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Sammanfattning: 

 
Syftet och frågeställningen med denna studie är att tydliggöra pedagogens 

självkännedom, samspel, självutveckling och lyfta varför ett gott samarbete i arbetslaget 

i förskolan är viktigt. Det är pedagogens betydelse och vidareutveckling som står i 

fokus och som har en betydande roll i barnens lärande och utveckling.  

I studien användes en webbenkät som metod där svarsfrekvensen blev 47 % och i 

resultaten belystes flera problem i förskolans verksamhet. Studien kompletterades med 

tre intervjuer för att introducera och belysa ett arbetssätt för att självutvecklas. 

Arbetssättet som kommer kallas “För att” är ett hjälpmedel för att pedagogen ska 

utvecklas och utmana sig själv och sitt förhållningssätt. Genom att använda ”För att” i 

olika situationer kan pedagogen själv eller tillsammans med barnet resonera kring 

beslutet och på så sätt få en förklaring och förståelse vilket bidrar till utveckling. 

Slutsatser från studien är att förskoleverksamheten har styrts från barnen och mera mot 

kvalitetssatsningar och förhöjda krav. Andra slutsatser som kan dras från studien är att 

det är grundläggande att kunna reflektera och kritiskt granska både sig själv som 

pedagog men också gemensamt i verksamheten. Genom att aktivt arbeta med 

arbetssättet utvecklas pedagogens didaktiska syn på viktiga delar i förskolan såsom 

demokrati och inflytande. 
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1. Inledning 

Under den sista VFU-perioden uppmärksammande och började vi reflektera över varför 

pedagoger väljer att säger "nej" istället för "ja" när det gäller frågor och situationer med 

barn i förskoleverksamheten. Vi uppmärksammade under en tidigare VFU-period en 

pedagog som tidigare hade haft en negativ inställning och bemötande mot barnen, men 

som under sista VFU-perioden uppvisade en helt ny sida där hon var positiv och 

utmanande med barnen. 

 

Vi blev intresserade och ville få vidare kunskap om varför pedagoger väljer att säga 

"nej" och då kanske hamna i en negativ spiral. Vi finner det intressant och viktigt att 

undersöka hur pedagoger inom förskolan kan arbeta med dels sitt eget förhållnings- och 

synsätt men också hur arbetslaget gemensamt kan arbeta och utveckla det. Det här kan 

leda till både individuell och gemensam utveckling genom att utveckla ny kunskap och 

hitta glädjen i att få lära och att bli lärd. Vidare för att sedan se hur detta kan påverka 

pedagogen, barnen och verksamheten och hur detta kan leda till en ökad kvalité och ett 

gott arbetsklimat i förskolan. Vi blev introducerade i ett arbetssätt om hur man kan 

arbeta med sig själv och vad det kan göra för ens självutveckling. Vi har valt att kalla 

arbetssättet "För att" vidare i arbetet. Vi blev inspirerade av arbetssättet eftersom det är 

enkelt att använda, då pedagogen ifrågasätter sig själv med orden ”för att”. Genom att 

använda ”För att” sätts pedagogens förhållningssätt och perspektiv i fokus för 

utvärdering och omvärdering. Det handla inte om rätt och fel utan mer om vad 

konsekvensen blir av handlingen, genom att ställa fråga "för att" så tillåter pedagogen 

sig att ständigt ifrågasätta och påverka sina handlingar. När man använder ”För att” 

synliggörs de didaktiska frågorna såsom vad man kan göra, hur man gör och varför man 

gör. 

 

Vi har uppfattat att pedagogernas arbetsmiljö blir hårdare och att arbetet blir mer 

krävande genom olika sociala medier och dess alltmer synliggjorda problematik inom 

förskolan. De växande barngrupperna och de högre kraven på kvalité som ställs på 

pedagogerna kan komma att påverka arbetssituationen i den pedagogiska verksamheten. 

 

I den här arbetsmiljön anser vi att det finns risk för att pedagoger tappar sin gnista och 

mister tron på sitt pedagogiska uppdrag.  
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Samarbete i arbetslaget är ett av målen som lyfts i läroplanen (Skolverket, 2010). 

"Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande" 

(s.11). Vi kommer i arbetet att belysa betydelsen av individens självinsikt och 

utveckling för samspelet i arbetslaget. För den pedagogiska verksamheten behöver 

pedagoger utveckla sitt förhållningssätt, samarbete och sin självinsikt. Vi anser att för 

att kunna höja kvalitén och föra fram en hållbar utveckling i förskoleverksamheten så 

krävs ett gemensamt samarbete vilket vi anser tar sin början i varje individs 

självutveckling. Arnér (2006) skriver att det är genom kommunikation och interaktion 

med andra som individen tillägnar sig kunskap och färdighet. 

 

I vår undersökning vill vi synliggöra att den enskilda pedagogen är betydande för ett 

samarbete inom arbetslaget men också hur man som en pedagog kan påverka och skapa 

intresse hos andra. Dessa frågor väckte vårt intresse och leder oss in till studiens syfte 

och frågeställning.  

 

Syfte och frågeställning 

Pedagogens förhållnings- och arbetssätt är en viktig del i mötet med barnen i 

förskoleverksamheten, därför vill vi med syftet för denna studie belysa betydelsen av  

pedagogens självutveckling och samspel i förskolan. Vi vill också utifrån vår studie visa 

på betydelsen av ett gott samarbete i arbetslaget och hur detta påverkas vidare till 

barnen i verksamheten. 

 

Studiens frågeställningar har formulerats enligt följande:  

 

 Hur kan självutveckling påverka  pedagogen och arbetslaget i 

förskolan? 

 

 Vad kan pedagogen göra för att vidareutvecklas och hur kan detta yttra 

sig i verksamheten? 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som belyser pedagogens och arbetslagets 

olika delar för att utvecklas i förskolan. Litteraturen till detta kapitel består utav både 

böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi har sökt i databaser som Discovery 

och Eric och även använt oss utav bibliotekets lånekataloger för att få fram intressant 

och användbar litteratur.  

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) kan man läsa om att förskolepersonalen 

ska främja barns utveckling av samarbete med andra barn och vuxna. Det är i det sociala 

samspelet som barnet lär sig samarbeta, ta hänsyn, respektera andras behov och åsikter 

vilket utgör en viktig grund för barnets utveckling.  Phillips (2012) skriver om fördelar 

med att arbeta i arbetslag, såsom att mer kompetens upptäcks och att problemlösning 

och delat ansvar blir lättare. I förskolan arbetar pedagogerna i mindre grupper som 

kallas arbetslag där samarbete har en stor betydelse. Dessa arbetslag har gemensamma 

mål och ansvar för barngruppen. I arbetslaget planeras aktiviteter, där utformas och 

utvärderas en god inlärningsmiljö för barnen. Förskolan ska främja lärande enligt 

läroplanen (Skolverket, 2010) vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om vad 

innebörden i begreppen kunskap och lärande är. Förskollärare ska ansvara för att arbetet 

i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande 

och samtidigt stimuleras till att använda hela sin förmåga. 

 

Skolverket (2010) skriver i läroplanen att förskolans personal ska ge barnen stöd i att 

utveckla tillit och självförtroende hos barnen. Det står också hur viktigt ett samarbete 

mellan pedagoger och barn är, men det står inte lika tydligt om hur viktigt samarbetet 

mellan pedagogerna är. Pedagogernas samarbete förenklar vardagssituationer och de 

kan även erbjuda stöd för varandra vid svåra situationer eller ställningstaganden. I 

förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig 

i samspelet med både det enskilda barnet och i barngruppen. Lärandet ska baseras såväl 

på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra (Skolverket, 

2010). 

Samspel och samverkan i arbetslaget 

Gruppen utgörs av ett flertal individer som strävar efter gemensamma mål vilket i 

förskolan uttrycks i läroplanen (Skolverket, 2010) och bildar tillsammans ett arbetslag 
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där alla medlemmar påverkar varandra. En grupp bör ha ett tydligt mål för att få 

motivation och att uppfylla syftet med gruppen.  

Nilsson (2005) skriver att verksamhetens ledarskap, d.v.s. förskolechefen, är nödvändig 

för samordning utav gruppmedlemmars olika roller för att föra gruppens insatser i 

riktning mot målen i läroplanen. Utan ett tydligt ledarskap i en grupp blir det bara en 

samling individer utan samordningsfunktioner och styrning. 

 

Samhället är uppbyggt på gruppkonstellationer och det är därför viktigt för samhället att 

det ser ut just som det gör för att kunna fungera. Nilsson (2005) påpekar hur viktigt det 

är att barnen tidigt lär sig att delta och samverka i grupp för att sedan kunna delta i 

samhället på ett gynnsamt sätt. Persson och Campner (2000) anser att barnens påverkan 

om kunskap och färdigheter i arbete med utveckling har en stor betydelse för 

utvecklingen av arbetslaget i förskolan.  I ett arbetslag skriver Nilsson (2005) att 

gruppmedlemmarna behöver lära sig och utvecklas gemensamt genom att arbeta mot 

målen tillsammans och samtidigt individuellt arbeta med sin självinsikt. Enligt Nilsson 

(2005) behövs en kollektiv självtillit i gruppen för att kunna fördela uppgifter och lita 

till den individ som utför uppgiften. Genom gruppens självtillit utvecklar man sin 

individuella självtillit. Det är viktigt att arbetslaget känner och har kunskap om 

barngruppen för att kunna skapa lärandemål som är möjliga att uppnå. För att uppnå mål 

behövs det tydliga instruktioner om vad som förväntas hända och hur målen ska nås. 

Samarbete och tillit mellan pedagogerna i arbetslaget kan ge möjlighet för att barn ska 

få mer inflytande över sin vardag och sin miljö, vilket skapar en utvecklande och 

givande pedagogisk verksamhet. 

 

Nilsson (2005) förklarar  att kommunikationen är ett redskap och grunden för samspel.  

