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Abstract 

The purpose of this study is to illustrate how teachers in a preschool in Finland 

interpret their way of working on the directives on Finnish religious and cul-

tural heritage, whilst multiculturalism in preschools is increasing. Through 

semi-structured qualitative interviews, six teachers have elaborated on how 

they interpret the directives and their way of working with this. The result 

shows that uncertainty characterizes the teachers and that this is based on ig-

norance of cultures other than the traditional Finnish culture. The teachers tend 

to have a colonial approach with a broad othering, where a clear “us and them”-

culture is visible. The teachers attitude towards other cultures contribute to the 

great cleavage. My interpretation of what this results in is, apart from exclu-

sion, a deteriorated activity for children of other cultures, as they do not receive 

as much planned activities in the same extent as the children with a traditional 

Finnish background. 

Keywords: Finland, hermeneutics, multiculturalism, preschool, religion 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa hur pedagoger i en förskola i Finland beskriver sitt 

sätt att arbeta med de direktiv om Finlands kristna kulturarv som finns i för-

skolans styrdokument, samtidigt som mångkulturaliteten i barngruppen ökar. 

Genom kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer har sex pedagoger berättat om 

hur de tolkar direktiven och sitt sätt att arbeta med detta. Resultatet visar att en 

osäkerhet präglar pedagogerna och att denna osäkerhet bottnar i en okunskap 

kring andra kulturer än den traditionellt kristna. Pedagogerna visar på ett kol-

onialt synsätt med en bred andrafiering, där en tydlig ”vi och de”-kultur kan 

urskiljas. Pedagogernas attityder gentemot andra kulturer bidrar till dikotomi-

seringen. Min tolkning om vad detta resulterar i är, förutom exkludering, en 

försämrad verksamhet för barn av annan kultur, då de inte får en planerad pe-

dagogisk förskolevardag i samma uträckning som de barnen med en tradition-

ellt finsk bakgrund. 

Nyckelord: Finland, förskola, hermeneutik, mångkulturalitet, religion  
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1 INLEDNING  

Studien är genomförd inom temat internationalisering, ett ämne som står mig 

varmt om hjärtat. Jag själv är av finskt ursprung men har vuxit upp i Sverige. 

De finska rötterna finns dock där och jag åker årligen till Finland för att hälsa 

på mina släktingar. I takt med att just släkten har ökat, har även mina erfaren-

heter av den finska förskolan gjort det. När jag påbörjade min förskollärarut-

bildning i Sverige blev den finska förskolan allt mer förundrande. Jag har i allt 

större grad uppfattat att kristendomen är av stor betydelse för Finlands invå-

nare, och förskolan är inget undantag. I takt med att mina erfarenheter av den 

svenska förskolan växte blev detta allt med synbart, och en särskild erfarenhet 

fick mig att vilja skriva den här studien.  

Jag var på dop i Finland, då släkten återigen hade utökats med en ny medlem. 

Under det lilla, intima dopet stod prästen och talade. Efter en stund var det dags 

för någon typ av ramsa, berättelse eller dikt, vad man än vill kalla det. Jag stod 

där, beredd på att endast de äldre personerna skulle följa med i ramsan, men så 

säger prästen: ”välkomna fram då, alla små barn. Den här kan ju ni”. De fem 

barnen, alla i förskoleålder eller strax äldre, gick fram till prästen och så hängde 

de med i ramsan. De hade till och med små handrörelser som de förde under 

ramsans gång. 

Detta fick mig alltså att välja internationalisering när det var dags för examens-

arbete. Jag bär med mig med mig händelsen som en del av den förförståelse 

som ligger till grund för studiens teoretiska utgångspunkt; hermeneutik. 

1.1 Bakgrund 

Den svenska förskolan bygger sin verksamhet på den läroplan för förskolan 

som Skolverket ger ut. Skolverkets skollag är tydlig med att det i förskolan inte 

får finnas religiösa inslag i verksamheten, med undantag för om det sker i 

undervisningssyfte (Skolverket, 2012). Samtidigt säger förskolans läroplan att 

personalen i förskolan har som uppgift att överföra vårt kulturarv till nästa ge-

neration (Skolverket, 2016). Det svenska kulturarvet innebär traditioner och 

värderingar med grund i kristendomen, exempelvis högtiderna jul och påsk 

samt tanken om att behandla andra så som du vill att andra ska behandla dig. 

Traditionerna och värderingarna är alltså kristna kulturarv som barn i förskolan 

ska ta del av, samtidigt som religiösa inslag endast får ske i samband med 

undervisning. Den svenska förskolan hamnar här i en gråzon då undervis-

ningen ofta är integrerad i verksamheten på ett sätt som gör den svår att 
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urskilja. Det kan alltså ses som att den nationella förskolan hamnar i konflikt 

med det mångkulturella uppdraget. 

Sveriges grannland Finland har utvecklat och utvecklar än idag en förskole-

form som allt mer liknar den svenska. År 1983 ändrades landets då 10-åriga 

lag om småbarnspedagogik och fick en paragraf som gav instruktioner om att 

landets förskolor skulle fostra barnen enligt den allmänna kulturtraditionen 

med vårdnadshavarnas samtycke. Lagen ändrades återigen 2015 och paragra-

fen förlängdes med direktiv om att förskolan nu ska ge barnen ”… färdigheter 

att kunna förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och 

ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund” (Lag 

om småbarnspedagogik, 2a§, 8.5.2015/580). Denna gång skrevs ingenting om 

vårdnadshavares samtycke, men däremot skrevs det att vårdnadshavarnas 

övertygelse ska respekteras. Finlands lag om småbarnspedagogik kan liknas 

vid den svenska förskolans läroplan och skollagen som reglerar religiösa inslag 

inom skolverksamheten (Skolverket 2012; Skolverket, 2016). 

I ljuset av både den svenska och den finska förskolans uppdrag gällande kul-

turarv ligger fokuset i den här studien i att undersöka den finska förskolan. Då 

förskoleformerna i båda länderna är så pass lika, är det relevant att undersöka 

hur lagar, regler samt styrdokument tolkas i Finland. Både Sverige och Finland 

är länder vars mångkulturalitet vuxit stort under de senaste åren i samband med 

att länderna tagit emot flyktingar (Migrationsverket, 2017; Suomen pako-

laisapu, u.å.). Som förskollärarstudent i Sverige är det för mig intressant att 

studera hur Finland, ett land mycket likt Sverige i många avseenden, hanterar 

strömmen av nya kulturer i landet, samtidigt som det kristna kulturarvet ska 

vara en del av förskolan. I en nyhetsartikel publicerad på Yle:s hemsida (Yle 

är en finsk nyhetsbyrå) i september 2017 uttalar sig den finska utbildningssty-

relsen om lagändringar och nya direktiv i förskolorna i landet angående relig-

ion i verksamheten. De menar att dessa ska få alla barn att känna sig inklude-

rade i samhället och att en religionsfri småbarnspedagogisk verksamhet lär bar-

nen att vara öppna mot sina medmänniskor. Samtidigt säger de att vissa reli-

giösa inslag fortsatt är tillåtna, exempelvis får förskolan ordna besök till kyr-

kor. 

