerna medan många andra traditioner passerar obemärkt. Engdahl och Ärlemalm- 

Hagsér (2015, s.102) ställer sig själva frågor kring om fler traditioner bör uppmärksammas och 

i så fall vilka när samhället ser ut som det gör med människor med rötter från hela världen. De 

frågar sig även om olikheter mellan kultur, språk och religion kan berika alla individer i 
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vardagen. Jennfors och Jönsson (2010, ss. 126-127) beskriver att det som sker i barnens 

hemmiljö ofta glöms bort i förskolan. De menar att barnen bär med sig vanor, erfarenheter och 

språk som är en del av deras person och därmed även borde få en plats i förskolan. Enligt 

Salmson och Ivarsson (2015, ss. 237-239) är det viktigt att förskolan arbetar med inkludering, 

som exempelvis kan göras genom att synliggöra fler än de kristna traditionerna. Det är något 

positivt som inför i förskolan om fler kulturarv uppmärksammas, de kan ta stöd av föräldrar 

och få hjälp med hur man utifrån deras olika kulturer kan uppmärksamma traditioner. De 

traditioner som har en religiös bakgrund bör pedagogerna informera barnen om olika 

trosuppfattning men utan att lägga någon värdering i det. Enligt Bozarslan (2001, ss. 108-110) 

är det viktigt att förskolan arbetar med och stärker alla barns olika kulturella bakgrund, det är 

viktigt för de barn som kommer till Sverige med annat kulturarv men det är även viktigt för 

svenska barn att få möta barn med annan kultur för att barnen i framtiden ska ha en öppen syn 

för mångkultur.  

 

Det finns flera sätt att utveckla barnens kunskaper om olika kulturer. Ett exempel som 

Lunneblad (2018, s. 128) beskriver är en undersökning där en förskola har upptäckt att barnen 

behandlar varandra nedvärderande på grund av olikheter, förskolan började införa ett sätt att 

arbeta med mångkultur. De startade ett Alfonstema där figuren Alfons flög i ett flygplan över 

en karta och stannade till vid olika länder. Där flygplanet stannade blev det en diskussion om 

respektive land och det diskuterades bland annat om olika kulturarv, barn med tillhörande etnisk 

bakgrund kunde känna igen sig och beskriva olika saker de brukade göra hemma. Det förskolan 

ansåg viktigt var att låta barnen ta del av varandras hemkulturer där fokus låg på hur det 

uppmärksammades i respektive hem. 

Tidigare studier om traditioner i den svenska förskolan 

I förskolan uppmärksammas flera olika traditioner. Bjerkerot (2011, ss. 25-32) har genomfört 

en studie med syftet att studera vilka högtider som uppmärksammas i förskolan, och varför, 

med utgångspunkt i förskolans läroplan och barnkonventionen. Hon beskriver olika traditioner 

som uppmärksammas i Stockholmsområdet, de som är synliga på flest förskolor är jul, påsk 

och midsommar. Andra traditioner som syns på flera förskolor är Alla hjärtans dag, Halloween, 

vår-/sommar-/höstfest, Valborgsfirande och födelsedagar. Det nämns även traditioner såsom 

Kristi himmelsfärds, pingst, Allahelgona, FN-dagen, Nobeldagen samt några till, dessa 

uppmärksammade endast någon enstaka förskola. Av de pedagoger som tillfrågades hade en 

del önskemål om att även uppmärksamma förskolans dag, FN-dagen, Halloween och även 

högtider från andra religioner.  

 

I förskolan uppmärksammas traditioner på flera olika sätt, dels genom att utgå från barns 

reflektioner om traditioner och dels genom att erbjuda olika aktiviteter kopplade till traditionen. 

Puskás och Andersson (2017) har genomfört en studie där de ville ta reda på hur tre specifika 

traditioner uppmärksammas på en förskola och om de nämner för barnen varför man 

uppmärksammar varje tradition. I studien synliggörs jul, Alla hjärtans dag och påsk. Förskolan 

arbetar med gruppsamtal där barn och pedagoger gör en tankekarta och skriver upp barnens 

tankar och reflektioner kring varför en tradition uppmärksammas. Utifrån en videoinspelning 

om påsk är forskarnas slutsats att pedagogerna verkar osäkra på påskens ursprung och religiösa 

aspekt, alternativt att de är osäkra på hur de ska kunna förklara det för barnen på ett bra sätt. I 

alla gruppsamtal försöker pedagogerna ta del av och skriva ner barnens utsagor om sina 

erfarenheter men även uppnå sina egna mål med aktiviteten som till exempel att överföra 

kulturarv och även det eventuellt religiösa i traditionen. Puskás och Andersson (2018) har även 

genomfört en annan studie på två andra förskolor för att undersöka hur påsk uppmärksammas. 

I artikeln nämns det att det är upp till varje förskollärare att avgöra om religion är en del av 
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kulturarvet eller inte. I studien har det uppmärksammats vilka aktiviteter som genomförs för att 

fira påsk. Aktiviteter som syntes var äggmålning, äta ägg, dekorera, sånger, äggjakt, plantering, 

dramatisering utifrån religiös bakgrund samt utdelning av gåvor. På en av förskolorna försökte 

förskollärarna även få in religionen under skapande aktiviteter. Det diskuterades utifrån religiös 

synvinkel hur ägg och plantering av blommor kunde symbolisera nytt liv.  

 

Det finns olika anledningar till varför traditioner firas, alla barn behöver lära sig ”den svenska” 

kulturen men alla barn behöver även lära sig att det finns en mångfald av olika traditioner. 

Bouakaz (2017, ss. 112-116) har genomfört en undersökning med syfte att ta reda på hinder för 

samverkan mellan lärare och föräldrar. I undersökningen finns det föräldrar med annat kulturarv 

som upplever att förskolan inte ger deras barn samma möjligheter att lära känna sin kultur som 

de svenska barnen ges. Föräldrar ifrågasätter varför inte förskolan har aktiviteter för ramadan 

eller Bayram eid el-fitr som de exempelvis har för jul eller påsk. Föräldrar i denna undersökning 

tolkar det som om förskolan vill förhindra deras barns rätt till sitt eget kulturarv och istället 

försöker göra barnen mer svenska. Bouakaz (2017, ss. 123-124) benämner att komplementär 

undervisning är något som gynnar barn med annan etnisk och kulturell bakgrund på så sätt att 

de barnen får tillämpad undervisning om sina respektive språk, kulturarv, traditioner och 

religioner. Bouakaz (2017, ss. 123-124) beskriver vidare att barn med annan etnisk bakgrund 

kan känna sig ensamma på grund av att de befinner sig i två olika världar, barnen möter en värld 

i förskolan/skolan och en annan värld hemma. Om föräldrar och pedagoger tillsammans möts 

och kommunicerar om sina erfarenheter av traditioner, religioner och kultur skulle det bidra till 

ett mer modernt mångkulturellt medborgarskap för barnen. Enligt Salmson och Ivarsson (2015, 

s. 232) har den svenska förskolan tidigare vilat på kristna värderingar, men idag har Sverige 

valt att göra religion till ett fritt val och därmed är förskolan neutral och utgår inte ifrån någon 

religion. Förskolan ska visa empati för alla människor och se till att det finns olika värderingar. 

Det finns blandade åsikter från föräldrar som indikerar på att religion bör vara något privat men 

om det inte tas upp i förskolan så stänger det samtidigt ute någons identitet. Hittills i många 

förskolor delas inte olika religiösa synsätt, barnen blir lämnade i enbart den svenska/kristna tron 

och övriga livsåskådningar blir osynliga för barnen.  

 

Förskolan har ett demokratiskt uppdrag där en integration mellan hem och förskola bör skapas. 

Utifrån Salmson och Ivarsson (2015, ss. 234-235) ska förskolan ge barnen möjlighet att möta, 

utforska och reflektera kring olika åskådningar och bilda sig en egen uppfattning. De fortsätter 

beskriva att det finns förskolor som uppmärksammar traditioner från olika kulturer, en pedagog 

från en förskola berättar att det är lika vanligt att anordna Ramadandisco som juldisco. 