Kommunikation handlar inte bara om det verbala språket anser Maltén (1998)  utan 

även om kroppsspråket och förmågan av att lyssna. Habermas (1996) syn på ett 

kommunikativt handlande är en social handling där interaktionen mellan deltagarna är 

betydelsefull. Kommunikation ses i relation till kommunikativt handlande. Habermas 

teori beskriver det som en social handling där interaktionen mellan deltagarna är 

grundläggande.  Utifrån Habermas kommunikationsteori kan kommunikation tolkas och 

ses som ett verktyg för att människor skall kunna samverka och förstå varandra skriver 

Gytz Olesen och Møller Pedersen (2004). Ett exempel i förskolan som kan jämföras 

med Habermas teori är utvecklingssamtalet som handlar mycket om kommunikativt 
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handlande. Det krävs en god kommunikation mellan föräldrar och pedagoger. Genom 

att använda samtalet som ett hjälpmedel för att kommunicera och samverka kan tillit 

skapas vilket är viktigt i en relation. 

  

I en grupp får man fylla vårt behov av samspel och det är först då som man blir 

medlemmar i en social värld. Det sociala samspelet bygger enligt Thibaut och Kelley 

(1959) på den sociala utbytesteorin där det handlar om att ge och få social belöning. De 

förklarar teorin genom att beskriva att människan vill ha något värdefullt så som en 

egenskap eller social status som någon annan har. Lennéer-Axelson och Thylefors 

(2005) anser att gruppstrukturen är viktig för ett gott lagarbete, så som roller, regler, 

arbetsfördelning och normer. Att ha pedagogiska mål som arbetslaget inte har kommit 

överens om kan skapa konflikter. Därför är det viktigt att t.ex. den pedagogiska 

grundsynen diskuteras av pedagogerna i arbetslaget menar Lennéer-Axelson och 

Thylefors (2005). 

Kompetensutveckling och problematik i arbetslaget 

Persson och Campner (2000) skriver om att det finns mer att vinna genom att använda 

kompetensutveckling som upptäcks och uppmuntrar att undersöka andras kunskaper. 

Det här ökar dels kompetensen men stärker också individen genom att pedagogerna får 

sätta ord på den egna verksamheten och på så sätt även bli sedda hos de andra 

pedagogerna som får dela med sig av sina kunskaper. Nilsson (2005) anser att i varje 

arbetslag finns det personer med olika utbildning, olika erfarenheter och olika 

personliga förutsättningar. Om de ska bli en tillgång till arbetet fordras att var och en 

vågar visa sin kompetens och att pedagogernas olika specialkunskaper efterfrågas.  

Åberg och Taguchi (2005) beskriver att förskoleverksamheten är levande och därmed 

omformbar för att kunna ta hänsyn till olika personals och barns identitet och 

förhållningssätt. 

 

Nilsson (2005) anser att konflikt är något som förekommer eller kommer att ske i en 

grupp förr eller senare. Oenighet är en naturlig del av en grupprocess, mycket kan lösas 

snabbt och inte påverka gruppen alls medan andra konflikter kan ta över en grupp och 

växa sig stark och obrytbar. Nilsson (2005) menar att det är viktigt att se var konfliktens 

ursprung ligger, om det är inne eller utanför i gruppen eller i en viss individ. För att 

hantera och lösa konflikten måste öppenhet och aktivt lyssnande vara två delaktiga 
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komponenter. Nilsson förklarar att en konflikt kan ses som något negativt och dåligt för 

gruppen men den kan också stärka en grupp och göra vägen mot sina mål bättre, enklare 

och därmed skapa ett bättre arbetsklimat.  

Individen 

Johnson (2003) förklarar att tänkandet styr handlingen som gör att barn genom att 

observera studerar de vuxna och gör som de gör, barnen imiterar vilket förkortar 

inlärningsprocessen. Det här gör att barnen är i stort behov utav goda förebilder för att 

utvecklas vilket förskolan strävar efter, som man kan läsa i läroplanen (Skolverket, 

2010). 

 

Granström (2006) förklarar att objektrelationsteorin är en psykologisk teori som 

fokuserar på relationer mellan människor och har därmed en betydelse redan hos det 

lilla barnets upplevelser av relationer och interaktioner till sin närmaste omgivning. 

Granström (2006) anser att det är här som förhållningssätt lägger sin grund i individen. 

Den personliga utvecklingen sker enligt Nilsson (2005) genom ett samspel med andra, 

både för barn och vuxna. Därför är det viktigt att de vuxna under barnets första 

levnadsår förmedlar positiva attityder för att barnet ska utveckla en positiv 

jaguppfattning.  

 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) anser att människan söker alltid en mening och 

vårt handlande påverkar hela tiden det medvetna. Ohlsson (2004) beskriver 

individualitet som den säkerhet och trygghet man har som erfaren pedagog och kan 

känna i sitt arbete. När pedagogen anpassat sig efter dessa blir han/hon en professionell 

utövare av sitt arbete. Genom att hitta en social identitet så stärks den personliga 

identiteten skriver Nilsson (2005) och beskriver att personens upplevelse av vilka deras 

är (vår identitet) har både en personlig och en social sida vilket visar sig i sitt ursprung 

ifrån de grupper man tillhör eller vill tillhöra. 

Självkänsla, självförtroende och självbild 

Cullberg Weston (2009) anser att genom att acceptera sig själv med både fördelar och 

nackdelar kan man skapa en balans där rimliga krav ställs och vetskapen om 

förväntningen av sig själv underlättar pedagogens tillvaro. Både självkänsla och social 

kompetens skriver Jansdotter (2008) är knutna till vår personlighet. På en hemsida om 
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motivation (Motivation, 2014) skriver de att i förskolan är det också viktigt att se till 

dessa delar hos barnen och också viktigt att se till hur pedagoger arbetar med sig själva, 

om att bli mer medveten för att kunna leda och stärka barns självkänsla. 

 

Objektrelationsteoretikerna Klein och Kohut (Johnson, 2003) menar att under barnens 

tidiga ålder är det viktigaste för att stärka självkänslan att vara lyhörd för barnens behov 

och ge dem ovillkorlig kärlek, för att skapa ett lustfyllt "jag". Öhman (2009) skriver att 

det är viktigt som pedagog att tänka på att självkänsla är inget vi får och har kvar för 

livet utan att det är en färskvara som vi hela tiden måste uppdatera.  

Självförtroende och självkänsla är kopplade till varandra, där självförtroende är baserat i 

våra tankar och erfarenheter medan självkänslan är i grund och botten känslomässig. 

Johnson (2003) skriver att självförtroende är situationsbunden och kan förändras snabbt 

och flera gånger. Persson och Campner (2000) menar att självförtroende beskriver vår 

tillit till vår egen förmåga att prestera i olika situationer eller områden. När människor 

tränar på saker och utvecklas inom ett område får människan bättre tillit till sig själv och 

det området, människan får alltså bättre självförtroende inom det området.  

 

Johnson (2003) skriver att självbild är en kunskapsaspekt av en människas själv.  

Johnson (2003) anser att människan hela tiden strävar efter en positiv självbild, alltså ett 

behov av att duga. Det är själva bekräftelsen från andra som är betydande och mindre 

viktigt är att den är positiv. Människan strävar att bli bekräftad som någon.  

Chak (2006) upptäckte i sina fallstudier att strategier såsom "avståndstagande" och 

uppmärksamhet på sina "automatiska tankar" diskuteras för att underlätta 

självreflektion. Förhållanden såsom öppenhet och inbördes stöd anses också viktigt i 

arbetet med självreflektion i strävan efter en positiv självbild. 

Pedagogiskt förhållningssätt 

Persson och Campner (2000) skriver att ett arbetslag behöver ha en gemensam filosofi 

att tolka de mål som pedagoger har i uppdrag, en så kallad pedagogisk kärna. En 

betydande pedagogisk ståndpunkt är olikheternas betydelse och utifrån läroplanen kan 

man tolka att det är viktigt med olikheter, att det är både en fördel och en tillgång. Den 

pedagogiska kärnan utgör begrepp som värdegrundsarbetet allas lika värde lyfts och 

rättigheter där solidaritet och rättvisa är grundläggande. Förhållningssätt pedagoger har 

till varandra är avgörande för att bedriva en lyckad pedagogisk verksamhet. Persson och 
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Campner (2000) menar att pedagoger själva måste se till vilket synsätt de har i frågor 

och ställningstaganden för att inte riskera att utgå från en norm och därmed inte se de 

unika barnen. Pedagogen behöver vara utrustad att tillhandahålla barnen med redskap 

för ett fungerade demokratiskt samhälle. Här är begrepp som kommunikation, initiativ, 

delaktighet, samarbete, mångfald, empati och social kompetens viktiga och 

betydelsefulla delar. 

 

Kierkegaard (citat i Persson & Campner, 2000) skrev en gång “att våga är att förlora 

fotfästet för en stund, men att inte våga är att förlora sig själv” (s.40). Persson och 

Campner (2000) menar att pedagogerna i arbetslaget måste sätta barnens utveckling och 

lärande i fokus därigenom utforma ett gemensamt synsätt. En pedagog behöver ha en 

grundtanke med undervisningen, undervisningen ska ge varje barn mesta möjliga 

kompetens som de gemensamt ska kunna ha nytta av. Som Bruner (1996) påpekar så är 

våra föreställningar om barn, om deras lärande och om pedagogens roll i deras lärande 

viktiga. Det styr vad pedagogerna gör med barn och som sedan påverkar vad barn tar 

lärdom av. Gotvassli (2002) förtydligar att personfaktorn spelar stor roll i arbetslagets 

sammansättning där varje medlem tillför sin kompetens och att denna utnyttjas 

maximalt men det är också viktigt att se till den kompetens som består i hur vi kan göra 

varandra bättre. Av pedagogen krävs en kännedom om läroplanens mål men också en 

medvetenhet kring teorier av pedagogik, metodik, psykologi och gruppsykologi för 

grundläggande kunskaper men viktigaste är det egna förhållningssättet till kunskap och 

barnen. Persson och Campner (2000) påpekar att man måste vara medveten om sitt 

förhållningssätt till lärande och hur barn lär för att utmana och skapa stimulans. Genom 

att hålla krav, kompetens och förmåga i en god balans och att hushålla med sina resurser 

så uppnår man en god pedagogisk kvalité i sin självutveckling och sitt lärande. 

Pedagoger är ständigt påverkande förebilder och som hela tiden måste ifrågasätta sitt 

handlande genom att synliggöra den från flera perspektiv. 

