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Syftet med studien är att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett 

professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola, samt hur 

förskollärare arbetar för att vidareutveckla ett sådant förhållningssätt.  

Som metod har semi-strukturerade intervjuer genomförts med åtta verksamma 

förskollärare. Att inneha ett professionellt förhållningssätt i en mångkulturell 

förskola omfattas av att: arbeta utifrån förskolans läroplan, använda språket 

som verktyg för kommunikation, vara etisk medveten och ha öppenhet för 

kulturell mångfald, samt kunna använda olika verktyg för att tillämpa kunskap i 

förskollärarprofessionen. Av studien kan slutsatsen dras att ett professionellt 

förhållningssätt i en mångkulturell förskola, omfattas av att arbetet bedrivs i 

enlighet med intentionerna i förskolans läroplan, och att det krävs kunskap, 

erfarenhet och kompetensutveckling för att kunna vidareutveckla detta. 
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1 Inledning  

Sverige är, enligt Lunneblad (2009), ett mångkulturellt samhälle. Vad som innefattar 
ett mångkulturellt samhälle har däremot ingen entydig definition, utan grundar sig i 
människors olika uppfattningar och föreställningar i vad som menas med identitet, 
etnicitet och kultur (a.a.). Den enklaste definitionen av begreppet anger att samhället 
innehar flera medborgare med skilda kulturella, etniska och religiösa bakgrunder 
(Bergstedt och Lorentz, 2004), och kan likt det Lunneblad (2009) anser, beskriva hur 
ett samhälle ser ut med avseende på dess befolkning. Att Sverige betraktas som ett 
mångkulturellt samhälle har fått betydelse för förskolan och dess uppdrag (a.a.), och 
internationaliseringen kräver att förskollärare innehar en ökad förståelse för hur 
både barn och vuxna konstruerar sina identiteter och söker kunskap (Bergstedt och 
Lorentz, 2004). Kuisma och Sandberg (2008) hävdar att det svenska samhällets 
internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå 
de värden som ligger i en kulturell mångfald, och begreppet mångfald kan enligt 
Egidius (2006) förstås som förekomsten av människor från olika kulturer och 
folkgrupper som finns inom ett samhälle.  

 Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 
 verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom 
 rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas 
 fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och 
 normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt 
 påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter 
 som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
 förebilder (Lpfö 98/rev 10).  

Citatet ovan är ett utdrag från förskolans läroplan och belyser förskolans värdegrund, 
det vill säga de grundläggande värden som förskolan omfattas av och som ligger i 
linje med det som vårt demokratiska samhälle vilar på. Värdegrunden omfattar alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen, människolivets okränkbarhet, 
solidaritet mellan människor, samt individens integritet och frihet.  Dessa värden ska 
förmedlas och gestaltas i förskolan och förskollärare ska i arbetet på förskolan främja 
respekt för den gemensamma miljön och människans egenvärde (Skolverket, 2010; 
Skolverket, 2014a). Med anledning av värdegrundsarbetet anser vi som undersökare, 
att förskollärare behöver ha ett professionellt förhållningssätt gentemot både barn, 
vårdnadshavare och kollegor. Vad som innefattar ett professionellt förhållningssätt i 
en mångkulturell förskola och hur förskollärare kan arbeta för att vidareutveckla ett 
sådant förhållningssätt, anser vi därför vara viktiga frågor att besvara och har med 
denna studie en förhoppnings om att synliggöra åtta förskollärares syn på vad detta 
innebär. Värdet av den kulturella mångfalden i förskolan kan således lyftas, och 
förskollärares profession stärkas.    

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett 
professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola, samt hur förskollärare 
arbetar för att vidareutveckla ett sådant förhållningssätt.  

1. Vad innefattas av ett professionellt förhållningssätt i en mångkulturell 
förskola?  
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2. Hur kan förskollärare arbeta för att vidareutveckla ett professionellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt kommer uppsatsens disposition att beskrivas. Först definieras olika 
begrepp som är viktiga för studien, sedan kommer en redovisning av sökmetoden i 
olika databaser. Därefter inleds del två som omfattar avsnittet bakgrund och 
innehåller tidigare forskning, vilket först presenteras ur ett teoretiskt perspektiv, för 
att sedan övergå till ett nutida perspektiv. Som avslut i del två presenteras den 
teoretiska utgångspunkten för studien. I del tre beskrivs metoden som använts för 
studien och val av datainsamlingsmetod, likaså urvalet där en relevant tabell visar 
information om respondenterna. Sedan beskrivs undersökningens reliabilitet och 
validitet, samt de etiska forskningsreglerna. Som avslut i del tre kommer 
analysprocessen av själva metoden, där det framgår tydligt hur metoden genomförts. 
I del fyra redovisas resultatet av studien. Därefter kommer del fem som är 
resultatanalys, och därmed beskriver resultatet utifrån studiens tidigare forskning.  I 
del sex, som är den sista delen, kommer diskussionen av studien som innehåller 
resultatdiskussion och metoddiskussion, egna tankar kring, relevans för yrket och 
den slutsats som kunde dras av studien som helhet. 

1.3 Begreppsdefinitioner  

Under detta avsnitt kommer viktiga begrepp för studien att definieras.   

Förhållningssätt 

Förhållningssätt är en attityd, som i en allmän betydelse beskriver ett sätt att agera, 
reagera, tänka och känna. Ett pedagogiskt förhållningssätt innebär att rätta sitt sätt 
att tänka och vara, utifrån ett perspektiv om att andra ska lära sig och utvecklas av 
det (Egidius, 2006).  

Kompetens 

Kompetens är en förmåga som vanligtvis avses av att klara uppgifter. Kompetens 
definieras utifrån vilken förmåga, respektive vilka uppgifter som avses (Egidius, 
2006). 

Mångfald 

Enligt Egidius (2006) är mångfald ett begrepp som beskriver förekomsten av 
människor från olika kulturer och folkgrupper inom ett samhälle. Lunneblad (2009) 
hävda att begreppet är svårt att definiera och kan uppfattas både positivt och 
negativt. Begreppet kan användas som en vision om det möjliga, framför det faktiska. 
Mångfald kan kopplas samman till en positiv anknytning till olikhet, vilket är centralt 
för studien.  

Mångkulturellt samhälle och förskola 

Begreppet mångkulturell omfattas enligt Egidius (2006) av människor från flera 
kulturer, samt deras sätt att tänka och leva. Lunneblad (2009) beskriver att 
begreppet ofta betonar etniska, kulturella och religiösa skillnader mellan människor, 
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och en mångkulturell förskola innefattas här av en förskola, där en stor del av barnen 
härstammar från ett flertal olika etniciteter, kulturer och med skilda religioner.   

Professionalism   

Enligt Egidius (2006) är professionalism en egenskap hos yrkesutövare, vilka 
uttrycker ett säkert och skickligt förhållningssätt i sin yrkesroll i en professionell 
verksamhet. Professionalism innefattas av förmågan att kritiskt kunna bedöma den 
egna kompetensen och yrkesrollen, i förhållande till de arbetsuppgifter de ställs inför. 
Begreppet innebär även att vara osjälvisk, omtänksam, ansvarstagande, omsorgsfull, 
plikttrogen, kunnig, förtrogen och tillmötesgående med allt som är väsentligt inom 
yrkesområdet. Att vara professionell innebär enligt de krav som ställs på 
yrkesutövandet i ett organisatoriskt och socialt sammanhang, att vara genuint 
skicklig och expertmässig inom sitt yrkesmässiga område. Att inneha en professionell 
kompetens omfattas av förmågan att kunna fungera i en specifik profession. 
Begreppet profession omfattas av ett yrke som kräver särskild utbildning. Att tillhöra 
en profession innebär även att omfattas av yrkesetiska regler. Begreppet kan även ses 
som ett yrke, där utövandet utmärks och baseras på vetenskaplig och teoretisk 
kunskap, eller där yrket fyller en nyttig funktion. Yrkesmedlemmarna inom 
professionen är organiserade i en yrkesförening som skyddar arbetets ställning i 
samhället, och höga krav på kvalitet ställs på medlemmarnas yrkesutövande. (a.a.). 

1.4 Sökning i databaser 

För att hitta relevanta artiklar och avhandlingar till studien har sökningar skett i 
databaserna ERIC och Teacher reference center. Vid den första sökningen i 
databasen ERIC användes sökorden preschool, teacher och professionalism, där 
valdes en artikel av 66 träffar, den valdes eftersom den var relevant för studien då 
den handlar om förskollärare och förskollärarstudenters tankar om professionalism i 
Sverige. Vid en andra sökning, även den i databasen ERIC, användes sökorden 
multicultural, kindergarten och teacher. Denna gång gav det 32 träffar, och utav 
dem valdes en artikel som ansågs relevant för studien då den handlar om 
mångkulturell utbildning och hur det genomför. Vid den tredje sökningen användes 
databasen Teacher reference center och sökorden var då preschool, competence och 
teacher. Där angavs 34 träffar och denna gång valdes två relevanta artiklar, den ena 
handlar om förskoleundervisning i Sverige och att det är en yrkesprofession i 
förändring. Den andra artikeln handlade om lärares kompetens sedd ur 
förskollärarstudenters perspektiv. Samma sökord användes igen (preschool, 
competence och teacher) fast i databasen ERIC och sökningen gav då 588 träffar. En 
artikel valdes ut eftersom den var relevant för studien då den handlar om 
förskollärares syn på kompetens i samverkan mellan hem och förskola. Dessa artiklar 
valdes ut då de kändes viktiga för studiens bakgrund och tidigare forskning kring 
ämnet om professionellt förhållningssätt, men även då författarna anses vara 
tillförlitliga av tidigare erfarenhet.   

Genom att använda Google kunde en relevant doktorsavhandling hittas. Sökordet i 
Google var avhandlingar, och där hittades en sida som hette avhandlingar.se. Där 
användes sökordet professionellt och det kom upp 28 olika avhandlingar och en 
relevant avhandling valdes, och som handlade om lärarutbildningar och skola. Det 
kunde även hittas en doktorsavhandling bland tidigare bearbetad litteratur. 
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2 Bakgrund 

Under detta avsnitt redogörs nedanstående rubriker för tidigare forskning, relevant 
litteratur och det teoretiska perspektiv som undersökningen utgått från.   

2.1 Förskolans läroplan 

Förskollärare har som uppdrag att följa förskolans läroplan och sträva för att nå dess 
mål och riktlinjer. Läroplanen har utöver dessa uppdrag en värdegrund, vars 
grundläggande värden ligger i linje med det som det svenska demokratiska samhället 
grundar sig på. Dessa värden omfattas av jämställdhet mellan könen, solidaritet med 
människor, individens integritet och frihet, människolivets okränkbarhet och alla 
människors lika värde. I förskolan ska dessa värden förmedlas och gestaltas för att 
främja respekten för människans egenvärde och för den gemensamma miljön. 
Förskolan ska påverka barnen till att bli demokratiska och ansvarstagande 
medborgare i samhället, och förskollärarnas förhållningssätt blir avgörande för hur 
omsorg, jämställdhet, rättvisa, hänsyn och rättigheter synliggörs i den dagliga 
verksamheten. (Skolverket, 2010; Skolverket, 2014a). 