1.1.1 Min förförståelse 

Då studien lutar sig mot ett hermeneutiskt synsätt bör jag enligt Ödman (2017) 

förmedla min förförståelse till läsaren. Detta för att läsaren lättare ska förstå 

hur jag tolkat det som tagits upp i studien. Längre fram i studien ges även en 

förklaring till vad hermeneutik som teori innebär. 
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Jag går in i arbetet med studien med de kunskaper jag erövrat privat. Jag har 

en stark koppling till Finland i och med att jag är finsk. Jag har bott i Sverige 

hela mitt liv, men årligen besökt Finland och ibland spenderat flera månader åt 

gången där. Jag har en del släkt som de senaste åren gått på förskola i Finland 

och därigenom fått höra hur deras dagar ser ut. Jag har aldrig talat med perso-

nalen, men har fått en inblick i förskolan genom barns perspektiv samt genom 

föräldraperspektiv. Genom denna koppling till Finland har jag förstått att den 

kristna religionen är en stor del av förskolebarnens vardag. Jag fick veta att 

barngrupperna ofta gick till kyrkan och att de vid varje lunch ber en bordsbön.  

Den förförståelse jag bär med mig när jag påbörjar denna studie är alltså att 

kristendomen bär tung vikt i förskolor i Finland och att detta inte enbart gäller 

förskolor med religiös inriktning. Jag bär med mig att barnen redan från 

mycket ung ålder får ta del av ett synsätt på världen som i den kulturen anses 

vara det rätta sättet att leva. 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att belysa hur några pedagoger i en förskola i Finland beskri-

ver sitt sätt att arbeta med de direktiv om Finlands kristna kulturarv som finns 

i förskolans styrdokument, samtidigt som mångkulturaliteten i barngruppen 

ökar. 

1.3 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande fråge-

ställning valts 

❖ Hur tolkar pedagogerna den del av lagen om småbarnspedagogik som 

säger att den pedagogiska verksamheten ska utgå från bland annat lan-

dets kulturtradition? 

❖ Hur tänker pedagogerna i relation till lagen kring sitt arbete med barn 

från familjer med annan religion och kulturtradition än den som lagen 

avser som den ”traditionellt finska”?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I följande kapitel redovisas en sammanfattning av tidigare studier som är av 

vikt för den här studien. Forskning från flera nordiska länder har valts ut för 

att visa att arbetet kring mångkulturalitet inte enbart finns i Finland. Den här 

studien blir därmed även relevant för andra länder. Den kommande forsknings-

översikten kopplas till studiens hermeneutiska förhållningssätt som funnits 

med under studiens gång. Den tidigare forskningen blir alltså ett tillägg till den 

förförståelse som beskrivits i bakgrundskapitlet, och bär vikt vid kommande 

analys och diskussion. 

2.1 Tydliggörande begrepp 

Utifrån tidigare forskning har begrepp valts ut och dessa beskrivs och tydlig-

görs i kommande text för att skapa tydlighet. Begreppen används även i resul-

tatdelen.  

2.1.1 Traditionell finsk kultur 

Med en traditionell kultur menas det levnadssätt som ansetts normativt genom 

att blicka tillbaka på historien. I Finland bottnar traditionerna ur den evange-

lisk-lutherska tron. År 2017 hörde 71,9% av den finska befolkningen till den 

evangelisk-lutherska kyrkan (Kyrkostyrelsen, 2018). Kulturtraditioner är ex-

empelvis påsk, pingst och jul. Levnadssättet i Finland är mycket likt det 

svenska och tanken om att behandla andra som du vill att andra behandlar dig, 

är stor även i Finland. Vidare kan det vara värt att nämna att de flesta inom den 

evangelisk-lutherska kyrkan i Finland döps och även konfirmerar sig, vilket 

hos många människor stärker den kulturella identiteten (Evangelisk-lutherska 

kyrkan i Finland, u.å.). 

2.1.2 Mångkulturalitet 

Mångkulturalitet är en del av studiens syfte. Med mångkulturalitet som be-

grepp i studien, menas ett samhälle med flera världsåskådningar represente-

rade. I den här studien förekommer främst religionsrepresentation, i synnerhet 

kristendomen och islam. 

2.1.3 Kultur 

I studien används kultur som ett övergripande begrepp. Begreppet innefattar i 

den här studien kultur i bemärkelse av ett normativt levnadssätt i ett samhälle 
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och syftar även till de religioner kopplade till kontexten i vilket begreppet fö-

rekommer. 

2.1.4 Andrafiering 

Lamminmäki-Vartia (2010) lyfter en kultur inom förskolan som hon kallar för 

”vi mot de”. För enkelhetens skull används begreppet andrafiering i den här 

studien. Med andrafiering menas, i likhet med Lamminmäki-Vartia, den tyd-

liga separering som görs mellan barn med kristen bakgrund och barn med an-

nan bakgrund än den traditionellt finska. En andrafiering skapas genom ett sär-

hållande och värderande sätt att tala om och organisera barngrupperna i för-

skolan. 

2.1.5 Kolonialt och postkolonialt synsätt 

Ett kolonialt synsätt kan tolkas som en historisk bakgrund till andrafieringen 

och mångkulturaliteten. Synsättet innebär att se den västerländska kulturen 

som överst i makthierarkin och att den är att betrakta som det normativa. Detta 

till följd av att den västerländska kulturen bidragit till framväxten för det mo-

derna samhället. Stuart Hall har kallat fenomenet för ”the West and the rest” 

(ref. till i Nationalencyklopedin, 2017). Den postkoloniala teorin ifrågasätter 

det koloniala synsättet och menar att denna bland annat bidrar till rasism (Nat-

ionella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

2.2 Mångkulturalitet i förskolan 

Silja Lamminmäki-Vartia (2010) har i sin licentiatuppsats studerat religion och 

kulturfostran i en förskola i Finland för att se hur religion yttrar sig i förskolans 

vardag samt vilket språkbruk pedagogerna vid förskolan använder när det gäl-

ler religion och kulturfostran. Genom intervjuer och deltagande observationer 

visade det sig att pedagogers osäkerhet och attityder färgar av sig på verksam-

heten. Främst markerades skillnaden mellan de barn med, för Finland, tradit-

ionell kristen bakgrund och de barn med islam som religion. Framförallt bidrog 

matstunderna till en uppenbar ”vi och de”-kultur, där både barn och pedagoger 

gjorde skillnad på barn utifrån deras bakgrund. En annan situation som bidrog 

till att andrafieringen upprättades var under högtider som påsk och jul. Dessa 

högtider firades genom att uppmärksamma den kristna bakgrunden till högti-

derna, och barngruppen separerades då på basis av aktivitet och vårdnadsha-

vares önskemål. Det förekom även att pedagogerna gjorde egna tolkningar om 

vad enskilda barn fick och inte fick göra. 
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Lamminmäki-Vartia (2010) lyfter attityden pedagoger har gentemot barn med 

annan kultur än den traditionellt finska. I sin studie kommer hon fram till att 

pedagogers egna attityder och fördomar om barn med annan bakgrund, påver-

kar deras arbete med kultur och religion på ett övergripande plan inom försko-

lans verksamhet. Vissa av de intervjuade pedagogerna ansåg att den ökade 

mångkulturaliteten i barngruppen kunde ses som ett hot mot den finska kultur-

traditionen. De tänkte då särskilt på de muslimska barnen. Genom vidare in-

tervjuer uppdagades det att detta bottnade i pedagogernas okunskap kring 

andra kulturer, någonting som också fick pedagogerna att skjuta ifrån sig an-

svaret om att se till alla de kulturer som fanns representerade i barngruppen.  