 

Persson och Campner (2000) skriver att genom att presentera många olika möjligheter 

till nytt tänkande skapas många nya erfarenheter för individen. Med ett reflekterande 

arbetssätt och tillsammans med tillit till den egna förmågan och självförtroendet så 

skapar det förutsättningar för barnen att kunna göra olika val och våga prova olika 

teorier. Genom att se till barns sätt att utforska sin omvärld, hitta lösningar och vara 

nyfikna så kan vuxna lära från barnen. Edling och Frelin (2013) skriver att det 
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pedagogiska ansvaret ligger i utbildning, genom en inblandning i barnens liv som 

motiveras av tanken att det på något sätt kan komma att förbättra den. När man 

genomför dessa åtgärder, ur ett juridiskt/politiskt perspektiv, så blir sammanfattningen 

av det till en rad ansvarsområden som tilldelas pedagogen som sedan uttrycks i 

styrdokument. Så här problematiserar författarna Edling och Frelin (2013) det 

pedagogiska förhållningssätt och de vill bidra med sin studie till teoretiska och politiska 

diskussioner om en särskild aspekt av lärarnas ansvar, nämligen sitt ansvar för barnens 

välbefinnande.  

 

I läroplanens mål (Skolverket, 2010) och som Edling och Frelin (2013) förtydligar så är 

pedagogens ansvar komplext och det krävs att klara en jonglering utav en rad olika 

faktorer, bland annat relationsprocesser som utvecklas mellan vuxen och barn och även 

barnen emellan och här krävs det att individ har ett tydligt förhållningssätt både utåt och 

inåt. 

 

Gotvassli (2002) anser att verksamma pedagoger mer speglar sin person än vad de 

speglar sin yrkesutbildning. Att som pedagog vara medveten om detta och ställa sig 

kritisk till sin person och förhållningssätt är viktigt för utvecklingen och undervisning 

med barnen. Enligt McLeod (2013) måste grundprincipen och ens individuella 

eftertanke börja i sig själv och genom en kritisk självreflektion. Att bli en reflekterande 

professionell pedagog erhålls genom reflektion av problem och en förmåga att se olika 

perspektiv. På sätt och vis menar McLeod (2013) att blir det en pågående "lärande resa" 

som en del av yrkesutveckling. Medvetenheten av pedagogen i frågor om makt och 

kontroll leder till mer medvetet tänkande om att skapa demokratisk miljö. 

Barnperspektiv, barns perspektiv och barnsyn 

Arnér (2006) beskriver barnperspektivet som något som kan komma att förstås hur barn 

kan komma att ges eller få inflytande. Hon förklarar att begreppet barnperspektiv finns 

inte bara som ett utan många eftersom innebörden av begreppet är föränderligt som 

exempelvis barndom som kan definieras olika beroende på vem som uttrycker det och 

hur dennas kulturella, historiska och sociala förhållanden i samhället är. För barns 

delaktighet och att de får känna sig delaktiga är ett utav förskolans viktiga uppdrag och 

därför är det så viktigt att man inom förskolan tar hänsyn dels till barnens perspektiv 

men också att man inom verksamheten har en god barnsyn. 
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För att se vad som är viktigt för barnet så måste man förstå hur barn uppfattar sin 

omvärld genom att söka efter vad barnet riktar sin uppmärksamhet mot. Sommer, 

Pramling, och Hundeide (2011) förklarar att en barn perspektivistisk hållning är något 

som baseras på humana tolkningar och förhållningssätt och inte något bestämt. Sommer 

et al. (2011) skriver "ett barnperspektiv är en förutsättning för att se barnets perspektiv, 

barns perspektiv kan inte analyseras och beskrivas om vi inte kommer ihåg 

barnperspektivet"(s.194). 

Genom barnens egen föreställning om sitt liv och hur de ser på tillvaron ur sin synvinkel 

och med sina ögon definieras ett barns perspektiv. Ett barns perspektiv är barns egna 

erfarenheter, uppfattning och förståelse och här är fokus barnet som subjekt i sin 

upplevda värld. Förståelse är alltså baserad på egna erfarenheter och ur sitt egna sätt och 

perspektiv. Sommer et al. (2011) skriver om att man som förskollärare behöver inta en 

aktiv roll i undervisningen i barns lärande och det är upp till både verksamheten och 

individen att hela tiden förnya kunskap och intressera sig för nytt, vilket sedan 

avspeglas i barnens lärande. För att förstå hur barn skapar förståelse och mening 

behöver man inrättas utefter ett barns perspektiv vilken man också tydligt kan se i 

läroplanen (Skolverket, 2010) där delaktighet och barnets egen roll framträder allt mer. 

Lek och lärande är inte samma fenomen men de påverkar varandra.  

 

Som Giota (citerad i Sommer et al, 2011) skrev att "motivationen kan ses som en 

psykologisk aspekt av lärandet men genom att se och uppleva så skapas det en mening 

för barnet som kan ses som ett pedagogiskt perspektiv" (s.225). 

 

Begreppet barnsyn handlar om enligt Arnér (2006) om olika syn på barn. Där 

pedagogens föreställning om vad/vem ett barn är, hur barn lär sig, hur barn utvecklas 

etc. har betydelse för deras handlande mot barnen. Arnér påpekar att det successivt skett 

förändring i synen på barn och barndom inom forskning, politiken och i olika 

verksamheter riktade mot barn under de senaste årtiondena. Förändringarna kan 

förklaras i de snabba samhällsförändringarna, erkännandet av barns rättigheter genom 

barnkonventionen och i utvecklingen av nya teorier om barndom, barns utveckling och 

socialisation. 
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Individuell problematik 

Öhman (2009) skriver att en kränkning är en psykologisk process inom en individ men 

uppkommer i relationer med andra individer. Granström (2006) anser att en kränkning 

kan vara svår att upptäcka eftersom kränkning kan ske bakom stängda dörrar och 

beroende på hur individens tolkning av t.ex. en kommentar eller situation. Hur 

upplevelsen är för den som blivit kränkt är mycket individuell och var gränserna går för 

kränkning är det bara den kränkta som kan avgöra. 

 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2013) skriver att individkonflikter grundar sig ofta i 

missförstånd, att budskapet inte gått hem eller att personkemin inte stämmer överens. 

Personkemin kan handla om olika värderingar och att tycka olika. Jansdotter (2008) 

påpekar att det är det viktigt att förhålla sig professionell i dessa situationer och att vara 

medveten om olikheter även i individens självinsikt för att lösa konflikten och gå 

vidare. Lennéer-Axelson och Thylefors (2013) förtydligar att konflikter och kränkningar 

är vanligt i vardagen och alla människor får någon gång uppleva dessa under sin livstid. 

Öhman (2009) påpekar att man i förskolan arbetar aktivt både med att barn ska få en 

kunskap och en förståelse för att sedan kunna motverka kränkningar och hantera 

konflikter, men också med att det ska finnas en handlingsplan i dessa situationer som de 

vuxna kan finna stöd i. 

I läroplanen (Skolverket, 2010) står det att "varje barn ska utveckla sin förmåga att 

fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 

samt ta ansvar för gemensamma regler" (s.9). Öhman (2009) skriver att det också är 

viktigt att vi vuxna förmedlar till barnen att konflikter är något som alla vardagligen 

stöter på och därför är det så viktigt att lära sig hantera dem på sitt sätt, för att kunna må 

så bra som möjligt i sig själv och i relation till andra. 

Individuell kompetensutveckling 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) förtydligar att individens personliga utveckling 

påverka arbetsgruppen, utvecklingen växer fram successivt och när den till sist blommar 

ut så påverkar den arbetsgruppens dynamik, mer eller mindre. 

Lennéer-Axelson och Thylefors påstår att en flexibel arbetsgrupp kan vara en tillåtande 

grupp där gruppmedlemmarna tillåts att växa som egna individer. När arbetsjaget växer, 

som ett resultat av till exempel en vidareutbildning så förändras ofta också privatjaget i 
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positiv riktning utav en kontinuerlig kompetensutveckling både för arbetslaget och 

också individen.  

 

Utgångsläget för kritisk reflektion beskrivs av Hassan (citerad i McLeod, 2013) "Failure 

to see is the biggest barrier towards tackling our challenges"(s. 6). McLeod (2013) 

klargör att öppenhet kräver att pedagogen är öppen för att lyssna på flera sidor än en 

som en aktiv lyssnare. Det innebär att vara beredd att höra synpunkter och idéer som 

kan strida mot sina egna och att kunna erkänna att en tidigare tro kan vara felaktigt, 

särskilt när det gäller pedagogik. Genom att observera sina tankar, känslor och åtgärder, 

få information om olika aspekter av jaget så beskriver McLeod (2013) att detta förs till 

medvetenhet. När sådan information finns till hands, har erkänts eller identifierat ett 

problem så är denna information redo att återspeglas och tolkas. Avstånd som strategi 

ger medvetenhet om sina tankar, känslor och åtgärder och skapar förutsättningar för att 

sköta sådant innehåll. Chak (2006) säger att självreflektion innebär disciplin och är inte 

alltid en bekväm uppgift. Det är en kraftfull pågående process för tillfället i händelsen 

observation av en interaktion med andra. Att mäta sig kan innebära inre konflikt och 

kamp. Då kan andra individers sätt att tolka uttalanden bli partiska. Fördomsfrihet och 

kamratstöd är viktiga i arbetet med att delta i självreflektion. 

I föregående text har vi påvisat relevanta och intressanta delar om jaget och individens 

betydande roll i ett arbetslag. Individens behov utav att tillhöra en grupp är lika stor som 

gruppens behov av medlemmar. När dessa två samspelar sker utveckling och lärande. 

