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Abstrakt 
Syftet med studien är att öka förståelsen för olika förskollärares förhållningssätt, i 
relation till styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur. Under våren 2017 gjorde vi 
vår verksamhetsförlagda utbildning på en skandinavisk skola där det arbetade både 
svenska och engelska förskollärare. Det vi upptäckte var märkbara skillnader i 
förhållningssätt och ville undersöka vilka faktorer som låg till grund för dessa 
skillnader. Vi har intervjuat fem förskollärare från skolan, tre engelska och två svenska. 
Studien bygger på kvalitativ metod, genom intervjuer och observationer. Resultatet 
visade att de yttre faktorerna, mestadels styrdokument, var de som hade störst påverkan 
på förskollärarnas förhållningssätt genom att den engelska gruppen utöver svensk 
läroplan för förskola, även måste förhålla sig till den engelska motsvarigheten vilket 
bidrog med svårigheter i arbetet eftersom de behöver kombinera de båda läroplanerna.  
 
Nyckelord 
Svensk läroplan för förskola, Early childhood curriculum, Ramfaktorperspektiv, 
Frameperspektiv, Pedagogisk grundsyn  
 
English title  
Same conditions, different approaches?  
A study about how curriculum, pedagogical perspective and culture affect preschool 
teachers approaches 
 
Tack 
Vi vill tacka de förskollärare som deltog i studien för utförliga intervjusvar samt att vi 
fick möjlighet att delta i den dagliga verksamheten. Ett stort tack till våra opponenter för 
goda tips och råd. Tack även till vår handledare, Gunilla Rosendahl, för den respons och 
vägledning vi fått under arbetets gång.  
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1  Inledning 
Trots att lärare som arbetar i förskolans verksamhet har likvärdigt uppdrag, finns det 
märkbara skillnader i förhållningssätt bland personal. Vårt intresse för detta ämne 
väcktes då vi under våren 2017 gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning på en 
skandinavisk skola utomlands. Skolan har undervisning för barn från förskola upp till 
gymnasie. Skolan är i en separat byggnad från förskolan. På förskolan finns en svensk 
samt en engelsk sektion. På den svenska sektionen arbetar svenska förskollärare och 
barnen som går där pratar spanska och svenska. På den engelska sektionen arbetar 
engelska förskollärare och barnen pratar engelska och spanska. Den svenska läroplanen 
och dess pedagogik genomsyrar hela skolan, men den engelska sektionen arbetar 
dessutom enligt Cambridge, som är ett förberedande program för fyra- till femåringar 
(Department for education, 2012). Under våra fem veckor på skolan lade vi märke till 
skillnader i förhållningssätt mellan de olika sektionerna. Johansson (2011) menar att 
tolkningen av uppdraget som förskollärare inte går att särskilja från personliga 
erfarenheter och tolkningar. Detta gjorde oss nyfikna på vad som ligger till grund för att 
verksamheter som strävar efter samma svenska pedagogik skiljer sig på ett sådant 
märkbart sätt i förhållningssätt. 
  
Förskolan som vår studie utgår ifrån är en skandinavisk skola. Den är uppdelad i två 
sektioner, en engelsktalande och en svensktalande. Sektionerna delar utegård, vilket 
innebär att de har tillgång till samma miljö, leksaker och material. Även innemiljön är 
identiskt uppbyggd. Skillnaden mot svenska traditionella förskolor är att istället för 
avdelningar är förskolan uppdelad i klassrum där varje klass, som det kallas, har ett eget 
rum. Övriga lokaler, såsom atelje, musiksal och matsal, är något som sektionerna delar. 
Förutsättningarna för de båda sektionerna är, med detta sagt, identiska, likväl innemiljö 
som utemiljö. Trots till stor del samma styrdokument och likvärdiga synliga 
förutsättningar är det skillnader i förhållningssätt och upplägg av undervisning, vilket 
gör det intressant att undersöka vilka övriga faktorer som kan skapa förståelse för 
skillnader.    
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2  Syfte och frågeställning  
 
Syftet med den här studien är att öka förståelsen för olika förskollärares förhållningssätt, 
i relation till styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur. Detta genom att synliggöra 
likheter och skillnader mellan förskollärare som besitter olika kulturell bakgrund, men 
som samtliga på den skandinaviska förskolan arbetar enligt den svenska läroplanens 
pedagogik, då den genomsyrar hela skolan.  
 
Frågeställningar som studien tar utgångspunkt i är följande: 

•   Vilka likheter och skillnader finns i förhållningssätt mellan de olika 
förskollärarna på förskolan? 

•   Vilka faktorer i verksamheten kan skapa förståelse för skillnader i 
förhållningssätt?  
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3  Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras och jämförs de båda styrdokumenten, den svenska läroplanen 
för förskola (Skolverket, 2016) samt det engelska förberedande programmet Cambridge 
för fyra- och femåringar (Department for education, 2012).   
 
3.1  Svensk läroplan för förskola 
Som tidigare nämnt arbetar den skandinaviska förskolan efter den svenska läroplanen. 
Den svenska läroplanen för förskola bygger på sju huvudområden. Dessa är normer och 
värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem, övergång och 
samverkan, uppföljning, utvärdering, utveckling samt förskolechefens ansvar 
(Skolverket, 2016). För att kunna förstå personalens arbetssätt krävs en djupare 
förståelse för läroplanen och dess innehåll. Nedan beskrivs de områden som är relevanta 
för studien. 
 
3.1.1  Normer och värden 
Målen inom området normer och värden handlar om förståelse för demokratiska 
värderingar och upprätthålla respekt för dessa (Skolverket, 2016). Detta kan till exempel 
innebära att barnen får delta i omröstningar och turtagning. 
 
3.1.2  Utveckling och lärande 
Utveckling och lärande sammanfattar begreppet educare där omvårdnad, omsorg, 
fostran samt lärande bildar en helhet. Barns utveckling och lärande ska främjas av en 
miljö som bygger på barnens intresse och bjuder in till till lek, kreativitet och lustfyllt 
lärande för att ge barnen möjlighet att utforska och utveckla kunskaper, färdigheter och 
erfarenheter (Skolverket, 2016). 
 
3.1.3  Barns inflytande 
Under rubriken barns inflytande läggs vikt vid att ge barnen förståelse för demokrati. 
Att barn får förmåga att själv ansvara för sina handlingar samt respektera andras tankar 
och känslor bidrar till deras sociala utveckling. Planeringen i förskolans verksamhet bör 
grundas i de behov som barnen ger uttryck för (Skolverket, 2016). Att barnen själva får 
ta eget ansvar för till exempel konflikthantering men också vara delaktiga i 
bestämmelser om aktiviteter i förskolan är exempel på när barn ges inflytande. 
 
3.1.4  Förskola och hem  
Förskola och hem bygger på samarbetet mellan förskolan och barnets hem, där 
vårdnadshavare ansvarar för fostran och förskolan kompletterar med förutsättningar för 
barnets fortsatta utveckling. Samarbetet bygger på förtroende och vårdnadshavarnas 
möjlighet att påverka verksamheten, vilket styrker vikten av en kommunikation 
gällande mål och innehåll i verksamheten (Skolverket, 2016). Här belyser läroplanen 
vikten av ha en god och öppen dialog i föräldrakontakten för att ge föräldrarna både 
inblick och inflytande i verksamheten. 
 
3.1.5  Övergång och samverkan 
Förskolans mål inom övergång och samverkan belyser vikten av samarbete för att 
barnen ska få en trygg övergång från förskola till förskoleklass och skola. Detta genom 
att dela tidigare erfarenheter och ny information för att förbereda vårdnadshavare och 
barn för övergången samt ge bästa förutsättningar för barnens fortsatta utveckling 
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(Skolverket, 2016). Ett samarbete mellan föräldrar, förskola och förskoleklass är en 
viktig del för att ge barnen en trygg övergång från förskola till förskoleklass. 
 
3.1.6  Uppföljning, utvärdering, utveckling 
Uppföljning, utvärdering, utveckling handlar om att förskolans verksamhet ska 
dokumenteras för att kunna utvärderas och utvecklas för att främja barnens utveckling 
och lärande. Detta ska göras dels för att upptäcka vad barnen finner meningsfullt, dels 
för att kontrollera att verksamheten utformas i relation till läroplansmålen samt vad som 
behöver förändras. Viktigt är att all utvärdering utgår från ett barnperspektiv och att 
barn liksom vårdnadshavare får möjlighet att delta i utvärderingen (Skolverket, 2016). 
 
3.2  Engelsk läroplan för förskola (Cambridge för 4-5åringar) 
Den engelska sektionen, med barn i åldrarna fyra till fem år arbetar utöver den svenska 
läroplanen också efter det förberedande programmet Cambridge. Department for 
education (2012) skriver att programmet är en vägledning i barnens vilja att utvecklas, 
lära sig och interagera med människor i omvärlden. Utveckling är inte alltid en 
automatisk process hos barnet utan beror på varje enskild individ där situationer och 
miljöer behöver skapas som stimulerar lärande på ett lustfyllt sätt. Barnkonventionen 
innefattar bestämmelser om barns rättigheter att utveckla sin personlighet och förmågor 
oavsett bakgrund, kultur eller etnicitet, kön och ligger till grund för den engelska 
läroplanen.  
 