Pedagogerna från förskolan anser att det är konstigt om någon form av tradition 

uppmärksammas hemma men inte i förskolan. Reimers (2019) har genomfört en studie för att 

undersöka hur förskolor arbetar med religion som en del av kulturarvet. Det beskrivs att många 

förskolor gör aktiviteter utan att tänka på traditionens religiösa ursprung. De aktiviteter som tar 

störst plats i förskolan är jul och påsk som i grunden är kristna högtider. Andra högtider som 

firas men som inte får lika stort utrymme är Halloween, Alla hjärtans dag och midsommar. 

Skillnader mellan högtiderna är även att jul och påsk inkluderar lediga dagar. Det visar sig i 

studien att pedagogerna tycker det är svårt att veta hur de ska gå tillväga för att ge barnen en 

religiös inblick av traditionerna. Studien visar att man genom att ta in olika religioner följer 

förskolans läroplansmål om att överföra kulturarv och traditioner. Genom att se på traditioner 

utifrån olika religioner blir förskolan en plats som är öppen för mångfald och är därmed inte 

religiös på ett sätt som enbart främjar en viss religion. 
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METOD 
Under detta avsnitt kommer vår metod att presenteras, vi inleder med att beskriva vårt 

Tillvägagångssätt vid artikelsökning därefter beskrivs Datainsamlingsmetod följt av Urval, 

Genomförande, Etiska ställningstaganden, Kriterier för kvalitativ forskning och avslutningsvis 

Analys/bearbetning.  

Tillvägagångssätt vid artikelsökning 

Vid artikelsökning har databaserna Eric, Primo, Libris och Google Schoolar använts. Sökorden 

som använts har varit på svenska och engelska. Följande sökord har använts och kombinerats 

på olika sätt: förskola/preschool/kindergarden/ early childhood, traditioner/traditions/ customs, 

kulturella traditioner/cultural traditions, Sverige/Sweden, 

mångkultur/multikulturellt/interkulturellt/intercultural/multicultural/multiethnic, 

kultur/culture. Genom dessa sökningar har artiklar till studiens syfte hittats.  

Datainsamlingsmetod  

En kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju har använts för att samla in data vilket 

Bryman (2011, s. 415) beskriver är en metod där man har några färdiga frågor att utgå ifrån när 

intervjuerna genomförs, men att frågorna kan ställas i olika ordning och följdfrågor kan ställas 

för att få tydligare anknytning till ämnet. Frågorna som ställdes var öppna frågor för att 

respondenterna skulle kunna berätta och beskriva med egna ord. Intervjufrågorna (se bilaga 1) 

inleddes med att förskollärarna fick berätta hur länge de arbetat som förskollärare. De fick sedan 

berätta vilka traditioner som uppmärksammas på deras avdelning/förskola och hur de 

uppmärksammas samt med vilket syfte. Därefter följde frågor kring förändring av traditioner, 

om de samtalar med barnen om varför en tradition uppmärksammas, om traditionerna anpassas 

efter varje individs kulturella bakgrund och om förskollärarna anser att det finns några fördelar 

för barnen med att ta del av traditioner från andra kulturer. Intervjufrågorna användes som bas 

för att vi som intervjuade skulle få svar på samma frågor men i vissa fall fick följdfrågor ställas 

och önskan om mer utvecklade svar fick ges.  

 

Under processens gång växte dessutom ett kvantitativt intresse fram för att komplettera 

undersökningen genom att se vilka traditioner som är mest förekommande. I analysen framkom 

ett kvantitativt spår genom intresset att uppmärksamma hur många av deltagarna i 

undersökningen som uppmärksammade varje tradition samt hur många som uppmärksammade 

dessa på lika eller olika sätt. Bryman (2011, s. 40) förklarar att kvantitativ forskning kan handla 

om att mäta olika företeelser.  

Urval 

Bryman (2011, s. 93) förklarar att det är viktigt att fundera kring hur man ska gå tillväga för att 

få kontakt med de som man önskar ska delta i en underökning och att detta bör ske i god tid. 

Urvalet i denna studie har gjorts av bekvämlighet, slumpmässigt och målstyrt. Bryman (2011, 

ss. 183, 194) beskriver bekvämlighetsurval ofta baseras på personer som finns nära den som 

utför en undersökning. Han förklarar slumpmässigt urval som att alla individer i en grupp har 

lika stor sannolikhet att bli utvalda att delta i studien. Vidare beskriver Bryman (2011, s. 350) 

att målstyrt urval innebär att urvalet styrs för att passa forskningsfrågan.  När urvalet för den 

här studien gjordes valdes två bekanta kommuner att genomföra undersökningen i, vilket 

gjordes utifrån bekvämlighet. Det slumpmässiga urvalet gjordes genom att rektorer kontaktades 

och sedan vidarebefordrade förfrågan om att delta till de berörda förskollärarna på sina enheter, 

kontakten skedde med tre rektorer vardera. Därav valdes de deltagande respondenterna och 

förskolorna ut slumpvis. Det målstyrda urvalet som gjordes var att förfrågan om att delta 
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skickades ut till förskollärare som arbetar med äldre barn då fokus i studien ligger på äldre barn 

eftersom vår uppfattning är att traditioner uppmärksammas på olika sätt beroende på åldern i 

barngruppen. Då svaren dröjde fick vi även kontakta berörda förskolor via telefon för att 

bestämma tid för intervjuerna. Det blev totalt sex intervjuer som genomfördes med sex olika 

förskollärare på sex olika förskolor, intervjuerna var individuella. 

Genomförande 

Två pilotstudier genomfördes för att testa intervjufrågorna. Personerna som valdes att testa 

frågorna på var två förskollärare vi känner därav var det ett bekvämlighetsurval. Frågorna 

testades på en förskollärare och därefter finjusterades frågorna för att sedan testas på den andra 

förskolläraren.  

 

Som tidigare nämnts, kontaktades tre rektorer av oss var, totalt sex stycken, detta skedde via 

mejl där missivbrev (se bilaga 2) ingick samt en önskan om att de skulle kontakta oss. Vi fick 

svar från några respondenter medan andra kontaktades via telefon. När intervjuerna 

genomfördes hade vi med ett samtyckesformulär (se bilaga 3) som respondenterna fick läsa och 

skriva på innan intervjuerna genomfördes. Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) beskriver att 

informerat samtycke innebär att respondenterna informeras om studiens syfte, konfidentialitet 

och att det är frivilligt att delta, detta ingick i vår samtyckesblankett. Tre enskilda intervjuer 

med en förskollärare per intervju genomfördes av oss var i varsin kommun för att spara tid samt 

för att det var lättare att boka tid för intervjuerna. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

därefter av den som genomfört intervjun. När transkriberingarna var gjorda läste vi igenom 

varandras för att få en inblick i vad alla respondenter sagt. Därefter kodades och analyserades 

utsagorna för att få fram ett resultat, tillvägagångssättet kommer beskrivas tydligare i 

analysavsnittet.  

Etiska ställningstaganden 

Björkdahl Ordell (2007, s. 26) framhäver fyra huvudkrav (som bygger på vetenskapsrådet) för 

att skydda respondenten. Det första är informationskravet som innebär att syftet med studien 

ska framgå, det andra är samtyckeskravet som innebär att respondenten själv väljer om den vill 

delta eller inte. Bryman (2018, ss. 170-172) nämner att respondenten ska vara medveten om att 

denne när som helst kan välja att avluta sitt deltagande. Björkdahl Ordell (2007, s. 27) beskriver 

det tredje kravet som är konfidentialitetskravet vilket innebär att personuppgifter ska förvaras 

så att obehöriga inte kommer åt dessa. I God forskningssed (2017, s. 41) beskrivs det att om 

personuppgifterna hos en respondent inte är relevanta så kan anonymitet utlovas, detta har vi 

gjort i vår studie genom att ge respondenterna fiktiva namn. Björkdahl Ordell (2007, s. 27) 

fortsätter med det fjärde kravet som är nyttjandekrav, detta innebär att de insamlade uppgifterna 

endast får användas till just den studie som respondenten fått förfrågan om att delta i.  