Den tidigare forskningen belyser att pedagogens egenskaper som exempelvis 

förhållningssätt, självförtroende och självreflektion utvecklas i samspel med andra 

människor men även på ett individuellt plan. Viktigt att se dessa delar som en ständigt 

pågående process som kräver utmaning, reflektion, omvärdering och förändring för att 

vidareutvecklas. Dessa delar från den tidigare forskningen blev grunden till enkätens 

frågor i studien. 
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2. Metod för datainsamling 

I detta avsnitt beskriver vi vilken metod vi valt att använda oss utav i vår studie, vi 

beskriver urvalet av deltagarna och förklarar våra enkät- och intervjufrågor. För att 

genomföra vår studie valde vi att använda oss av enkätmetod som efteråt 

kompletterades med intervjuer genom ett frågeformulär, eftersom vi ville nå en bredare 

svarsgrupp än vad Stukát (2005) menar är möjligt med enbart intervjuer och 

observationer. Ejlertsson (2014) påpekar att i en enkätstudie är det möjligt att nå ett 

större geografiskt område, eftersom forskaren inte behöver ta hänsyn till vart deltagarna 

befinner sig. Vid en enkät så undviks den omedvetna styrningen som kan förekomma 

vid exempelvis muntlig intervju. Genom att vi valde att göra kompletterande 

frågeformulärsintervjuer för att få en möjlighet till en mer ingående undersökning av 

den enskilda pedagogen och en inblick från just deras personliga åsikter, erfarenheter 

och förhållningssätt.  

Som utgångspunkt för vår studie uppmärksammade vi ett "nej sägande” beteende hos 

pedagogerna. Vi kommer att undersöka om varför pedagoger väljer att säga "nej" också 

om och hur ett förändrat förhållningssätt kan skapa en god verksamhet för alla. Dessa 

fakta kommer att styra våra frågor i enkätstudien. 

 

Vi valde att efter vår enkätundersökning komplettera vår studie med intervjuer genom 

ett frågeformulär. Frågorna inför de planerade intervjuerna var både av den 

strukturerade och den ostrukturerade sorten, där ordningsföljden och formuleringen på 

frågorna är förutbestämda och respondenten fick själv fylla i svaren i ett försök att nå ett 

djupare och lite längre svar. Eftersom intervjuer kräver mycket tid för både 

förberedelserna och bearbetningen enligt Bjørndal (2005) så gör det att möjligheten att 

intervjua många minskar. Tidsbristen gjorde att vi valde att skicka ut våra 

kompletterade intervjufrågor genom ett frågeformulär till de utvalda deltagarna. Genom 

att använda flera olika metoder och kombinera dem så anser Bjørndal att metodens 

validitet, alltså om man mäter det man avsett att mäta, får möjlighet att prövas och 

tilliten till forskningsresultaten stärks.  

Urval 

När vi valde ut respondenterna till enkäten så övervägde vi hur många som skulle ingå i 

undersökningen. Stukát (2005) skriver om hur bortfall kan påverka resultatet och vikten 

av att ställa sig kritiskt granskande till urvalsmetoden i en enkät. Inför denna 
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undersökning valde vi att använda oss av målpopulation som Ejlertsson (2014) förklarar 

är när en särskild grupp väljs ut för att vara relevant för ämnet. Till enkäten valde vi att 

använda förskolans personal i olika kommuner såsom förskollärare, barnskötare och 

vikarier (“Annan” i enkäten ). Valet av pedagoger är strategiskt utvalda av oss eftersom 

de arbetar i förskola. Vi skickade ut enkäten till 70 personer och det var 33 personer 

som svarade på den. 

 

De tre pedagogerna som deltog i det kompletterade frågeformuläret valdes noga ut av 

oss eftersom de arbetar med det självutvecklande arbetssättet "För att" som inspirerade 

oss till den här studien. Våra undersökningspersoners kön var oväsentligt för vår 

undersökning därför ingick inte den frågan i enkäten eller i intervjufrågorna. Deltagarna 

arbetar i förskolor som tillhörde både den kommunala och privata sektorn och de har 

olika arbetserfarenheter och yrkestitlar. 

Genomförande 

Genom Google Drive kunde vi skapa ett enkätformulär med flera frågor och olika 

svarsalternativ. Efter syftet och frågeställningen blivit fastställda kunde vi formulera 

våra undersökningsfrågor till den blivande enkäten. Efter att texten och frågorna blivit 

utarbetade skickades enkäten till testpersoner för att få synpunkter och utlåtande.  

Därefter utformade vi ett informationsbrev som sändes till de förskolechefer som kunde 

bli berörda. Deltagarna fick information via mail om en inbjudan att delta i en 

enkätstudie genom ett så kallat missiv. Ett missiv är en informerande text till en 

undersökning (Svenska Akademien, 2015). I missiven informerade vi om arbetets syfte 

och vad den skulle användas till och för att motivera deltagaren ytterligare betonade vi 

deras betydelse för undersökningen och visade vår tacksamhet genom att informera om 

tillgången av slutresultatet. Vi tydliggjorde i missiven vilken utbildning som stod 

bakom och våra kontaktuppgifter framkom. Efter respons från deltagarna började 

enkäten skickas ut via en länk på mailen. Efter tre dagar uppmärksammade vi att 

inkommande svar började avta, efter en vecka började vi sända ut påminnelser på 

mailen till deltagarna, vilket bidrog till att fler svar kom in. När enkäten hade varit ute i 

två veckor så beslutade vi att stänga länken.  

 

Som insamlingsmetod använde vi en webbaserad enkät som skapades genom 

programmet Google Drive. Google Drive är ett gratisprogram som använder en 
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näthårddisk. Enkäten skapades i Google Drive som var enkelt och kunde delas till flera 

personer. Vi skickade ut förfrågningar och information till valda deltagare en och en 

eftersom vi ville undvika massutskick där identitetsbeteckningen då blir synlig för alla 

deltagarna. Man bör ta flera tekniska begränsningar under beaktande enligt Stukát 

(2005) såsom att krav på deltagarens datorprestanda, kapacitet och uppkoppling ställs. 

Vi uppmärksammade den etiska problematiken tidigt och hade det i åtanke under 

förarbetet och utformningen och diskussionerna om att ha en enkät och intervju.  

Enkätfrågorna 

Vi valde att begränsa antalet frågor eftersom det inte är möjligt i en webbenkät att få en 

överblick och därmed kan man förlora deltagarnas motivation och deltagande. 

Frågeformuläret var öppet för att de inbjudna skulle kunna delta helt frivilligt utan att 

behöva en inloggning som vi ansåg var en detalj som de skulle ställt sig frågande till, 

etiskt. Det gjorde att enkäten var helt anonym där vi som forskare inte känner till de 

svarandes namn. Vi klargjorde hur data och resultaten skulle förvaras och presenteras 

och att allt förvarades under tystnadsplikt (Codex, 2015). 

När frågorna utformades så utgicks det från syfte och frågeställning. 

Enkätfrågorna innehåller öppna frågor där deltagarna själva skriftligen får formulera 

sina svar och slutna frågor där vi väljer svarsalternativen. Vi blandade även 

svarsalternativen där vissa frågor var ja/nej frågor och andra fanns det ett flertal 

alternativ att välja. I flersvarsfrågor använde vi oss utav fyra olika alternativ vilket 

“tvingade” deltagaren att ta ställning och därmed uteslöt de mer neutrala (mittersta) 

alternativet vilket kan medföra ett enkelt svar för deltagaren (Stukát, 2005). Vi 

förtydligade att enkäten inte var kopplade till deltagarnas mail utan att de 

vidarekopplades till Google formuläret där de kunde göra enkäten helt anonymt (Codex, 

2015). 

Frågeformulär 

För att får svar på frågorna i formuläret så formulerades de utifrån studien syfte och 

frågeställning, pedagogens förhållningssätt och arbetssättet "För att". Det är viktigt 

skriver Bjørndal (2005) för att uppnå en högre kvalité på informationen. I arbetssättet 

"För att" så används de didaktiska frågorna som en kvalitetskontroll på pedagogens 

undervisning för att ge barnen möjlighet till lärande och utveckling. Frågornas 

ordningsföljd följer samma mönster som enkätfrågorna nämligen att de börjar med 
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bakgrundsfrågor och sedan går vidare till nutidsfrågor och framtidsfrågor. Bjørndal 

(2005) påpekar vikten utav att börja med bakgrundsfrågor eftersom de är enkla för 

deltagarna att besvara och att personen i fråga hamnar i en bra sinnesstämning innan 

personen går vidare till svårare frågor om exempelvis attityder och värderingar. När 

deltagarna kommer in på de mer personliga frågorna behöver deltagaren ha vetskap om 

anonymiteten för att kunna ge ärliga svar. När enkäten hade avslutats och vi börjat 

bearbeta resultatet så skapade vi de kompletterande frågorna till frågeformuläret för att 

få möjlighet att tydliggöra vikten av individens självutveckling. 

Bearbetning och tillförlitlighet av insamlingsmaterialet 

Vi bearbetade svaren från enkäten slutna frågor genom att sammanställa svaren i olika 

diagram och enkätens öppna frågor bearbetade vi genom att läsa, tolka och kategorisera 

in dem i olika teman. Under bearbetningen kunde vi se att våra uppmärksammade 

teorier om pedagogens beteende och utmaningar i förskolan stämde, som negativa 

mönster och förhållningssätt. Därför tror vi att reliabilitet är relativt god. 

Tillförlitligheten handlar om att undersökningen är trovärdig. Tillförlitligheten i en 

undersökning innebär att resultatet ska bli likvärdigt om studien upprepas. Vi 

bearbetade intervjufrågeformulären på samma sätt som enkätens öppna frågor, genom 

att tolka och kategorisera in respondenternas svar och presentera dem i olika teman. I 

undersökningar är respondentens ärlighet viktig anser Stukát (2005), om respondenten 

lämnar osanna svar för att inte vilja erkänna sina brister kan studiens validitet komma 

att påverkas till de lägre. Vi valde att i vår redovisning utav svaren vara tydliga med 

analyser och tolkningar för att tillförlitligheten skulle bli hög.  
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3. Resultat 
 

I resultatkapitlets första del har vi sammanställt de 33 respondenternas svar och åsikter 

kring enkätundersökningens öppna frågor och intervjufrågorna. Vi har delat resultaten i 

olika teman beroende på respondenternas svar. Enkätundersökningens strukturerade 

frågor sammanställs och presenteras i olika diagram. I resultatkapitlets andra del har vi 

sammanställt svaren från vårt kompletterande intervjufrågeformulär. Svaren har vi 

kategoriserat in i olika teman som vi fann i vår analys och tolkningar utav materialet. 