2.2 Tidigare forskning 

Med hjälp av tidigare forskning redogörs nedan för förskolans uppkomst och när ett 
professionellt förhållningssätt blev viktigt för barns utveckling och lärande. 

2.3 Förskolans historia 

Enligt Heywood (2011) ansågs barnen under början av medeltiden vara små vuxna. 
Det fanns då ingen uppväxtperiod i barns liv, utan de började arbeta så snart de 
klarade sig utan sin mamma. Först under 1500-talet menar Heywood (2011) att 
människan började inse att barnen inte klarade sig själva, utan krävde särskild 
behandling under de första levnadsåren. Under 1600-talets början förändrades synen 
på barn, och de pedagoger som fanns ansåg att barnen krävde en god fostran under 
sin uppväxtperiod (a.a.). Heywood (2011) menar att det då började bli viktigt att se 
alla barn och ge dem mer uppmärksamhet än tidigare. När 1700-talet sedan tog fart 
påbörjade diskussionerna om hur viktiga barnen var för det framtida samhället, 
speciellt viktigt var det att ta tillvara på pojkarnas barndom och fostran (a.a.). I 
anknytning med detta startades den första barnkrubban, vilket Heywood (2011) 
beskriver vid att ha varit en heldagsverksamhet för barn från arbetarklassen. 
Författaren menar att barnkrubbans syfte var att ge barnen tillsyn och omsorg under 
den tid som vårdnadshavarna arbetade (a.a.). Enligt Martin Korpi (2007) var 
barngrupperna mycket stora och personalen saknade utbildning om barns utveckling 
och lärande, vilket ansågs vara onödigt, eftersom kvinnor var skapta av naturen att ta 
hand om barn. Martin Korpi (2007) menar att den enda utbildning som fanns var att 
de äldre kvinnorna lärde de yngre, de som arbetade i barnkrubban saknade alltså 
yrkesidentitet och lönen var därför mycket låg. Enligt författaren var övergången 
mellan 1800- och 1900-talet avgörande för barndomen, och kom att kallas barnens 
århundrade (a.a.). Barnarbete var inte längre lämpligt i medelklassen, men Martin 
Korpi (2007) menar att det fortfarande förekom i arbetarklassen, då barnen behövdes 
som hjälp för att försörja hemmet. I samband med sekelskiftet och skolpliktens 
uppkomst, menar författararen att utbildning blev en viktig del, just för att kunna 



 5 

förbättra barnkrubban och barns utveckling och lärande (a.a.). Martin Korpi (2007) 
hävdar att kurser startades för de kvinnor som arbetade med barn och det anställdes 
lärarinnor och diakonissor på en del platser. I samband med barnens århundrade 
startades den första barnträdgården och enligt Martin Korpi (2007) var syftet med 
barnträdgården att uppfylla de borgerliga familjernas behov av en mer pedagogisk 
verksamhet, där barnen skulle bli stimulerade och fokus låg på lek, sång, lärande och 
utveckling. Författaren anser att leken här började ses som en viktig process i barns 
liv, då det ansågs att den gav barnen chans att utforska sin nyfikenhet, erfarenhet och 
för att konstruera sin egen utveckling (a.a.). Under början av 1900-talet skedde enligt 
Martin Korpi (2007) en stor utveckling och förändring av samhälle, och det arbetades 
för att motverka ett uppdelat samhälle. Enligt författararen startades ytterligare en ny 
barnverksamhet och benämndes som folkbarnträdgården, och där var alla barn 
välkomna, både barn från arbetarklassen och från borgerliga familjer (a.a.). 

2.4 Synen på professionalitet växer fram  

Enligt Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har förskollärares 
kompetens och professionalitet förändrats kontinuerligt under historiens gång, allt 
utifrån det samhället efterfrågat. Tidigare fanns det, enligt Sheridan m.fl. (2011), inga 
fasta riktlinjer och kursplaner för förskolan, utan verksamheten bedrevs och skiftades 
utifrån olika värderingar. Först år 1998 fick svensk förskola sin första läroplan, vilken 
den reviderades år 2010, och enligt författarna innebar det att förskolan ingick i helt 
nytt pedagogiskt system (a.a.). Sheridan m.fl. (2011) menar att nya utbildningar för 
förskollärare startades och verksamheten förändrades med fokus på barns utveckling 
och lärande. Syftet med detta var att ge all förskolepersonal större kunskap och 
kompetens i arbetet med barn (a.a.). 

2.5 Förskolans funktion i samhället 

Enligt Kuisma och Sandberg (2008) har förskolan en offentlig funktion i samhället, 
vilket är att vara ett första steg i utbildningssystemet. Författarna betonar att det 
professionella fältet hos förskollärare tolkas som sambandet mellan samhället och 
dess utveckling, där samhället formulerar vilka förväntningar som finns på 
förskollärarna. Det fria utrymmet av att kunna åtgärda och förverkliga dessa 
förväntningar påverkas av olika kulturella traditioner (a.a.), och på grund av det 
svenska samhällets internationalisering belyser Skolverket (2010) att höga krav ställs 
på människors förmåga att förstå och leva med de värden som finns i en kulturell 
mångfald. Förskolan är enligt Kuisma och Sandberg (2008), en social och kulturell 
mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 
alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och 
delaktighet i andras kultur, ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 
och leva sig in i andras villkor och värderingar (a.a.). 

2.6 Förskollärares professionella yrkeskompetens och 
förhållningssätt 

Enligt Skolverket (2010) ska förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet, och 
verksamhetenspedagogiska uppdrag är att erbjuda barn en trygg omsorg där 
förskollärarna ska finnas som stöd för att stimulera, utmana och uppmuntra barn till 
att möta och undersöka situationer som främjar till lärande (a.a.). För att arbetet ska 
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kunna ske i enlighet med läroplansmålen, menar Kuisma och Sandberg (2008) att 
förskolans pedagogiska verksamhet kräver yrkeskompetens. Det finns tre 
grundläggande idéer för det: att ha kompetens i att kunna undervisa och skapa goda 
förutsättningar och situationer som främjar lärande gentemot de pedagogiska 
syftena. Det handlar även om att kunna formulera etiska ställningstaganden och ha 
tydliga sådana därefter, samt att ha behörighet till att konkretisera läroplansmålen 
och välja, samt organisera innehållet för att senare kunna utvärdera verksamheten 
och olika lärandeprocesser. Författarna beskriver ett sociologiskt perspektiv på 
professionalism och hänvisar till en strävan efter att hantera makt utifrån position 
och status, det pedagogiska perspektivet beskrivs däremot som att professionalism är 
lika med kompetens (a.a.). 

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) menar att kompetens är viktigt 
för att kontinuerligt kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt i förskolan. 
Författarna beskriver kompetens som betydelsefullt i samspel mellan person och 
uppdrag, där förhållningssättet blir avgörande och är viktigt för att kunna skapa 
interaktion för att främja barns utveckling och läranden (a.a.).  

Krantz (2009) anser att professionalism formas av erfarenheter, värderingar, 
föreställningar och det uppdrag förskollärare har. Författaren framhäver att det är 
förskollärarnas profession, handlande och kunskap om omvärlden som har betydelse 
och utgör ett professionellt förhållningssätt (a.a.), och Vuorinen, m.fl. (2014) betonar 
likt detta att det professionella förhållningssättet kan utvecklas om förskollärare 
innehar en god kompetens och kunskap och omvärlden. Med det menar författarna 
att professionellt förhållningssätt innebär att en förskollärare kan se bort ifrån egna 
värderingar och agera utifrån den person och situation de står inför, med hänsyn till 
den kunskap och de erfarenheter de har (a.a). Gren (2007) beskriver detta som etisk 
medvetenhet och betonar vikten av att vara medveten om vilka värderingar som styr 
det egna agerandet. Författaren anser att mycket av arbetet i förskolan går ut på att 
förmedla värderingar till barnen, vilket förutsätter att förskollärna innehar aktiva 
värderingar, regler och normer som är i enlighet med verksamhetens intentioner 
(a.a.).  

För att kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt betonar Frelin (2o12) att det 
även är viktigt att samarbeta med kollegor, då en förskollärare enbart kan bli 
professionell i samspel med andra. Författaren hävdar att en ensam förskollärare är 
kompetent, men att kompetensen bara kan utvecklas till en profession om det sker 
tillsammans med andra människor inom samma yrkesprofession (a.a.). Likt detta 
hävdar Krantz (2009) att en professionell identitet skapas hos en människa som 
samspelar med andra människor, men menar även att det sker mellan förskollärare 
och ämne, samt mellan förskollärare och barn.  

2.7 Professionell, personlig och privat 

Det finns en hårfin gräns mellan det som anses vara professionellt, personligt och 
privat, och enligt Hougaard (2004) är det viktigt att förskollärare är medvetna om 
vad dessa begrepp innebär och för vad som skiljer dem åt. Att förhålla sig 
professionellt innebär att kunna tillfredsställa andra människors behov, och i 
förskolan omfattas det av barn, vårdnadshavare och kollegor. Författaren anser att 
professionalitet innebär att ha en ämnesutbildning och specifik kunskap för att kunna 
arbeta helhetsinriktat samt för att ha en metodkunskap. Att vara personlig innebär 
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att kunna tillfredsställa både andras och egna behov. Enligt författaren omfattas det 
också av att ha ett realistiskt förhållningssätt till olika problem. Det handlar även om 
att ha en förmåga till inlevelse, och att inneha en samarbetsförmåga samt vilja av att 
samarbeta. Att vara personlig innebär även av att våga säga sin mening, samt att vara 
tillgänglig och att ha självkännedom. Privat omfattas däremot av att enbart 
tillfredsställa de egna behoven (a.a.).  

I förskolan anser Hougaard (2004) att det är förskollärarnas uppgift att tillfredsställa 
andras behov med hjälp av både kunskap och egna erfarenheter. Författaren anser 
därför att idealet för en förskollärare är att kunna vara personlig i sin profession, utan 
att vara privat. Dessa egenskaper anses vara viktiga för att förskollärare ska kunna 
upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i de möten som sker i förskolan (a.a.).  