Kuusisto (2017) har studerat vilka uppfattningar om världsåskådningar som 

finns i den finska förskolan. Kuusisto menar att det i Finland finns gamla och 

nya uppfattningar om vad mångkulturalitet innebär. Den gamla synen innefat-

tar minoritetsgrupperna i Finland medan den nya synen innebär att man är öp-

pen för en global migration. Med detta som bakgrund menar Kuusisto att 

mångkulturaliteten i de finska förskolorna har ökat, medan många ändå har 

kvar den gamla synen på vad mångkulturalitet innebär. Enligt Kuusisto påver-

kas förskolevardagen av att pedagogerna i förskolan har olika syn på vad 

mångkulturalitet innebär, till den grad att en osäkerhet finner sig hos pedago-

gerna i fråga om kultur och religion i förskolan. De olika perspektiven leder 

till ett särhållande mellan vi och de, en andrafiering, och att ett exkluderande 

samhälle bildas. Osäkerheten leder till att pedagogerna av vana för de kristna 

kulturtraditionerna vidare, men rör inte vid de övriga religioner, kulturer eller 

världsåskådningar som finns representerade i barngruppen.  

Studien visar vidare att det är förskolans hektiska vardag som inte alltid möj-

liggör för reflektion och diskussion bland pedagogerna (Kuusisto, 2017). Per-

spektiven om mångkulturalitet förblir därför en faktor i de ökade klyftorna i 

mångfalden. Detta gynnas inte av att religion och världsåskådning enligt Kuu-

sisto (2017) i allt större grad blir en privat fråga i Finland. Styrdokumenten för 

de finska förskolorna blir därför otydligare, då tolkningsutrymmet i dessa 

växer. 

2.3 Högtidsmarkering 

Puskás och Andersson (2017) har studerat hur förskollärare i en mångkulturell 

förskola i Sverige förmedlar meningen av att fira de svenska kulturtradition-

erna. Författarna menar att förskolan kan ses som en viktig social agent i arbe-

tet med att få barnen att leva efter de fundamentala värderingarna som Sveriges 

samhälle vilar på. Värderingarna är en del av de kulturtraditioner som den 

svenska läroplanen (Skolverket, 2016) säger att förskollärare ska förmedla till 



”Då delar jag upp barnen utifrån om de är muslim eller finsk” Susanna Tulinen 

7 

 

barnen och bygger på den kristna religionen. Kulturtraditionerna kan även ses 

som en viktig social agent i förskolans vardag, då den ofta bidrar till att både 

barn och förskollärare uppfattar sig själva som en del i en större helhet.  

Resultaten från studien (Puskás & Andersson, 2017) visar att förskollärarna för 

en kamp mellan att bevara och förmedla de traditioner Sverige har, samtidigt 

som de agerar agenter för förändring och nytänkande. Förskollärare försöker 

alltså hitta en balans i att anpassa barnen till det svenska samhällets norm och 

parallellt med detta ha ett barncentrerat perspektiv där de ska ta tillvara på bar-

nens syn på världen. Vidare visar resultaten att en osäkerhet präglar förskollä-

rarna som deltagit i studien. Orsaken till osäkerheten kunde vara en följd av att 

förskollärarna inte hade tillräckligt med kunskap inom religion som ämne. På 

grund av kunskapsbristen fann därför förskollärarna det svårt att hitta gränsen 

mellan kultur och religion. Författarna drog även slutsatsen att osäkerheten 

kunde bottna i läroplanens otydlighet. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

säger att kulturtraditioner ska förvaltas och förmedlas, men den anger inte om 

religionen är en del av de traditionerna. Ytterligare en orsak som eventuellt 

bidrog till förskollärarnas osäkerhet var, enligt författarna, att förskollärare 

kanske hade kunskapen men då istället ansåg ämnet religion förknippat till 

högtider, för komplext för barnen att förstå, och därför inte kunde hitta ett me-

ningsfullt tillvägagångssätt att förmedla detta på. 

Puskás och Andersson (2017) lyfter det viktiga i förskollärarnas roll i att fun-

gera åt båda hållen när det handlar om kulturtraditioner; traditionella och 

nytänkande. Samtidigt lägger de tyngd vid att arbetet med detta präglas av en 

osäkerhet bland förskollärare som kan bottna i flera orsaker, bland annat det 

stora tolkningsutrymmet i den svenska läroplanen (Skolverket, 2016) som sä-

ger att religionen är en del av kulturtraditionerna i Sverige, om än inte i klar-

text.  

Toft och Rosland (2014) diskuterar i sin studie varför bara kristna högtider 

uppmärksammas i Norges förskolor. Den norska läroplanen är enligt Toft och 

Rosland tydlig med att högtider från alla religioner representerade bland bar-

nen i förskolan ska uppmärksammas. Trots att läroplanen inte ger förskolans 

pedagoger stort tolkningsutrymme gällande ämnet, visar studien att många av 

de undersökta förskolornas pedagoger inte är särskilt bekanta med just stycket 

om att uppmärksamma även andra religioners högtider. Toft och Rosland be-

skriver detta som en skillnad mellan den formella och den uppfattade läropla-

nen och betonar att en överensstämmelse mellan den formella och den uppfat-

tade läroplanen inte per automatik leder till att kraven uppfylls. I studien ut-

trycker pedagogerna en osäkerhet kring arbetet med den ökade mångkulturali-

teten och att de kristna högtiderna numer endast firas för att det hör till den 
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norska traditionen. Pedagogerna menar att den ökade mängd barn av annan 

bakgrund än den traditionellt norska, bidrar till att även de kristna högtiderna 

inte uppmärksammas på samma nivå som tidigare. I studien framkommer dock 

ingen uttalad ovilja om att fånga in fler religioners högtider, snarare är detta 

kopplat till den okunskap de känner inom området.  

Krogstad och Hidle (2015) har undersökt i vilken grad den muslimska högtiden 

eid al-fitr uppmärksammas. Högtiden är viktigt inom islam då den innebär 

markering för att ramadan är avslutad. Precis som Toft och Rosland (2014) 

utgår studien från Norges läroplansmål som säger att högtider från alla relig-

ioner representerade i barngruppen ska uppmärksammas. Resultatet av Krogs-

tad och Hidles studie visar att 38% av förskolorna de undersökt markerar denna 

högtid från islam. Vidare visar resultatet att dessa förskolor gör det i syfte om 

att bekräfta de muslimska barnen, snarare än att rikta sig mot barnen som hel 

grupp. Detta för att de muslimska barnen skulle känna att deras bakgrund blev 

tagen på allvar. Det visade sig också att vårdnadshavarna var en stor del av 

markeringen av eid al-fitr. Det var vårdnadshavarna som tog med traditionell, 

muslimsk mat till förskolan och berättade om högtiden för barnen. Vårdnads-

havarnas delaktighet visade sig ha positiv effekt för pedagogerna, som i inter-

vjuerna sa att de kände sig säkrare i sitt framtida arbete kring högtidsmarke-

ring. 

2.4 Sammanfattning 

Den forskning som lyfts fram visar tydligt att de pedagoger i förskolor som 

intervjuats bär på en osäkerhet kring arbetet med det den ökade mångkultura-

liteten bär med sig. Gemensamt för denna skara forskning är också att de tillhör 

nordiska länder där styrdokument för förskolan lyfter det viktiga arbetet med 

mångkulturalitet. Det går alltså att se att problemet inte bara ligger i Finland, 

utan även i bland annat Sverige. Då den här studien undersöker en förskola i 

Finland, är det av vikt att synliggöra att ett mångkulturellt arbete inte enbart 

sker i den förskolan. Förskolepedagoger i olika länder ska arbeta med att upp-

märksamma olika kulturers högtider, men attityder och förhållningssätt påver-

kar arbetet. En exkludering av barn med annan kultur skapar en andrafiering 

och bidrar till en förskola där styrdokumentens mål inte uppfylls. Den gemen-

samma nämnaren i den forskning som lyfts tycks vara den okunskap pedago-

gerna uttrycker. 
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3 VETENSKAPSTEORETISKT PERSPEKTIV 

I studien används hermeneutik som det vetenskapsteoretiska perspektivet. I 

följande kapitel ges en förklaring till vad hermeneutik innebär och hur den ap-

plicerats i studien. Vidare ges även en kort sammanfattning av de begrepp som 

lyfts ur forskningsöversikten, samt ett par nya begrepp, som även kommer att 

användas när studiens resultat presenteras. 