Enkätundersökningen 

Inledningsvis följer en presentation av respondenterna. Denna presentation kan ses som 

intressant bakgrundsfakta kring de personer som deltagit i undersökningen. Frågorna 

behandlade om respondenterna arbetade på en kommunal förskola eller en privat, hur 

länge de arbetat och vad de har för yrkestitel.  Total deltog 33 personer i 

enkätundersökningen där 22 personer var förskollärare, 9 personer var barnskötare och 

2 personer hamnade under annan (vikarie). 

 

Ytterligare intressant bakgrundsinformation som vi vill redovisa kring respondenterna 

är deras yrkeserfarenhet i förskolan. Genom att fråga om yrkeserfarenhet ville vi kunna 

göra korsanalyser t.ex. dra slutsatser om en nyexaminerad person trivs bättre i sin 

arbetsroll eller inte. Utav de 33 deltagande personerna kunde vi se att ungefär hälften 

var personer som hade en arbetslivserfarenhet på 10-25 år, på en delad andra plats kom 

sedan svaren ”Längre än 25 år”, och ”3-10 år”. (Fig.1) 

 

 

Fig. 1 Antal arbetade år 
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Trivsel 

Sedan undersökte vi om alla pedagoger trivs med sin yrkesroll och arbetsplats. Enkäten 

visade att nästan alla (88 %) pedagoger ofta trivs på sin arbetsplats. Anmärkningsvärt är 

att det är några (12 %) som anser att de bara ibland trivs på sin arbetsplats (Fig.2). 

 

Fig.2 Diagrammet visar hur ofta pedagoger trivs på sin arbetsplats. 

Arbetsprestation 

Vi undersökte vad personalen ansåg om sin egen prestation i sitt arbete, eftersom det är 

viktigt att sträva efter att göra sitt yttersta varje dag. Svaren visar att nästan alla (97 %) 

anser att de ofta gör sitt yttersta varje dag men en person (3 %) svarade att den ibland 

gör sitt yttersta. 

Vi ville även undersöka om personalen ansåg att andra på arbetsplatsen presterade sitt 

yttersta vilket är en viktig del för arbetslagets samarbete. En person svarade att de sällan 

ansåg detta och lite mer än hälften (61 %) ansåg att deras arbetskollegor ibland 

presterade sitt ytterst, resterande deltagare (36 %) ansåg att deras arbetskollegor ofta 

presterade sitt yttersta. 

Vi undersökte också hur viktigt deltagarna då ansåg att ett gott samarbete i arbetslaget 

var för att kunna skapa en bra arbetsmiljö och goda relationer. Enkäten visade att tre 

fjärdedelar svarade att samarbete är avgörande medan en fjärdedel svarade att det är 

mycket viktigt för arbetslaget (Fig.3). 
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Fig.3 Diagrammet visar hur viktigt samarbete är för pedagogerna. 

Problematik 

Det var 33 personer som deltog i enkätundersökningen, men flera personers svar 

hamnade under flera kategorier. Vi uppmärksammande flera olika problem i 

förskoleverksamheten och ville undersöka vad deltagarna kunde uttrycka för svårigheter 

i sin arbetsvardag. Vi delade in svaren i fem olika kategorier som vi kunde utläsa av 

deltagarnas yttranden.  

Hälften av deltagarna har nämnt att storleken på barngruppen är ett problem, att kraven 

har ökat och påpekat att tiden inte räcker till. Några har nämnt att de upplever att de har 

ett bristande samarbete och att yttre omständigheter skapar problem. 

 

Fig. 4. Diagrammet visar vad deltagarna upplever för svårigheter och vad för ord de 

nämnt i sina skriftliga svar. 
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Följande redovisas resultatet utav Fig. 4 genom ovannämnda kategorier. 

 

Barngrupp 

Denna kategori inkluderar hur barngruppen ser ut och då främst till antalet. En stor 

barngrupp kan leda till omstrukturering och stress hos både barn och pedagoger. Denna 

kategori var en av de mer framträdande vi uppmärksammade i våra sammanställda 

svar, "Alldeles för stora barngrupper” som framgår av citatet. Andra delar av svar som 

föll under kategorin var: 

 "Större barngrupper"  

 "Många barn" 

 "Eftersom barngruppen är stor (16/17 barn) på 1-3års avdelning" 

 "Stora barngrupper" 

 

 

Krav 

Kraven på kvalité ökar både från chefer och styrdokument men också från insatta och 

kunniga vårdnadshavare. Kompetensutveckling är nödvändigt men inte alltid 

lättillgängligt och vi kunde se från svaren hur pedagoger kämpar med att få dagarna att 

gå runt med alla ålagda krav. Många känner sig otillräckliga och osäkra i sin yrkesroll 

vilket framgår av citatet: “Att inte räcka till, vilja arbeta mer på sikt inte bara släcka 

bränder!!”. Andra delar av svar som föll under kategorin var: 

 

 "Mycket administrativt arbete samt "kring" uppgifter som torka bord, sopa, 

städa, dammsuga. Det gör att jag inte alltid känner att jag ligger i fas med allt 

arbete" 

 "Planeringstiden är inte tillräcklig. Det blir en inre stress och yttre blir en 

irritation" 

 "Högre krav på det vi är ålagda att göra och högre arbetsbelastning" 

 "Med alla nyheter som kommer och att inte få tillräckligt med utbildning i det" 

 

 



 

21 

 

Samarbete 

I de öppna frågorna framgick det att samspela och samarbete är grunden för arbetslaget 

och en viktig del som pedagogerna ska lära vidare till barnen. Kommunikation är 

grunden för samarbete och samspel vilket utgör en stor del av det vardagliga mötet med 

arbetskollegor, barn och vårdnadshavare. Om samarbetet eller samspelet brister så kan 

det skapa osämja i gruppen. Konflikter och arbetsklimatet kan komma att påverkas 

negativt, vilket följande citat från en utav deltagarna uttrycker: "Svårigheterna yttrar sig 

dock i bristande engagemang hos kollegor som inte ger sitt yttersta. Som hellre tar ett 

vuxenperspektiv istället för barnperspektiv. Pedagoger som inte vågar ställa ”för att" till 

sig själva i en kritisk självreflektion. Pedagoger som inte har insett vad deras uppdrag 

egentligen går ut på barnet i centrum och barnets rättigheter till en verksamhet som är 

både individuell som gruppbaserat. Pedagoger som inte tar till sig nya pedagogiska 

idéer från aktuell forskning pga. ”ingen lästid”... Yttrar sig: frustration, irritation, 

diskussion, uppgivenhet och extra arbetsbörda". Andra svar som föll under kategorin 

var: 

 "Samarbete och gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. Yttrar sig i en splittrad 

barngrupp" 

 "Olika barnsyn och förhållningssätt i arbetslaget. Detta kan påverka pedagogen 

själv, barnen och vårdnadshavare negativt då man tycker olika om saker, ett 

oprofessionellt bemötande" 

 "Samarbete med kollegor på hela förskolan" 

 

Tid 

Nästan hälften av deltagarna har kommenterat att tidsbrist får dem att känna sig 

otillräckliga och stressen att inte hinna med sitt uppdrag skapar både negativitet hos 

individen men också utåt i arbetslaget och i barngruppen. Som framgår av citatet: “Att 

hinna tillgodose varje unikt barns behov”. Andra delar av svar var: 

 

 "Att tiden inte räcker till. Man känner sig otillräcklig och man hinner inte med 

allt man vill göra. Dokumentationer och övrigt pappersarbete får man ofta göra 

utöver sin arbetstid" 

 "Svårt att få tiden att räcka till. Stress!!" 
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 "Det absolut svåraste är att räcka till för alla barnen, ibland på kvällen hemma 

kommer jag på att jag inte hunnit ʺseʺ en del av barnen alls. Bristen på tid gör 

dessutom att jag ofta är trött och känner mig som en sämre pedagog. Det är inte 

roligt att inte ha förutsättningar att vara sitt bästa jag i sin yrkesroll!" 

 "Tid till alla barn under hela dagen. Tid till pappersarbete, såsom 

dokumentationer" 

 

Yttre omständigheter 

Denna kategori innefattar hur verksamheten och myndigheter förhåller sig till förskolan. 

Ekonomin styr tillgången på vikarier och tillgodoser med resurser. Men även hur 

vårdnadshavare engagerar sig och den yttre attityden mot yrkeskategorin. Hur ekonomi 

styr verksamheten framgår av citatet: 

“Ytterligare ett frustrerande moment på min förskola är att vi saknar kökspersonal vilket 

innebär att vi ägnar minst en timme/ dag åt att diska och plocka undan efter lunchen” 

Andra delar av svaren som föll under denna kategori var: 

 

 "Dålig ekonomi, får ofta köpstopp, d.v.s. kan inte investera i lärandemiljön så 

som man skulle vilja. Får inte alltid vikarie om någon är borta" 

 "Att återkoppla med hemmet när det finns bristande intresse hos 

vårdnadshavare" 

 "Varit med vid en anmälan där barnet fick åka iväg med socialtjänstens IFO där 

vi inte upplevde något stöd från samma myndighet. Nu efteråt vet jag att det 

blev bra. Men saknade stödet" 

 "Att många har svårt att förstå vikten av vårt arbete. Får ofta kommentarer som: 

man behöver väl ingen utbildning för att passa barn. Vi behöver höja vår status 

som yrkesroll" 

 

Vi ställde en följdfråga eftersom vi ville belysa hur dessa ovan uttalade aspekter yttrade 

sig både inombords och men också utåt sett. Vi kategoriserade in de insamlade svaren i 

tre olika kategorier. Det var hälften av deltagarna som nämnde någon form utav 

frustration, otillräcklighet och stress i sina svar. (Fig.5) 
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Fig.5 Diagrammet visar känslor som deltagarna uttryckt i sina svar. 

Följande redovisas resultaten från Fig.5 genom ovannämda kategorier. 