2.8 Professionalitet ur ett mångkulturellt perspektiv 

Enligt Lunneblad (2009) är Sverige ett mångkulturellt samhälle, och vad begreppet 
omfattar har enligt författaren ingen entydig definition, men menar att det grundar 
sig i människors olika föreställningar och uppfattningar, med grund i vad som 
kännetecknar människors etnicitet, kultur och identitet (a.a.). Begreppets enklaste 
definition anger, enligt Bergstedt och Lorentz (2oo4), att samhället innehar 
medborgare med skilda etniska, religiösa och kulturella bakgrunder (a.a.). Att Sverige 
betraktas som ett mångkulturellt samhälle har enligt Lunneblad (2009) fått betydelse 
för förskolan och dess uppdrag, och Bergstedt och Lorentz (2004) menar att 
internationaliseringen kräver att förskollärare innehar en ökad förståelse för hur 
både barn och vuxna konstruerar sina identiteter och söker kunskap.  

Skolverket (2010) hävdar att internationaliseringen skapar en kulturell mångfald i 
förskolan, vilket ökar barns möjlighet för att lägga grunden till att respektera varje 
människa, oavsett dess bakgrund. Enligt Skolverket (2010) har förskolan som 
uppdrag, att på sikt lägga grunden till att barn tillägnar sig de kunskaper som utgör 
den gemensamma referensram som alla människor i samhället är i behov utav. I ett 
samhälle präglat av en snabb förändringstakt och ett stort informationsflöde, menar 
Skolverket (2010) att det är nödvändigt att inneha förmågan att kunna samarbeta, 
kommunicera och söka ny kunskap. För att detta ska kunna ske i förskolan, krävs det 
att barn möter förskollärare som aktivt engagerar sig i samspelet med både 
barngrupp och det enskilda barnet, samt ser alla barns möjligheter i att kunna 
utvecklas och lära. Skolverket (2010) betonar att det är viktigt att alla barn, oavsett 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller kön, får uppleva gemenskap och känna att de är en tillgång i 
barngruppen.  

Förskolan ska vara en levande kulturell och social miljö, där barn stimuleras till att 
utveckla sin kommunikativa och sociala kompetens (Skolverket, 2010), och enligt 
Skolverket (2014b) använder nästan vart femte förskolebarn fler än ett språk 
dagligen. I Sverige är en vanlig uppfattning att barn och vårdnadshavare, med 
utländsk härkomst eller som har ett annat modersmål än svenska, är flerspråkiga 
(Skolverket, 2014b). Flerspråkighet omfattas av att inneha mer än ett språk, och ses 
som en tillgång för både individ och samhället. I arbetet på förskolan är 
förskollärares förhållningssätt och kunskaper i att kunna tillfredsställa de språkliga 
behoven, betydelsefulla faktorer för barns möjlighet att utveckla modersmålet samt 
det svenska språket. Barns förutsättningar för utvecklandet av sina språk har en 
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påverkan av vilka attityder de möts av, samt vilken språklig stimulans de erbjuds av 
förskollärarna (a.a.). Skolverket (2010) hävdar att språk och identitetsutveckling hör 
ihop, och anser att förskollärare ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling. Barn med annat modersmål än svenska, ska därför ges möjlighet att 
utveckla sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera genom både sitt 
modersmål och det svenska språket (a.a.). Enligt Skolverket (2014b) kännetecknas en 
förskollärares professionella förhållningssätt av att inneha en öppenhet, nyfikenhet 
och vilja av att söka kunskap gällande barns språk, vilket ökar möjligheterna till att 
kunna utveckla barns flerspråkighet. Förskollärares bemötande är därför viktigt för 
barns utveckling, och för att förhålla sig professionellt behöver de stödja, uppmuntra 
och skapa möjligheter för barn att använda alla sina språk. Som uppgift har 
förskollärare att skapa en verksamhet där kommunikation på svenska och på barn 
modersmålsspråk, sker naturligt och ses som en självklar del i förskolan, och där 
kulturella, sociala och pedagogiska sammanhang är avgörande för hur barn kommer i 
kontakt med språken och hur de utvecklas. Förutom att ge barn möjlighet att delta i 
meningsfulla sammanhang där språket har en tydlig innebörd, är det viktigt att barn 
själva får nyttja språket i vardagen. För att tillgodose det, är verksamheten i behov av 
att organiseras så att alla barn får tillräckligt med talutrymme varje dag. Interaktion 
och samtal med barn och andra vuxna är betydelsefullt för barns språkutveckling, och 
förskollärare behöver därför arbeta för att uppmuntra barn till detta, och kan göra det 
genom att hjälpa barnen att exempelvis bygga vidare på samtal om det som sker här 
och nu, samt kring deras uppfattningar och erfarenheter (a.a.).   

Fong och Hernández Sheets (2004) har gjort en studie i Kalifornien angående 
förskollärares förhållningssätt i en mångkulturell miljö. Här menar de två 
förskollärarna som deltar i studien att det är viktigt att vara medveten och ha en 
förståelse för alla människor oavsett bakgrund och kultur. De beskriver även vikten 
av att förstå att alla människor har olika förmåga att lära och behöver därför olika 
verktyg för inhämtande av lärande. Det är därför viktigt att se alla barn och anpassa 
undervisningen utifrån de behov barnen har. Fong och Hernández Sheets (2004) 
menar då att det är av stor vikt att barnen får lära känna varandra, för att de ska få en 
förståelse för varandra och människors kulturella bakgrund. Det blir därför 
förskollärarens ansvar att skapa möten och främja relationer mellan barn från olika 
kulturer. För att en förskollärare ska behärska detta krävs kunskap: att ha kunskap 
om omvärlden, och att hela tiden utveckla sitt förhållningssätt i praktiken och även 
att kunna lägga personliga värderingar åt sidan i det mångkulturella arbetet med 
människor (a.a.)   

2.9 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv ansågs det sociokulturella vara mest relevant för studien. 
Ett sociokulturellt perspektiv grundar sig på den ryske psykologen Lev Vygotskys 
(1898-1934) teorier, och Säljö (2000) beskriver att det innebär att människor 
tillägnar sig kunskaper och färdigheter genom interaktion och kommunikation med 
andra. Det vill säga att människors lärande och utveckling sker i sociala samspel med 
varandra. Strandberg (2009) menar att i Vygotskys teorier ligger sociala förmågor 
och kulturer till grund för människans sociala, emotionella, existentiella och 
intellektuella förmågor. Strandberg (2009) skriver även att Vygotsky hävdade att 
utveckling och lärande sker när människor får ta del av andras kunskaper och 
erfarenheter, och benämnde denna teori som en proximal utvecklingszon. Enligt 
Vygotsky (1978) uppkom teorin om den proximala utvecklingszonen under intensiva 
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utbildningsdebatter på 1930-talet, och ur Vygotskys syn på lärande, är begreppet en 
central princip i hans kognitiva teori, det vill säga själva omvandlingen från en social 
process till en personlig process. Denna process omfattas av olika stadier av 
internalisering, det vill säga att införliva andras värderingar, tankar och reaktionssätt 
som en del av sin egen personlighet (a.a.).  

 The zone of proximal development. It is the distance between the actual 
 developmental level of potential as determined by independent problem 
 solving and the level of potential ance or in collaboration with more 
 capable peers (Vygotsky, 1978, s.86).  

Enligt Strandberg (2009) innebär den proximala utvecklingszonen att människor 
tillägnar sig kunskaper genom att se hur andra gör, för att imitera och vidare ha 
förmågan att genomföra en uppgift på egen hand. Människor kan efteråt förklara sitt 
tänkande och handlande för att lära ut och ge av sina kunskaper till andra (a.a.). Säljö 
(2000) beskriver Vygotskys teori som att en nybörjare lär sig av en mer erfaren, vilket 
leder till mer erfarenhet, vilket bidrar till ökad kompetens och ju större kompetens, 
desto mer professionell blir personen. Språkanvändning och kommunikation anses 
därför vara centrala delar för det sociokulturella perspektivet, vilket utgör själva 
sambandet i samspel med andra (a.a.). Vygotsky (1978) demonstrerar att människans 
språk, med innehållande reflektioner och erfarenheter, är högt personligt samtidigt 
som det omfattas av en djupt social människoprocess. Relationen mellan det 
individuella och sociala, ses utifrån det sociokulturella perspektivet, som en logisk 
process, där människolivets olika delar förenas och separeras (a.a.) 

I denna studie speglar sig det sociokulturella perspektivet genom interaktion mellan 
förskollärare, vårdnadshavare och barn. För att kunna vidareutveckla ett 
professionellt förhållningssätt i förskolan anser Säljö (2000) att blivande 
förskollärare måste bli medvetna om hur viktigt samspel är, just för att våga förändra 
och utforska den profession som förskolläraren innehar i arbetet med barn. 
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3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs de metoder och de tillvägagångssätt som använts i 
genomförandet av undersökningen.  

3.1 Metodval  

Det här är en kvalitativ studie där metoden bygger på åtta förskollärares åsikter, 
tankar och erfarenheter. Bryman (2011) menar att detta är en lämplig metod om 
forskaren vill undersöka vad andra människor anser, tycker och tänker. Syftet med 
denna studie är att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett professionellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola, samt hur förskollärare arbetar för att 
vidareutveckla ett sådant förhållningssätt, och därför anses en kvalitativ metod vara 
mest lämplig för denna undersökning. Bryman (2011) anser att det som forskare 
gäller att skaffa sig en förståelse för någon annans erfarenheter och åsikter, men att 
därefter kunna lyfta det som är viktigt och relevant för undersökningen syfte. 

3.2 Datainsamlingsmetod  

För att samla in material till studien har åtta semi-strukturerade intervjuer 
genomförts med förskollärare som är verksamma inom en mångkulturell förskola. 
För övrigt insamlat material har litteratur, doktorsavhandlingar och vetenskapliga 
artiklar använts.  Litteratur och material från tidigare kurser under 
förskollärarutbildningen har även använts och varit till stöd för studiens 
datainsamling. Intervjufrågorna (bilaga 2) strukturerades som öppna frågor, där 
förskollärarna varken kunde svara ja eller nej, utan behövde ge ett förklarande svar. 
Med öppna frågor kunde även följdfrågor bli relevanta att ställa, om det krävdes en 
djupare förklaring kring svaret. Innan intervjun ställdes även frågor kring 
förskollärarnas ålder, antal år som förskollärare och annan erfarenhet kring arbetet 
med barn. Detta gjordes för att synliggöra om ålder och erfarenhet påverkade svaren. 
Enligt Bryman (2011) behövs ingen speciell ordningsföljd av intervjufrågor under 
semi-strukturerade intervjuer, och menar att öppna frågor kan vara bra då det inte 
krävs några direkta svar, men att det ändå blir inom ett begränsat område. 
Förskollärarna i undersökningen får då möjlighet att besvara intervjufrågorna (bilaga 
2) utifrån sina egna tankar och erfarenheter. 