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutik innebär enligt Ödman (2017) tolkningslära. Du tolkar och förstår 

en företeelse och förmedlar detta vidare utifrån dig själv. Ett hermeneutiskt 

synsätt innebär att det du tolkar, förstår och förmedlar baseras på den förför-

ståelse du har om företeelsen. Enligt Ödman kan en människa som studerar sin 

omvärld aldrig ställa sig utanför sig själv. Allting är alltså högst subjektivt. 

Vidare medger hermeneutiken att omvärlden och olika företeelser kan förstås 

på flera sätt. Jag tolkar och förstår den här företeelsen på det här viset och du 

tolkar och förstår företeelsen på det viset. Det innebär inte att en av oss har fel. 

Snarare innebär det just att vi har tolkat och förstått på olika vis och att våra 

synvinklar på verkligheten bör komplettera varandra. Ödman (2017) beskriver 

detta som komplementaritetsprincipen, och menar att det är eftersträvansvärt 

med ett samspel mellan olika synsätt. 

Ett kärnbegrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, eller den 

hermeneutiska spiralen. Ödman (2017) beskriver den hermeneutiska cirkeln 

som ”vi går från del till helhet och helhet till del” (Ödman, 2017, s. 99). Att 

det är just en cirkel, eller också spiral, är för att hermeneutiken inte har en 

definitiv början och inte heller ett definitivt slut. Anna Rantala (2016) visar i 

sin avhandling att hon instämmer till viss del, men menar att studerandet av en 

företeelse börjar med förförståelsen om det som ska studeras. Därefter delas 

den i mindre delar och genom det bildas ny kunskap som då blir en helhet. 

Helheten bidrar med ny kunskap som sedan delas i mindre delar och återigen 

bidrar med ny kunskap. Spiralen har inget slut, utan det är upp till forskaren att 

låta syftet och frågeställningarna utgöra avslutet i just den studien.  

Ett begrepp som kan kopplas till den hermeneutiska cirkeln/spiralen är totali-

sering, något Ödman (2017) beskriver såhär: 

En totalisering överskrider […] en annan totalisering genom att omfatta en 
större del av verkligheten och samtidigt omsluta det tidigare perspektivet. […] 
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Historien kan inte uppvisa några slutgiltiga totaliseringar. Det existerar endast 
en process av totalisering, de-totalisering och re-totalisering. 

(Ödman, 2017, s. 66–67)  

Min tolkning är att de två begreppen i princip innebär samma sak. En kunskap, 

en totalisering, delas i delar, de-totaliseras, och leder till ny kunskap som leder 

till en ny helhet, en re-totalisering. Detta fortskrider likt en mask som blir äten 

av en större mask, som blir äten av en större mask och så vidare. 

I den här studien avgränsas den hermeneutiska spiralen. Den börjar med den 

förförståelse som beskrivits i bakgrundskapitlet längre upp, går vidare genom 

den tidigare forskningen och slutar när jag tycker att mina frågeställningar be-

svarats. 

3.2 Relevanta begrepp 

I forskningsöversikten lyftes begrepp relevanta för studien. Då dessa även an-

vänds som del av det presenterade resultatet, återupprepas de kort även här. 

Den traditionellt finska kulturen innebär alltså det historiskt normativa lev-

nadssätt enligt den evangeliskt-lutherska tron. Mångkulturalitet syftar till ett 

samhälle med flera världsåskådningar representerade, i den här studien särskilt 

religionsrepresentation. Kultur ses som ett övergripande begrepp och anspelar 

på det normativa levnadssättet i ett samhälle. Det syftar även till de religioner 

kopplade till kontexten i vilket begreppet förekommer. Med andrafiering me-

nas den tydliga separering som görs mellan barn med finsk bakgrund och barn 

med annan bakgrund än den traditionellt finska. Det koloniala synsättet inne-

bär att se den västerländska kulturen som överst i en makthierarki, medan den 

postkoloniala teorin menar att detta bidrar till bland annat rasism. Min tolkning 

av det koloniala synsättet, och hur jag också väljer att applicera det till studien, 

är att den bidrar till en dikotomi. I studien ses det koloniala synsättet som en 

förlängd arm till andrafiering och mångkulturalitet. Med det menar jag alltså 

att jag uppmärksammar ett kolonialt synsätt genom att själv analysera intervju-

erna med en postkolonial blick.  

4 METOD 

I kapitlet redogörs för vilken metod som valts för studien. Jag går igenom hur 

urvalet av informanter gick till, hur insamlande av data gjordes och bearbeta-

des samt etiska ställningstaganden som funnits i tankarna genom hela studien. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 



”Då delar jag upp barnen utifrån om de är muslim eller finsk” Susanna Tulinen 

11 

 

4.1 Metodval 

Studien syftar till att ta reda på hur pedagoger vid en finsk förskola i Finland 

beskriver sitt sätt att arbeta utifrån de riktlinjer om landets kristna kulturarv 

som finns i förskolans styrdokument. Detta samtidigt som mångkulturaliteten 

i barngruppen ökar. Kvalitativa intervjuer har valts ut som lämplig metod för 

syftet. Kvalitativa intervjuer har som mål att lyfta åsikter, synpunkter, erfaren-

heter och upplevelser (Bryman, 2011), vilket passar studiens syfte. Då studien 

är riktad mot en förskola intervjuas endast pedagoger från denna förskola med 

målet att gräva djupare i hur tankarna går just där. Dessa kvalitativa intervjuer 

ger ingen absolut sanning då de intervjuade endast kan ge subjektiva svar. In-

tervjuerna var halvstrukturerade för att låta de intervjuades diskussioner till 

viss del verka vägledande. En intervjuguide (se bilaga 1) användes för att ändå 

ha en ram för diskussionerna. 

4.2 Urval 

Av de tre förskolor som kontaktades för den här studien var en svenskspråkig 

och de andra två finskspråkiga. Då den svenskspråkiga förskolan visade in-

tresse till att delta i studien, gjordes ett bekvämlighetsurval – med svenska som 

mitt modersmål ansåg jag att språkbarriären skulle vara mindre av ett hinder 

om båda parterna talade samma språk. Några speciella kriterier på pedagogerna 

fanns inte mer än att de skulle vara anställda på förskolan, verksamma i verk-

samheten och vara tillgängliga de veckor jag föreslagit. 

Sex pedagoger har intervjuats i studien. De var alla barnskötare och förskollä-

rare och hade 3–26 års yrkeserfarenhet. 

4.3 Genomförande 

Ett informationsbrev skickades till förskolans föreståndare som vidarebeford-

rade detta till pedagogerna. Jag uttryckte önskan om att få intervjua två peda-

goger åt gången och därmed genomföra gruppintervjuer. Av de tänkta inter-

vjuerna blev tre genomförda och sammanlagt har sex pedagoger verksamma i 

förskolan intervjuats. Bryman (2011) menar att gruppintervjuer kan ge fördelar 

som kanske inte är möjligt vid individuella intervjuer. Bland annat kan delta-

garnas perspektiv och synsätt framkomma på ett annat sätt genom de diskuss-

ioner i gruppen som eventuellt uppstår. Detta har väglett mig i valet om att 

genomföra intervjuerna med två pedagoger åt gången.  