Kriterier för kvalitativ forskning 

När ett examensarbete genomförs finns det vissa kriterier att förhålla sig till. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden intervju har använts i detta arbete. Karlsson (2007, ss. 252-254) nämner 

vissa kriterier som behöver uppfyllas för att studien ska vara trovärdig, studien bör vara 

replicerbar och därmed även vara pålitlig vilket innebär att den ska gå att göras om med 

liknande resultat om den genomförs i en liknande miljö. Kvale och Brinkmann (2009, ss. 263-

264) beskriver att reliabilitet även handlar om ifall de personer som intervjuats skulle ge samma 

eller liknande svar om de fick samma frågor igen, att den som genomfört intervjun inte påverkat 

respondenternas svar. Validitet beskrivs som att studien ska vara tillförlitlig och sanningsenlig 

vilket i denna studie görs genom att bland annat källhänvisa korrekt och att intervjufrågorna 
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finns som bilaga (se bilaga 1) om någon skulle vilja testa frågorna. Bryman (2011, ss. 356-357) 

förklarar äkthet som ett av många kriterier för kvalitativ forskning, han menar att det bland 

annat handlar om att vi författare ska ta hänsyn till de som har deltagit i studien och därmed ge 

en rättvis bild över respektive intervjusvar. I denna studie har respondenternas svar ändrats om 

någon önskat det och saker har lagts till efter ändrade svar via mejlkontakt.  

Analys/bearbetning 

Som tidigare nämnts utgår studien från intervjuer med sex olika förskollärare från sex olika 

förskolor. Det insamlade materialet har transkriberats vilket innebär att det har skrivits ner 

ordagrant, i denna studie har ord utan relevans såsom “eh” och “mm” etcetera inte skrivits med 

i transkriberingen. Därefter har sammanfattningar av det som sagts under varje intervju 

placerats i en tabell för att ge en bild av bland annat vilka traditioner som uppmärksammats på 

olika förskolor, hur de uppmärksammades, vilket syfte de har och vilka fördelar pedagogerna 

såg med att ta del av andra kulturella traditioner. Genom att stapla upp det i en kodningstabell 

kunde vi på ett enkelt sätt se likheter och skillnader i exempelvis vilka traditioner som 

uppmärksammades, hur de uppmärksammades och syftet med att de uppmärksammas. 

Kodningstabellen är utformad med förskollärarnas fiktiva namn i varsin av de översta 

kolumnerna. I de lodrätta kolumnerna framkommer olika kategorier utifrån vårt syfte. Genom 

detta tabellupplägg kunde det på ett tydligt och enkelt sätt urskiljas vem som sagt vad inom 

varje kategori samt att det utifrån ett kvantitativt spår gick utläsa vilka kategorier utifrån vårt 

syfte som inte nämnts av alla. Kodningstabellens innehåll kommer tolkas i resultatet. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras ett resultat utifrån intervjuer med sex förskollärare. Vi har valt att ge 

de intervjuade förskollärarna fiktiva namn Anna, Bella, Cilla, Doris, Eva och Fia och deras 

förskolor kallas i detta arbete för A, B, C, D, E och F. Avsnittet består av rubrikerna: 

Traditioner, Syfte med att uppmärksamma olika traditioner, Samtal med barn om traditioner, 

Förändringsarbete kring traditioner, Förskollärares resonemang kring traditioner från andra 

kulturer samt en Resultatsammanfattning.  

Traditioner  

Under intervjuerna beskrivs det vilka traditioner som uppmärksammas och på vilket sätt de 

uppmärksammas. De som beskrivs är: Jul, Lucia, Advent, Påsk, Födelsedag, Midsommar, 

Halloween, Rockasockorna, förskolans dag, drop-in, Förskola F-veckor, prideveckan, 

Hälsoveckan/ hygienveckan, Skräpplockardag, FN-dagen, Internationella barndagen och 

Fars/morsdag. Nedan ser ni ett stapeldiagram (se stapeldiagram 1) på hur vanligt 

förekommande varje tradition är på de sex förskolor som är delaktiga i denna studie, därefter 

följer en beskrivning om respektive tradition.  

Stapeldiagram 1 

 

Jul 

Julen är en av de största traditionerna och nämns av alla förskollärare i undersökningen. Julen 

uppmärksammas på flera olika sätt på de olika förskolorna. Den uppmärksammas på något eller 

några av följande sätt, pyssel, sjunga sånger, lyssna på musik, dans, utklädning, se på 

julkalendern, läsa julsagor, dramatisering, julfest, olika aktivitetsstationer samt julmat och fika. 

Förskolläraren Anna beskriver julen som “Julen, den är ju väldigt stor, den hoppar man ju bara 

inte över”.    
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Traditioners omfattning



 

11 

 

Lucia 

Resultatet visar att Lucia är en stor del av julfirandet och uppmärksammas av alla de som 

deltagit i undersökningen. Detta sker genom något eller några av följande sätt, Luciatåg där de 

äldre barnen lussar för de yngre barnen, att de äldsta barnen får gå Luciatåg på äldreboende 

eller dagcenter, Luciatåg för föräldrar, Luciasamling, drop-in-fika där vårdnadshavarna får 

stanna en stund vid hämtning för att pyssla och fika tillsammans med barnen eller gemensamt 

firande mellan avdelningarna där de sjunger sånger och fikar.  

 
Det brukar bli väldigt mysigt vi brukar ha lite vad heter det, bygglampor och sen har vi mycket 

ljuslyktor o sådär och granris o lägger ut filtar o sånt på trappan som barnen kan sitta på så det 

brukar bli väldigt mysigt att barnen sitter eller står på trappan o så står föräldrarna framför 

scenen så.  

(Fia) 

Adventsfirande 

Fyra av sex förskolor (Förskola A, B, C, E) i studien uppmärksammar advent genom att öppna 

adventskalender och sjunga sånger. Bakom luckorna i adventskalendern kan det exempelvis 

befinna sig någon form av aktivitet eller uppdrag.  

Påsk 

Resultatet visar att även påsk är en stor tradition som uppmärksammas av alla som deltagit i 

undersökningen. Den uppmärksammas på något eller några av de sätt som beskrivs här. Genom 

utklädning, pyssel, gemensamt firande på förskolan utifrån pågående tema där de sjunger sånger 

och fikar, stationer med olika aktiviteter, pedagogerna genomför en dramatisering utifrån 

påsktema och sjunger sånger med barnen, fika tillsammans med förskolans övriga avdelningar 

eller äggjakt med ledtrådar för att hitta ett ägg med något gömt inuti.  

Födelsedagar 

Resultatet visar att tre av de sex förskolorna (Förskola B, D, E) i studien uppmärksammar 

födelsedagar. Firandet består av ett eller flera av följande sätt, sång, ha en krona på huvudet, 

flagga på bordet vid måltiderna, tända batteridrivna ljus efter antalet år barnet fyller, äta 

fruktsallad eller att få med sig något hem.  

Midsommar 

Enligt denna studie uppmärksammar fyra av sex förskolor (Förskola B, D, E, F) midsommar. 

Firandet sker genom dans runt midsommarstången, att de äter jordgubbar med tillbehör 

alternativt midsommarmat och att de eventuellt plockar blommor och gör kransar.  

Förskolans dag 

Resultatet visar att fem av sex förskolor (Förskola A, C, D, E, F) i undersökningen 

uppmärksammar förskolans dag. Aktiviteterna kan ändras från år till år eller vara bestående. 

Exempel på hur den kan uppmärksammas är genom att måla asfalten, ansiktsmålning, större 

gemensam målning eller stafett. En av de som har en återkommande aktivitet sjunger alltid 

födelsedagssången och hurrar för förskolans dag medan en annan har temaavslutning och en 

tredje har ett lopp som de springer, Fia förklarar “så dom små springer först o lite kortare o sen 

mellan lite längre o sen dom stora längst”, de samtalar även med barnen om hälsan och vad man 

ska tänka på när man springer ett lopp.  
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Halloween  

Resultatet visar att fem av sex förskolor (Förskola A, B, C, D, E) i undersökningen firar 

Halloween. Den firas oftast genom någon form av fest genom att de exempelvis lyssnar på 

musik, dansar, äter popcorn, fikar och klär ut sig. Pyssel nämns också som en vanlig 

sysselsättning under Halloween och vid två av de fem (Förskola C, D) förskolorna förs det även 

samtal kring pumpor eller varför Halloween firas.  