Läroplanen delas in i fyra teman - det enskilda barnet, positiva relationer, miljö och 
omgivning samt lärande och utveckling. Dessa är strukturerade inom två områden med 
tillhörande rubriker, grundläggande behov och utökat lärande som är mer inriktat på 
specifika ämnesområden. Grundläggande behov innefattar individuell, social och 
emotionell utveckling, psykisk utveckling samt kommunikation och språk. Utökat 
lärande innefattar litteracitet som läsförmåga och skriftspråk, matematik som siffror och 
nummer, förståelse för sin omvärld och kunskapen att kunna uttrycka sig genom fantasi, 
material och konst. Under varje rubrik finns beskrivningar av utvecklingsmönster att 
utgå från vid planering av förskolans verksamhet men också bedömning av vart ett barn 
befinner sig i utvecklingen i relation till sin ålder (Department for education, 2012). 
 
3.3  Jämförelse svensk och engelsk läroplan för förskola 
Den mest markanta skillnaden mellan den svenska läroplanen för förskola (Skolverket, 
2016) och den engelska (Department for education, 2012) är att den svenska endast 
innehåller strävansmål, vad förskolan ska sträva efter att erbjuda barnens utveckling och 
kunskapsbildning. Den engelska, däremot, innehåller utöver en sådan guide även mål 
som barnen förväntas uppnå innan de börjar förskoleklass, vilket de gör ett år tidigare 
än i Sverige, det vill säga vid 5 års ålder. McLachlan, Fleer och Edwards (2013) lyfter 
att det finns svårigheter när den engelska läroplanen kombineras med nordiska 
läroplaner, på grund av dess skiljande innehåll och mål. 
 
I den engelska läroplanen finns även beskrivningar av typiska utvecklingsmönster, där 
åldersgränserna inte är fasta utan överlappar varandra. Dessa kan användas som grund 
till daglig observation, bedömning och planering, men också till att göra bedömning 
angående om ett barn visar typisk utveckling, tenderar till att vara sen i utvecklingen 
eller tvärtom, långt fram i utvecklingen för sin ålder (Department for education, 2012). I 
svenska läroplanen för förskola finns ingen beskrivning av typiska utvecklingsmönster, 
utan en beskrivning av att förskolan ska anpassas efter det individuella barnets behov 
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och skapa en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Det beskrivs även att barn som 
behöver extra stöd, tillfälligt eller varaktigt, ska få detta för att kunna utvecklas bäst 
möjligt (Skolverket, 2016).   
 
Något som de båda läroplanerna har gemensamt är att de lyfter barnkonventionens ord 
om barns rättigheter (UNICEF Sverige, 2009). Dessa handlar om att inget barn ska 
utsättas för diskriminering på grund av olika orsaker, exempelvis kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.  
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4  Tidigare forskning 
Nedan presenteras begreppet pedagogisk grundsyn som innefattar olika sätt att se på och 
bemöta barn.  
 
4.1  Pedagogisk grundsyn 
Pedagogisk grundsyn finns hos alla pedagoger, utbildade eller outbildade, och är grund 
till hur olika individer tolkar och agerar i förskolans verksamhet. Den pedagogiska 
grundsynen varierar beroende på individens tankar och föreställningar inom områden, 
som kunskapssyn, människosyn, etiksyn, samhällssyn samt syn på pedagogiska 
situationer (Stensmo, 2007). Begreppet människosyn kopplas i studien till pedagogers 
barnsyn. Kunskapssynen handlar om pedagogernas sätt att se på kunskap och lärande 
utifrån barnen men också gällande läroplanen och synen på uppdraget. Pedagogiska 
situationer blir särskilt uppmärksammade genom att utgå från specifika observationer 
med pedagogiska aktiviteter. 
 
4.1.1  Konstruktioner av barnsyn – historiskt? 
Pedagogers föreställningar och synen på barn har förändrats genom tiden, med 
anledning av samhällsförändringar och styrdokument. Långt tillbaka sågs det som förr 
kunde liknas vid förskola som en plats för lek, där de vuxnas roll kunde ses som 
moderlig, med fokus på barnpassning och omsorg. Med åren blev synen på barn 
revolutionerande och nya teorier slog igenom om att barn har egna rättigheter och 
förmågor att utveckla kompetenser. Ett vanligt arbetssätt i tidigare förskoleverksamheter 
var att de vuxna stod som avvaktande medan barnen själva förväntades ta för sig och 
styra. Detta blev dock motsägelsefullt när det pedagogiska programmet togs fram, som 
hävdade att barn lär sig med hjälp av omgivningen och emotionell närhet (Engdahl, 
2005). 
 
4.1.2  Barnet som medkonstruktör 
Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur handlar om att barnet 
tidigare betraktas mer som en individ beroende av vuxna men kom senare att ses som en 
fullt kapabel individ i social grupp med egna förmågor att kunna skapa inflytande och 
delaktighet över sin egen situation och samhället. Barnet behöver inte alltid kopplas 
samman med familjen och dess intressen utan besitter egna intressen, viljor och tankar 
som ska få ges uttryck för. Synen på barndom är i denna konstruktion mer öppen till 
skillnad än tidigare. Barndomen anses skilja sig åt beroende på klass, kön, kultur, tid 
och rum och bör därför inte alltid styras utefter de som anses vara naturligt eller 
normalt. Barn är lika viktiga i samhället som vuxna och är själva medkonstruktörer av 
sitt eget lärande och utveckling, identitet och kultur (Dahlberg, Moss och Pence, 2002). 
Engdahl (2005) menar att barn inte är förutsägbara utan agerar olika beroende på 
situation och lärandet blir meningsfullt när pedagoger inkluderar barnen. 
 
4.1.3  Barnet som kunskaps-identitets-och-kulturproducent 
Barnet som kunskaps-identitets-och kulturproducent grundar sig i en oro för bristande 
arbetskraft där barnen skulle komma att bli framtidens arbetsmarknad. Barn började 
därmed att ses som tomma blad, tabula rasa, som redan i förskoleåldern ska ges 
möjlighet till lärande och kunskap, värderingar och sociala kompetenser för att 
förberedas inför skolåldern. Barnen ses som kompetenta då den tidiga barndomen lägger 
grunden för en framgångsrik utveckling där varje stadie påverkar och är förberedande 
inför nästa (Dahlberg, Moss och Pence, 2002). 
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4.1.4  Det lilla barnet som natur – de biologiska stadiernas vetenskapliga barn 
En annan konstruktion kallas för det lilla barnet som natur, eller de biologiska 
stadiernas vetenskapliga barn, och handlar om att barns förmågor, agerande och 
utveckling kategoriseras utifrån naturen och hur de är skapta biologiskt. Detta skapar i 
sin tur olika stadier som barnen sägs passera utifrån vad som är normalt. Ett vanligt 
synsätt är att barns agerande till exempel beror på vilken ålder barnet befinner sig i och 
vilket mognadsstadie. Vanligt förekommande i denna konstruktion är att barn ofta 
bedöms och mäts utifrån kategorier som social, intellektuell och motorisk utveckling, 
istället för att se till barnet som individ. Här finns en avsaknad av fokus på barnets egen 
inverkan på kultur och samhälle och synen på barn som kreativa kunskapsbärare är inte 
av särskild betydelse (Dahlberg, Moss och Pence, 2002). 
 
4.1.5  Barn som medmänniskor 
Johansson (2011) lyfter ytterligare sätt för kategorisering av barnsyn som påverkar hur 
förskollärare bemöter barn i förskolans verksamhet. Det första temat som beskrivs 
kallas för barn som medmänniskor och innebär att barnet ses just som en medmänniska 
med behov, förmågor och tankar som måste respekteras och bemötas. Förskollärare 
arbetar nära barnens perspektiv för att kunna möta dem på egna villkor och ge barnen 
möjlighet att påverka och själva kontrollera situationer och händelser. Tillit och närhet 
gör att barnen vet att de vuxna finns där, men att de i första hand hanterar situationer, 
exempelvis konflikter, själva. Detta bidrar till att barnen utvecklas mot att bli 
ansvarstagande och självständiga (Orlenius och Bigsten, 2008).   
 
4.1.6  Vuxna vet bättre 
Förhållningssätt inom temat “vuxna vet bättre” utmärker sig genom att, istället för att 
utgå från barns perspektiv, utgå från vad de vuxna tror är det bästa för barnen. Barnens 
behov och intentioner hamnar här i skymundan i jämförelse med föregående tema. 
Förskollärare med det här förhållningssättet tror sig göra det bästa för barnet, dock 
baserat på sina egna tankar och erfarenheter istället för barnens (Johansson, 2011). 
 