Vid tillfällena för intervjuerna träffades vi på den plats pedagogerna föreslagit. 

Vi hälsade och jag återgav kort det som stor i informationsbrevet; att 
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pedagogernas identitet i det färdiga arbetet inte kommer att gå att identifiera, 

att de närsomhelst utan närmare motivering kunde dra sig ur studien, att in-

samlade data förvaras oåtkomligt och att studien kommer att presenteras i form 

av examensarbete på Karlstads universitets databas. Därefter fick jag de på-

skrivna informationsbreven från pedagogerna och därigenom även deras infor-

merade samtycke. Innan intervjun påbörjades berättade jag om upplägget; att 

det var en semistrukturerad intervju där fokus för svaren på frågorna var peda-

gogernas upplevelser, erfarenheter och perspektiv. Jag startade sedan min mo-

biltelefon för att spela in intervjun. Intervjuerna avslutades med att jag innan 

sista frågan uppmärksammade informanterna och att intervjun snart var slut. 

Pedagogerna fick efter sista frågan även själva tillägga något om de ville. Där-

efter tackade jag för mig. Utöver tiden som gick åt till att gå igenom informat-

ionsbrevet, tog intervjuerna mellan 30 och 40 minuter. 

Informationsbrevet (se bilaga 2) skiljer sig från den här studiens syfte. Anled-

ningen är felaktiga tolkningar från min sida. Mina missuppfattningar uppdaga-

des efter att informationsbreven skickats ut, men innan intervjuerna skulle ge-

nomföras. Pedagogerna som berördes fick därför vid intervjutillfällena muntlig 

information om ändringarna. 

4.4 Bearbetning av material 

Intervjuerna transkriberades så snart de var genomförda. De inspelade inter-

vjuerna har noggrant lyssnats igenom och ordagrant skrivits ned. I bästa möj-

liga mån har sådant som inte ordagrant uttalats skrivits ned, samt sådant som 

ansetts ha betydelse för analys av intervjuerna. Detta var exempelvis beto-

ningar, pauser, när någon blev avbruten och när någon bytte spår mitt i en me-

ning. Transkriberingarna har främst använts till att plocka ut citat från och 

skriva in i studien, men har även använts för att genom olika färger synliggöra 

var studiens två frågeställningar kan urskiljas. Utöver detta har jag lyssnat på 

de inspelade ljudfilerna flera gånger om för att verkligen försöka tolka och 

förstå pedagogerna på bästa möjliga sätt. Westlund (2015) menar att detta är 

viktigt, då ett hermeneutiskt förhållningssätt i ett analysarbete innebär att låta 

insamlade data tala till forskaren, istället för att forskaren ska överösa data med 

frågor.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2017) listar fyra allmänna huvudkrav alla forskare, studenter 

inkluderat, ska förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav finns i tankarna genom 
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hela studien. Nedan följer en förklaring om vad de fyra kraven innebär, samt 

hur de integrerats i studien. Noterbart är dock att alla kraven överlappar 

varandra (Bryman, 2011). 

4.5.1 Informationskravet 

Med informationskravet menar Vetenskapsrådet (2017) att deltagare i studien 

av forskaren ska ha fått all nödvändig information angående studiens syfte. 

Deltagarna ska även veta om att deras deltagarna är helt frivilligt och att de när 

som helt kan avbryta sin medverkan. När deltagare till studiens söktes skicka-

des förfrågningar till förskolor med hjälp av ett informationsbrev. I brevet stod 

allt detta. Innan varje intervju startade gick vi även tillsammans igenom in-

formationsbrevet för att det inte skulle finnas några frågetecken kring vad del-

tagarnas medverkan innebar. 

4.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna ska ha gett sitt samtycke till forskaren in-

nan deltagarens medverkan börjar. Genom informationsbrevet har deltagarna 

givit sitt informerade samtycke, vilket innebär att deltagarna haft klart för sig 

vad studien innebär, vilken deras roll i studien är, att de godkänner dessa, vill 

medverka och de har sedan givit mig ett påskrivet papper på detta. Att de givit 

en underskrift där de godkänt deras medverkan, tar dock inte bort deras rätt att 

när som helt dra sig ur studien. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet (2017) menar att konfidentialitetskravet innebär att deltagar-

nas uppgifter ska behandlas med största möjliga försiktighet. Ingen utomstå-

ende ska ha tillgång till deltagarnas personuppgifter och det är upp till forska-

ren att ingen obehörig kommer åt dem. Konfidentialitetskravet innebär också 

att i den slutliga studien ska inte deltagarna gå att identifiera och att insamlade 

data ska förstöras när studien är publicerad. Under den här studiens gång har 

de inspelade och transkriberade intervjuerna förvarats på ett säkert ställe. I stu-

dien benämns pedagoger och den aktuella förskolan med fingerade namn och 

går därför inte att identifiera. Vid studiens slut har insamlade data förstörts. 

4.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade data där deltagare medverkat endast får 

användas till den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2017). Det är med andra 

ord inte tillåtet att överlåta insamlade data till någon annan forskare, då 
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deltagarna alltid har full rätt att veta till vad deras medverkan används. För min 

del innebär detta exempelvis att ingen kurskamrat har haft tillgång till insam-

lade data och att materialet har förstörts i samband med studiens publicering. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet menas om studiens forskningsfrågor och insamlingsteknik är re-

levanta för att uppnå studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med 

den här studien är att undersöka hur pedagoger tolkar både förskolans styrdo-

kument gällande pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i landets kultur-

tradition, samt hur de beskriver sitt sätt att arbeta med detta utifrån den ökade 

mångkulturaliteten. Validiteten har stärkts genom att jag använt mig av kvali-

tativa intervjuer för att komma åt pedagogernas tolkningar, att forskningsöver-

sikten berör samma fenomen som valts att undersökas i denna studie, samt att 

resultatet har utgångspunkt i de genomförda intervjuerna.  

Med reliabilitet menas om resultatet av en studie skulle bli densamma om den 

skulle genomföras av en annan forskare vid ett annat tillfälle. Jag försöker i 

den här studien vara evident i fråga om genomförande och bearbetning och 

strävar därmed efter hög reliabilitet. Intervjuer har genomförts halvstrukturerat 

och i grupper om två informanter, där frågorna till viss del styrts av informan-

ternas svar och diskussioner, vilket påverkar reliabiliteten. Reliabiliteten skulle 

förmodligen varit högre om frågorna var formade med slutna svarsalternativ. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att en alltför hög reliabilitet å sin 

sida, påverkar resultatet då ett gott intervjuresultat bygger mycket på att fors-

karen kan följa upp nya lovande infall. Studiens reliabilitet påverkas dessutom 

av att forskningsansatsen är hermeneutisk och alltså till viss del bygger på tolk-

ningar gjorda av mig som forskare.  

Studiens generaliserbarhet handlar om i vilken uträckning studiens resultat kan 

anses gälla i allmänhet (Thornberg & Fejes, 2015). Studien behandlar ett soci-

alt fenomen, vilket Thornberg och Fejes anser är för föränderliga för att kunna 

generaliseras. Den här studien kan alltså inte bidra med generell kunskap, men 

kan ses som ett perspektiv och redovisa för hur en enskild individ uppfattar ett 

visst fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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5 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras den insamlade data som besvarar studiens fråge-

ställningar. De intervjuade pedagogerna kallas här för Aino, Sirpa, Ritva, Le-

ena, Heidi och Elina. Pedagogernas namn är utbytta för att garantera deras ano-

nymitet. Leena, Sirpa, Ritva och Aino arbetar tillsammans på en förskoleav-

delning för stora barn, 4-5år, och Heidi och Elina arbetar på en småbarnsav-

delning, 1-3år. De arbetar alla på samma förskola, en förskola som här kallas 

för Kotten. Intervjuerna skedde alltså i tre omgångar, där två pedagoger deltog 

åt gången. I kapitlet särskiljs inte intervjuerna, utan vävs samman till löpande 

text.  