3.3 Genomförande  

För att kunna genomföra undersökningen för studien behövdes åtta verksamma 
förskollärare från en mångkulturell förskola. Enbart en förskola valdes ut, där antalet 
verksamma förskollärare var tillräckligt många för att kunna genomföra studiens 
undersökning. Av tidigare erfarenheter hade vi som undersökare vetskap om att 
förskolan är mångkulturell, då majoriteten av barnen härstammar från olika 
kulturella, religiösa och etniska bakgrunder. Att förskolan är mångkulturell framgick 
även på deras hemsida.   

Förskolechefen kontaktades via mail med ett bifogat missivbrev (bilaga 1), som 
innehöll information om studies undersökning. I mailet tillfrågades förskolechefen 
om hen kunde vidarebefordra missivbrevet (bilaga 1) till åtta utvalda förskollärare, 
för att undersöka om det fanns något intresse hos dem att delta i undersökningen.  
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Fyra av förskollärarna kontaktade oss genom mail och svarade att de ville delta i 
studiens undersökning. Vi sökte själva upp tre av de andra förskollärarna och träffade 
dem på förskolan där vi fick svar om att de ville delta. Den åttonde förskolläraren 
kontaktades via telefon och även denne ville delta i vår undersökning. Därefter 
bestämdes intervjutillfällena och missivbreven blev undertecknade vid detta tillfälle. 
På begäran fick en av förskollärarna intervjufrågorna i förväg, eftersom det var 
avgörande för denne att vilja delta i undersökningen. Två av de övriga förskollärarna 
fick på förfrågan frågorna innan intervjuerna, då de ville reflektera i förväg och 
förbereda sig med stödord. Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer togs 
därmed hänsyn till, inför förskollärarnas deltagande i undersökningen. 

Fem av intervjuerna genomfördes på förskolan, två intervjuer skedde i hemmiljö och 
en intervju ägde rum på ett kontor. Sex av intervjuerna gjordes tillsammans av oss 
som undersökare, medan de intervjuer som genomfördes i hemmiljö skedde enskilt 
av en av oss. Sju av intervjuerna spelades in med diktafon, detta för att lättare kunna 
gå tillbaka under transkriberingen och lyssna till det som sades och betonades under 
intervjuerna. En av förskollärarna ville inte bli inspelad och intervjun transkriberades 
då direkt, och tog längre tid att genomföra än de andra. På grund av sjukdom och 
svårigheter att hitta en ny tid för intervju, deltog endast en av oss som undersökare 
vid denna intervju, och detta på en önskan av förskolläraren. Av dessa anledningar 
blev denna intervju mindre ingående än de andra, men med hänsyn till de 
forskningsetiska reglerna blev förskollärarens synpunkter tillgodosedda, och 
intervjun kunde genomföras. 

När alla intervjuer var genomförda transkriberades alla in i ett dokument, för att 
sedan sammanställas utifrån studiens forskningsfrågor och de teman, samt dess 
innehåll som blivit synliga under studiens undersökning. 

3.4 Urval  

Inför studiens undersökning valdes åtta förskollärare ut för intervju, detta för att få ta 
del av flera olika perspektiv och med förhoppning om att få en bredare variation på 
svaren. Alla förskollärarna arbetade på samma förskola, fast på olika avdelningar. 
Urvalet var medvetet eftersom förskollärarna innehar en högskoleutbildning med en 
pedagogisk inriktning mot förskolan. I tabellen nedan går det att utläsa ålder, 
yrkeserfarenhet och antal år av annan yrkeserfarenhet i arbetet med barn. 

Tabell 1: Presentation om förskollärarnas ålder, antal år som verksamma förskollärare och 
antal år av annan erfarenhet i arbete med barn. 

Förskollärarnas 
namn 

Förskollärarens 
ålder 

Antalet år i yrket 
som verksamma 
förskollärare 

Antalet år av 
annan 
yrkeserfarenhet 
med barn 

Annika 49 18  

Karin 45 23  

Amanda 40 5 2,5 

Sara  35 10 2 
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Elin 38 3 8 

Kerstin 56 35  

Åsa 46 22  

Frida 47 12 6,5 

 

Namnen på förskollärarna är fiktiva i studien. Alla medverkande förskollärare var 
kvinnor i åldrarna 35-56 år. Antalet år som verksamma förskollärare var av stor 
variation, 3-35 år, men majoriteten av respondenterna hade varit verksamma i över 
tio år.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet) är två nödvändiga aspekter för 
att klargöra om undersökningen är av hög kvalitet. 

3.5.1 Reliabilitet 

Bryman (2011) menar att reliabilitet handlar om hur undersökningens 
datainsamlingsmaterial bearbetats, samt om resultatet är tillförlitligt, förståeligt och 
intresseväckande. Undersökningens reliabilitet blir tillförlitlig eftersom de personer 
som intervjuats är verksamma förskollärare inom förskolan, och därav insatta i 
forskningsämnet. I och med att intervjua förskollärare, som under en längre tid 
befunnit sig i denna miljö, blir svaren mer tillförlitliga då de har många erfarenheter 
att reflektera kring. Förskollärarna har deltagit i semi-strukturerade intervjuer, vilket 
även det har en tillförlitlighet för resultatet, eftersom deltagarna svarat utifrån egna 
åsikter, tankar och erfarenheter. Alla förskollärare har intervjuats enskilt och på 
avskilda platser där inga andra vistats för tillfället, vilket också bidragit till ett mer 
tillförlitligt resultat då de inte påverkats av någon annans åsikter eller av andra 
störningsmoment. Det blev mer avslappnat när förskollärarna i lugn och ro kunde 
sitta ner och svara precis det dem ansåg utan att vara rädda för att säga emot, eller 
påverkas av någon annan. Alla intervjuer utom en spelades in. Dessa intervjuer 
lyssnades igenom noggrant, för att med säkerhet få med allt som förskollärarna ansåg 
vara viktigt och relevant, i undersökningens resultat. 

3.5.2 Validitet 

Bryman (2011) menar att validitet handlar om hur det insamlade materialet har 
tolkats av undersökaren. I denna undersökning finns en tabell (tabell 1) över 
förskollärarnas ålder och yrkeserfarenhet som visar på att det kan finnas en bredd av 
olika uppfattningar om det valda forskningsämnet, vilket höjer trovärdigheten av 
resultatet. Eftersom intervjufrågorna är strukturerade för att besvara studiens syfte, 
som är att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett professionellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola, samt hur förskollärare arbetar för att 
vidareutveckla ett sådant förhållningssätt, ökar trovärdigheten av undersökningen 
eftersom det blir relevant för det valda forskningsämnet. Trovärdigheten i 
undersökningen är hög då målet med materialet lyckades samlas in, vilket gör att 
syftet med studien kunde besvaras. Dock finns en medvetenhet om att personliga 
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relationer finns med förskollärarna, vilket kan påverka tolkningen av resultatet och 
kan ses som en nackdel.  

3.6 Etiska aspekter 

Intervjuer bokades in med åtta förskollärare, som nedan kommer att beskrivas som 
respondenter. Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer togs hänsyn 
till och respondenterna blev innan intervjun upplysta om vad det innebar. 
Respondenterna har blivit informerade genom ett missivbrev (bilaga 1) att 
deltagandet är frivilligt och de själva väljer om de vill delta eller inte i 
undersökningen. De informerades sedan om syftet med studien och att det färdiga 
arbetet kommer att publiceras i DIVA. Respondenterna blev även informerade om att 
intervjun var planerad att ske med ljudupptagning, och att det materialet endast 
skulle användas för att underlätta det fortsatta arbetet och för att resultatet skulle bli 
mer tillförlitligt. Alla deltagare blev informerade om studiens anonymitet och att 
namnen i studien kommer vara fiktiva. Respondenterna blev även informerade om 
att det insamlade materialet endast kommer användas för att sammanställa resultatet 
i studien. 

3.6.1 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna som deltog i intervjun har blivit 
informerade om vad samtyckeskravet innebar, vilket betyder att intervjun var frivillig 
och att deltagarna själva hade rätt att välja om de ville medverka eller inte i studien. 

3.6.2 Informationskravet 

Informationskravet innebär att respondenterna ska ha blivit informerade studiens 
syfte och deras uppgift i undersökningen, samt vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Respondenterna har blivit informerade om att det färdiga arbetet 
kommer att publiceras. De har även blivit informerade om att intervjun skulle ske 
med ljudupptagning, men att det inspelade material endast kommer användas som 
hjälpmedel för studiens fortsatta arbete.  

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla respondenter i undersökningen kommer 
behandlas anonymt och med fiktiva namn i resultatet. Ett undertecknat missivbrev 
har lämnats ut till respondenterna, där det framgår att inga personliga uppgifter 
kommer att lämnas ut.  

3.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att allt datainsamlingsmaterial endast kommer användas i 
forskningssyfte och kommer därför inte lämnas ut eller användas i annat bruk. 
Respondenterna blev därför informerade om att det insamlade materialet endast 
kommer att användas för att sammanställa resultatet av undersökningen.  

3.7 Analysprocess 

Till en början delades det insamlade materialet upp mellan oss som undersökare, och 
de transkriberades separat. Därefter gjordes en gemensam sammanställning av 
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materialet, som då sorterades in under de två forskningsfrågor som besvarar syftet 
med studien. Där syftet är att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett 
professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola, samt hur förskollärare 
arbetar för att vidareutveckla ett sådant förhållningssätt. Därefter lyftes de som 
förskollärarna belyst mest under intervjuerna, och åtta olika teman delades in i två 
tabeller (tabell 2 och tabell 3). Utifrån de åtta olika teman som hittats kunde vi 
synliggöra resultats innehåll. Temana och dess innehåll beskrivs sedan utifrån de två 
forskningsfrågorna. 
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4 Resultat 

Studiens resultat redovisas genom svaren från åtta semi-strukturerade intervjuer, 
med verksamma förskollärare från en mångkulturell förskoleverksamhet. Resultatet 
presenteras utifrån åtta teman, fyra teman utifrån respektive forskningsfråga, och är 
baserade på det som framgåtts vara viktiga och gemensamma faktorer för 
förskollärarna i undersökningen. Temana används nedan som rubriker för att under 
beskriva resultatets själva innehåll.   

4.1 Vad innefattas av ett professionellt förhållningssätt i en 
mångkulturell förskola? 

Tabell 2 beskriver den första forskningsfrågans resultat, med hjälp av fyra olika 
teman. Utifrån de temana beskrivs innehållet.   

Tabell 2: Teman och innehåll avseende vad som innefattas av ett professionellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola.  