Frustration 

Denna känsla kan förklaras som en besvikelse att inte nå fram till det mål man tänkt 

eller eftersträvat utan hindrats på vägen av exempelvis en avsaknad av engagemang hos 

arbetskollegor eller en brist på personal. Det kan leda till både inre och yttre frustration 

som kan visa sig genom irritation eller bristande arbetssätt vilket citatet 

uppmärksammar: “Stora barngrupper, lite tid till planering, reflektion, stress, dåligt med 

vikarier att sätta in vid behov. Allt detta leder periodvis till frustration och stress över att 

det blir svårt att fullfölja det uppdrag man har”. Andra svar i denna kategori var: 

 

 "Upplever frustration när yttre omständigheter som jag inte kan påverka eller 

försöker påverka men inte lyckas med för barnets bästa"  

 "Ytterligare ett frustrerande moment på min förskola är att vi saknar 

kökspersonal" 

 

Otillräcklighet 

Att känna en brist och en oförmåga i sin yrkesroll p.g.a. exempelvis de ökade kraven på 

kvalité eller tidspressen så är otillräcklighet en känsla som många känner som citatet 

säger: “Man känner sig otillräcklig och man hinner inte med allt man vill göra”. Andra 

svar var: 
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 "Får ofta känslan av att inte räcka till" 

 "Att inte räcka till" 

 

Stress 

Genom de ökade barngrupperna, ökade ansvaret och bristen på kunskap om hur man 

hanterar situationer så ökar också stressen hos många, vilket vi uppmärksammade i våra 

svar. Dessa aspekter har också ökat med åren och något som uppmärksammats i media 

och som ofta leder till sjukskrivningar och en psykisk ohälsa. Det här tydliggörs i 

citatet: ” Inre stress då man i vissa situationer under dagen upplever att man borde vara 

fler personer i arbetslaget. Det kan röra sig om 30 min 3ggr/dag. Ex. då 12 barn 1-3 år 

ska bytas och kläs på för utevistelse. Man vet vilka pedagogiska moment man går miste 

om då det blir stressigt p.g.a. för få vuxna”. Andra svar som föll under kategorin var: 

 

 "Stress p.g.a. stort barnantal och mycket administrativt arbete" 

 "Stressigt, stora barngrupper, dålig ekonomi"  

 "Större barngrupper högre krav mer stress" 

 "Höga krav och lite resurser" 

 "Både tid och pengar fattas och det skapar stress" 

 "Stress, många bollar i luften samtidigt" 

 

Självreflektion 

Utifrån egna erfarenheter fann vi det intressant att undersöka om pedagoger ofta 

använde ordet "nej" och om de reflekterade över varför de sa det. Vi ville också ta reda 

på om pedagogerna gav en förklaring till barnen varför de sagt "nej". Vi valde att dela 

upp svarsalternativen i aldrig, sällan (0-5 ggr), ibland (5-15 ggr) och ofta (15-30 ggr). 

C:a en tredjedel (30 %) svarade att de sällan säger nej, Fler än hälften (58 %) svarade 

ibland och några få (12 %) svarade ofta. 

Nästan hälften (52 %) av deltagarna svarade att de ofta reflekterade över sitt "nej", den 

andra mindre halvan (39 %) svarade att de gjorde det ibland och några få (9 %) svarade 

att de sällan reflekterar över sitt ”nej”. 

Så gott som alla personer (82 %) svarade att de förklarade sitt "nej" för barnen ett fåtal 

personer (18 %) svarade att de gör det ibland. 
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Kunskapsutveckling  

Under vår utbildning har vi tagit del av att det är viktigt att hålla sin pedagogiska roll 

uppdaterad inom ny forskning och litteratur. Därför ville vi undersöka om deltagarna 

gör detta och c:a tre fjärdedelar av gruppen svarade att de gjorde det medan c:a en 

fjärdedel av pedagoger inte tar del av ny forskning och litteratur (Fig.6). 

 

 

Fig.6 Diagrammet visar om pedagogerna tar del av ny forskning och litteratur. 

 

Vi kunde urskilja två kategorier för de positiva svarsresultaten om frågan om deltagarna 

tog till sig ny forskning och litteratur (Fig.6). Dessa var kvalité och intresse. Flera 

deltagares svar hamnade under båda alternativen. Tre fjärdedelar (75 %) av samtliga 

deltagarna som svarade ja ansåg att det var för kvalitetsutveckling medans fler än 

hälften (63 %) uttryckte att det låg i deras intresse att förnya sina kunskaper. 

 

Kvalité 

För att nå en god kvalité på verksamheten behöver kunskapsutveckling ske och som ett 

citat från en deltagare uttrycker “Ja, det är ju en utav de grundande pelarna till att 

verksamheten ska funka”. Andra svar vi fick var: 

 

 "Jag hålla mig uppdaterad vad gäller aktuell forskning m.m. Oerhört viktigt att 

"hänga med" då man jobbat så länge inom yrket. Händer ju nya saker hela tiden" 
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 "Ja, det krävs för att hålla mig uppdaterad kring aktuella frågor som rör yrket. 

För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt, som är nytänkande och 

utmanande, för att man inte ska fastna i gamla mönster och vara rädd för att 

tänka nytt" 

 "Ja för mitt arbete kräver att man läser och är uppdaterad i de nya rönen som 

kommer" 

 

Intresse 

Att intresset finns att utveckla sig själv inom sin yrkesroll men också hos cheferna att 

utveckla sin personal visade citat på: “Ja. Chefen är noga med att vi hänger med i det 

nya”. Andra svar vi fick var: 

 

 "Ja, det ligger i mitt intresse, däremot har jag favoritområden och skulle behöva 

ta del av en del områden bättre" 

 "Ja, jag försöker hänga med i den senaste forskningen genom att hänga med i 

olika pedagogiska tidskrifter, t.ex. förskolan och pedagogiska magasinet. 

försöker hålla mig uppdaterad med aktuell litteratur och artiklar på nätet" 

 "Ja, jag är intresserad samt att jag får ny och aktuell utbildning i jobbet" 

 

Under svaret nej på frågan om deltagarna tog del utav ny forskning och litteratur (Fig.6) 

så kunde vi urskilja två kategorier som handlade om ointresse och tidsbrist. Somliga (12 

%) var ointresserade och andra (15 %) ansåg att tiden var ett problem vilket det här 

citatet från en deltagare visar: "Läser inte om forskning på min fritid och har aldrig tid 

att göra det på arbetstid". Andra svar vi fick var: 

 

 “Nej. Ibland får vi texter att läsa inför våra arbetsplatsträffar. Läser inte om 

forskning på min fritid och har aldrig tid att göra det på arbetstid” 

 "Nej. Borde hålla mig mer uppdaterad" 

 "Hinner inte det på min planeringstid som är 1h/vecka" 

 "Nej inte i den utsträckning jag borde. Tiden och orken finns inte där" 

 

Förhållningssätt 

Vi ville undersöka hur individens självinsikt var betydande för pedagogernas 

förhållningssätt mot barnen och sig själv. I svaren kunde vi se att de flesta var eniga om 
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att självinsikt var mycket viktigt. De allra flesta (91 %) ansåg att det var mycket viktigt 

och en del (9 %) ansåg att det var relativt viktigt för pedagogernas förhållningssätt. 

Vi frågade sedan om deltagarnas åsikter om lyhördhet, demokrati och inflytande i den 

dagliga verksamheten med barnen. Deltagarna kunde besvara dessa frågor med en skala 

och egna ord. Mer än tre fjärdedelar (82 %) ansåg att lyhördhet var viktigt och somliga 

(9 %) ansåg att det var oviktigt (Fig.7). 

 

 

Fig.7. Diagrammet visar hur viktig lyhördhet är för deltagarna. De har graderat sitt svar 

mellan 1-5. 

Förskolan gör grunden för barns förståelse för och möjlighet att utöva demokrati. Därför 

tyckte vi att det var viktigt att undersöka om vad deltagarna ansåg om detta. Fler än 

hälften (55 %) svarade att det var viktigt. Några få (6 %) svarade att det var oviktigt 

(Fig.8). 
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Fig.8 Diagrammet visar hur viktig demokrati är för deltagarna. De har graderat sitt svar 

mellan 1-5. 

Genom inflytande ska barnen ges möjlighet att få påverka sin egen vardag, därför ville 

vi undersöka det närmare. Mer än hälften (61 %) av deltagarna är överens om att det är 

viktigt medan några få (12 %) ansåg det oviktigt (Fig.9). 

 

 

 

Fig. 9 Diagrammet visar hur viktigt barns inflytande är för deltagarna. De har graderat 

sitt svar mellan 1-5. 
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Intervjufrågeformuläret 

Den andra delen utav studiens undersökning utfördes kompletterande intervjuer i form 

av intervjufrågeformulär som deltagarna fick skriftligt svara på och som vi sedan 

bearbetade och skapade olika teman. Intervjusvaren kategoriserades in i sex olika funna 

kategorier där vi valde att först få en överblick av intervjudeltagarnas grundtankar om 

arbetssättet "För att" och deltagarnas första möte med arbetssättet och vad de fann 

intressant med den. Vi ville också undersöka hur arbetssättet hade påverkat både 

intervjudeltagarna själva men även hur andra i arbetslaget hade tagit emot den och vad 

som krävs när man ska introducera ett arbetssätt. 

 

Ifrågasättande  

Att våga ifrågasätta sig själv och sitt förhållningssätt för att sträva efter att 

verksamheten och barns inflytande ska vara i ständigt fokus. Som man kan se i citatet “ 

ett självreflekterande arbetssätt”. Andra svar som hamnade under kategorin var: 

 "Grundtanken består av att kunna och våga ifrågasätta sig själv för att inte 

hamna i ett spår" 

 "Grundtankarna handlar i huvudsak om att våga ifrågasätta sig själv och sitt eget 

arbetssätt/förhållningssätt" 

 

Perspektivtagande 

Att se samma situation ur olika perspektiv, är en viktig del när man arbetar med sitt 

förhållningssätt. Genom att ifrågasätta sitt eget tänkande och våga omvärdera blir tydligt 

i det här citatet “ metod som jag ställer mig frågande till om det ska kallas för metod, 

mer ett självreflekterande arbetssätt. Men det blir ju en metod, min metod i mitt arbete”. 

Andra svar som hamnade under kategorin var: 

 

 "våga ifrågasätta sig själv för att inte hamna i ett spår" 

 "Genom att ställa sig det påståendet lyfter du hela tiden verksamheten utifrån 

barnperspektivet och barnets perspektiv" 
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Utmanande  

Att utmana sig själv tillåter personen att utveckla sig själv och utforska nya tankar, 

handlingar och åsikter.  Det kan yttra sig i känslor som trygghet och tilltro till sig själv. 