Då studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, utgör mina tolkningar av 

svaren från intervjuerna en stor del av resultatet. Jag tolkar alltså svaren och 

ställer dessa tolkningar mot studiens frågeställningar. 

5.1 Pedagogik utifrån landets kulturtradition 

Frågan om hur pedagogerna tolkar den del av lagen om småbarnspedagogik 

som säger att den pedagogiska verksamheten bland annat ska utgå från landets 

kulturtradition, var inte lätt för pedagogerna att svara på. Gemensamt för alla 

intervjuer var att pedagogerna gick in i en diskussion med varandra om feno-

men som skiljer Finland och andra länder åt. Den traditionella kulturen för 

Finland, då särskilt kristendomen, ställdes mot islam som religion och sätt att 

leva. Aino gav under intervjun exempel på hur hon anser att vårdnadshavare 

till barn med utländsk bakgrund på Kotten inte gör skillnad på i vilket land och 

i vilken kultur de lever i. Ritva svarade då att det ofta händer att invandrare tar 

med sig de tankar de hade i sitt hemland och inte verkar förstå att finländare 

lever på ett annat sätt. Diskussionen mellan Aino och Ritva tolkar jag som ett 

sätt till andrafiering från deras sida. De diskuterar ”vi” och ”de” där ”vi” är 

typiska finländare och ”de” är folk från andra länder. Detta blir särskilt tydligt 

när frågan om ifall de uppmärksammar högtider från andra religioner kommer 

upp. Både Aino och Ritva visar på osäkerhet kring frågan och menar att de inte 

känner till många högtider från andra kulturer. De börjar diskutera ramadan, 

men kommer sedan fram till att barn inte kan tillåtas delta i en högtid där man 

fastar, varpå Aino säger: 

Ja, så är det nog. Det är ju inte riktigt att låta barn gå utan mat. Det är ju också 
en del av Finland, att vi tar hand om våra barn ordentligt. 
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Min tolkning är att Aino här ger uttryck för ett kolonialt synsätt. Att den väs-

terländska kulturen som Finland är en del av, står högre än östländerna, då 

barnen i Finland tas om hand ”ordentligt”. Det dras alltså längre än att peda-

gogerna i fråga andrafierar genom att ge exempel på något de själva varit med 

om, utan de tar till att hela Finland gör på ett visst sätt, kontra östländer som 

gör på ett annat sätt.  

Vidare ställde jag frågan hur pedagoger rent praktiskt arbetar med pedagogik 

utifrån de finländska kulturtraditionerna. Några tydliga svar fick jag inte och 

pedagogerna visade återigen en osäkerhet i sina svar. Ingen av de intervjuade 

pedagogerna kunde på rak arm ge ett konkret exempel, snarare gled diskuss-

ionerna in på kristendomen. Heidi och Elina diskuterade kyrkans högtider och 

menade att då Finland är ett kristet land, är det viktigt att gå till kyrkan. De 

berättar att de går till kyrkan en gång i månaden tillsammans med de barn som 

får lov av sina vårdnadshavare att göra det. 

Elina: En gång i månaden går vi till en så kallad mini-kyrka, eller knatte-kyrka. 
Så går vi alltså till församlingshemmet och där har vi en präst som håller i en 
liten pratstund. Alltså som en predikan fast att det inte är en predikan. Och så 
sjunger vi psalmer med barnen. Och där deltar de barnen vars föräldrar har 
gett lov. 

 

Heidi berättar också att det ibland kommer en präst till förskolan och håller en 

”tillbedjan”. Även här deltar endast de barn vars vårdnadshavare har sagt att 

det går bra. Pedagogerna menar alltså att de inte kan ge exempel på hur de 

arbetar med pedagogik utifrån Finlands kulturtradition, samtidigt som de be-

skriver just en sådan aktivitet. Det kan vara så att aktiviteten inte är planerad 

utefter det Finlands lag om småbarnspedagogik säger om just kulturtraditioner. 

Det kan alltså vara så att pedagogerna inte tolkat lagen på så vis att de anser att 

de kyrkliga besöken räknas som aktiviteter bundna till den.  

Under intervjun med Heidi och Elina framkom att de ibland gör egna tolk-

ningar om vad vissa barn får delta i för aktiviteter, och vad de inte får delta i. 

Heidi säger så här i en diskussion mellan henne och Elina när de får frågan om 

deltagandet i de kristna aktiviteterna är upp till barnet eller vårdnadshavarna: 

Jo, men alltså, jag… Jag har inte frågat föräldrarna om varenda liten sak. Om 
jag vid matbordet när det är påsk tänker prata om påsken och varför den 
finns, så frågar inte jag alltid alla föräldrar om deras barn får höra det jag tän-
ker berätta. Alltså, då vet jag ju att vi ska sitta i två rum och då delar jag upp 
barnen utifrån om dom är muslim eller finsk. 
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Värt att notera är också att Heidi säger ”muslim eller finsk”, något jag återigen 

tolkar som ett sätt att andrafiera, och i längden även kopplar till resterna från 

ett kolonialt synsätt från pedagogernas sida. Pedagogernas egna tolkningar gäl-

ler även diskussionerna mellan barn och pedagoger. Vid frågan om hur samta-

len kring existerandet av en Gud hanteras, berättar Aino att hon försöker tala 

sig runt ämnet. När Ritva frågar henne på vilket sätt hon gör det, säger Aino 

att hon nog ändå mer tryckt på att det finns en Gud än att det inte skulle finnas 

en.  

5.1.1 Sammanfattning 

Det går alltså att se en osäkerhet från pedagogerna när landets kulturtradition 

diskuteras. I botten vilar en okunskap som ger upphov till den andrafiering som 

genomlyser samtalen pedagogerna emellan. Istället för att försöka diskutera 

och komma fram till konkreta arbetssätt de har kring att arbeta med den peda-

gogiska verksamheten utifrån landets kulturtradition, förs diskussionerna till 

deras erfarenheter av barn och familjer från annan kultur. Vidare ses ett förgi-

vettagande hos pedagogerna som utför egna tolkningar om vilka barn som får 

delta i vilka aktiviteter. Hermeneutiskt kan detta förstås som att de använder 

sin förförståelse, fördomarna, för att tolka ett fenomen. Detta blir sedan en ny 

förförståelse för nästa fenomen som dyker upp. 