Teman 

In
n

eh
å

ll
 

Läroplan för 
förskolan 

Språk 
Egna 

värderingar 
Mångfald 

Kunskap och kompetens 
Verktyg för 

kommunikation 

Skilja på privat 
och 

professionell 
Öppenhet 

Skapa lärorika miljöer i 
verksamheten 

Kroppspråk 
Respektera alla 
människor och 

kulturer 

Tillåtande 
klimat i 

verksamheten 

Vara lyhörd för barns 
intressen och behov och 

koppla samman till 
läroplansmålen 

Tecken och bilder 
som stöd 

Kunskap och 
förståelse 

Människosyn 

Lyssna in barns och 
vårdnadshavares åsikter 

och visa respekt 

Öppenhet för 
flerspråkighet 

 
Synliggöra 
mångfald 

Syfte med arbetet    

 

I resultatet har övergripande teman valts ut för att tydliggöra dess innehåll. 
Innehållet har valts utifrån det förskollärarna i undersökningen belyst som viktiga 
faktorer för att utveckla ett professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola. 
Temana presenteras som rubriker och redovisar resultatets innehåll för studiens 
första forskningsfråga. 
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4.1.1 Läroplan för förskolan 

Fem av de tillfrågade förskollärarna är eniga om att ett professionellt förhållningssätt 
omfattas av att ständigt utgå från läroplanen i arbetet på förskolan. En av 
förskollärarna belyser även att det innebär att ha kunskap och kompetens i att kunna 
skapa lärorika miljöer i verksamheten, som utgår från barnens intressen och behov 
sammankopplat till läroplanens mål. Enligt majoriteten av förskollärarna handlar 
professionellt förhållningssätt också om att ha förmågan att lyssna in barn och 
vårdnadshavare, och ta in deras åsikter och respektera dem. 

 Jag har ett syfte, inte enbart för att jag som person tycker att det är ett 
 bra sätt, utan för att jag ska ha det förankrat i läroplanen och utifrån 
 forskning och erfarenhet (Frida). 

I citatet ovan belyser en av förskollärarna i undersökningen, att det är viktig att ha ett 
syfte med arbetet, samt att det ska ske sammankopplat till läroplansmålen.  

4.1.2 Språk 

Enligt förskollärarna i undersökningen är språket viktigt. Alla belyser däremot 
språkets vikt ur olika perspektiv, bland annat att språket är ett viktigt verktyg för 
kommunikation i mötet med alla människor på förskolan. Tre av förskollärarna lyfter 
specifikt att kroppspråket är ett betydelsefullt redskap i en mångkulturell förskola, 
eftersom det stärker och tydliggör det verbala språket. Två av förskollärarna anser 
även att tecken och bilder som stöd är alternativa redskap för att underlätta 
kommunikationen och arbetet på förskolan. En annan förskollärare talar om att ha 
ett vårdat språk gentemot både barn och vuxna, samt att ha en medvetenhet om hur 
de uttrycker och förhåller sig professionellt. Fyra av förskollärarna talar också om att 
ha en öppenhet för flerspråkighet, och att uppmuntra vårdnadshavarna till 
modersmålsanvändning för att barnen lättare ska kunna lära sig svenska som 
andraspråk.  

 På en mångkulturell förskola är det som förskollärare viktigt att sätta sig 
 in i olika kulturer. Det är exempelvis bra att veta hur jag svarar och 
 hälsar, just för att det inte ska bli missförstånd eller andra otrevligheter, 
 för jag får aldrig kränka en annan människa. Det är viktigt att vara tydlig, 
 prata lugnt, använda sig av olika hjälpmedel för att göra sig förstådd 
 exempelvis genom bilder, kroppsspråk, Google translate och att kunna 
 vara påhittig utifrån olika situationer (Amanda). 

 Professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola är för mig att 
 jag är öppen mot den mångfald av språk och kulturer som våra barn och 
 vårdnadshavare representerar. Det är viktigt att se dem som en 
 resurs/kompetens i arbetet på förskolan (Annika). 

4.1.3 Egna värderingar 

Fem av förskollärarna i undersökningen betonar att deras egna värderingar inte får 
styra deras förhållningssätt, och en av förskollärarna anser att hon alltid måste 
uttrycka sig med god ton för att upplevas som professionell.  Flera av förskollärarna 
anser att de måste kunna skilja på att vara privat och professionell. Som 
professionell i förskolläraryrket påpekar flera av respondenterna att det är viktigt att 
respektera alla människor och kulturer, även om de inte innehar samma privata 
värderingar. En förskollärare betonar:  
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 Det är professionellt att ha respekt för barn och vårdnadshavare, det är 
 mitt jobb och jag ska inte blanda in mitt privatliv i bemötandet med 
 andra (Åsa). 

Att ha kunskap och förståelse för andra människors historia och tradition anses vara 
viktigt, då flera av förskollärarna benämner att det oftast finns anledningar till att 
människor agerar och tänker som de gör i olika situationer. Ett citat som belyser 
detta: 

 Mitt förhållningssätt när jag tänker på just mångkulturellt är att ha en 
 vidare världsbild. Jag upplever att jag alltid lär mig något nytt när jag
 möter människor från andra kulturer, jag får en tankeställare över mina 
 egna föreställningar och fördomar. Det är viktigt att rannsaka sig själv 
 just med värderingar och traditioner. Jag anser att den arbetsplats jag 
 har idag, är den som varit mest intressant genom åren, just för att den är 
 mångkulturell vilket har lärt mig så mycket nytt om världen, men även 
 om mig själv. För mig är det viktigt att lägga religion och politik åt sidan 
 och låta det handla om människor istället. Det är viktigt att lära sig om 
 och av varandra, och låta alla vara olika. Det är viktigt att inte låta mina 
 egna värderingar styra mitt arbete, och att vara tydlig med att det inte 
 finns något sätt som är rätt eller fel. Det allra viktigaste är att ha respekt 
 för varandras val och sätt att leva (Karin). 

En av de andra förskollärarna uttrycker: 

 Jag tror att vårdnadshavarna märker om jag är genuint intresserad av 
 deras barn och deras liv. Det är viktigt att fråga om jobb, skola och kultur 
 och visa intresse, speciellt i arbetet på en mångkulturell förskola (Kerstin). 

4.1.4 Synliggöra mångfald 

Enligt flera av förskollärarna är det viktigt att ha en öppenhet för att alla människor 
är, tänker och tycker olika. Två av förskollärarna talar om att möta varje människa 
utifrån den hen är, att vara neutral och visa respekt istället för att nedvärdera och 
döma utifrån en egna värderingar. För att förhålla sig professionellt uttrycker en av 
förskollärarna att det är viktigt med ett tillåtande klimat i verksamheten, och pratar 
om förmågan att kunna arbeta utifrån en människosyn där alla har ett lika stort 
värde oavsett människors olikheter. För att citera en av förskollärarna: 

 Alla människor är olika och jag anser att vårt stora ansvar är att se till 
 att alla barn skapar sin egen personlighet och utvecklas till egna individer. 
 Som förskollärare har jag ett stort ansvar att se till att alla barn utvecklar detta.
 (Åsa). 

Flera av förskollärarna belyste att det är viktigt att synliggöra mångfald i förskolan. 
Som förslag på hur förskollärare kan arbeta med detta, uttryckte sig en av 
förskollärarna sig såhär: 

 Jag tycker att det är viktigt att synliggöra mångfald. Till exempel genom 
 leksaker: att det ska finnas dockor i olika hudfärger och som ser olika 
 ut, och utklädningskläder som visar olika klädstilar och som är aktuella i 
 olika länder. Annars kan det vara att lyssna på musik, sjunga och räkna 
 på olika språk tillsammans med barnen (Sara). 
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4.2 Hur kan förskollärare arbeta för att vidareutveckla ett 
professionellt förhållningssätt i en mångkulturell 
förskola? 

Tabell 3 beskriver den andra forskningsfrågans resultat med hjälp av fyra olika 
teman. Utifrån det beskrivs temanas innehåll. 

Tabell 3: Teman och innehåll avseende hur förskollärare kan arbeta för att vidareutveckla ett 
professionellt förhållningssätt.  

Teman 

In
n

eh
å

ll
 

Verktyg Kunskap Kompetensutveckling 
Förskolechefens 

ansvar 

Möten med andra 
människor 

Söka 
kunskap, 

ställa frågor 
och visa 
intresse 

Föreläsningar 

Vidareutveckla 
förskollärarnas 
professionella 

förhållningssätt 

Diskussion och 
reflektion 

tillsammans med 
andra 

Känna 
ödmjukhet 

Litteratur 

Systematiskt och 
kontinuerligt 

erbjuda aktuell 
kompetensutveckling 

och tid för 
diskussion med 

arbetslaget 

Tid  
Öka 

förståelsen 
Studiebesök på andra 

mångkulturella förskolor 

Vara stöttande, 
drivande och 

tillmötesgående 

Självreflektion 
Verktyg för 

att söka 
kunskap 

Föräldraenkäter 

Påminna om 
förskolans uppdrag 
och förskollärarnas 

förhållningssätt 

Tänka didaktiskt 
Förankra 

läroplanen 
Rollspel mellan 
arbetskollegor 

Att ha en god 
relation och känna 
förtroende till sin 

förskolechef 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 

Barn- och 
kunskapssyn 

Kollegor som observerar 
varandra 

Lyssna på sina 
medarbetare och 
skapa en stabil 

plattform 

Pedagogisk 
dokumentation 

Sociala 
medier 

God kommunikation 
med närvarande och 

stöttande kollegor 

Erbjuda tid och 
verktyg 

 

I resultatet har olika teman valts ut och används som rubriker under respektive 
forskningsfråga, för att beskriva innehållet av det förskollärarna belyst i 
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undersökningen. Temana presenteras nedan som rubriker, där resultatets innehåll 
redovisas för studiens andra forskningsfråga. 

4.2.1 Verktyg 

Alla förskollärare är eniga om att olika möten med andra människor är viktigt för att 
kunna vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt. Att få träffas och prata, 
diskutera och reflektera tillsammans med andra, gör att förskollärarna får en vidare 
syn och bredare kunskap. Flera av förskollärarna belyser att det är viktigt att få tid 
tillsammans med arbetslaget för att kunna utvärdera och vidareutveckla 
verksamheten, och att tillsammans kunna stärka förskollärarprofessionen. För att 
kunna vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt, anser majoriteten av 
förskollärarna att de även behöver tid och möjlighet till självreflektion. I 
undersökningen talade fyra av förskollärarna om vikten av att tänka didaktiskt kring 
sitt eget förhållningssätt, att genom analys och reflektion, bli medveten om hur, vad 
och varför de tänker och agerar som de gör i olika situationer. Systematiskt 
kvalitetsarbete är något som två av förskollärarna lyfter som viktigt, och de anser att 
pedagogisk dokumentation ligger till grund för att vidareutveckla ett professionellt 
förhållningssätt.  

 Systematiskt kvalitetsarbete är viktigt, och de didaktiska frågorna gör 
 det tydligt och enkelt för mig att utvärdera och utveckla min egen kompetens, 
 och det gäller även hela verksamheten (Kerstin). 