4.1.7  Barn är irrationella  
Det tredje temat som Johansson (2011) lyfter benämns som barn är irrationella och 
präglas av att barnens handlingar och strävanden tolkas negativt på så vis att de saknar 
förmåga att skapa mening. När barnen agerar i närheten av förskollärare med detta 
förhållningssätt blir de oftast stoppade och begränsade i sitt agerande. Förhållningssättet 
skapar en distans mellan barn och vuxna och har blivit kritiserad för att den begränsar 
barn istället för att hjälpa och uppmuntra. 
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5  Teoretiskt ramverk 
Nedan beskrivs ramfaktorer och frames som båda är element som påverkar förskolans 
verksamhet, den förstnämnda materiellt och den andra beroende på individuella tankar 
och upplevelser.   
 
5.1  Ramfaktorperspektiv och frameperspektiv 
Vi har valt att ta upp två perspektiv av faktorer som kan påverka verksamheten.   
All skolverksamhet bedrivs inom särskilda ramar. Det ena perspektivet belyser 
materiella faktorer och det andra handlar om sociala relationer som påverkar 
lärandesitautionen. Inramning av skola kan ses ur två olika perspektiv, Ulf P. Lundgrens 
och Urban Dahllöfs ramfaktorperspektiv, samt Erving Goffmans frame-perspektiv. Det 
andra perspektivet, frame-perspektivet, appliceras på social interaktion och faktorer som 
styr det sociala samspelet mellan människor, exempelvis samhällets normer, 
situationsdefinitioner samt individuella erfarenheter (Persson, 2014).  
 
5.1.1  Ramfaktorperspektiv 
Lundgrens definition av ramfaktorer belyser att faktorerna är utom kontroll av både 
förskollärare och barn och bestäms av förhållanden som befinner sig utanför själva 
undervisningen (Lundgren, 1981). Exempel på sådana faktorer kan vara tid, 
barngruppens sammansättning, förskollärarens kompetens, lokalens utformning, miljö 
och styrdokument. Ramfaktorer är de resurser och tillgångar som finns och är desamma 
oavsett vem som nyttjar dessa. Exempelvis förändras inte styrdokumenten beroende på 
vem som arbetar i förskolan. 
 
5.1.2  Frameperspektiv 
Det andra perspektivet, frame-perspektivet, appliceras på social interaktion och faktorer 
som styr det sociala samspelet mellan människor, exempelvis samhällets normer samt 
individuella erfarenheter (Persson, 2014). “Frame” till skillnad från ramfaktorer, bygger 
på individers uppfattning och tolkning av situationer. Frame definieras med hjälp av tre 
begrepp, nämligen individers vetande, social interaktion samt situationers sociala 
dynamik. Med individers vetande menas erfarenheter av upplevelser av att ta till sig 
information genom att läsa av andra människor. Social interaktion innebär att 
kommunicera och interagerar med andra människor. Hur individer samspelar med andra 
i olika sammanhang är innebörden av begreppet situationers sociala dynamik (Persson, 
2014). Hur förskolans verksamhet ser ut beror dels på organisation och styrdokument, 
men också på tolkning och utförande av de som arbetar i den. Styrdokument, i det här 
fallet förskolans läroplan, kan tolkas olika och därför ge utrymme för förskolor med 
varierande utseende och innehåll (Persson, 2014).   
 
5.1.3  Sammanfattning 
Ramfaktorperspektivet kan alltså kopplas till det sammanhang eller situation där 
kunskap överförs och tas emot och skapar lärande (Bernstein 1971), medan frame-
perspektivet är kopplat till individen och det sociala samspelet. Hur den enskilda 
förskolan ser ut beror alltså på en kombination av ramfaktorer, det vill säga yttre 
faktorer, och frames, inre faktorer som skiljer sig mellan varje individ beroende på 
erfarenheter. Något som också skiljer sig individuellt är hur olika förskollärare ser på 
kunskap och lärande. Detta tas upp i följande avsnitt och sammanfattas i begreppet 
pedagogisk grundsyn. 
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6  Metod 
I kommande avsnitt presenteras de metoder som använts för att genomföra studien.  
 
6.1  Observation som metod 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning på den skandinaviska skolan fick vi 
möjlighet att delta vid olika aktiviteter på de båda sektionerna. På den svenska och 
engelska sektionen valde vi att göra observationer för att se likheter och skillnader 
mellan varandra och vad vi sett i svenska förskolor. Vi antecknade under 
observationerna och sammanställde sedan till en text, vilket Kihlström (2007) benämner 
att observera med hjälp av löpande protokoll. Ett löpande protokoll består av korta 
kommentarer som, i presens, beskriver det som sker i den observerade situationen. En 
observation från varje avdelning valdes ut till intervjun för att fråga förskollärarna om 
syfte och uppfattning av aktiviteten. Vi valde observationer av samlingar för att 
förskollärarna skulle få kommentera likvärdiga situationer samt berätta vad deras syfte 
med just samling är. Se Bilaga A.  
 
6.2  Intervju som metod 
För att ta reda på förskollärarnas olika uppfattningar och tankar om uppdraget som 
förskollärare har vi gjort intervjuer med förskollärare som arbetar på den skandinaviska 
skolan. Intervju är ett redskap för att undersöka hur verksamheter kan se ut. Genom 
intervju ges möjlighet att få förståelse för individers olika tankar, föreställningar och 
sätt att se på olika ämnesområden. Intervjuerna som gjorts i denna undersökning 
kopplas till begreppet kvalitativ intervju. Kihlström (2007) beskriver kvalitativ intervju 
som ett samtal, men till skillnad från ett vardagligt och spontant samtal har detta ett i 
förväg bestämt fokus och område som kräver planering. Den som styr samtalet är 
intervjuaren, vilket i detta fall är vi som tar initiativ till intervju och i förväg förbereder 
frågor inom ett specifikt ämne som ska undersökas. 
 
Genom kvalitativ intervju får vi ta del av hur förskollärarna upplever och uppfattar 
arbetet i förskolans verksamhet. Svaren var inte i förväg givna utan framkom efter 
intervjuerna. Det är betydelsefullt att respondenterna utgår från egna erfarenheter, vilket 
i detta fall är av stor vikt då ämnet utgår från situationer där förskollärarna varje dag 
samlar på sig erfarenheter under sitt arbete i förskoleverksamheten. Björkdahl Ordell 
(2007) lyfter även fram kvantitativ intervju som är den kvalitativa intervjuns motsats. 
Detta innebär istället att informationen som samlas in och bearbetas består av siffror och 
inte ord och beskrivningar. Studiens fokus ligger på förskollärarnas upplevelser, egna 
tankar och berättelser, vilket gör att den kvalitativa intervjun ligger till grund för 
undersökningen. 
 
6.3  Urval 
Dimenäs (2007) konstaterar att vid val av undersökningsgrupp är det betydande att 
intervjua någon som har erfarenhet om ämnet som ska undersökas i studien. Detta för 
att det utgår från konkreta situationer men också för att svaren blir mer tillförlitliga. De 
som intervjuats är fem förskollärare som arbetar på den skandinaviska skolan. Två 
förskollärare från den svenskstalande sektionen och tre från den engelsktalande 
sektionen. Avdelningarna innehåller åldrar från två till fem år. Genom att intervjua 
förskollärare som har arbetat i verksamheten en tid och befinner sig i den nu får vi ökad 
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kunskap och förståelse om ämnesområden och situationer som de dagligen befinner sig 
i, i detta fall fokus på förhållningssätt i förskolans verksamhet.   
 
6.4  Genomförande 
I kommande avsnitt beskrivs den process som ägde rum från förberedelse av intervjuer 
till sammanställning av empiri, samt de hinder och förändringar som stöttes på längs 
vägen. 
 
6.4.1  Förberedelse inför intervju  
Till att börja med skickade vi ett missivbrev via mail där vi presenterade oss själva och 
vårt syfte med vår studie. Vi frågade om de ville ställa upp på intervju och de berörda 
fick möjlighet att tacka ja eller nej. Se Bilaga C. Inför intervjun togs förberedande 
intervjufrågor fram för att ha ett omfattande underlag. Se Bilaga B. Kihlström (2007) 
menar att det är betydande inför planering av intervju att utgå från studiens syfte och att 
intervjusvaren ska kunna besvara frågeställningarna. En annan viktig del i förberedelsen 
är formulering av frågor inför intervjun. Kihlström (2007) lyfter öppna och slutna 
frågor, där slutna frågor syftar till ett ja eller nej svar. Med öppna frågor blir 
utformningen av intervjun inte styrd eller i förväg bestämd utan skapas utifrån 
förskollärarnas egna upplevelser. Genom öppna frågor får respondenterna möjlighet att 
fritt uttrycka sina tankar och erfarenheter utan att de på något sätt blir styrda eller får 
ledande frågor, vilket ligger till grund i intervjuerna i denna studie. En annan faktor som 
var avgörande vid planeringen av intervjun var att själva som intervjuare reflektera över 
ämnesområdet som ska undersökas. Detta genom att vi till en början ställde oss frågor 
som till exempel: Vad är det som skapar dessa skillnader i förhållningssätt? Varför? 
Vad beror det på? Viktigt var att sedan i intervjun frångå från egna tankar och 
reflektioner och utgå från respondenterna. 
 