5.2 Pedagogik utifrån mångkulturalitet 

Studien söker svar på hur pedagogerna tänker kring den pedagogiska verksam-

heten med utgångspunkt i Finlands kulturtradition, samtidigt som de ska ta 

hänsyn till mångkulturaliteten i barngrupperna. Finlands lag om småbarnspe-

dagogik säger att högtider från alla religioner och kulturer i barngruppen ska 

uppmärksammas och att alla barn ska få kunskap om sin egen tillhörighet (Lag 

om småbarnspedagogik, 2a§, 8.5.2015/580). Dock framkom det i intervjuerna 

att majoriteten av de intervjuade pedagogerna inte hade kunskap om vilka 

andra högtider som finns inom andra kulturer. När Aino och Ritva fick frågan 

om de uppmärksammar högtider från de kulturer som finns representerade i 

barngruppen, framkom det att de endast kände till ramadan. Även under inter-

vjun med Leena och Sirpa trädde en okunskap inom ämnet fram: 

Sirpa: Men hur firar ortodoxa ens jul? Gör de det överhuvudtaget? 
Leena: Jag vet faktiskt inte. Jag har kompisar på Facebook som är muslimer 
och de firar ju jul, men jag tror inte att de firar på samma sätt som vi, att Jesus 
föddes. De firar nog mer jultomten och ger presenter till varandra. Jag vet 
inte. 
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Jag tolkar pedagogernas okunskap som en grund till attityderna de har gente-

mot andra kulturer än den traditionellt finska. Enligt pedagogerna själva utgör 

cirka en tredjedel av deras barngrupper av barn från annan kultur. Trots detta 

är kunskaperna kring dessa kulturer ytterst knapphändiga. Samtidigt berättar 

Aino att de har ett par medarbetare som är ortodoxa, men att pedagogernas 

världsåskådning inte får hindra dem från att göra sitt arbete. Detta kom på tal 

när Aino och Ritva diskuterade huruvida dessa pedagoger ska vara med vid 

aktiviteter där kristendomen är i fokus. De var överens om att förskoleverk-

samheten ska ha en tydlig grund i landets kulturtradition och menade samtidigt 

att det bästa vore om alla pedagoger även levde utefter den. Liknande tankar 

framkom även under diskussionen mellan Leena och Sirpa som menade att 

besöken till kyrkan var bra för allas etik och moral. Sirpa berättade att hennes 

åsikt är att i kyrkan får både barn och vuxna lära sig rätt och fel och hur man 

beter sig som människa. 

Elina uttrycker under diskussionen med Heidi en önskan om att göra förskolans 

verksamhet mindre exkluderande. Hon menar att i en barngrupp där många 

barn har en annan kultur, borde man uppmärksamma detta och ge de barnen en 

översiktlig bild av vad exempelvis islam innebär och vad fokus i den religionen 

är. Heidi stämmer in och menar att hon tycker att bordsbönen borde återinföras 

till förskolan, men för att inte exkludera de muslimska barnen ska de också få 

en egen typ av bordsbön. 

Heidi: Jag tycker att bordsbönen är en viktig del av vår kultur, men jag tycker 
att man ska ha var barns religiösa bakgrund i beaktning och tänka att alla är 
lika värda. För om det bara finns en muslim och tretton finländare så blir ju 
muslimen snabbt lite bortglömd och bortprioriterad. 

 

Heidi motiverar alltså sin tanke ytterligare med att medge att en muslim i en 

skara ”finska” barn snabbt blir lite bortglömd och bortprioriterad. Hon är dock 

noga med att påpeka att hennes åsikt är att om muslimerna ska uppmärksam-

mas mer, så ska även de finska barnen uppmärksammas mer. Återigen är det 

noterbart att en pedagog benämner barn med olika kulturer för muslimer och 

finländare. I barngrupperna finns även ortodoxa, ateister samt hinduer. Samti-

digt går här att tolka lite av ett postkolonialt tänkande, där ett ifrågasättande av 

det koloniala synsättet sker. De medger båda på ett sätt att förskolan är exklu-

derande, och därmed att den bidrar till en dikotomi. Heidi berättar också att 

hon vill lyfta mångkulturaliteten mer. Hon motsäger dock sig själv när även 

den finska kulturen ska lyftas mer. Det koloniala synsättet hos Heidi och Elina 

ter sig alltså starkare än det postkoloniala.  
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Heidi och Elina berättar vidare att det i dagsläget inte erbjuds något alternativt 

firande, även om de menar att de är medvetna om vad styrdokumenten säger. 

Barnen som inte fått lov av sina vårdnadshavare att delta i exempelvis besöken 

till kyrkan, stannar enligt Elina kvar på förskolan. Där får de hitta på någon 

mysig eller bekväm aktivitet, som Elina beskriver det, tillsammans med den 

pedagog som blir kvar. Vad barnen och pedagogen gör, är upp till vilket humör 

båda parterna är på. Oftast får barnen leka fritt, berättar Elina. Något alternativt 

firande erbjuds alltså inte, vilket pedagogerna menar beror på att Finlands kul-

turarv är kristet och därför ska de enbart ta hänsyn till de kristna högtiderna. 

Vad Elinas uttalande kan tolkas som är att det inte heller läggs ned någon större 

vikt vid vad barnen som stannar kvar på förskolan gör. De mysiga och bekväma 

aktiviteterna för barn med annan kultur än den traditionellt finska, andrafieras 

alltså även i den grad att deras förskolevardag i längden är mindre planerad 

och strukturerad, kontra de barn som får delta i besöken till kyrkan.  

5.2.1 Sammanfattning 

Under intervjuerna framkom att osäkerhet finns kring att föra pedagogisk verk-

samhet där mångkulturaliteten ska tas hänsyn till. Pedagogerna kände sig 

okunniga inom ämnet, vilket syntes i bland annat Leena och Sirpas diskussion 

kring hur muslimer och ortodoxa firar jul. Det koloniala synsättet gjorde sig 

påmint vid samtalen kring de kyrkliga besöken, då Sirpa ju menade att besöken 

dit skapade etik och moral hos människan. Det framkom dock inte ordagrant 

om Sirpa enbart syftade till den kristna kyrkan, även om det är så jag har tolkat 

det.  

Vidare visade det sig finnas en vilja till att bryta okunskapen och ta mer hänsyn 

till de barnen med annan kultur. På så viss skulle förskolan bli mindre exklu-

derande, menade Elina. Hennes åsikt blir något motsägelsefull, då hon samti-

digt menar att i takt med att andra kulturer lyft, ska även den traditionellt finska 

kulturen göra det. Detta bidrar dock inte till en mindre exkludering, snarare 

visar det återigen på andrafiering och ett kolonialt tänkande. 
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel följer en diskussion kring resultatet för studien. Jag ställer 

resultatet mot den forskning som presenterades i kunskapsöversikten. Vidare 

för en metoddiskussion där studiens utfall diskuteras och ställs i relation till 

metodval och genomförande. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning 

inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 

Pedagogernas uttalanden om muslimer kontra finländare går i linje med vad 

Lamminmäki-Vartia (2010) kunde uppvisa i sin studie. Intervjuerna i den här 

studien bidrog med en bild om att det finns ett förhållningssätt med bred andra-

fiering. Detta blev särskilt tydligt då pedagogerna inte talade om barnen som 

individer med olika kulturer eller livsåskådningar, utan just använde termerna 

muslimer och finländare.  

Vidare visar resultaten av den här studien att pedagogerna i hög grad har gamla 

uppfattningar om vad mångkulturalitet är, i likhet med det Kuusisto (2017) ta-

lade om i sin studie. De visar alltså inte upp det nya synsättet på mångkultura-

litet, att en global migration kan ses som en tillgång för verksamheten. Detta 

förhållningssätt bildar även till den tydliga exkludering av barn med annan kul-

tur och som i längden innebär en kvalitetsförsämring av verksamheten för 

dessa barn. 

De högtider som uppmärksammas i förskolan i den här studien, är alla av kris-

tet ursprung. De erbjuder inget alternativt firande trots att förskolans styrdoku-

ment säger att även högtider för de kulturer som finns representerade i barn-

gruppen ska uppmärksammas. Även detta bidrar till den exkludering Kuusisto 

(2017) uppmärksammat i sin studie. Viljan att lyfta den mångkulturella barn-

gruppen syntes i samtalen, något Puskás och Andersson (2017) menar är 

centralt för att den moderna förskolan ska fungera inkluderande. Det handlar 

om att pedagogerna måste agera åt båda hållen; traditionellt och nytänkande. 