4.2.2 Kunskap 

Fem av förskollärarna hävdar även att det är viktigt att söka kunskap, våga fråga och 
visa intresse av att vilja lära sig nya saker för att kunna vidareutvecklas i sin 
profession. En av förskollärarna anser även att det är viktigt att skaffa sig kunskap 
om människors livsvillkor, levnadssituationer och politiska landskap för att känna 
ödmjukhet i möten med människor, samt för att öka förståelsen inför att möta andra 
människors livshistoria. Att skaffa sig kunskap anser en av förskollärarna, vara ett 
viktigt verktyg och tror att hon med ökade kunskaper blir mindre fördömande, vilket 
hon anser är extra viktigt att ha i åtanke i en mångkulturell förskola.  

 Det är viktigt att ta del av och lära sig om andra religioner och traditioner, 
 men även om mina egna för att kunna berätta om vad det faktiskt innebär och 
 varför vi firar dem (Karin).  

För att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt anser två av förskollärarna 
att de behöver fördjupa sig i och förankra hela läroplanen i sitt arbete. En utav 
förskollärarna anser att hon ständigt behöver utveckla sin barn- och kunskapssyn för 
att själv kunna vidareutveckla det professionella förhållningssättet.  

 Jag tror att vi alltid behöver söka nya kunskaper och ny forskning, och 
 hålla oss uppdaterade med vad forskningen säger här och nu, då det är 
 en färskvara och förändras hela tiden. Jag kan aldrig säga att jag blir 
 färdig - jag blir aldrig klar, jag kommer alltid att utvecklas eftersom 
 forskningen förändras med tiden (Frida). 

Enligt en av förskollärarna är även sociala medier intressanta verktyg för att kunna 
vidareutvecklas i sin profession, då det kan ge upphov för många tips och idéer. 
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 Facebook, den här sidan om pedagogik i förskolan, kan vara bra för 
 att få nya idéer /…/ från tv också, man lär sig nya saker. Idéer kan  man ju få 
 överallt ifrån (Amanda). 

4.2.3 Kompetensutveckling  

Fem av förskollärarna anser att det kan vara bra att kontinuerligt få ta del av 
föreläsningar som är relevanta för det som är aktuellt för deras mångkulturella 
verksamhet. Två av förskollärarna anser att föreläsningar kan stimulera, 
uppmärksamma och påminna dem om vad som innefattar ett professionellt 
förhållningssätt gällande yrkesrollen i förskolan. Enligt tre av förskollärarna kan även 
litteratur vara bra att läsa, för att sedan diskutera i smågrupper eller med arbetslaget. 
Två av respondenterna anser att det skulle vara bra att göra studiebesök på andra 
mångkulturella förskolor, för att studera hur andra förskollärare arbetar och förhåller 
sig professionellt i verksamheten. Föräldraenkäter kan enligt en utav förskollärarna 
vara bra, med anledning att det synliggör vårdnadshavarnas åsikter och förslag på 
förbättring av verksamheten. Samma förskollärare talar även om att rollspel mellan 
arbetskollegor kan vara bra och nyttigt att genomföra, detta för att synliggöra olika 
förhållningssätt. Enligt en av förskollärarna är det i många situationer bra att 
kollegor observerar varandra, för att sedan kunna uppmärksamma och 
medvetandegöra varandras förhållningssätt. Alla förskollärare är eniga om att det är 
viktigt att ha ett fungerande arbetslag med god kommunikation, samt närvarande 
och stöttande kollegor. Två av förskollärarna har förtydligat att det viktigt att hela 
arbetslaget visar intresse och engagemang i att driva verksamheten till utveckling. 

4.2.4 Förskolechefens ansvar 

Förskollärarna förväntar sig att förskolechefen ska vilja vidareutveckla deras 
professionella förhållningssätt. Detta genom att systematiskt och kontinuerligt bli 
erbjudna aktuell kompetensutveckling och tid för diskussion med sina arbetslag, 
eller med andra människor som är verksamma inom arbeten med barn. Alla 
respondenter anser att det är viktigt att förskolechefen är stöttande och 
tillmötesgående när den enskilda förskolläraren eller hela arbetslaget behöver råd, 
stöd och riktlinjer i arbetet om hur de förväntas förhålla sig gentemot barn och 
vårdnadshavare. En av förskollärarna anser även att det viktigt att kontinuerligt bli 
påmind av sin förskolechef angående sitt uppdrag och förhållningssätt, för att alltid 
kunna förhålla sig professionellt. Samma förskollärare betonar att det är viktigt att ha 
ett medvetet förhållningssätt, då arbetet annars lätt kan ske per automatik.   

 För mig är det viktigt att min chef lyssnar på mina önskemål, och erbjuder 
 kompetensutveckling om arbetslaget anser att det behövs och ser att det är 
 användbart. Ibland kan det räcka att jag får sitta i mitt arbetslag eller andra 
 smågrupper, och diskutera olika frågor för att påminna mig själv eller lära mig 
 något nytt (Elin). 

Att ha en god relation och känna förtroende till sin förskolechef är något som alla 
förskollärare belyser. Det är viktigt att förskolechefen lyssnar på sina medarbetare 
och skapar en stabil plattform för dem att stå på, samt ger dem tid och verktyg för 
att kunna vidareutvecklas i sin yrkesroll. Förskollärarna har förhoppningar om att bli 
uppdaterade, och få den kunskap och utbildning som är aktuell för både förskolan 
och samhället. Förskollärarna betonar att det är viktigt med en drivande förskolechef 
som kontinuerligt förmedlar det som är viktigt, med anknytning till förskolans 
läroplan. 
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5 Analys 

Denna analys är kopplad till undersökningens resultat och studiens teoretiska 
utgångspunkt, samt den tidigare forskningen.  

5.1 Resultatanalys 

Undersökningens resultat visar att ett professionellt förhållningssätt omfattas av att 
arbetet ska förankras i förskolans läroplan, samt att det alltid ska finnas ett syfte med 
det arbete som utförs i verksamheten. För att arbetet ska kunna ske i enlighet med 
läroplansmålen, kräver förskolans pedagogiska verksamhet att förskollärarna innehar 
yrkeskompetens, och Kuisma och Sandberg (2008) framhäver att yrkeskompetens 
ger förskollärare goda förutsättningar för främjandet av utveckling och lärande, 
gentemot de pedagogiska syftena (a.a.). Förskollärarna i undersökningen betonar 
vikten av att vara lyhörda för vilka behov och intressen som finns i verksamheten, och 
att arbetet ska baseras på en vetenskaplig grund där kunskap om barns utveckling 
och lärande står i fokus. Vuorinen m.fl. (2014) beskriver även kompetens som viktigt 
i samspel mellan uppdrag och förskollärare, där förhållningssättet blir avgörande. Ett 
professionellt förhållningssätt omfattas alltså av att ha en hög kompetens i 
yrkesrollen, vilket är viktigt för att systematiskt och kontinuerligt kunna utveckla ett 
professionellt förhållningssätt i förskolan (a.a.). Resultatet visar att det är viktigt att 
vara självmedveten om skillnaden på att vara professionell och privat, precis som 
Gren (2007) menar är det viktigt att ha en medvetenhet om sina egna värderingar 
och fördomar för att kunna vara en bra förebild, samt för att kunna förhålla sig 
professionellt och respektfullt gentemot både barn, vårdnadshavare och kollegor 
(a.a.). Enligt undersökningen resultat anser förskollärarna att de behöver inneha 
aktiva värderingar, regler och normer som är i enlighet med verksamhetens 
intentioner. Förskollärarna i undersökningen hävdar att egna värderingar inte får 
styra en förskollärares förhållningssätt i arbetet på förskolan, utan att med avseende 
göra sitt bästa i alla möten med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Även 
Vuorinen m.fl. (2014) anser att förskollärare måste kunna se bortom sina egna 
värderingar och agera utifrån den person och situation de ställs inför, med koppling 
till de erfarenheter och den kunskap förskollärarna innehar (a.a.).   

Förskolan är enligt Kuisma och Sandberg (2008) en social och kulturell mötesplats 
där barn ska förberedas för ett liv i ett samhälle som blir alltmer internationaliserat 
(a.a.). Det verkar som att förskollärarna i den här undersökningen, anser att det krävs 
ytterligare kunskap och en vidare världsbild för att kunna förhålla sig professionellt i 
en mångkulturell förskola. Detta kan liknas med det Vuorinen m.fl. (2014) hävdar att 
förskollärare med kunskap och god kompetens om omvärlden, kan utveckla ett 
professionellt förhållningssätt (a.a.). Enligt resultatet av undersökningen framgår det 
att förskollärarna anser att det är viktigt att visa respekt, samt ha en öppenhet och 
nyfikenhet för andra människors livssituation, ursprung och kultur. Men för att 
kunna utveckla medmänsklighet och förståelse för den kulturella mångfalden, anser 
förskollärarna i undersökningen att grunden ligger i att skapa goda relationer med 
barn, vårdnadshavare och kollegor. För att möjliggöra skapandet av interaktion, och 
för att vidare kunna främja barns utveckling och lärande, menar Vuorionen m.fl. 
(2014) att det är viktigt att förskollärarna innehar ett professionellt förhållningssätt. 
Utifrån studiens teoretiska perspektiv, speglar resultatet att det sociala samspelet 
mellan människor i förskolan är viktigt för att tillämpa, och utveckla ett professionellt 
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förhållningssätt. Enligt Säljö (200) innebär ett sociokulturellt perspektiv att 
människor tillägnar sig färdigheter och kunskaper, genom kommunikation och 
interaktion med andra. Förskollärarna i undersökningen är enade om att samarbetet 
med kollegor, förskolechef och vårdnadshavare är av stor vikt för att kunna 
vidareutvecklas och bli påminda om sitt professionella förhållningssätt, och 
förskolans uppdrag. Alla förskollärare anser att de lär och utvecklas i samspel med 
varandra, och enligt Säljö (2000) leder samspelet mellan människor till att öka 
erfarenheterna hos förskollärarna, vilket stärker deras kompetens och därmed det 
professionella förhållningssättet. I resultatet framkom det att förskollärarna anser att 
kommunikation och språkanvändning kommer till användning i olika uttrycksformer 
i en mångkulturell förskola, vilket Säljö (2000) menar är centrala delar för det 
sociokulturella perspektivet, då det utgörs av interaktion mellan människor.  

I resultatet av undersökningen framgick det att förskollärarna hävdar att språk är ett 
viktigt verktyg för kommunikation. Kroppspråk, tecken och bilder som stöd anses 
underlätta för arbetet på förskolan, och är betydelsefulla verktyg som tydliggör och 
stärker det verbala språket. I undersökningen talade förskollärarna om att det är 
viktigt att uppmuntra vårdnadshavarna till modersmålsanvändning, och i samband 
med detta belyste flera av förskollärarna att det är viktigt att ha en öppenhet för 
mångfald och flerspråkighet i förskolan. Fong och Hernández Sheets (2004) skriver 
om vikten av att vara medveten och ha en förståelse för alla människor, oavsett 
bakgrund och kultur. Att vara medveten om sitt förhållningssätt, och att ha ett vårdat 
språk var även betydelsefullt. En av förskollärarna gav som exempel att det kan vara 
bra att veta hur hon ska bemöta människor, för att undvika att missförstånd uppstår.  