6.4.2  Intervjuernas utformning 
Tanken var från början att göra intervjuerna via Skype med varje enskild förskollärare 
samt att spela in intervjuerna för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna. Den här 
typen av planering som Kihlström (2007) kallar för praktiska arrangemang handlar om 
de delar som är viktiga att ta hänsyn till inför en intervju. Kroppsspråk, vilket material 
som ska användas, tid som krävs samt vald placering för intervjuerna är exempel på 
detta.   

På grund av tidsbrist hos de berörda förskollärarna bad de att få ta intervjuerna via mail 
istället då de kunde svara på frågorna när de själva kände att de hade tid. Med denna 
anledning blev det extra viktigt att tydliga och öppna frågor för att få så utförliga svar 
som möjligt då möjligheten till följdfrågor försvann. Alla förskollärare fick ett 
individuellt mail (se bilaga A och B) med intervjufrågor och den observation där 
respektive förskollärare deltog, som de ombads kommentera.  

6.4.3  Bearbetning av insamlad empiri 
Transkribering var inte nödvändigt då vi tog emot intervjusvaren via mail. Datan vi fått 
fram består av ord som sedan kategoriserats och sorterats. För att kategorisera svaren 
skrev vi ut de olika förskollärarnas svar. Vi sökte likheter och skillnader i svaren och 
markerade dessa för att tematisera och hitta nyckelord. Utifrån detta skapades olika 
kategorier och rubriker som bildade underlag för resultatkapitlet. Rubrikerna lyfter 
styrdokument, förutsättningar, förskollärarens roll, omsorg fostran och lärande samt 
barns lärande.   
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6.5  Etiska överväganden och forskningsetiska principer  
En viktig aspekt att tänka på är att ta hänsyn till etiska överväganden (Björkdahl Ordell, 
2007). Till exempel ska respondenterna vid intervju ha möjlighet till att säga ja eller nej, 
samt att avbryta. Detta togs hänsyn till genom att frågan först ställdes till vardera 
förskollärare om de kunde tänka sig att ställa upp på vår intervju. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de olika forskningsetiska principerna - 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att informera de personer som berörs av forskningen och 
samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Detta genom att förskollärarna i förväg informerades om intervjun och dess 
möjlighet att tacka ja eller nej till medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att 
uppgifterna om de som deltar i studien ska behandlas med största möjliga anonymitet 
samt nyttjandekravet, som betyder att de uppgifter som samlas in om personer får 
endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). De sistnämnda två 
principerna respekteras då respondenterna förblir anonyma och informationen som 
framkommit i intervjun endast används i denna studie och raderas därefter. 
 
6.6  Metoddiskussion 
Styrkor med intervjuer med förskollärare är att det ger en inblick i verkligheten i 
förskolan. Istället för att endast utgå från forskning och litteratur får vi ta del av 
konkreta erfarenheter och individanpassade tankar och funderingar. Intervjufrågorna 
utgick från syfte och frågeställningar vilket tydliggjorde det som vi skulle utgå ifrån. En 
svaghet med intervjuer kan däremot vara att materialet inte blir särskilt omfattande då 
antalet respondenter är relativt få. Med den anledningen har intervjuerna kompletterats 
med observationer som gjordes under vår verksamhetsförlagda utbildning. 
Observationerna blir ett verktyg då vi själva tolkat dem, samt att förskollärarna i 
intervjuerna får ge sin tolkning och uppfattning av situationerna. 
 
Intervjuerna blev som tidigare nämnt via mail istället för skype, vilket bidrog med både 
för- och nackdelar. En fördel med skype hade varit möjligheten till följdfrågor samt 
tolkning av ansiktsuttryck och röstlägen. Fördelen med mail var att respondenterna gavs 
möjlighet att i lugn och ro besvara frågeställningarna samt att svaren kan läsas 
obegränsat antal gånger inför översättning, kategorisering och bearbetning. Nackdelen 
med mail blev istället att det spontana samtalet saknades och där med möjligheten till 
följdfrågor. Med anledning av respondenternas försenade svar beslutades att inte skicka 
mail med följdfrågor på grund av tidsbrist. Dimenäs (2007) lyfter  fram begreppen 
validitet och reliabilitet som beskriver studiens trovärdighet. Validitet handlar om hur 
relevant den insamlade datan är för att kunna besvara det som studien avser att mäta och 
undersöka. Det kan till exempel handla om rätt metod har använts och på vilket sätt 
svaren har analyserats. Att studien är tillförlitlig och genomförts på ett noggrant sätt så 
att någon utomstående skulle kunna upprepa samma studie och få samma resultat 
innefattas i begreppet reliabilitet (Dimenäs, 2007).  
 
6.6.1  Intervjufrågornas kvalitet 
Över lag fungerade intervjufrågorna bra och gav oss utförliga svar med bra exempel. 
Vissa svar blev relativt tunna vilket kan bero på att frågans formulering blev otydlig.Vi 
bad förskollärarna kommentera de observationer vi gjort, vilket eventuellt gjorde det 
svårt för dem att veta på vilket sätt de skulle kommentera. Istället kunde vi skrivit 
guidande öppna underfrågor som exempelvis vad syftet med samlingen var, vad barnen 
får ut av samlingen och hur aktiviteter till samlingen väljs ut och planeras.   
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6.6.2  Betydelsen av arbete med språket  
En betydande del i denna studie har varit arbetet med att översätta intervjufrågor och 
observationer från svenska till engelska. Likaså att söka engelsk litteratur. För att 
intervjufrågorna till de svenska och engelska förskollärarna ska bli likvärdiga är det 
viktigt att översättning av begrepp mellan de båda språken blir lika. Observationerna 
som gjordes under VFU skickades till respondenterna tillsammans med 
intervjufrågorna. Svårigheter vi upplevde med att det i studien användes två språk var 
att hitta korrekta översättningar för begrepp i det engelska språket.   
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7  Resultat 
 
7.1  Observationer 
Nedan presenteras de observationer vi gjorde under vår verksamhetsförlagda utbildning 
som vi bifogade till den berörda förskolläraren och bad de kommentera tillsammans 
med intervjufrågorna. Observationerna kompletteras med citat från de kommentarer 
förskollärarna gav oss angående den aktivitet de själva agerade i. De två engelska 
avdelningarna där observationer gjordes benämns ”Ladybird” och ”Dragonfly”, och de 
två svenska kallar vi för ”Ekorren” och ”Kaninen” men samtliga heter i verkligheten 
något annat.  
 
7.1.1  Ladybird 
At Ladybird we joined you for some circle time. You had many subjects as colours 
and shapes, letters and numbers, day and month, alphabet and you told the children 
what was going to happen during the day. In the end of the circle time you told the 
children about the farm you were going to and talked about different animals who 
live there. The circle time lasted about 30 minutes and the children were focused all 
the time. 
 
”My purpose in circle time is to offer the children a short structured moment 
(always morning) in which they are stimulated with, vocabulary, colours, interactive 
puppets (storytelling), counting 1-10, expressing short sentences "I am ..../ My name 
is......", My aim is to connect with the kids and have fun!” 
 
7.1.2  Dragonfly  
At Dragonfly we joined you for some mathematics. Every child had the opportunity to 
say good morning in their own way. You spoke about days, months and dates and used 
different songs and jingles. You also worked with letters and numbers and talked about 
“wish well center” where the photos of the children who was ill were placed. During the 
class there was “helpers” who helped you, with different things. We experienced that 
the children were very focused during the whole time.   
 
”My purpose in circle time is to give some time to the children to express themselves 
and to prove that they are all individuals. Also a moment to exteriorize feelings and 
share information. I also like having routines in the circle time to help them feel safe 
and also some moments to improvise to help them be expontaneous. It is also a great 
moment to learn about concepts in a time were they feel fresh, happy and taken in 
consideration. Every day we try to do circle time and story telling, we also follow the 
programme to be able to reach the academic goals.” 
 
7.1.3  Ekorren 
På ekorren var vi med er på en samling på morgonen. Du började med att sjunga en 
godmorgonsång tillsammans med barnen följt av att sedan låta ett barn räkna hur många 
kompisar som var på ekorren den dagen och vilka som var hemma. Du frågade sedan 
barnen vad det var för väder där ni tillsammans tittade ut genom fönstret och med hjälp 
av lappar som visade olika typer av väder placerade dagens väder på en tavla. I slutet av 
samlingen berättade du för barnen att ni snart skulle åka och besöka en bondgård med 
massa olika djur. Du tog fram en låda blandad med djur, både från savannen och 
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bondgården och tillsammans med barnen gick ni igenom varje djur och pratade om 
djuret bodde på savannen eller bondgården. Barnen var fokuserade och sorteringen av 
djuren verkade göra barnen både intresserade och nyfikna på bondgården och dess djur. 
 