Rockasockorna  

Rockasockorna uppmärksammas av tre av de sex förskolorna (Förskola C, E, F) i 

undersökningen. Uppmärksammandet sker genom att barnen uppmuntras att ha omaka 

strumpor på sig och pedagogerna samtalar med barnen om dagen. En av de tre förskollärarna 

(Fia) framhäver att de tittar på filmer och läser böcker om ämnet samt att barnen får fylla i 

målarbilder. 

Alla hjärtans dag 

Resultatet visar att tre av sex förskolor (Förskola B, D, E) uppmärksammar Alla hjärtans dag 

och det görs genom pyssel och eventuellt samtal kring varför traditionen firas.  

Drop-in 

Resultatet visar att drop-in är en tradition på två av förskolorna (Förskola E, F). Drop-in lyfts 

fram som förskolans egen tradition där föräldrarna bjuds in vid hämtning för att titta runt på 

avdelningen och att de eventuellt har en utställning med saker som gjorts. Det bjuds även på 

fika. Det beskrivs att de brukar ha drop-in föräldramöte där det på varje avdelning finns 

information som föräldrarna behöver ta del av och att det i resten av huset brukar finnas 

stationer som exempelvis kan vara ett besök från biblioteket som pratar om läsning eller en 

station där de får göra egna bokmärken.  

Förskola F-veckor 

På en förskola (Förskola F) är förskola F-veckor en tradition som går ut på att de under några 

veckor varje år arbetar lite extra med sin inriktning, den handlar om stora och små rörelser. 

Under dessa veckor ansvarar avdelningarna för olika aktiviteter, exempelvis yoga eller att göra 

en hinderbana. Fia berättar att de har denna tradition för att, som hon uttrycker det “får man en 

liten spark i rumpan själva”. Med andra ord påminns pedagogerna om hur de ska arbeta utifrån 

förskolans inriktning. 

Prideveckan  

En tradition på en av förskolorna (Förskola F) är Prideveckan och den uppmärksammas genom 

samtal under samlingar, skapande samt genom att se på filmer och läsa böcker. 

Hälsovecka/ hygienvecka 

Resultatet visar att en förskola (Förskola F) brukar uppmärksamma hälsoveckan och 

hygienveckan och att dessa i år slogs ihop. Fia beskriver att de vid hälsoveckan brukar röra sig 

mer och samtala om maten vid måltidsituationer och att de under hygienveckan gjort aktiviteter 

kring vad som är bra/dåligt för tänderna. 

Skräpplockardagen  

En tradition på en av förskolorna (Förskola F) är skräpplockardagen. Fia nämner att de 

uppmärksammar skräpplockardagen lite extra genom att gå ut med barnen och plocka upp 

skräp.  
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FN-dagen 

Resultatet visar att en förskola (Förskola B) har FN-dagen som tradition och att de 

uppmärksammar den genom gemensamma samlingar med övriga avdelningar på förskolan och 

firar i form av aktiviteter.  

Internationella barndagen 

På en av förskolorna (Förskola B) uppmärksammas internationella barndagen. Bella berättar att 

de har gemensamma samlingar med övriga avdelningar på hennes förskola och firar i form av 

aktiviteter. 

Farsdag/ morsdag 

Resultatet visar att fars- och morsdag uppmärksammas på en av förskolorna (Förskola D). Doris 

nämner att barnen på hennes avdelning får pyssla.  

Syfte med att uppmärksamma olika traditioner 

Resultatet visar att det finns olika syfte med att uppmärksamma traditioner. Två av sex 

förskollärare (Anna, Doris) i undersökningen nämner att de inte har något särskilt syfte i att fira 

traditioner, de gör det bara för att göra det. Två andra förskollärare (Cilla, Eva) tar sin 

utgångspunkt i förskolans läroplan. Cilla beskriver att: 

 
Det står i läroplanen att vi ska göra det och vi ska också berätta om hur vi lever i Sverige, sen 

vill vi uppmärksamma skillnader exempelvis ser en jultradition olika ut i olika familjer och det 

kan se olika ut i världen 

(Cilla)  

 

Två förskollärare (Anna, Eva) nämner att syftet med att fira vissa traditioner är traditionellt. 

Bella beskriver att de firar traditioner för att det är “kul och mysigt”. En av förskollärarna (Fia) 

förklarar att traditioner firas för att hålla gemenskap mellan avdelningarna på förskolan.   

Samtal med barn om traditioner 

Resultatet visar att alla förskolor för samtal med barnen om hur och varför en tradition 

uppmärksammas men att dessa samtal ser olika ut. Tre av förskollärarna (Cilla, Doris, Fia) 

nämner att de enbart samtalar om vissa traditioner med barnen. En förskollärare (Anna) 

beskriver också att de utgår från barnens privata utsagor om hur de firar en viss tradition hemma 

och diskuterar i barngruppen om att vi kan fira på olika sätt. Två andra förskollärare (Doris, 

Eva) samtalar lite om alla traditioner. En förskollärare (Bella) nämner att de endast samtalar 

om varför en tradition firas ifall frågan uppkommer. Tre av förskollärarna (Doris, Eva, Fia) 

förklarar även att de enbart gick in på varför en tradition uppmärksammades utifrån religion om 

barnen ställde frågor kring det. 

Förändringsarbete kring traditioner 

Resultatet visar att alla förskolor i undersökningen har förändrat sättet att uppmärksamma 

traditioner men även att två förskollärare nämner att det har tillkommit nya traditioner. Anna 

och Bella förklarar båda att de ändrat Luciatåget till drop-in fika. Även Cilla och Eva beskriver 

att barnen inte längre sjunger för vårdnadshavarna vid Luciafirandet på grund av att det blir en 

stressig och otrygg situation för barnen. Doris talar om att de tidigare firade Lucia hela huset 

tillsammans men att det nu sker avdelningsvis för barnens skull. Hon nämner även att hela 

förskolan tidigare har lussat för vårdnadshavarna men att det nu enbart är de äldsta barnen som 

gör det. Anna beskriver att även Halloween förändras då de utgår från barnens intressen och att 

de på förskolans dag gör olika aktiviteter varje år. Bella berättar att midsommar-fikat har 
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förändrats och likaså många andra traditioner men att det är utförandet som förändras bland 

annat på grund av att de har olika teman. Cilla beskriver att traditionerna tidigare varit ganska 

oplanerade men att de nu är mer planerade för att barnen ska känna trygghet i vad som ska 

hända. Även Doris nämner att de tänkt till och nu utgår mer från barnen, samma traditioner firas 

men många har blivit mindre. Fia berättar att de har föräldrar med på färre traditioner nu än 

förr. Eva lyfter fram att de i år valt att inte göra traditionellt julpyssel utan istället skapa ett 

gemensamt landskap på avdelningen. Hon formulerar detta i följande citat “vill man då göra en 

gran så gör man en gran så som man vill göra den och sen så kanske den står i det här 

landskapet”. Förskolan (Förskola E) har även valt att endast ha adventskalender de dagar det är 

flest barn på förskolan. Både Eva och Fia nämner att det tillkommit en del nya traditioner 

senaste åren. Eva nämner att det fanns motstånd till Halloween när den skulle bli en tradition i 

förskolan då den inte var svensk och ansågs vara främmande.  

Förskollärares resonemang kring traditioner från andra kulturer 

Under intervjuerna framkom det resonemang kring vilka fördelar som finns med att ta del av 

traditioner från andra kulturer, hur de skulle vilja arbeta och varför de inte gör det. Nedan 

beskrivs detta utifrån följande rubriker: Fördelar, Önskemål om hur man vill arbeta och Varför 

inga traditioner från andra kulturer uppmärksammas. 