Enligt förskollärarna var det angeläget att vara medvetna om deras egna värderingar 
och fördomar, för att kunna vara en bra förebild i yrket. Denna medvetenhet anses 
även vara viktig för att förhålla sig respektfullt och professionellt gentemot barn, 
vårdnadshavare och kollegor. Detta är i liknelse med det Kuisma och Sandberg 
(2008) hävdar om att det är viktigt att inneha en medvetenhet om det egna 
kulturarvet och att ta del av andra människors kulturer, för att bidra till att barn 
utvecklar en förmåga av att förstå, och leva sig in i andras värderingar och villkor. I 
undersökningen lyfter förskollärarna vikten av att ha kunskap, respekt och förståelse 
för andra människors traditioner och historia. Detta kan liknas med det Fong och 
Hernández Sheets (2004) beskriver, om att förskollärare behöver kunskap om 
omvärlden för att kunna utveckla sitt förhållningssätt professionellt, samt för att 
behärska sina fördomar och värderingar.  

För att förhålla sig professionellt, uttrycker några av förskollärarna vikten av att 
arbeta för synliggörandet av mångfald i verksamheten. Enligt förskollärarna omfattas 
arbetet med mångfald av att bemötandet ska vara neutralt och ske utifrån varje 
människa, och att det är acceptabelt att alla är, tycker och tänker olika. En av 
förskollärarna uttrycker att hennes uppdrag i arbetet är, att ge alla barn möjlighet till 
att skapa och utveckla sin individuella personlighet. Förskolan behöver av den 
anledningen ha ett klimat som är tillåtande, något som en av förskollärarna betonat i 
undersökningen. Flera av förskollärarna belyser även vikten av att alla människor ska 
känna att de har ett lika stort värde, och att de är välkomna i verksamheten. Enligt 
Skolverket (2010) har förskolan som mål, att sträva efter att varje barn utvecklar en 
förståelse för att alla människor har ett lika stort värde, oberoende av social bakgrund 
och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller kön (a.a.).  
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Undersökningens resultat visar att de flesta av förskollärarna tycker att det är viktigt 
att de själva visar intresse av att vilja efterfråga och söka kunskap. Lillvist m.fl. (2014) 
anser att professionalitet i förskolan handlar om att som förskollärare inneha 
övergripande kunskap, vilket omfattar kännedom om barnet och omvärlden, där 
kultur, samhälleliga aspekter och politik ses som viktiga faktorer (a.a.). En av 
förskollärarna i undersökningen anser att hon behöver kunskap om människors 
levnadssituationer, livsvillkor och politiska landskap för att känna ödmjukhet med 
andra och för att få en ökad förståelse för andra människors livhistorier.  En annan av 
förskollärarna belyser att hon tror att människor med mer kunskaper, blir mindre 
fördomsfulla, vilket hon anser är extra viktigt för arbetet i en mångkulturell förskola. 
Likt detta betonar Vuorinen m.fl. (2014) att förskollärare kan vidareutveckla det 
professionella förhållningssättet om de har god kompetens och kunskap om 
omvärlden (a.a.). Av resultatet att döma så menar förskollärarna att de kontinuerligt 
behöver söka kunskap och ny forskning för att utveckla sin barn- och kunskapssyn, 
då det anses vara en färskvara i ständig förändring. I resultatet framkommer sociala 
medier som ett användbart verktyg i utvecklandet av ett professionellt 
förhållningssätt, eftersom en av förskollärarna belyser att det ger upphov får nya tips 
och idéer på hur de kan utvecklas i sin yrkesroll.  

I undersökningen framkommer det att alla förskollärare tycker att det är viktigt att ha 
ett fungerande samarbete med arbetslaget, där alla är närvarande, stöttande och har 
en god kommunikation med varandra. För att medvetandegöra varandras 
förhållningssätt betonar en av förskollärarna att det kan vara bra att observera 
varandra i olika situationer som uppstår i den dagliga verksamheten. 

De flesta av förskollärarna anser även att föreläsningar är bra för deras 
kompetensutveckling. Specifikt föreläsningar som de upplever är aktuella för den 
mångkulturella verksamheten. Två av förskollärarna menar att föreläsningar var 
givande eftersom det kan uppmärksamma och påminna om det aktuella 
förhållningssättet, samt hur förskollärare förväntas att förhålla sig professionellt. 
Förskollärarna betonar även att föreläsningar kan stimulera dem till att vilja 
utvecklas i sin yrkesprofession. För kompetensutveckling lyftes även att relevant 
litteratur kan vara effektivt, med förutsättning att dessa diskuteras tillsammans med 
arbetslaget eller i andra smågrupper. För att få en bredare överblick hur andra 
förskolor arbetar, anser två av förskollärarna i undersöknigen att studiebesök kan 
vara nyttigt för att utveckla kompetensen, detta genom att få studera hur andra 
verksamma förskollärare förhåller sig professionellt och arbetar. 

Enligt undersökningen lyfte en av förskollärarna att föräldraenkäter är effektiva, av 
anledning att vårdnadshavarnas åsikter och förslag kan leda till en förbättring av 
verksamheten. Rollspel är ett annat alternativ som kan utveckla yrkeskompetensen. 
En av förskollärna betonar att rollspel kan vara bra att realisera för att synliggöra 
olika sätt att förhålla sig. 

I undersökningen betonar förskollärarna vikten av att känna förtroende för och ha en 
god relation till sin förskolechef. Enligt undersökningens resultat förväntar sig 
förskollärarna att förskolechefen ska vilja utveckla sina medarbetares 
förhållningssätt, för att arbetet i förskolan ska förbli professionellt. Förskolechefen 
har som ansvar att kontinuerligt erbjuda förskollärarna den kompetensutveckling 
som krävs, för att de ska bli möjligt att genomföra sitt uppdrag professionellt och i 
enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2010). I undersökningen framkommer 
det att förskollärarna själva anser att de systematiskt och kontinuerligt vill få 
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kunskap, genom att bli erbjudna kompetensutveckling som är aktuell för både 
förskolan och samhället. I undersökningen betonar förskollärarna starkt hur 
betydelsefullt det är att få tid till diskussion tillsammans med arbetslaget, eller med 
andra människor, för att kunna stärka sin kompetens och vidareutveckla sitt 
professionella förhållningssätt. För att få råd, stöd och riktlinjer om hur förskollärna 
förväntas förhålla sig professionellt, anser de att det är viktigt att ha en förskolechef 
som är drivande, stöttande och tillmötesgående gentemot både arbetslag och den 
enskilda förskolläraren. Förskollärarna i undersökningen menar att det är viktigt att 
förskolechefen är lyhörd för vilka önskemål och behov som finns, och arbetar för att 
erbjuda det som arbetslagen behöver och tycker är användbart. I undersökningen 
framkommer det även att förskolechefen har som uppgift att skapa en stabil 
plattform för förskollärarna att stå på, och kontinuerligt förmedla det som är viktigt 
med anknytning till förskolans läroplan. Enligt Skolverket (2010) ska förskolechefen 
som pedagogisk ledare för förskollärarna, ha det övergripande ansvaret för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med läroplansmålen och med uppdraget som helhet. 
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6 Diskussion 

Här nedan diskuteras först undersökningens resultat utifrån syftet med studien, som 
är att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett professionellt förhållningssätt 
i en mångkulturell förskola, samt hur förskollärare arbetar för att vidareutveckla ett 
sådant förhållningssätt. Resultatet kommer även diskuteras utifrån våra egna tankar 
och tidigare erfarenheter. Därefter diskuteras metoden kring metodval, syfte, 
forskningsfrågor och resultat. Sedan kommer tankar om fortsatt forskning kring 
ämnet, och sist kommer en slutsats av hela studien. 

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån vår pilotstudie som handlade om kommunikationsbrister i den heterogena 
förskolan, där syftet var att synliggöra varför samverkansskillnader uppkommer i en 
heterogent sammansatt förskola jämfört med en homogent sammansatt och vilka 
problem som uppstår av dessa, drog vi slutsatsen att det handlade om att vara 
professionell. Av den slutsatsen väcktes våra tankar kring vad som innefattar ett 
professionellt förhållningssätt i förskolan, vilket ledde till att vi valde att forska vidare 
inom detta ämne. 

Syftet med studien var att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett 
professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola, samt hur förskollärare 
arbetar för att vidareutveckla ett sådant förhållningssätt. Våra forskningsfrågor var; 
Vad innefattas av ett professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola?  
Samt, hur kan förskollärare arbeta för att vidareutveckla ett professionellt 
förhållningssätt? 

I undersökningen framkom en rad olika tankar och åsikter från förskollärarna, där 
sorterades de största och viktigaste bitarna in i åtta teman. Temana som valdes ut 
blev då; Förskolans läroplan, språk, egna värderingar, mångfald, verktyg, kunskap, 
komptensutveckling och förskolechefens ansvar. Utifrån temana kunde vi urskilja det 
förskollärarna sagt, som innehåll. Det framgick tydligt att kunskap var det som alla 
förskollärarna var enade om. Kunskap var den viktigaste aspekten för att kunna 
utveckla ett professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola. Förskollärarna 
menar att de behöver kunskap om mångfald, språk och omvärlden, för att utveckla 
sina egna värderingar samt om förskolans läroplan och didaktiskt arbete. För att 
skaffa sig denna kunskap menade förskollärarna att det var viktigt att samverka med 
vårdnadshavare, barn, kollegor och förskolechef. Det var även viktigt med reflektion, 
både i arbetslaget och enskilt, för att kunna vidareutveckla ett professionellt 
förhållningssätt. Vi tolkar det utifrån Vuorinen m.fl. (2014) som menar att kompetens 
är viktigt för att kontinuerligt kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt i 
förskolan. Där kompetens ses som viktigt i samspel mellan person och uppdrag och 
där förhållningssättet blir avgörande. Precis som förskollärarna säger, menar även 
Vuorinen m.fl. (2014)  att förskollärare som innehar en god kompetens och kunskap 
om omvärlden kan vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt.   