”Min tanke är att alltid uppmärksamma vilka barn som är på förskolan och vilka som 
är hemma, för att varje barn ska känna sig sedd. Vid varje samling har vi upprepade 
rutiner, vilket skapar trygghet och struktur för barnen. Jag tycker också det är viktigt 
att barnen är aktiva i samlingen och i det här fallet är sorteringen av djur en del i deras 
lärprocess och en förberedelse inför besöket på bondgården.”  
 
7.1.4  Kaninen 
På kaninen var vi med på en samling där ni pratade om insekter. Efter att ni sagt god 
morgon, kollat dagens datum i kalendern samt satt upp namn på väggen på de barn som 
var på förskolan, introducerade du barnen vidare till insekter. Till att börja med frågade 
du barnen om vad en insekt var, och de fick beskriva fritt vad de tyckte och tänkte. Efter 
en stunds samtal plockade du fram insekter i plast som barnen fick titta och känna på, 
räkna ben, vingar och benämna de som de kunde namnet på. Ni pratade även om vilka 
av insekterna ni hade sett ute på förskolegården. Vi upplevde att insekterna fångade 
barnens intresse och var ett bra redskap för att behålla fokus.  
 
”Att starta dagen med samling, där barnen vet till stor del vad som kommer hända, 
anser jag är bra och bidrar till att vi skapar rutiner tillsammans. Min tanke med att 
barnen själva fick uttrycka sina tankar om insekter, innan jag visat eller berättat något, 
var att inte begränsa deras tankar och fantasier på något sätt. Vissa barn har lättare att 
uttrycka sig fritt, medan vissa har lättare att berätta om insekten när den ligger framför. 
Aktiviteten gör det också möjligt för barnen att utveckla sitt lärande inom antal och 
andra begrepp som användes för att beskriva insekterna.” 
 
Nedan redovisas en sammanställning av den empiri som respondenternas intervjusvar 
bidragit med. Svaren presenteras i rubriker som lyfter styrdokument, förutsättningar, 
förskollärarens roll, omsorg fostran och lärande samt barns lärande utifrån likheter och 
skillnader som hittades i intervjusvaren. För att tydliggöra svaren styrker vi dessa med 
citat från de engelska respektive svenska förskollärarna. 
 
7.2  Att inkludera styrdokumenten i verksamheten 
Samtliga förskollärare är överens om att den svenska läroplanen genomsyrar hela 
verksamheten och ligger till grund när verksamheten planeras. Även uppföljning och 
utvärdering av verksamheten görs med läroplanen som underlag. Utifrån barnens olika 
behov och intresse planeras aktiviteter och lärprocesser mot den svenska läroplanen och 
dess pedagogik som grund.  
 
“We are under the Swedish pedagogy, so we offer a holistic and democratic experience 
in the classroom” 
 
“The hardest part sometimes in my case is to try to follow the Cambridge curriculum 
and the scandinavian too, it’s a hard process to try to synchronize the very different 
curriculums”  
 
Dock beskriver de engelska förskollärarna att de upplever viss svårighet i att kombinera 
den svenska läroplanen med den engelska eftersom de skiljer sig åt.   
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7.3  Skillnader i styrdokument mellan engelsk och svensk sektion 
De berörda förskollärarna upplever att den största skillnaden mellan sektionerna är att 
den engelska sektionen har två styrdokument att förhålla sig till. I det engelska 
skolsystemet börjar barnen skolan tidigare vilken i sin tur bidrar till större krav att 
uppnå målen i det förberedande programmet Cambridge. I det förberedande 
programmet finns mål att uppnå, i jämförelse med den svenska läroplanen som endast 
består av strävansmål. Detta upplevs av de engelska förskollärarna som ett 
stressmoment som kräver mycket tid och arbete. En av de engelska förskollärarna som 
arbetar med de äldre barnen menar att de båda läroplanerna inte sammanfaller 
filosofiskt vilket medför konflikter med föräldrars förväntningar. Likaså svårigheten att 
utgå från barnens intresse på grund av de krav som finns.    
 
“The English section appears to have more rigid academic objective for which to be 
accounted. Using the Cambridge curriculum at age 4-5 has put English language and 
prewriting/reading as equally important as play and self-teaching. I suppose this can 
make teachers feel stress because we must fulfill the English Curriculum and produce 
academic learning skills at an early age.”  
 
“I think that different sections and conditions are different but also different groups is 
different in many ways. Teachers have different approaches and that way the procedure 
is different too” 
 
En engelsk förskollärare på den yngre avdelningen menar också på att det finns 
svårigheter mellan de olika uppdragen, men att de ständigt får arbeta med att kombinera 
de båda styrdokumenten. Detta genom att erbjuda aktiviteter såsom bakning, musik och 
skapande utöver kravbelagda ämnen som matematik och engelska. Skolans ambition är 
att förskollärare och lärare arbetar på gemensamt sätt och förhåller sig till svensk 
läroplan för förskola (Skolverket, 2016). Förskollärare har dock olika sätt att arbeta och 
lära ut, vilket gör att även tillvägagångssättet vid undervisning blir olika.  
 
7.4  Skillnader i förutsättningar mellan engelsk och svensk sektion 
Utöver skillnader i styrdokument, har det av intervjusvaren framkommit skillnader i 
övriga förutsättningar. Att det finns skillnader i sektionernas förutsättningar är samtliga 
intervjuade överens om. Barngruppernas storlek skiljer sig på så vis att de engelska 
grupperna är minst dubbelt så stora som de svenska. 
 
“Självklart ser det lite olika ut på de olika avdelningarna då vi dels har olika mål att 
arbeta efter och dels för att barngrupperna alltid har olika förutsättningar och behov.” 
 
Två av de engelska förskollärarna menar att den svenska sektionen har fler fördelar på 
grund av ett samarbete som sker mellan den svenska sektionen och Sverige.  
 
“Many times, it appears as if the Swedish section is favored in classroom size and/or 
technological tools for documentation.” 
 
Samarbetet innebär att den svenska sektionen redovisar för det arbete som bedrivs i 
verksamheten, då de har annorlunda regler gällande barngruppens storlek och 
dokumentation. Detta gör att sektionen får bidrag från Sverige som till exempel ska gå 
till dokumentationsverktyg så som Ipads.  
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7.5  Förskollärarens roll i barnens lärprocess 
Att förskollärarens roll i barnens lärprocess är att vara en guide och medskapare av 
kunskap är alla intervjuade överens om. De menar att barns utveckling ska ske naturligt 
och att förskollärarens uppgift är att skapa situationer och aktiviteter där detta 
möjliggörs. En annan viktig uppgift  i förskollärarens roll menar de alla är att skapa ett 
klimat där barnen känner sig trygga, betydelsefulla och mår bra. Uppdraget innebär 
även att observera, lyssna, och planera aktiviteter både på individnivå men också 
gruppnivå. Genom att fånga upp barnen i sin lärprocess gör det också möjligt att utmana 
dem vidare. En av de engelska förskollärarna menar att många av barnen spenderar mer 
tid på förskolan än vad de gör med sina familjer vilket gör det ännu viktigare att vara en 
förebild, eftersom förskolan lägger  grunden för barnens fortsatta utveckling.  
 
“My mission is to assist in the natural development of children’s social skills, 
autonomy, fine/gross motor ability, verbal language and listening skills and 
documenting development and joy through play.” 
 
“The teacher should read books aloud every day to children and provide different 
materials for art or creating.  There should be music always – singing, listening, 
relaxing and dancing. The teacher should plan outdoor experiences and present 
information about plants, animals, weather, etc.  Gross and fine motor abilities should 
be stimulated through play, gym lessons with planned movements and games that are 
age appropriate.” 
 
En skillnad i uppfattningen av förskollärarens roll mellan de svenska och engelska 
förskollärarna är att de engelska är väl medvetna om precis vad de vill lära ut och hur. 
 
“Som förskollärare på vår skola är det min uppgift att se till så att barnen mår bra 
och att anpassa miljön och aktiviteterna till den nuvarande barngruppen och dess 
behov, både på individ- och gruppnivå, samt att skapa roliga och meningsfulla 
situationer som utgår från barnens intresse.” 
 
De svenska trycker på att utforma aktiviteter utifrån barnens intresse och behov i den 
nuvarande barngruppen.  
 
7.6  Begreppen omsorg, fostran och lärande 
Omsorg, fostran och lärande är begrepp som alla inkluderas i förskolans verksamhet. 
Förskollärarna anser att alla begreppen på ett eller annat sätt är kopplade till 
varandra och har en betydande roll i barnens utveckling. Omsorg och fostran är 
viktigt för att barnen ska känna sig trygga och ligger till grund för att lärande ska 
kunna ske. 
 