Fördelar 

Utifrån resultatet kan vi se att förskollärarna inte synliggör traditioner från andra kulturer men 

att de resonerar att det finns fördelar med att ta del av andra kulturella traditioner. Anna ser 

flera fördelar med att ta del av andra kulturer, man får dela med sig av något och bli delaktig i 

ett sammanhang, det handlar även om delaktighet och inkludering och ger samhörighet mellan 

barnen. Hon beskriver även att det är bra att öppna upp att vi alla är här på samma villkor men 

med olika förutsättningar. Även Bella talar om att det är viktigt att belysa alla som finns i 

barngruppen, lyfta individerna och skapa större intresse och förståelse att alla firar på olika sätt. 

Möter man inte olikheter så vet man inte något om det säger hon. Även Cilla menar att en fördel 

med att ta del av andra kulturer är att se till varandras likheter och olikheter. Doris beskriver att 

det är viktigt för värdegrunden och allas lika värde samt att det är bra för barnen att se att alla 

är olika. “Jag tänker när de blir äldre att ha med sig det att det är inget annorlunda” förklarar 

Doris. Eva nämner att det är bra att lära sig hur andra gör, att alla inte gör likadant och att det 

är spännande att se något helt annorlunda. Fia kan endast se fördelar med att ta del av andra 

kulturer eftersom det finns barn med olika kulturer på förskolan. 

Önskemål om hur man vill arbeta 

Resultatet synliggör tre förskollärares (Anna, Doris, Fia) önskemål om hur de vill arbeta med 

kulturella traditioner. Anna berättar att hon har önskemål om att de ska prata om traditioner och 

få in mer ifrån andra kulturer då hon anser att det är viktigt för barnen att vi ser en samhörighet 

med andra kulturer samt att vi öppnar upp och inkluderar andra. Vidare beskriver Anna att det 

är ett värdegrundsarbete som vi bör arbeta med, vi ska se till allas lika värde och vi är alla här 

på lika villkor men med olika förutsättningar. Anna beskriver att hon hellre vill arbeta på ett 

annat sätt, hon vill att det ska vara en mening med det de gör. Det ska inte bara vara meningsfullt 

för pedagogerna utan även för barnen, vi behöver sprida kunskap. Anna talar även om att vi ska 

ta hand om varandra och lyfta varandra, det är ingen som mår bra av att inte bli lyft. Anna 

nämner även att för att vi ska kunna arbeta med andra traditioner så behöver vi se till 

barngruppen, vad vi har för olika kulturer att arbeta med, hon kopplar även till vårt uppdrag 

utifrån läroplanen. Anna önskar att de kunde ta hjälp av vårdnadshavare för att få reda på deras 

kulturella traditioner men att det är svårt då det sker en språkförbistring. Doris föreslår att de 

kunnat ta mer hjälp av vårdnadshavare och betonade att många traditioner uppmärksammas av 
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vana och att det vore bra att tänka steget längre för att få in mer lärande och inte bara se det som 

en festlighet. Fia beskriver att de bjöd in föräldrar att dela med sig av sin kultur och sitt språk 

när de arbetade med läslyftet, hon lyfter även fram att de nu har fler kollegor med annan 

kulturell bakgrund och att det förhoppningsvis gör det lättare att få in andra traditioner i 

verksamheten när det finns någon med kunskap.  

Varför inga traditioner från andra kulturer uppmärksammas 

Resultatet visar att det finns olika anledningar till att traditioner från andra kulturer inte 

uppmärksammas. Fia betonar tidsbristen som en anledning till att man inte gör allt man skulle 

vilja. Cilla nämner att hon skulle vilja arbeta mer med kulturella traditioner men att det krävs 

tid och planering vilket hon anser att de har ont om så det blir att man gör det enkelt för sig. 

Både Anna, Doris och Eva nämner att de saknar kunskap kring traditioner från andra kulturer 

men att de egentligen är lätt att söka upp på nätet. Anna påpekar att man även kan vända sig till 

andra forum såsom bibliotek. Anna anser att det är en stor utmaning att lyfta andra kulturella 

traditioner då hela arbetslaget ska kunna arbeta gemensamt framåt med traditioner. Anna 

berättar att “det handlar om att sätta sina personliga åsikter och värderingar åt sidan och tänka 

på vad är vårt uppdrag, varför är jag här som förskollärare?”. Bella berättar att de inte arbetar 

med traditioner från andra kulturer för att vårdnadshavare med annan etnisk bakgrund har 

framfört att de vill att deras barn enbart firar de typiskt svenska för att de ska ingå i det svenska 

samhället. Både Doris och Fia framhåller att traditioner från andra kulturer hade 

uppmärksammats om det kommit önskemål från föräldrarna. Anna och Bella nämner att 

traditionerna är djupt rotade i verksamheten och att det är ett förändringsarbete som ska till. 

Anna nämner att det kan bero på okunskap att man kanske inte vet hur man ska gå till väga i 

hur man förmedlar kunskap kring andra religioner till barn. Bella anser att anledningen till att 

vi ursprungligen firar traditioner har försvunnit och att det viktiga istället har blivit att ha roligt. 

Bella beskriver att hon tror att ens egna tankar och värderingar också påverkar, är man inte 

troende så vill man inte heller förmedla religion till barnen. Bella hävdar att hon tror att barnen 

vet att det finns olika traditioner och religioner runt oss eftersom hon tänker att barnen 

automatiskt ser skillnader mellan människor likväl som saker. Cilla nämner att det inte beror 

på att vi är rädda att prata om traditioner och dess eventuellt tillhörande religion utan att det 

handlar om att veta på vilken nivå man ska lägga det på samt att man ska komma överens i 

arbetslaget och ha en bättre planering. Även Fia nämner att det är svårt att veta vilken nivå man 

ska lägga samtalen på och att det är viktigt att alla i arbetslaget är överens. 

Sammanfattning av resultatet 

Det som synliggörs i resultatet är att traditionerna jul och Lucia är de största och mest 

uppmärksammade men att även påsken uppmärksammas av alla i undersökningen. Det blir även 

tydligt att det finns många traditioner som uppmärksammas på någon enstaka förskola. 

Resultatet visar att traditioner firas på olika sätt. Det kan även utläsas att syftet skiljer sig mellan 

förskolorna och att det inte alltid finns något uttalat syfte. Att samtala med barnen om varför 

traditionerna uppmärksammas sker i vissa fall men är inget som framhävs av deltagarna i 

undersökningen. Resultatet visar att det sker förändringar i traditionerna, dels att det tillkommer 

nya men även att många traditioner minskas ner för barnens skull. Av resultatet kan vi utläsa 

att det finns resonemang kring fördelar med att ta del av andra kulturers traditioner bland annat 

för att visa på allas lika värde. Det vi också kan se är att ingen tradition från någon annan kultur 

som förskollärarna i studien nämner att de uppmärksammar. Det framkom anledningar till 

varför traditioner från andra kulturer inte firas, exempelvis brist på kunskap. Däremot har flera 

av förskollärarna delgivit önskemål om hur de skulle vilja förändra arbetet kring kulturella 

traditioner.  
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till vårt syfte, att skapa större kunskap om 

traditioner i förskolan genom att lyssna på förskollärares utsagor. Den sociokulturella teorin 

hjälper oss att belysa kultur och tradition samt att förstå vikten av att dela kunskaper med 

varandra för att hjälpas åt att förstå världen. Under avsnittet görs även en Metoddiskussion och 

Didaktiska konsekvenser med denna studie kommer belysas. 

Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras det som framkommit i resultatet med koppling till bakgrunden 

samt våra egna slutsatser. Följande rubriker används, Vilka traditioner uppmärksammas i 

förskolan?, Varför uppmärksammas dessa traditioner?, Förändringsarbete, Olika resonemang 

kring traditioner från andra kulturer samt Slutsatser.  

Vilka traditioner uppmärksammas i förskolan? 