Det framkommer också av det förskollärarna säger att de arbetar utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, som innebär att människor lär tillsammans med varandra. 
Likt Vygotskys teori beskriver Säljö (2000) att människor tillägnar sig kunskaper och 
färdigheter genom interaktion och kommunikation med andra. Det vill säga att 
människors lärande och utveckling sker i sociala samspel med varandra. 
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Om vi tittar tillbaka i tiden har det hunnit hända en hel del i samhället. Under 1500-
talet började människan att inse att barn krävde en viss behandling för att klara sig, 
det dröjde ändå hundra år innan barn började ses som enskilda individer som kräver 
olika fostran. När 1900-talet sedan tar fart börjar de århundrade som anses vara 
barnens år menar Heywood (2011). Sedan dröjer det nästan hundra år till innan 
förskolans läroplan kommer. Det vi påpekar här är utvecklingen, det tog cirka 400 år 
från det att barn endast sågs som små vuxna till det att förskolans läroplan skrevs 
med dess strävansmål om barns utveckling och lärande. Efter 1998, då läroplanen 
uppkom dröjde det endast tolv år innan den reviderades igen. Det vi menar är att i 
dagens samhälle sker en snabb utveckling inom barnomsorgen och det är viktigt att 
alla som arbetar med barn hela tiden strävar mot att uppdatera sig om det som är 
aktuellt. Därav tolkar vi förskollärarnas svar om att skaffa sig kunskap som en viktig 
faktor för att kunna utveckla och uppdatera sitt förhållningssätt som professionell 
förskollärare. 

6.2 Metoddiskussion 

Då vi valde semi-strukturerade intervjuer som metod, anser vi att studien blir 
kvalitativ, detta då det gett oss en djupare inblick av förskollärarnas åsikter. Vi anser 
även att vi fått en större förståelse gällande vad som innefattar ett professionellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola, genom att ha tagit del av för 
förskollärarnas tankar och erfarenheter. Eftersom vi valt semi-strukturerade 
intervjuer har vi inte behövt följa någon specifik ordning, och därför har vi kunnat 
anpassa själva intervjun efter den person vi haft framför oss. Exempelvis med 
ledande följdfrågor där vi ville att respondenten kunde utveckla och beskriva sitt svar 
mer utförligt. Alla förskollärarna arbetar på samma förskola, men på olika 
avdelningar. 

Något vi mer upplever som positivt i metoden är att vi båda varit delaktiga under 
intervjuerna och tillsammans sammanställt resultatet av undersökningen. Vi anser 
att detta har lett till en bredare överblick av innehållet. Eftersom vi fokuserat på olika 
saker under intervjuerna har bådas tankar kunnat påverka och utvecklat 
sammanställningen av resultatet i undersökningen. Vi anser även att ljudupptagning 
var en bra metod för att inte missa något viktigt under intervjuerna, och för att själva 
kunna vara delaktiga i samtalet. Detta blev tydligt när en av förskollärarna inte ville 
bli inspelad, informationen blev då kortare och inte lika beskrivande som de andra 
intervjuerna, men vi anser att vi ändå fick den information som behövdes för att 
besvara frågorna. Att använda oss av ljudupptagning har även underlättat arbetet av 
transkriberingarna, vilket har sparat oss tid. 

Vi upplever dock att förskollärarna i undersökningen var lite osäkra på vilka svar de 
skulle ge oss, då flera av dem ansåg att det var ett brett ämne. Till en början kunde vi 
se att flera av förskollärarna tyckte att det var svårt att besvara våra frågor just för att 
ämnet var stort, men under intervjuernas gång blev de mer medvetna om sin 
professionella yrkesroll och vad det innebär att förhålla sig professionellt. Vi 
upplevde att förskollärarna blev mer självsäkra och svaren mer utförliga. Vi kan 
därför dra slutsatsen av hur viktigt det är att systematiskt och kontinuerligt påminna 
sig själv och även diskutera tillsammans med andra, gällande vad som innefattar ett 
professionellt förhållningssätt i förskolan. Detta för att förskollärare ska bli mer 
självmedvetna och självsäkra i sin yrkesprofession.   
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Ett problem som vi upplevt med intervjufrågorna (bilaga 2), var att specifikt två av 
frågorna gick in i varandra, vilket också blev tydligt när en av förskollärarna ville 
ändra och flytta sitt svar när hon hörde nästa fråga. Med andra frågor hade vi 
eventuellt kunnat få ett ännu bredare svarsfält av resultatet i undersökningen. 
Däremot upplever vi att vi fått den information som krävdes för att besvara syftet, 
som var att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett professionellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola, samt hur förskollärare arbetar för att 
vidareutveckla ett sådant förhållningssätt.  

6.3 Egna tankar 

Utifrån vårt tidigare arbete som handlade om: kommunikationsbrister i den 
heterogena förskolan, där syftet var att synliggöra varför samverkansskillnader 
uppkommer i en heterogent sammansatt förskola jämfört med en homogent 
sammansatt och vilka problem som uppstår av dessa, drog vi slutsatsen att det 
handlade om att vara professionell. Av den slutsatsen väcktes våra tankar kring vad 
som innefattar ett professionellt förhållningssätt i förskolan, vilket ledde till att vi 
valde att forska vidare inom detta ämne.    

Den här studien har bidragit till att vår egen profession som blivande förskollärare, 
har stärkts och utvecklats. Vår bild av omvärlden har blivit bredare och vi har fått 
ökade kunskaper i hur vi ska förhålla oss professionellt, specifikt i en mångkulturell 
förskola. Vi anser att dessa kunskaper är viktiga, eftersom vi lever i ett 
internationaliserat samhälle.   

6.4 Fortsatt forskning 

Under denna studie väcktes en intressant tanke om att kunna jämföra förskollärares 
och barnskötares åsikter och erfarenheter kring vad som omfattar ett professionellt 
förhållningssätt. Detta för att synliggöra om det finns några eventuella skillnader i 
beroende på yrkesroll. En fortsatt forskningsfråga skulle då kunna vara: Vad skiljer 
en förskollärares respektive barnskötares syn på professionellt förhållningssätt i 
förskolan?  

6.5 Slutsats 

Av den här studien kan slutsatsen dras att ett professionellt förhållningssätt omfattas 
av att ha förskolans läroplan som grund för det arbete som bedrivs i verksamheten. 
Ett professionellt förhållningssätt omfattas även av språkets vikt, samt att vara etiskt 
medveten om de egna värderingarna, och ha en öppenhet och för mångfald. Det är 
också viktigt med kompetensutveckling och att använda sig av olika verktygsformer, 
som systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt dokumentation, för att kunna 
vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt. Som pedagogisk ledare för 
verksamheten, har förskolechefen som ansvar att erbjuda kompetensutveckling och 
se till att arbetet bedrivs i enlighet med förskolans styrdokument.  

Denna studie har gett oss en vidare syn och förståelse av vad som innefattar ett 
professionellt förhållningssätt för förskollärare i förskolan. Förskollärarna har i 
undersökningen gett oss, vad vi anser, relevanta och tydliga svar utifrån deras egna 
kunskaper och erfarenheter. Detta har bidragit till att vi som undersökare har kunnat 
besvara forskningsfrågorna och uppnått syftet med studien, vilket var att undersöka 
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och synliggöra vad som innefattar ett professionellt förhållningssätt i en 
mångkulturell förskola, samt hur förskollärare arbetar för att vidareutveckla ett 
sådant förhållningssätt.  

Den här studien har bidragit till att vår egen profession som blivande förskollärare, 
har stärkts och utvecklats, detta genom att ha mött verksamma förskollärare och tagit 
del av deras tankar och åsikter kring vad som omfattar ett professionellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola. Genom denna studie har vi fått möjlighet 
att reflektera, både kring vårt eget förhållningssätt samt över hur vi förväntas förhålla 
oss i vår blivande yrkesprofession. Vår bild av omvärlden har blivit bredare och vi har 
fått ökade kunskaper i hur vi ska förhålla oss professionellt i en mångkulturell 
förskola. Vi anser att dessa kunskaper är viktiga, eftersom vi lever i ett 
internationaliserat samhälle.   

Studien har relevans för förskolläraryrket eftersom den belyser verksamma 
förskollärares syn på aktuella och viktiga faktorer som utgör ett professionellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola. Studien är även relevant för yrket, då 
förskollärarna har gett sina åsikter och förslag på hur ett professionellt 
förhållningssätt kan vidareutvecklas.  

Vår förhoppning med studien är att uppmärksamma förskollärarstudenter, 
förskollärare och annan verksam förskolepersonal, gällande vad som omfattar ett 
professionellt förhållningssätt i förskolan, rent generellt men specifikt för en 
mångkulturell verksamhet. Vi önskar även att studien ger upphov för reflektion kring 
hur ett professionellt förhållningssätt kan stärkas och vidareutvecklas i arbetet på 
förskolan. Vi hoppas och tror att studien även kan bidra till att förskolläraryrkets 
profession stärks, eftersom den belyser viktigt faktorer som ökar en förskollärares 
kompetens i yrket.  
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Bilaga 1 

Hej!     

Vi är två förskollärarstudenter som finner stort intresse av att undersöka vad som 
innefattar ett professionellt förhållningssätt i de möten som sker i förskolan.  

I vår studie vill vi ta reda på vilka synsätt och erfarenheter förskollärare har, av vad 
som innefattar ett professionellt förhållningssätt, med utgångspunkt i en 
mångkulturell förskola. Med hjälp av aktuell forskning och litteratur har vi fördjupat 
oss i ämnet professionellt förhållningssätt. För att besvara våra forskningsfrågor 
behöver vi dock en djupare datainsamling. Vi behöver därför genomföra intervjuer 
(med ljudupptagning) med förskollärare på en mångkulturell förskola.  

För att kunna genomföra vår studie, är vi i behov av just dina kunskaper och 
erfarenheter. Intervjun förväntas ta 30-45 minuter. Du tillfrågas här med om 
deltagande i vår studie. Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer och ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Vår datainsamling och resultat kommer enbart att användas för vår studie. Studien 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion publiceras på databasen Diva. 

Vi hoppas att du vill delta i vår studie och göra vårt examensarbete möjligt. För frågor 
eller funderingar, kontakta gärna oss eller vår handledare!  

Med vänliga hälsningar,  

 

Jessica Kåll                                                        Jennie Lundberg     

07x-xxxxxxx                                                       07x-xxxxxxxx 

-@student.mdh.se   -@student.mdh.se 

 

___________________  __________________ 

 ORT 2015-11-13   ORT 2015-11-13 

 

 

Handledare: Anette Sandberg  Godkännande av respondent: 

-@mdh.se    

    ____________________ 

 

  



  

Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärare 

1. Vad innefattar ett professionellt förhållningssätt i förskolan?  
2. Berätta, vad behöver du som förskollärare tänka på kring ditt förhållningssätt 

när du arbetar i en mångkulturell förskola?  
a. Varför anser du att det är viktigt?  

3. Hur kan du arbeta för att vidareutveckla ditt förhållningssätt? 
a. Vilka verktyg behöver du? 

4. Vilken kompetensutveckling behöver du för att vidareutveckla ett 
professionellt förhållningssätt?  

5. Vilka förväntningar har du på samarbetet med din förskolechef för att 
vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