Detta kan ses som att det koloniala synsättet bör ersättas med postkoloniala 

tankar, där teorin om att den västerländska kulturen står högst i rang ifrågasätts. 

Toft och Rosland (2014) kunde i sin studie visa att en osäkerhet hos pedagoger 

fanns gällande andra högtider än de kristna. Liknande osäkerhet presenteras 

även som en del av den här studiens resultat. Vidare menar Toft och Rosland 

att pedagogerna känner sig säkrare i ämnet om de talar om det med vårdnads-

havarna, något även Lamminmäki-Vartia (2010) menar. Det kunde inte tolkas 
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genom den här studiens intervjuer, där pedagogerna istället menade att de inte 

pratade med vårdnadshavare om det mer än nödvändigt.  

Sammanfattningsvis kan många likheter ses med tidigare forskning, framför-

allt andrafiering och okunskap. Samtidigt går att se en tydlig blindhet för den 

egna positionen och hur man talar om barn. Jag menar att detta visar på vikten 

av att utveckla arbetet med mångkulturalitet, något som ju är en stor del i de 

nordiska länderna idag.  

6.1.1 Reflektion 

Jag är medveten om att resultatet av min studie kan ge en stark och obehaglig 

kunskap för den som läser. Resultatet har uppkommit genom det hermeneu-

tiska och postkolonianska synsätt jag haft i analyserandet av intervjuerna. Min 

mening med studien är inte att svärta ned eller andrafiera de pedagoger jag 

intervjuat. Snarare vill jag, utifrån den här studiens resultat samt tidigare forsk-

ning, lyfta vikten av reflektion kring sitt sätt att tala om barn och att organisera 

barngrupper i en mångkulturell förskola.  

6.2 Metoddiskussion 

De halvstrukturerade intervjuerna har möjliggjort att syftet uppnåtts och fråge-

ställningarna besvarats. Jag har intervjuat pedagoger och därmed fått deras 

tolkningar om hur de arbetar med en pedagogisk verksamhet utifrån Finlands 

kulturtradition, samt hur de i relation till detta tolkar den ökade mångkultura-

liteten. Jag är även medveten om att jag under intervjuerna kan ha påverkat 

pedagogerna, att de kan ha blivit ställda i sina svar av de frågor jag frågat. Då 

detta är en fallstudie ger den endast en bild av hur det ser ut i en förskola. 

Resultatet kan därför inte ses som en övergripande beskrivning. Vidare har det 

funnits olika metodval för studien, som alla hade gett olika utfall. Observat-

ioner hade möjliggjort för mig att se hur pedagogerna rent praktiskt arbetat 

med kulturtraditioner och mångkulturalitet, och hade således givit mig ytterli-

gare en inblick i ämnet. Resultatet skulle dock vara än mer tolkningsbaserat 

och därmed inte lika tillförlitligt som intervjuer. Hade metoderna däremot 

kombinerats, skulle resultatet bli bredare och ha fler infallsvinklar.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Studien ger en inblick i hur arbetet med kulturtraditioner och mångkulturalitet 

ser ut på en förskola i Finland. Det är alltså möjligt att se det som en del i den 

stora helheten, men för att få fram en övergripande bild av hur arbetet ser ut i 

landet som stort, är det viktigt att forska vidare kring ämnet. En ökad 
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mångkulturalitet har på senare år genererat i mer forskning kring just detta. En 

omfattande studie med enkäter som metod skulle bringa en mer generell bild.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

1. Kan ni berätta om er utbildning? 

- Hur länge har ni arbetat här? 

- Hur ser barngruppen ut? 

- Religion bland barn och personal? 

2. Hur ser er dagliga rutin ut? 

- Finns det religiösa inslag i den dagliga rutinen? 

- Har ev. tidigare religiösa inslag ersatts med annat? 

Centrala frågor 

3. Hur ser ni på traditioner med grund i kristendom? 

- Jul? 

- Bjuder ni in vårdnadshavare till julfirande? 

- Påsk? 

- Pingst? 

- Andra för kyrkan viktiga dagar? 

4. Vid firande av högtider kopplade till kyrkan och kristendomen, ber ni 

vårdnadshavare om lov då att barnen får vara med? 

- Äldre barn; frågar ni barnen om de vill vara med? 

- Hur förklarar ni detta för barn från familjer med annan eller ingen 

religion? 

5. Hur gör ni med barn med annan religion eller vars vårdnadshavare 

inte vill att barnen deltar i religiösa inslag? 

- Firar ni t.ex. ortodoxa högtider?  

6. Hur tolkar ni lagen om småbarnspedagogik, som säger att ni ska ge 

barn ”… färdigheter att förstå och respektera den allmänna kultur-

traditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livså-

skådningsmässiga bakgrund”? 



”Då delar jag upp barnen utifrån om de är muslim eller finsk” Susanna Tulinen 

26 

 

7. Vad tycker ni om de nya direktiven som kommit i början av hösten? 

- Påverkar de er verksamhet på nåt sätt? 

8. Ser ni fördelar med förskoleverksamhet med religiösa inslag? 

- Nackdelar? 

- Exempel? 

9. Ser ni fördelar med förskoleverksamhet fri från religion? 

- Nackdelar? 

- Exempel? 

10.  I er plan för småbarnspedagogik skriver ni att ni har ett regelbundet 

samarbete med den lokala församlingen. Kan ni beskriva detta samar-

bete?  

- Har samarbetet förändrats i samband med de nya direktiven? 

11. Vad tycker vårdnadshavarna om de religiösa inslagen i er förskola? 

12. Tror ni att det finns vårdnadshavare som söker plats för sina barn hos 

er av den anledningen att ni har ett samarbete med den lokala försam-

lingen? 

 

Avslutande frågor 

13. Vill ni lägga till något? 

  



”Då delar jag upp barnen utifrån om de är muslim eller finsk” Susanna Tulinen 

27 

 

Bilaga 2 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie om religiösa inslag i en finsk förskola. 

 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

förskollärare vid Karlstads universitet i Sverige. Studien syftar till att generera 

kunskap om hur pedagoger vid en finsk förskola upplever att lagförändringen 

påverkat deras verksamhet.  

Studien kommer att genomföras med cirka sex intervjuer under perioden 20 

november - 24 november 2017. Intervjuerna sker på svenska. Intervjuerna vän-

der sig till pedagogerna vid er förskola och kommer att beröra era uppfattningar 

och erfarenheter av religion inom förskoleverksamhet. Vid varje intervjutill-

fälle intervjuas två personer och varje intervju beräknas ta 30 minuter. Det är 

viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som ni bestämmer. 

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information ni lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så 

att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet 

kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i en databas vid Karlstads universitet. Inspel-

ningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är 

godkänt. Ni kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en 

kopia av arbetet.  
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Deltagandet är helt frivilligt och varje deltagare kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan närmare motivering.  

Jag frågar härmed om ni vill delta i denna studie. Vänligen meddela mig, Su-

sanna Tulinen, via mail vilka som vill delta i studien senast den 9 november 

2017 samt när och var intervjuerna kan ske. Kryssa även i och skriv under detta 

dokument. Jag återfår det påskrivna dokumentet vid intervjutillfället. 

Ansvariga för studien är Susanna Tulinen och Susanne Hansson. Har ni frågor 

om studien är ni välkomna att höra av er till någon av oss. 

Susanna Tulinen   Susanne Hansson 

Student    Universitetslektor 

susannamtulinen@gmail.com  susanne.hans-

son@kau.se 

+46 702 10 12 18   +46 54 700 18 23 

 

 

 

Jag har läst informationen 

och samtycker till att delta i 

studien 

Ort och datum 

_____________________________________ 

Underskrift 

_____________________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________________ 