Som citatet visar “Du måste våga utmana dig själv”. Andra svar är:  

 "Arbetssättet fångade mitt intresse då jag såg vilken utmaning det gav mig själv. 

Utmana mitt tänkande för att självutvecklas" 

 "Varför är viktigt att fråga sig, och för vem" 

Eget intresse 

Viktigt att när man arbetar med sitt förhållningssätt att finna sitt eget intresse för att 

kunna och vilja utvecklas. Ett förhållningssätt som används av en individ för att 

utvecklas. Som citatet visar på: “att argumentera med mig själv”. Andra svar under 

kategorin var: 

 "men tänkvärt att fråga sig "för att" 

 "det kräver även en stark självinsikt och ett ständigt ifrågasättande" 

 

Utveckling 

För utveckling krävs det att man vill, utmanar sina rutiner och går från trygghetszon till 

utvecklingszon. För att uppnå självkännedom behöver man utveckla sig själv, 

självförtroende, självkänsla och sitt “jag”. Som man kan se i citatet “Jag använder 

arbetssättet för att utveckla mig själv och vad jag har för tankar och åsikter om olika 

aktiviteter och mitt förhållningssätt.”. Andra svar är:  

 "Jag märker en väldigt stor skillnad" 

 "det blir ju en metod, min metod i mitt arbete" 

 

Vardagligt 

När man arbetar med sig själv och hjälper andra att få förståelse för självutveckling 

behöver det vara okomplicerat och något man kan göra i alla situationer. För att flera 

ska vilja använda förhållningssättet. Som citatet visar “använder detta sätt dagligen i 

mitt arbete”. Andra svar: 
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 ”för att” är för mig ett väldigt enkelt arbetssätt 

 "I vanliga situationer" 

 

Bortfallsanalys 
 

Det ursprungliga urvalet av deltagare uppmätte 70 personer. Inkomna svar var 33 

stycken vilket utgör en svarsfrekvens på 47 %. 

Bortfallsfrekvensen i en undersökning används ofta som ett mätinstrument på kvalitén 

av data (Trost, 2012).  Analysen visar på att de personer med en längre 

arbetslivserfarenhet har en större benägenhet att svara och då kan man anta att dessa ser 

det positiva som kommer utav en sådan här undersökning. 

 

4. Diskussion 

Under det här kapitlet kommer vi att diskutera och analysera våra resultat från studien 

och knyta ihop dessa med vår tidigare forskning och studiens syfte och frågeställning. 

Vi delar in diskussionen i olika teman som vi tidigare nämnts och som har presenterats i 

vårt resultat, vi forsätter med en metoddiskussion där vi diskuterar för- och nackdelar 

med valet utav metod och avslutningsvis så presenterar vi slutsatser som vi fått fram 

utav studien. 

 

Problematik 

Resultatet från studien visar att de deltagande pedagogerna påpekar problematik i 

förskolan där pedagogen påverkar hur problematiken vidareutvecklas. Problematiken 

består av deltagarnas upplevelser av dålig ekonomi i verksamheten, för stora 

barngrupper, bristande tid, samarbete, för många och höga krav. Det här påverkar den 

enskilda pedagogen negativt och som deltagarna i studien ansåg yttrade sig i stress, 

frustration och känsla av att inte räcka till. Det här anser vi är det mest synbara 

resultaten i vår studie och de yttrade aspekterna krävs att uppmärksammas för att få en 

fungerande verksamhet. Vi upplever att förskoleyrket har tappat sin fokus från barnen 

och att det mer handlar om en presterad verksamhet där barnet kommer i skymundan, 

vilket också syns i den aktiva debatten om förskolan i samhället. Pedagogernas 

upplevelser om otillräcklighet leder ofta till en sämre självutveckling och därmed ett 

reducerat samarbete i arbetslaget. Undantag menar vi kan dock ses i då pedagogen får 
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hjälp och stöd i problematiska situationer eller med sin självreflektion. Stöd och hjälp 

ska pedagoger kunna få av en ledare som Nilsson (2005) menar är viktigt för ordningen 

i en grupp. Vi upplever att det i förskolan finns olika gruppkonstellationer och därför 

finns det också en ledare i varje grupp utöver förskolechefen. Genom att få hjälp och 

stöd att hitta sig själv i sin yrkesroll och klara svåra hinder så kan de negativa faktorerna 

hindras att växa sig starka. Hur denna problematik bemöts av pedagoger påverkar hur 

samarbetet i arbetslaget utfaller. Med studien fick vi en djupare förståelse för 

pedagogens betydelse i deras egen utveckling för hur detta kan spegla sig i ett samspel i 

arbetslaget. Vi fick också en djupare förståelse av betydelsen av den sociala 

utbytesteorin (Thibaut & Kelley, 1959) när man ser på samspelet i arbetslaget. Genom 

att dela med sig av "sig själv" i arbetslaget av sina värdefulla egenskaper och kunskaper 

för att få något som man själv värderar högt i utbyte. Att ge och ta skapar en god 

harmoni och en positiv gemenskap vilket vi anser är viktigt att man strävar efter i ett 

arbetslag. 

Förhållningssätt 

Resultaten betyder att pedagogens förhållningssätt har en stor inverkan på omgivningen 

där individernas kunskaper synliggörs i dess mening och motiv. Vi ser att inställningen 

hos en pedagog behöver vara tillåtande och målstyrd, som grundas i läroplanen men 

formas av arbetslaget. Resultatet visar också att det är viktigt för arbetslaget att 

gemensamt utveckla ett didaktiskt förhållningssätt som stödjer demokrati och 

inflytande. Det här anser vi kan utvecklas i diskussioner och beslut som kan bidra med 

ökad kunskap och lärande för en gemensam utvecklingsprocess. Vi anser att demokrati 

och inflytande är två huvudingredienser för att möjliggöra ett samspel och ett gott 

arbetsklimat vilket vi ser speglar sig ut i den pedagogiska verksamheten.  

 

Tydliga skillnader som vi kan urskilja i resultatet är att pedagoger ser sin roll som något 

viktigt och att yrket tas på allvar utav pedagogerna så som att ta del av ny forskning 

både på arbetstid och på sin fritid. Det här tycker vi tydligt visar på ett engagemang och 

intresse att bli bättre i sin yrkesroll. Majoriteten av studiens deltagare anser själva att de 

gör sitt yttersta i sin yrkesroll men flera av deltagarna ansåg att deras arbetskollegor 

bara gör sitt yttersta ibland. Vi har uppmärksammat att personalen klagar på andra 

pedagoger på sin arbetsplats men vi anser att man kan påverka andra men man kan inte 

ändra på någon annan än sig själv. Tillit, samarbete och kommunikation är viktiga delar 

anser vi i en pedagogs vardag. Pedagoger har som grunduppgift att tillsammans arbeta i 
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sitt arbetslag men vissa aktiviteter behövs göras självständigt och vi anser att tillit och 

kommunikationen är viktigt till arbetskollegor för en fungerande verksamhet.  

Vi anser att kommunikation och lyhördhet är en stor del av vuxna och barns omvärld för 

att kunna skapa och forma relationer till andra individer som också Habermas teori 

(1996) stärker. Att pedagoger lyssnar på barnen är lika viktigt som att barnen ska lyssna 

på pedagoger. Vi anser att varje barn ska få möjlighet att utmanas och utvecklas i sitt 

lärande. Det är viktigt att pedagoger är medvetna och utvecklar sitt förhållningssätt 

eftersom det styr vad barnen tar lärdom av. Vi önskar att flera pedagoger skulle våga 

utmana sig själva och sitt förhållningssätt för att lyfta det enskilda barnperspektivet. 

Som vi tolkar och McLeod (2013) uttrycker: för att bli en pedagog med kritiskt 

självreflektion behöver man börja med att utforska sitt individuella handlande och 

kritiskt granska det och se från olika perspektiv. Att söka en förståelse i sina handlingar 

och se varför man handlar på ett visst sätt, varför man väljer att exempelvis säga “nej” 

och vad syftet är med det tycker vi är viktiga frågor att ställa sig själv. Vi tolkade 

frågorna angående “Nej” (fråga 8 och 9) i resultatet från enkäten och jämförde 

arbetslivserfarenheten mot dessa frågor som vi kategoriserade in under temat 

förhållningssätt. Vi kunde urskilja att de som arbetat en kortare tid (Nyexaminerade, 1-3 

år) svarade att de ibland/ofta sa “nej” till barn och inte reflekterade över varför. Till 

skillnad från de pedagoger som hade arbetat i 10 år och längre där de sällan sa "nej" och 

att de ofta reflekterade över det. Vi tolkar det som att de pedagoger som arbetat under 

längre tid i förskolans verksamhet har en god kännedom om sig själva och har hunnit 

arbetat upp sitt egna "jag", individuellt och tillsammans med andra i arbetslaget. Att ha 

god självkännedom gör att de vågar stå för sina åsikter, handlingar och är medveten om 

sina begränsningar på grund av sina tidigare erfarenheter. Till skillnad från de 

pedagoger som inte har lång arbetserfarenhet där vi tolkar att det kan bero på en 

bristande självkännedom. Dessa pedagoger kan vara osäkra och därmed ha en låg 

självkänsla och/eller självförtroende. Vi anser att om man har en dålig självkännedom 

kan man sätta sig i situationer som man inte klara av och genom att misslyckas med 

uppgifter så får man sämre självförtroende. Vi tror att genom att ha realistiska mål och 

kunna uppfylla målen ökar vi självförtroendet och kan istället skapa nya mål. McLeod 

(2013) skriver att själviakttagelsen kan beskrivas som en teknik för att få kännedom om 

olika aspekter av sig själv i syfte att uppmärksamma dessa sidor.  
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Kunskapsutveckling och självreflektion 

De teoretiska konsekvenserna anser vi ger upphov till nya frågor om hur man kan 

vidareutveckla sig själv. Genom studien kan vi se att en god självkännedom är en bra 

grund för pedagoger i förskolan. En individ med lågt självförtroende och självkänsla 

kan liknas vid en ballong. Om ballongen utsätts för en annan individs kommentar eller 

åsikt som kan liknas en nål så krävs det inte mycket kraft eller precision för att 

ballongen ska smälla. Men om en individ har högt självförtroende och självkänsla kan 

det liknas med en pilatesboll, där nålen behöver mer kraft och precision för att 

pilatesbollen ska gå sönder och att individen ska påverkas. Vi anser att det också är 

viktigt med god självkännedom hos pedagogerna eftersom pedagoger är förebilder och 

överför sina sätt att tänka och handla till barnen 

 

Genom vårt kompletterande frågeformulär om arbetssättet "För att" så kunde vi uppfatta 

hur deltagarna upplevt en utveckling i sig själva och deras förhållningssätt utav 

användandet av "För att". Vi kunde uppfatta av formuläret att arbetssättet gav ett stöd 

och hjälp för att våga utforska sig själv och sina tankar och öka medvetenheten för dem. 