Det går att utläsa att majoriteten av traditionerna som förskollärarna i denna underökning 

nämner är de traditionellt svenska. Även om vissa av traditionerna som uppmärksammas i 

förskolan har ursprung i ett annat land så har de flesta sedan länge varit en del av den svenska 

kulturen. Vissa av traditionerna som beskrivs som nya i resultatet, till exempel Rockasockorna 

och Pride kan kopplas till allas lika värde och att alla är olika. Det framgår tydligt i resultatet 

att de traditioner som alltid uppmärksammats ska fortsätta uppmärksammas. Även om flera 

traditioner i grunden är av religiös karaktär så är det ingen av förskollärarna i undersökningen 

som självmant tar upp den religiösa bakgrunden utan det är den kulturella aspekten som är i 

fokus. Bozarslan (2001, ss. 16-17) poängterar att kulturarvet kan skilja även om barnen har 

samma etnicitet.  Även i Reimers (2019) studie visas det att pedagogerna är osäkra på hur de 

ska ta upp den religiösa aspekten med barnen, detta kan vi även utläsa i vårt resultat. I resultatet 

går det utläsa att det är julen och påsken som är mest uppmärksammade på de undersökta 

förskolorna även Bjerkerot (2011, ss. 25-32) nämner dessa som två av de mest 

uppmärksammade traditionerna, men hon lyfter även midsommar vilket beskrevs av två 

tredjedelar av respondenterna i denna undersökning. Redan innan intervjuerna genomfördes så 

fanns tankarna hos oss att julen och framförallt Lucia skulle vara det som uppmärksammades 

mest vilket resultatet bekräftade. Vi misstänker att flera av respondenterna ser jul och advent 

som samma tradition och därav inte nämnde dessa separat.  

 

Flera av traditionerna som nämndes i undersökningen uppmärksammades endast på en förskola, 

det skulle kunna bero på att vissa av dessa inte är vedertagna, att andra är påhittade av just den 

förskolan eller att man valt bort ett visst firande för det inte ansågs ha någon koppling till 

läroplanen alternativt att det kan vara jobbigt för ett barn som exempelvis inte har någon 

mamma att uppmärksamma morsdag. Rockasockorna är en tradition som vi anser viktig och 

som vi trodde uppmärksammades av alla förskolor. Resultatet i undersökningen visade att 

endast hälften nämnde denna tradition, vilket enligt oss är märkligt då det är en dag då olikheter 

uppmärksammas och allas lika värde är i framkant. Även i Läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 

5) beskrives det att förskolan ska motverka diskriminering och arbeta för allas lika värde. 

Halloween var en tradition som firades på alla förskolorna utom en i undersökningen, denna 

tradition har vi utifrån en av förskollärarna i undersökningen fått reda på att den hade ett visst 

motstånd i början då den var främmande men att den nu uppmärksammas. Vi kan se att de 

traditioner som uppmärksammas i undersökningen har både likheter och olikheter i 

genomförandet, att ta sig an nya traditioner från andra kulturer kan ses som främmande men vi 

anser att man genom varandras kulturella traditioner lär sig nya saker. Inkludering är något som 

Salmson och Ivarsson (2015, ss. 237-239) beskriver att förskolan bör arbeta med genom att 
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exempelvis låta barnen ta del av traditioner från andra kulturer. I resultatet framgår det att 

förskollärarna har en önskan om att ta del av andra kulturer och dess traditioner men att det 

finns okunskap. Tre förskollärare (Anna, Doris, Eva) nämnde att de kan söka fakta på internet 

eller via andra institutioner som till exempel bibliotek, vilket vi anser skulle kunna bli ett 

gemensamt lärande tillsammans med barnen.  

Varför uppmärksammas dessa traditioner? 

Utifrån undersökningen kan vi se att syftet skiljer mellan förskollärarna.  Vissa verkar inte ha 

något uttalat syfte med varje tradition, det görs bara för att det ska göras, för att det är de största 

traditionerna, för att få gemenskap mellan avdelningarna eller för att det är kul. Andra av 

förskollärarna har utgångspunkt i förskolans läroplan, där det står att traditioner ska 

uppmärksammas. Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015, s. 102) funderar på om fler traditioner 

bör uppmärksammas i dagens mångkulturella samhälle och i så fall vilka. Vår uppfattning är 

att en förskollärare kopplar de traditioner som redan görs till läroplanen medan en annan 

förskollärare utifrån läroplanen förstått att de bör förmedla att det kan se olika ut hos olika 

familjer och i olika delar av världen. Detta visar på att det är skillnad på att utgå från läroplanen 

och sedan skapa en aktivitet jämfört med att göra en aktivitet som sedan kopplas till läroplanen. 

Det som framgår är att vissa inte har något uttalat syfte, vi frågar oss då varför man 

uppmärksammar en tradition och för vems skull. Det står i Läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 

14) att förskolan ska se till att varje individ får förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet 

men även få kunskap om olika kulturer. Vi är medvetna om att det kan ha varit svårt att beskriva 

och komma på syftet under intervjuerna. Cedernil (2016, s. 88) menar att pedagogerna har en 

viktig roll i att intressera sig för olika kulturer så att barn och vårdnadshavare får känna att deras 

kultur berikar verksamheten. Vilka som är de största traditionerna beror på vem du är och vilken 

kultur du har. 

 

Några av förskollärarna i undersökningen berättade lite kort för barnen varför vissa traditioner 

uppmärksammas. Det som framgår är att de talar om anledningen till att traditioner 

uppmärksammas om barnen ställer frågor eller har egna funderingar. Det kan uppkomma samtal 

kring att traditioner uppmärksammas på olika sätt i hemmen och även religiösa aspekter kan bli 

en del av dessa samtal. De flesta anser att det är bra och viktigt att ta del av andra kulturer och 

dess traditioner. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015, ss. 100-101) framhäver att kulturella 

skillnader ska ges utrymme i verksamheten, vilket förskollärare, kollegor, föräldrar och barn 

gemensamt ansvarar för. Det som är konstigt för oss är att man vill arbeta på ett sätt men ändå 

inte gör det, att man är medveten om att barnen kan ha tankar och funderingar men att man ändå 

inte lyfter det och beskriver och berättar för barnen varför och hur olika traditioner kan 

uppmärksammas. Vad händer med de tysta barnen, de som inte vågar fråga eller de som inte 

har språket och har en annan kulturell bakgrund som de vill uppmärksamma? En tradition som 

de vill dela med sina kompisar men som inte ges utrymme i förskolans verksamhet.  

Förändringsarbete  

I undersökningen framgår det att förändringarna som sker är mestadels i utförandet, det är 

samma traditioner som uppmärksammas, men på ett nytt sätt. Förändringarna som har gjorts 

har ofta varit genomförda för att minska traditionen och för att ge barnen mer trygghet, till 

exempel genom att ta bort Luciatåg för vårdnadshavarna. Det nämndes även att vissa traditioner 

tillkommit på senare år vilket vi anser vara positivt, det finns möjlighet till en större förändring. 

De nyare traditionerna som nämndes var Rockasockorna och Pride vilket som tidigare nämnts 

kan kopplas till allas lika värde. Detta kan vara en ingång till att uppmärksamma traditioner 

från andra kulturer för att få in värdegrunden och förståelse för den mångfald som idag finns i 

det svenska samhället. Även Lunneblad (2018, s. 50) beskriver att förskolan bör göra barnen 
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medvetna om sina egna kulturarv men även bli delaktiga i andras kulturer i dagens 

mångkulturella samhälle. Inför undersökningen trodde vi att fler förskolor skulle förändrat sitt 

arbete kring hur traditioner uppmärksammades, från att arbeta utifrån att det är roligt till att ge 

barnen mer intresse och kunskap kring vilka kulturella traditioner som finns bland oss samt 

varför varje tradition uppmärksammas. Även om vissa förändringar har skett så är de inte så 

stora och genomgående som vi först trott.  