“Working with very young children, nurture and learning are co-dependent. A small 
child must feel secure and cared for before positive learning experiences can happen.” 
 
“Jag upplever att de alla tre går hand i hand och är viktiga begrepp i förskolan. 
Omsorg i förskolan handlar för mig om att barnen ska få sina behov mötta. Fostran 
handlar för mig om att ge barnen verktyg att leva tillsammans med andra och att 
utveckla sin personlighet och sin självkänsla. Lärande sker konstant hos barnen 
genom deras interaktioner med andra barn, pedagoger och miljön.” 
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En annan förskollärare menar att lärande inte sker utan omsorg och att barnen fostras 
genom både omsorg och lärande. Svaren från samtliga av de intervjuade tyder på att 
begreppen inte särskiljs i förskolans verksamhet, utan är ständigt sammankopplade 
och påverkar varandra.   
 
7.7  Barns lärande sker på många olika sätt 
Lärande sker på olika sätt och ser olika ut beroende på individen. Förskollärarna är 
överens om att verksamheten måste vara varierad för att kunna möjliggöra lärande för 
alla barn med olika förutsättningar. Exempel på sätt som barn lär sig på är repetition, 
observation och imitation enligt förskollärarna. Barn har olika intresse och färdigheter 
som ska tas hänsyn till för att lärande ska ske. En av de svenska förskollärarna belyser 
vikten av att lärandet sker i ett sammanhang som upplevs som meningsfullt för barnet.   
 
“Jag tror att det är viktigt att lärandet sker i ett sammanhang som är meningsfullt för 
barnen. Det är viktigt att se varje barn som en individ med egna motivationer och 
förutsättningar.” 
 
“I believe that children learn in very different ways and it all depends very much in 
what the child is like, who he/she is and how they are brought up in their houses, 
although the most important matter from my point of view is that for the child to learn 
they have to feel they’re in a safe surrounding.” 
 
En av de engelska förskollärarna talar om utvecklingsstadier som barnen går igenom vid 
tidig inlärning. Hon menar att genom att se barnens olika färdigheter och kunskaper 
utvecklas utifrån olika stadier kan de som förskollärare följa och utmana det 
individuella barnets utveckling. Vid planering av aktiviteter ges barnen möjlighet att 
utforska och testa sig fram och utrymme för att både misslyckas och lyckas. Att alltid 
försöka se situationer och aktiviteter ur barns perspektiv benämns också som viktigt för 
att bemöta dem på ett lämpligt och förstående sätt.   
 
“I think it’s very valuable to understand what goes inside the children's brains´to be 
able to understand them and respond to them in an adequate manner.”   
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8  Analys  
 
I följande avsnitt tolkas och analyseras den empiri som framkommit i resultatet i 
relation till den teorianknytning samt syfte och frågeställningar som studien bygger 
på. Resultatet knyts samman med styrdokumenten samt centrala begrepp som 
ramfaktorteori och pedagogisk grundsyn för att göra en jämförelse utifrån 
förskollärarnas svar.   
 
8.1  Att kombinera svenska och engelska styrdokument för förskola 
Att styrdokumenten ligger till grund för hela verksamheten är samtliga intervjuade 
förskollärare överens om. Att de svenska och engelska styrdokumenten däremot är 
problematiska att kombinera bekräftar de förskollärare som arbetar på den engelska 
sektionen, som har erfarenhet av att arbeta efter båda styrdokumenten. Innehållet i 
styrdokumenten skiljer sig åt eftersom den svenska inte har uppnåendemål eller 
åldersbaserade utvecklingsfaser. Till skillnad mot den engelska menade 
förskollärarna att styrdokumenten ibland krockar och blir en tidskrävande process att 
försöka väva dem samman. McLachlan, Fleer och Edwards (2013) bekräftar att det 
finns en problematik med att kombinera de engelska styrdokumenten med nordiska 
styrdokuement, då målen och innehållet ser olika ut och faller inte alltid samman 
pedagogiskt. 
 
8.2  Ramfaktorer i relation till förhållningssätt i verksamheten 
Ramfaktorer beskrivs som sådana faktorer som förskollärare inte kan påverka, på så 
vis att de resurser och tillgångar som finns inte förändras beroende på vem som 
arbetar i förskolan. Lundgren (1981) ger som exempel på ramfaktorer tid, 
barngruppens sammansättning, styrdokument samt lokaler och miljö. 
Styrdokumenten som nämnts ovan är en av de ramfaktorer som ligger till grund för 
att förhållningssätten i verksamheten skiljer sig åt. De berörda förskollärarna 
benämnde tiden som krävs för att kombinera styrdokumenten som problematisk. 
Tiden blir därmed en ramfaktor som påverkar förskollärarnas förhållningssätt då de 
upplever sig mer pressade och behöver lägga mycket fokus på att få med alla delar i 
de båda styrdokumenten. En annan ramfaktor som framkommit av intervjuerna är 
utformningen av barngrupperna då barngrupperna på de engelska avdelningarna är 
dubbelt så stora jämfört med de svenska. På varje engelsk avdelning arbetar mer 
personal än på de svenska och blir en skillnad i verksamheten.  
 
Två av de engelska förskollärarna poängterade förutsättningarna som den svenska 
sektionen har med finansiering från Sverige då de kontinuerligt redovisar sitt arbete i 
verksamheten för Sverige och får bidrag för det. Bidragen går till bland annat 
dokumentationsverktyg så som Ipads som den svenska sektionen tar del av. Persson 
(2014) skriver att ramfaktorer som påverkar förskolans verksamhet handlar om 
materiella faktorer. Detta gör att finansieringen som den svenska sektionen får blir 
en ramfaktor som påverkar förskollärarnas förhållningssätt då det upplevs som mer 
fördelaktigt av de engelska förskollärarna. Miljön är till största del lika då de delar 
samma utemiljö och liknande innemiljöer. Detta blir den sista ramfaktorn då 
storleken på klassrummen skiljer sig åt på grund av barngrupperna där de engelska 
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har två rum vardera att tillgå medan de svenska ett vardera. Alla dagliga aktiviteter 
som vila, mellanmål och lek tar plats i dessa rum. 
 
8.3  Frame och pedagogisk grundsyn i relation till förhållningssätt i 
verksamheten 
Frame, till skillnad från de ovan berörda ramfaktorerna, bygger på individers 
uppfattningar och appliceras på sociala interaktioner (Persson, 2014). Istället för att 
handla om materiella faktorer kopplas alltså frame till individen och det sociala 
samspelet och gör att olika förskollärares förhållningssätt blir olika beroende på tidigare 
erfarenheter och tankar. Vi relaterar här frameperspektivet till förskollärares 
pedagogiska grundsyn, eftersom den belyser just individers uppfattningar och gör sig 
märkt i sociala interaktioner. Vidare beskrivs detta i nästkommande stycke.     
 
Det som ligger till grund för förskollärares inställning till sitt uppdrag är den 
individuella pedagogiska grundsynen. Stensmo (2007) beskriver att pedagogisk 
grundsyn innefattar flera olika områden som tillsammans skapar hur individen ser på 
sitt uppdrag som förskollärare. Exempel på sådana områden är människosyn, 
kunskapssyn samt syn på pedagogiska situationer. I den insamlade empirin har vi 
tolkat förskollärarnas barnsyn, vilket vi kopplar till begreppet människosyn. Deras 
syn på kunskap och pedagogiska situationer har vi tolkat dels genom 
intervjufrågorna, men även genom observationerna vi gjort och deras kommentarer 
angående dessa. 
 
8.3.1  Barnsyn  
Dahlberg, Moss och Pence (2002) beskriver en typ av barnsyn som barnet som 
medkonstruktör. Inom denna barnsyn ses barnet som en individ med egna förmågor och 
färdigheter som är kapabel att själv skapa inflytande över sin situation. Barn anses vara 
lika betydelsefulla individer som vuxna och agerar, liksom vuxna, olika beroende på 
situation. Till den här barnsynen kopplar vi den svenska sektionen som tydligt lyfte 
fram att barnen är grunden till vad som görs i förskolan. Det är viktigt att barnen får 
vara delaktiga och aktiva samt att undervisningen utformas på olika sätt så att varje barn 
får möjlighet till inflytande, samt att barn, som tidigare nämnt, agerar olika beroende på 
situation. Förskollärarna i denna studie trycker på att det är viktigt att ha ett klimat i 
verksamheten där barnen känner sig trygga och betydelsefulla. Till detta kan vi även 
koppla Johanssons (2011) tema inom barnsyn som hon kallar för barn som 
medmänniskor. Även inom denna barnsyn ses barnet som en medmänniska som besitter 
egna behov, förmågor och tankar som måste behandlas och bemötas med respekt.  
 