Olika resonemang kring traditioner från andra kulturer 

Under resultatet har det blivit synligt att respondenterna anser att det finns fördelar med att ta 

del av andra kulturer och traditioner, men att det inte är någon som uppmärksammar traditioner 

från andra kulturer i verksamheten. Flera av förskollärarna i undersökningen framhäver att det 

är bra att se olikheter och att lyfta individer, men även att det är spännande för både barn och 

vuxna att se något annat än det vanliga. Salmson och Ivarsson (2015, ss. 234-235) nämner att 

förskolan ska ge barnen möjlighet att möta, utforska och reflektera kring olika kulturer. De 

beskriver även att det finns vissa pedagoger som anser att det är konstigt om det inte är samma 

traditioner som uppmärksammas hemma och i förskolan. Vi ser det som positivt att 

förskollärarna ser fördelar med att uppmärksamma traditioner från andra kulturer och det 

framkommer många visioner om hur de vill arbeta. Efter våra intervjuer hoppas vi att 

förskollärarna funderar vidare och att de förhoppningsvis vill vidareutveckla sitt arbete med 

traditioner.  

 

Flertalet förskollärare i undersökningen nämnde att de har önskemål kring att arbeta mer med 

traditioner och då även från andra kulturer. En av förskollärarna nämnde att det som görs ska 

vara meningsfullt för barnen och att det är förskollärarnas uppgift att skapa mening och sprida 

kunskap. Det framkom förslag på att ta hjälp av vårdnadshavare för att lära sig om och ta del 

av andra kulturer och dess traditioner. Jennfors och Jönsson (2010, ss. 126-127) beskriver att 

varje barn bär med sig olika erfarenheter, språk och vanor från sin hemmiljö och att detta även 

borde få utrymme i förskolan. Att samarbeta med och ta hjälp av vårdnadshavare anser vi är ett 

bra sätt att ta del av varje barns firande. Som tidigare nämnts så uppmärksammas samma 

tradition på olika sätt och olika familjer uppmärksammar olika traditioner. Eftersom önskemål 

och fördelar med att arbeta med fler traditioner från andra kulturer framkommer i 

undersökningen så vore det till en början intressant att se vad som uppmärksammas i hemmen 

för att sedan eventuellt arbeta vidare med traditioner från kulturer som inte är representerade i 

förskolan.  

 

När det finns så mycket fördelar och önskemål om att arbeta mer med kulturella traditioner, 

varför görs då inte detta i förskolans arbete? Det har framkommit i undersökningen att det finns 

fler anledningar till att man inte arbetar mer med kulturella traditioner. Tidsbristen är en del i 

det hela, vilket vi även misstänkte inför arbetet och fick bekräftat när intervjuerna genomfördes. 

När det saknas tid att lära sig nytt och att planera så framkom det att förskollärarna gör det 

enkelt för sig. Tidsbristen, tillsammans med brist på kunskap om traditioner från andra kulturer 

och även de traditioner som redan uppmärksammas, gör att man lägger uppmärksammandet av 

traditioner på en enklare nivå. Detta för att hinna med dem och för att man väljer att 

uppmärksamma de traditioner man känner till. Púskas och Andersson (2017) drar i sin studie 

en slutsats att pedagogerna verkar vara osäkra på traditionens ursprung och dess religiösa 

bakgrund samt att de inte verkar veta hur de ska förmedla det till barnen. Detta kopplar vi till 

brist på kunskap. Det framkom i undersökningen att det kan vara en utmaning att få med hela 

arbetslaget kring samma tanke om hur man vill arbeta med kulturella traditioner. Ännu en sak 

som lyftes var svårigheter kring vilken nivå man ska lägga kunskapen kring kulturella 

traditioner på till barnen. Vi funderar på om åldersskillnader i personalgruppen och tid i yrket 
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kan påverka hur förskollärarna ser på traditioner och hur villig man är att utvecklas, men det 

skulle likväl kunna bero på skillnader i personligheter. 

 

En av förskollärarna i undersökningen nämner att det har varit en svårighet att få information 

om traditioner från vårdnadshavare då det skett en språkförbistring, vilket innebär att de inte 

förstår varandra på grund av att de talar olika språk. Vi är medvetna om att språkskillnader 

försvårar utbytet av information, men som tidigare framkommit så finns det andra vägar att gå 

för att söka kunskap, både internet och bibliotek nämns som exempel. Att man då väljer att inte 

söka kunskap själv, kan det bero på tidsbristen? Det framkom att två förskollärare (Doris, Fia) 

i studien uttryckte att de skulle arbetat mer med traditioner från andra kulturer om det kommit 

önskemål från vårdnadshavare. En annan av förskollärarna (Bella) i undersökningen påpekade 

att en del av vårdnadshavarna med annan kultur vill att deras barn ska bli svenska och därmed 

inte vill att traditioner från deras egen kultur ska uppmärksammas i förskolan. Bouakaz (2017, 

ss. 112-116) beskriver att det finns föräldrar med en annan kultur som upplever att förskolan 

försöker försvenska barnen och att de förhindrar deras eget kulturarv. Det vi kan se utifrån detta 

perspektiv är att vårdnadshavare har olika syn på vad som bör uppmärksammas i förskolan. 

Förskollärarna hamnar i en svår sits, vilken åsikt ska man ta hänsyn till? Vi tänker att man 

istället bör ställa sig frågan om vad som är vårt uppdrag? Ser man till Läroplan för förskolan 

(Lpfö 18, s. 5) står det bland annat att “Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt”. Vilket enligt oss innefattar att ta del av 

andras kulturer för att bli medveten om de skillnader som finns och på så sätt får varje individ 

känna sig viktig och respekterad. En annan orsak till att man inte firar traditioner från andra 

kulturer beskriver en av förskollärarna (Bella) som att det kan bero på de egna värderingarna, 

är man inte själv troende så kanske man inte är bekväm med att gå in på religion med barnen 

heller. Detta är en åsikt som kan leda till problematik, bara för att man har en viss tro eller inte 

har någon tro så kan man inte göra det valet åt barnen. De måste enligt oss få en möjlighet att 

få kunskaper och erfarenheter av olika kulturer, religioner och traditioner och göra valet själva.  

Slutsatser  

Syftet med studien var att skapa större kunskap om traditioner i förskolan genom att lyssna på 

förskollärares utsagor. Utifrån diskussionen kan vi dra slutsatsen att det är de kulturellt svenska 

traditionerna som har störst utrymme på de undersökta förskolorna. Många av traditionerna 

uppmärksammas av flera förskolor, men på olika sätt, medan andra traditioner är mer specifika 

för någon förskola. Syftet med traditionerna skiljde sig åt utifrån förskollärarnas utsagor, vissa 

hade inget syfte, medan andra utgick från läroplanen. Ännu en slutsats som vi kan dra är att de 

som utgick från läroplanen inte gett utrymme för alla läroplanens strävansmål då de inte 

uppmärksammat traditioner från andra kulturer. Vi har blivit medvetna om att det finns många 

anledningar till att man vill arbeta mer med traditioner, men även anledningar till att det inte 

görs. Förskollärarna har många uppgifter och det är upp till var och en att försöka hitta en balans 

där läroplanens strävansmål eftersträvas.  

Metoddiskussion 

Inför arbetet diskuterade vi vilken metod som var mest lämpad för studien och kom fram till att 

semistrukturerad intervju var den metod som passade oss. Detta var en bra metod för vårt syfte 

då vi fick breda och utvecklade svar samt att vi även hade möjlighet att ställa följdfrågor. Vi 

fick många exempel på hur förskollärare arbetar, men även hur de skulle vilja arbeta vilket gjort 

att vi kunnat förändra vårt syfte. Detta har gjort arbetet ännu mer intressant. Vi är tacksamma 

för att vi valde att spela in intervjuerna då det bidrog till att vi kunde transkribera och sedan gå 

tillbaka och lyssna eller läsa svaren igen vid behov. Hade vi inte spelat in så hade många delar 

i vårt arbete inte blivit lika utvecklade eller ens varit med då det i den delen av processen inte 
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var relevant för arbetet. Transkriberingen har bidragit till att vi har kunnat använda citat från 

förskollärarna, vilket gett mer liv och förtydliganden i arbetet. Vi valde även att lägga in delar 

av transkriberingarna som kopplades till syftet i en tabell, vilket har underlättat arbetet med att 

plocka ut relevanta delar till arbetet och även gett oss möjlighet att se hur stor del av 

förskollärarna som nämnde varje kategori utifrån syftet.   

 

Födelsedagar uppmärksammas enligt studien av hälften av förskollärarna, vilket vi misstänker 

kan bero på att vi formulerat frågorna fel. Detta med tanke på att alla eventuellt inte uppfattar 

födelsedagar som en tradition. Enligt Hailemarin (2016, ss. 64-65) ser varje kultur på saker på 

olika sätt, kulturen påverkar även hur vi agerar och vilka traditioner som uppmärksammas. 

Diskussioner kring vad en tradition i förskolan egentligen är har uppkommit mellan oss 

författare under arbetets gång, vilket har resulterat i att en tradition ur vår synvinkel är allt som 

upprepas årligen och därav är födelsedagar i denna undersökning en tradition.   

 

Tidsmässigt har det varit bra att vi delat på oss och gjort intervjuer i varsin kommun, dels för 

att spara in restiden, men även för att förskollärarna i studien nu kunde välja tid för intervjun 

och anpassa efter sin verksamhet. Hade vi gjort intervjuerna tillsammans hade vi i högre grad 

behövt styra när intervjuerna skulle genomföras. Ännu en sak som sparat tid hade varit om vi 

från början hade kontaktat förskollärarna direkt, istället för att gå via rektorn. Detta då alla 

rektorer inte svarade och inte heller vidarebefordrade vår förfrågan trots att de svarat att de 

skulle göra det. Vi önskar även att vi under intervjuerna ställt en fråga om förskollärarnas 

kulturella bakgrund då det eventuellt kunnat påverka resultatet eftersom den kulturella 

bakgrunden är en del av varje individ. Hwang och Nilsson (2011, ss. 66-68) menar att det vi lär 

oss till stor del påverkas av den kultur man växer upp i. 

Didaktiska konsekvenser 

Det är intressant att se att de traditioner som uppmärksammas i förskolan är djupt rotade, att 

ingen av de förskollärare vi intervjuat anpassat traditionerna efter barngruppen och dess 

individer. Vi tycker det är märkligt att man inte väljer att föra in hur olika kulturella traditioner 

uppmärksammas, oavsett om barngruppen består av olika etniciteter eller inte. Vi anser att det 

är bra att alla barn får ta del av olika traditioner med olika kulturarv. Förskollärare i den svenska 

förskolan kommer genom samhällsutvecklingen mot större mångfald att behöva fundera över 

hur de skulle kunna utveckla arbetet kring traditioner mer och att de också kommer fundera en 

extra gång på vad syftet med att uppmärksamma varje tradition är. I intervjuerna framkom det 

att förskollärarna hade önskemål om hur de skulle vilja arbeta med traditioner, vilket de 

förhoppningsvis kommer att sträva efter att uppnå. Det är viktigt att påminna pedagogerna om 

att lyfta varje barn och dess kultur så att de får känna sig kunniga och att deras kultur och 

bakgrund är viktig. Vår egen syn har vidgats genom detta arbete och vi är mer medvetna om 

vikten av att lyfta fler traditioner från olika kulturer.  

 

Vill man genomföra en liknande studie så vore det intressant att göra intervjuer på religiösa 

förskolor eller enbart på mångkulturella förskolor. En annan intressant synvinkel hade varit att 

endast intervjua de som arbetat länge i yrket eller intervjua pedagoger med olika kulturell 

bakgrund. Detta då det vore intressant att se om personalgruppens kulturella bakgrund påverkar 

vilka traditioner som uppmärksammas.
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BILAGOR 

Bilaga 1-Intervjufrågor 

Uppvärmningsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

• Hur gammal är du? 

Huvudfrågor: 

• Vilka traditioner uppmärksammas på er förskola? 

• Vid behov- firar ni någon mindre tradition (farsdag, Rockasockorna etc.)? 

• Återkommer dessa årligen? 

• På vilket sätt uppmärksammas dessa? 

 

• Vad är syftet med att uppmärksamma just dessa traditioner? 

 

• Har ni förändrat arbetet med traditioner genom åren på din nuvarande arbetsplats? 

• I så fall hur och varför? 

• Om inte, har det sett ut på ett annat vis på någon av dina tidigare arbetsplatser? 

 

• För ni ett samtal med barnen kring varför en tradition uppmärksammas? 

• Pratar ni om den religiösa grunden om sådan finns, varför/ varför inte? 

• Eventuellt- Hur kan man göra för att få mer kunskap kring traditioner? 

 

• Anpassas traditioner efter barngruppen, dvs. deras kulturella och religiösa 

• bakgrund? 

• Ja/Nej, Varför tror du att det är så? 

• Tar ni hjälp av vårdnadshavare för att ta reda på vilka traditioner de firar hemma? I så 

fall på vilket sätt? 

 

• Vilka fördelar ser du med att barn får ta del av varandras kulturer? 

 

• Avslutningsvis - Är det någonting du vill tillägga? 

  



 

 

 

 

Bilaga 2-Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter, Cecilia Gustavsson och Sandra Sandberg, som läser termin sju på 

Högskolan i Borås. Vi kommer skriva vårt examensarbete från vecka 46 år 2019 till vecka 3 år 

2020. Syftet med vår studie är att ta reda på vilka traditioner som uppmärksammas i förskolan 

och vad pedagogerna har för syfte med att lyfta just dessa. Vi kommer att utgå från intervjuer 

med förskollärare som arbetar med de äldre barnen i förskolan för att få reda på hur traditioner 

uppmärksammas. Vi undrar om en av dina förskollärare, som arbetar med barn inom 

åldersspannet 3-6 år, skulle kunna tänka sig att delta i undersökningen genom en intervju som 

vi uppskattar kommer ta cirka 30–45 minuter.   

 

Intervjun kommer att spelas in och sedan kommer materialet att transkriberas och användas i 

vårt examensarbete. När vårt examensarbete är godkänt kommer materialet att förstöras. 

Varken era namn eller namnet på er förskola kommer att synliggöras i examensarbetet, ni 

kommer vara anonyma. Intervjun kommer att äga rum på din förskola eller annan önskad plats 

efter överenskommelse.  

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Gustavsson 

Tel: 073XXXXXXX 

E-post: SXXXXXX@student.hb.se 

 

Sandra Sandberg 

Tel: 073XXXXXXX 

E-post: SXXXXXX@student.hb.se 

 

Handledare 

Susanne Klaar 

Tel: 033–4354371 

E-post: susanne.klaar@hb.se 
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Bilaga 3-Samtyckesformulär 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS  
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT   

                     2019-11-15  
Cecilia Gustavsson och Sandra Sandberg 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig  

Som en del av kursen 11FK75 HT19-2 Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för 

förskollärare 15hp vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att ta reda på vilka 

traditioner som uppmärksammas i förskolan och vad pedagogerna har för syfte med att lyfta 

just dessa. 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

namn, ålder och antal arbetade år inom förskolan samt på din nuvarande arbetsplats. Vi kommer 

att göra intervjuer och dessa kommer att spelas in.  

Uppgifterna kommer att användas för att få ett samband mellan intervjusvar och antal år i yrket.  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).   

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen.  

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.  

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna.  

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.   

  

____________________________  

Underskrift   

  

_____________________________  

Namnförtydligande  

  

_____________________________  

Ort och datum  

 



 

 

 

 

Information om behandlingen av personuppgifter  

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att 

all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med 

gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer 

känd som GDPR.  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 

högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan 

du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella 

kursen med frågor.  

Dina rättigheter  

• Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 

personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag 

med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett registerutdrag kan 

du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd.  

6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla dina 

personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi 

kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi dock 

vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna.  

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, 

dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. Högskolan fattar inte några 

sådana beslut.  

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att 

överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.  

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa sig 

vara felaktiga eller ofullständiga.   

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad eller 

avslutad.  

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.  

12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  

Kontakta oss Personuppgiftsansvarig  

Högskolan i Borås   

501 90 BORÅS  

Tel. 033-435 40 00   

E-post: registrator@hb.se  

Org.nr: 202100-3138  

Dataskyddsombud  

Åsa Dryselius  

E-post: dataskydd@hb.se 
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