En annan barnsyn som beskrivs är barnet som kunskaps-identitets-och-kulturproducent. 
I den här barnsynen ses barnen som tomma blad som i förskolan ska fyllas med lärande, 
kunskap, social kompetens och värdering. Detta ses som viktigt för att bli väl 
föreberedd innan det är dags att lämna förskolan och börja skolan (Dahlberg, Moss och 
Pence, 2002). Genom att den engelska sektionen har krav på sig att barnen bör uppnå 
vissa mål enligt deras styrdokument, drar vi koppling mellan den här barnsynen och hur 
vi upplevde undervisningen på den engelska sektionen. Genom intervjusvaren bekräftar 
förskollärarna som arbetar på den engelska sektionen att de har stor press på sig att 
prestera och leva upp till dessa mål och måste därför fylla barnen med kunskap. 
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En tredje konstruktion av barnsyn som vi kopplar till vår empiri är det lilla barnet som 
natur – de biologiska stadiernas barn. Inom den här barnsynen sker barns utveckling i 
olika stadier beroende på ålder och mognadsstadie. Kategorier som barnen mäts utifrån 
kan exempelvis vara social, motorisk samt intellektuell utveckling. I den engelska 
läroplanen (Department for education, 2012) beskrivs, som tidigare nämnt, liknande 
stadier som barnen går igenom under sin utveckling, vilket gör att vi kopplar den delen 
av styrdokumentet till den här konstruktionen av barnsyn.  
 
8.3.2  Kunskapssyn 
Alla förskollärarna uttryckte var eniga om deras roll att vara en medskapare i 
barnens kunskap och kontinuerligt erbjuda barnen situationer där barnen får 
möjlighet att utmana deras lärande och kunskapsutveckling på ett naturligt sätt. 
Engdahl (2005) skriver alla barn reagerar olika på situationer att lärandet hos barnet 
blir meningsfullt när det sker tillsammans med pedagoger. Genom att stanna och 
fånga upp barnen i deras nuvarande kunskapsprocess kan de också utmana barnen 
vidare. Likaså vikten av att barns lärande ser olika ut beroende på den enskilda 
individen och att alla barn lär sig på olika sätt lyfts som viktigt. Repetition, 
observation och imitation menade förskollärarna var exempel på sätt där barnen lär 
sig och tar till sig ny kunskap.  
 
Department for education (2012) beskriver den engelska läroplanen utifrån typiska 
utvecklingsmönster i relation till barns olika åldrar och kan användas vid 
observation, bedömning och planering. En av de engelska förskollärarna menar just 
att det är viktigt att utifrån barns olika utvecklingsstadier kunna identifiera 
färdigheter och känna igen vart de befinner sig i de olika stadierna för att kunna följa 
och utmana det individuella barnet vidare.  
 
8.3.3  Syn på pedagogiska situationer 
Stensmo (2007) beskriver synen på pedagogiska situationer som en del i den 
pedagogiska grundsynen där pedagogernas egna uppfattningar ligger till grund för hur 
verksamheten utformas. En skillnad i förhållningssätt som framkom under intervjuerna i 
relation till synen på pedagogiska situationer är att de engelska förskollärarna var mer 
medvetna om exakt vad som skulle läras ut och hur, medan de svenska mer betonade 
betydelsen av att skapa aktiviteter utifrån barnens intresse och behov. Viktigt var dock 
att de pedagogiska situationerna ska skapas i ett sammanhang som barnen upplever som 
meningsfullt.  
 
Förskollärarnas kommentarer till de bifogade observationerna visade på att alla var 
överrens om att samling är en viktig del i pedagogiska situationer då den erbjuder 
barnen trygghet och dagliga rutiner. De engelska förskollärarna menade att genom 
samling på morgonen är barnen pigga, glada och mer mottagliga för att tillägna sig 
kunskap. Gemensamt var också att samlingen blir ett tillfälle där barnen får känna sig 
sedda och uppmärksammade genom att prata om vilka som är där under dagen och vilka 
som är hemma. Dahlberg, Moss och Pence (2002) betonar vikten av att varje barn är en 
egen individ med tankar, känslor och viljor som de ska få ge uttryck för. En av de 
engelska förskollärarna menar också att samlingen blir ett tillfälle för varje barn att 
uttrycka känslor och dela med sig av information. 
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9  Diskussion  
 
Syftet med vår studie var att öka förståelsen för olika förskollärarers förhållningssätt 
i relation till styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur. Detta genom att 
undersöka likheter och skillnader som fanns i förhållningssätt mellan förskollärare 
på den svenska och engelska sektionen på en skola där vi gjort vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Att tydliggöra dessa skillnader med hjälp av olika 
faktorer var också en del av syftet. Utifrån sammanställningen av intervjusvaren fick 
vi fram att den mest betydelsefulla skillnaden var att den engelska sektionen har två 
styrdokument att förhålla sig till, både den svenska och engelska läroplanen för 
förskola. Detta bidrog till att de hade fler krav på sig, vilket förmodligen är orsaken 
till att vi upplevde deras förhållningssätt mer stressat.  
 
Nedan diskuteras varför resultatet ser ut som det gör, kombinerat med egna tankar 
som framkommit under arbetets gång. Avslutningsvis tar vi upp eventuella framtida 
forskningsområden samt vilken betydelse studien har för den pedagogiska 
yrkesrollen.  
 
9.1  Förhållningssätt i relation till styrdokument 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi ta del av båda sektionernas 
verksamheter och upplevde då skillnader i förhållningssätt mellan de förskollärare 
som arbetade på den engelska sektionen respektive den svenska. Vi upplevde att den 
engelska sektionen var mer skollik i jämförelse med den svenska, som vi liknade 
med de förskoleverksamheter vi sett hemma i Sverige. På den engelska sektionen 
upplevde vi att förskolläraren hade en mer auktoritär position och att dagarna var 
strukturerade likt lektioner. Detta gjorde att vårt intresse väcktes för olika 
förhållningssätt, och gjorde att vi ville undersöka vad som låg till grund för dessa 
olikheter.  
 
Under studiens gång har vi intervjuat de berörda förskollärarna för att gräva djupare 
i just detta. Vi har kommit fram till att den största faktorn som skiljer de båda 
sektionerna åt är styrdokumenten, att den svenska sektionen endast förhåller sig till 
den svenska läroplanen, medan den engelska måste förhålla sig till två 
styrdokument, nämligen att kombinera det svenska och engelska. Vad vi från början 
trodde handlade om individens värderingar och kulturella skillnader, handlar alltså 
till störst del om svårigheten att kombinera två styrdokument som skiljer sig åt 
innehållsmässigt i form av mål och riktlinjer. Trots de svårigheter som 
förskollärarna upplevde vid arbetet med att kombinera de båda styrdokumenten, var 
det positivt att de alla var överens om att alltid försöka samarbeta och föra dessa 
samman. Detta framförallt genom gemensamma aktiviteter med de olika 
barngrupperna från sektionerna. Att vara medveten om att det finns skillnader 
mellan sektionerna som är viktiga att ta hänsyn till är grunden för ett bra och aktivt 
samarbete som bidrar till att främja verksamheten på bästa sätt. 
 
9.2  Att kombinera omsorg, fostran och lärande 
För att upprätthålla en verksamhet med god kvalité och klimat är det en förutsättning att 
arbeta utifrån begreppen omsorg, fostran och lärande. Då de berörda förskollärarna var 
överrens om att begreppen var betydande för barnens utveckling och länkade på ett eller 



  
 

22 

annat sätt till varandra blir det en viktig del i deras arbete där liknande värderingar och 
tankar tar plats. Under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi att omsorgen 
inte var lika mycket prioriterad på de engelska sektionerna i jämförelse med de svenska.  
Efter bearbetning av resultatet visade detta däremot en annan bild då de engelska 
förskollärarna tryckte på betydelsen av att varje barn ska känna sig sedd, att säga 
godmorgon till varje enskilt barn och att en stor del i uppdraget är just omsorgen och att 
på bästa sätt ta hand om barnen under dagarna på förskolan. Överlag så var synen på 
den pedagogiska verksamheten och dess uppdrag liknande vilket vi anser lyfter 
förskollärarnas arbete då de trots olika styrdokument besitter tankar och synsätt som 
sammanfaller med varandra. 
 
9.3  Vidare forskning  
Vi upplever att förhållningssätt är ett spännande och relevant område, som ständigt är 
aktuellt. Förhållningssätt mellan olika människor skiljer sig på grund av olika 
förutsättningar, både ramfaktorer (yttre faktorer) och frames (individens tankar och 
upplevelser). Att undersöka förhållningssätt i olika verksamheter, situationer eller 
geografiska områden, anser vi, därför alltid är aktuellt. Att förstå varför människor 
agerar som de gör, ökar förståelsen för våra medmänniskor och kollegor. Exempelvis att 
göra en studie på en grupp människor där man vet att de yttre faktorerna är lika, alltså 
att de berörda har samma ramfaktorer, men att sedan undersöka vad som gör att de 
agerar på ett visst sätt i en viss situation. Det skulle kräva en djupdykning i begreppet 
frames, som vi tagit upp i studien, vilket belyser de psykologiska och individuella 
upplevelserna. Att ge ett konkret och allmänt svar på förhållningssätt anser vi är 
omöjligt, eftersom det är kontextbundet, vilket medför att vidare forskning inom 
området alltid är möjligt och intressant.    
 
9.4  Pedagogiska implikationer  
Betydelser som studien väckte för den pedagogiska yrkesrollen var framför allt vikten 
av att ta vara på och dra nytta av varandras olikheter. Trots olikheter menar 
förskollärarna att de försöker samarbeta och ta hänsyn till varandra, vilket vi anser är 
något av det viktigaste i ett arbetslag för att få en fungerande verksamhet. Något annat 
som studien gav är också en ökad förståelse för att olika förhållningsätt kan se olika ut 
beroende på bakgrund, kultur och det som den enskilde individen är van vid enligt sin 
kultur och att alltid ha ett öppet sinne vid bemötandet av olikheter inom verksamheten. 
Utifrån studien har ett intresse väckts angående olika förhållningssätt i förskolans 
verksamhet. Genom att jämföra våra egna upplevelser och tankar under vår 
verksamhetsförlagda utbildning med litteratur, forskning och intervjuer från de berörda 
förskollärarna bildade vi oss en större förståelse och fick svar på frågor som i början av 
studien var observerade. Studien visade även att egna uppfattningar blev motbevisade 
vilket visade på att en djupare och mer omfattande undersökning inom ett ämnesområde 
ger större förståelse och svar för de förutfattade meningar som finns. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

23 
 

Referenser 
 
Bernstein, B. (1971). “On the Classification and Framing of Educational Knowledge”. I: 
Young, Michael F. D. (1971). Knowledge and Control. New Directions for the 
Sociology of Education. London: Collier-Macmillan Publishers. 
 
Björkdahl Ordell, S. (2012). Etik kap 2. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: att 
utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 
Stockholm: Liber. 
 
Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2002). Från kvalitet till meningsskapande: 
postmoderna perspektiv - exemplet förskolan. Stockholm: HLS förl.. 
 
Department for education, (2012). Development Matters in the Early Years Foundation 
Stage (EYFS). London: Early Education. 
 
Engdahl, I. (2005). Bilden av barnet varierar. Förskoletidningen. 30:4, s. 28-35 

Johansson, E. (2011). Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 
förskolan. (2., rev. uppl.) Stockholm: Skolverket. 
 
Kihlström, S. (2012). Intervju som redskap kap 4. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: 
att utveckla läraryrket; vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 
Stockholm: Liber. 

Lundgren, Ulf P. (1981). Model analysis of pedagogical processes. 2. ed. Lund: 
LiberLäromedel/Gleerup.  

McLachlan, C., Fleer, M. & Edwards, S. (2013). Early childhood curriculum: planning, 
assessment, and implementation. Cambridge; Port Melbourne: Cambridge University 
Press. 
 
Orlenius, K. & Bigsten, A. (2008). Den värdefulla praktiken: yrkesetik i pedagogers 
vardag. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Persson, A. & Johansson, R. (red.) (2014). Vetenskapliga perspektiv på lärande, 
undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: 
utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Helsingborg: Institutionen för 
utbildningsvetenskap, Lunds universitet. Tillgänglig på Internet: 
http://lup.lub.lu.se/record/4437902 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: 
Skolverket. 
 
Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi: en introduktion. (2., [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Stockholm: UNICEF Sverige. 



  
 

I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Observationer som skickades till respektive förskollärare 
 
Ladybird 
At Ladybird we joined you for some circle time. You had many subjects as colours and 
shapes, letters and numbers, day and month, alphabet and you told the children what 
was going to happen during the day. In the end of the circle time you told the children 
about the farm you were going to and talked about different animals who live there. The 
circle time lasted about 30 minutes and the children were focused all the time.  
 
Dragonfly 
At Dragonfly we joined you for some mathematic. Every child had the opportunity to 
say good morning in their own way. You spoke about days, months and dates and used 
different songs and jingles. You also worked with letters and numbers and talked about 
“wish well center” where the photos of the children who was ill were placed. During the 
class there was “helpers” who helped you, with different things. We experienced that 
the children were very focused during the whole time.   
 
Ekorren 
På ekorren var vi med er på en samling på morgonen. Du började med att sjunga en 
godmorgonsång tillsammans med barnen följt av att sedan låta ett barn räkna hur många 
kompisar som var på ekorren den dagen och vilka som var hemma. Du frågade sedan 
barnen vad det var för väder där ni tillsammans tittade ut genom fönstret och med hjälp 
av lappar som visade olika typer av väder placerade dagens väder på en tavla. I slutet av 
samlingen berättade du för barnen att ni snart skulle åka och besöka en bondgård med 
massa olika djur. Du tog fram en låda blandad med djur, både från savannen och 
bondgården och tillsammans med barnen gick ni igenom varje djur och pratade om 
djuret bodde på savannen eller bondgården. Barnen var fokuserade och sorteringen av 
djuren verkade göra barnen både intresserade och nyfikna på bondgården och dess djur. 
 
Kaninen 
På kaninen var vi med på en samling där ni pratade om insekter. Efter att ni sagt god 
morgon, kollat dagens datum i kalendern samt satt upp namn på väggen på de barn som 
var på förskolan, introducerade du barnen vidare till insekter. Till att börja med frågade 
du barnen om vad en insekt var, och de fick beskriva fritt vad de tyckte och tänkte. Efter 
en stunds samtal plockade du fram insekter i plast som barnen fick titta och känna på, 
räkna ben, vingar och benämna de som de kunde namnet på. Ni pratade även om vilka 
av insekterna ni hade sett ute på förskolegården. Vi upplevde att insekterna fångade 
barnens intresse och var ett bra redskap för att behålla fokus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
Bilaga B Intervjufrågor 
 
1. Hur ser du på uppdraget som förskollärare på er skola? 
What do you think about your mission as preschool teachers at your school?  
 
2. Vilken kunskap ser du som viktig i arbetet med barn? Varför? 
What knowledge do you value in your work with children? Why? 
 
3. På vilka sätt tror du att barn lär sig? Varför? 
In which different ways do you think that children learn? Why? 
 
4. Vilken är, tycker du, förskollärarens roll i barnens lärprocess? 
What is, do you think, the preschool teacher’s role in the learning process of children? 
 
5. Hur uppfattar/förhåller du dig till läroplanen och hur inkluderar du den i 
verksamheten? 
How do you perceive/relate to the curriculum for preschool and how do you involve it 
in your work?  
 
6. Begreppen omsorg, fostran och lärande - vilken betydelse har dessa för er och hur 
skiljer ni på dem eller förenar dem?  
The words care, nurture and learning - what does those mean to you and how do you 
separate or connect them? 
 
7. Ser du några skillnader mellan de olika spåren (engelska och svenska)? Vilka? 
Uppdrag? Arbetssätt? 
Do you see any differences between the swedish and english section? Which ones? 
Mission? Way of working? 
 
8. Hur ser du på de olika sektionernas förutsättningar, lika eller skillnader? Hur?  
What do you think about the different sections conditions? Are they equal or different? 
How?  
 
9. During our time at your school, we had the opportunity to visit your classes and join 
you for an hour. We really enjoyed it and experienced some differences in your circle 
times. Would you please write some comments about the observations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C Missivbrev till förskollärarna  
 
Hej! Vi heter XX och XX och studerar till förskollärare vid Linnéuniversitet. Våren 
2017 gjorde vi vår verksamhetsförlagda utbildning hos er på den svenska sektionen i 
fem veckor. Vi ska nu skriva vårt självständiga arbete och har valt att skriva om 
förskollärares förhållningssätt i förskolans verksamhet. Vårat arbete kommer redovisas 
muntligt och skriftligt och vi kommer följa de forskningsetiska principerna. Detta 
innebär att inga namn kommer avslöjas. Vi skulle vilja göra intervjuer med er både från 
den svenska avdelningen och den engelska och hoppas att ni skulle vilja ställa upp. Om 
ni har ytterligare frågor kan ni kontakta oss på epost. 
Med vänlig hälsning 
XX 
XX 
 
Epost  
XX 
XX 
 
Telefon  
XX 
XX 
  
Hello! Our names are XX and XX and we study preschoolteacher at the Lineus 
University. During spring 2017 we had our practice at your school on the Swedish 
section for five weeks. Now we are going to write independent essay and have to chosen 
to write about preschool teacher approach. Our study will be reported orally and written 
and we will follow the research ethics. This means that no names will be exposed. We 
would like to do interviews with you both from the Swedish and English section and we 
really hope that you could help us. If you have further questions you are welcome to 
contatct us on email.  
Best regards 
XX 
XX 
 
Email  
XX 
XX 
 
Phonenumber 
XX 
XX 
 