Genom att använda arbetssättet ”för att” kan man utvecklas på sätt man inte trodde 

möjligt. Som en av deltagarna skrev “Jag tyckte jag var en bra pedagog innan och nu ser 

jag att jag fortfarande utvecklas och lära mig mer.”. Det handlar inte bara om att 

utveckla sitt sätt att besvara barnen utan även sin barnsyn och hur man hanterar 

situationer. Att våga utmana sig själv med miljöer och aktiviteter som inte är bekväma 

för pedagoger men som är givande för barnen och deras utveckling är viktigt. Pedagoger 

är inte på förskolan för barnpassning, de finns där för att stödja deras utveckling, 

lärande och utforskande. I formulärsvaren kan vi se att deltagarna väljer att inte fastna i 

mönster som blivit utsatta utan fortsätter att ifrågasätta, utmana och utveckla sätt att 

bemöta barn och uppmuntra deras lärande.  

Resultaten tycker vi är viktiga eftersom de speglar så mycket mer än bara förskolans 

arbetslag, det är applicerings bart på de flesta situationer och relationer i den sociala 

världen. Som Nilsson (2005) tydliggör är att samhället är uppbyggt av att människor är 

beroende av varandra och behövs för att samhället ska utvecklas. Studien riktar sig mot 

förskolans personal oavsett titel eller yrkesroll, eftersom vi tyckte att det inte utgjorde 

något meningsfullt för resultaten. Maslows behovstrappa (Maltén, 2000) beskriver att 

man ska sträva mot att vara den bästa versionen av sig själv. För att uppnå detta behöver 

vi ständigt använda våra resurser, kompetenser och erfarenheter. Människor har olika 
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erfarenheter och olika perspektiv att bemöta saker och ting vilket ger olika 

konsekvenser. Vi uppfatta att inom förskolan kan man urskilja ett barns perspektiv och 

vuxenperspektiv. Man kan se olika tankar som kan uppkomma vid en matsituation 

beroende på vilket perspektiv pedagogen använder. En pedagog som har ett barns 

perspektiv kan tänka “Varför tar barnet mer mat än den äter upp?” medan en annan 

pedagog som har ett vuxenperspektiv kan istället kan tänka “Barnen har tagit all maten 

själv och ska då äta upp den”. Det här visar på två helt olika åsikter om samma situation 

där konsekvenserna kommer bli olika. I den ena situationen kan barnet få skäll för det 

har tagit mer mat än vad det orkade äta upp medan den andra situationen så fick barnet 

lov att upptäcka själv och därmed utveckla en förståelse och ett lärande.  

Metoddiskussion 

Resultaten som vi fått från studien anser vi når en tillräcklig mängd pedagoger för att 

kunna tolka resultaten som rimliga. Antalet deltagare blev inte som vi önskat men vi 

fick istället deltagare från flera olika delar av landet, vilket gav oss resultat som inte 

bara gäller för en kommun utan kunde ses mer överskådligt. Vi kunde ha valt att 

använda oss av en enskild kommun för att se hur just den specifika kommunens 

pedagoger har för åsikter och upplevelser av studiens syfte. På grund av våra olika 

bostadsorter valde vi istället att fokusera på ett flertal kommuners pedagoger, vilket 

inverkade på vårt resultat.  

Resultatet bygger den logiska grunden i studien och visas genom att flera pedagoger har 

liknande känslor och åsikter. Vi uppmärksammade att vissa svar på skalfrågorna om 

inflytande, demokrati, lyhördhet (fråga 14-16) stack ut och fick oss att ifrågasätta 

frågans validitet. Vi diskuterade om frågan var korrekt formulerad, var frågan 

tillräckligt tydlig och om det var otydligt att ha frågan som en skalfråga eller om det här 

hade varit bättre med ett annat svarsalternativ t.ex. ja eller nej fråga. 

En annan diskussion vi hade om enkät var om det var rätt metod att använda eller om vi 

kunde ha valt en annan metod för att få bättre resultat och om den webbaserade enkäten 

var främmande för deltagarna vilket ledde till en möjlig osäkerhet. En tanke vi hade till 

en början att utföra studien genom sociala medier, vilket vi ansåg skulle tillföra studien 

ännu fler svar att jämföra och tillföra resultaten. Det var något som vi avslog för att 

kunskapen var otillräcklig och skapade en osäkerhet. Begränsningen av deltagarna 

påverkade också resultatet och tillförlitligheten blev svagare än vad det kunnat vara med 

flera deltagare. Vi utförde våra kompletterande formulär genom skriftliga formulär som 
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vi senare diskuterade att det kunde ha gjorts istället genom socialt verktyg så som 

exempelvis Skype, för att kunna få en djupare kunskap och en bredare svarsfrekvens. 

Framtida forskning 

Vi upplever vårt forskningsområde som relativt outforskat vilket utgjorde svårigheter att 

jämföra resultat med andra, vidareforska från andras resultat var därför problematiskt. 

Därför tycker vi att forskning inom det här området behövs och är en viktig del för 

förskolans verksamhet och vi ställer oss positiva till all vidareforskning inom området. 

Däremot fanns det gott om forskning och litteratur inom delområden såsom exempelvis 

självkänsla och samspel för människan i stort, vilket vi hade användning av och kunde 

relatera till egna erfarenheter och kunskaper för att nå en kunskapstillförande studie. 

Slutsats 

Slutsatser vi kan dra av studien är hur viktigt det är att tillåta sig själv och att våga se 

hur man själv förhåller sig och handlar. Hur man sedan tillsammans i ett arbetslag kan 

skapa ett gemensamt tänk utifrån alla olika individer och tillsammans hjälpa varandra 

och ta del av varandra för att uppnå en bra kvalité på arbetet. Som i sin tur leder vidare 

ut till barnen genom positiva erfarenheter och utveckling så skapas en harmoni och 

gemenskap och bildas en lärandeutveckling. Dock ska det understrykas att dessa 

aspekter är långt ifrån enkla och att det krävs en arbetsprocess som hela tiden är levande 

både för den enskilda individen men också tillsammans i arbetslaget. Vi tycker att 

ämnet är så pass stort att det inte kan finnas för mycket forskning om det, utan all 

forskning är bra inom området för att hela tiden att få uppleva och påminnas om att man 

behöver se på hur arbetet fungerar i förskolan och hur man kan förbättra och förnya 

både sig själv och tillsammans. 
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6. Bilagor 

Bilaga A 

 

Hej förskolechef 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som nu skriver på vårt examensarbete. 

Arbetet handlar arbetslagets samarbete och den enskilda pedagogen påverkan på 

barnens lärandeprocesser. 

Vi har utformat en enkät som handlar om vilka förhållningssätt och arbetssätt som 

arbetslaget och den enskilda pedagogen använder i förskoleverksamhetens dagliga 

aktiviteter och olika situationer. 

Vi vill göra dig uppmärksam att vi kommer att vända oss till pedagogerna på din/dina 

förskola/or och de kommer få möjlighet att delta i enkäten helt anonymt och på sin 

fritid. 

Bifogar länken med informationsbrevet och enkäten så du får kännedom om vår 

undersökning. 

 

Hälsningar  

Sandra Sjöblom och Therese Grabler 

 

 

Bilaga B 

 

Detta är en inbjudan till dig som arbetar i pedagogiska verksamheter 

 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på högskolan i Gävle och arbetar nu med vårt 

examensarbete.  

Enkäten handlar om förhållningssätt och arbetssätt inom arbetslaget i förskolan och i förskolans dagliga 

aktiviteter/situationer. Det finns forskning angående ett arbetslags gruppdynamik och arbetssätt och med 

hjälp av denna enkät vill vi öka kunskapen inom dessa områden. Genom att delta delar du anonymt med 

dig av dina egna erfarenheter och synpunkter. 

Studiens resultat kommer att sammanställas så ingen enskild individ ska vara möjlig att identifiera. Data 

kommer att förvaras så obehöriga inte kan ta del av det. Det färdiga examensarbetet kan du ta del av på 

databasen DiVA. 

http://hig.diva-portal.org 

https://www.google.com/url?q=http://hig.diva-portal.org&sa=D&usg=AFQjCNHw1OFOD78Mste9u0_5GRMSXsOb0A
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Sandra Sjöblom  

ofk11snm@student.hig.se 

Tel: XXX XXX XX XX 

Therese Grabler 

ofk11tgr@student.hig.se 

Tel: XXX XXX XX XX 

Studenter i kursen "Examensarbete i didaktik" högskolan i Gävle. 

Handledare: Cresantus Biamba 

Avd: Didaktik 

E-post: Cresantus.biamba@hig.se 

 

Enkäten tar ca 10 min och samtliga frågor är obligatoriska. Enkäten innehåller slutna frågor där du 

kryssar för bäst överensstämmande alternativ och öppna frågor där du har möjlighet att besvara med egna 

ord.  

*Obligatorisk 

1. Yrkesutbildning? * 

Förskollärare  

Barnskötare  

Annan  

2. Arbetar du i * 

Kommunal förskola  

Fristående förskola  

Annat  

3. Arbetslivserfarenhet ? * 

Nyexaminerad  

1-3 år  

3-10 år  

10-25 år  

Längre än 25 år  

 

4. Trivs och känner du dig bekväm i din yrkesroll? * 

Aldrig  

Sällan  

Ibland  

mailto:ofk11snm@student.hig.se
mailto:ofk11tgr@student.hig.se
mailto:Cresantus.biamba@hig.se
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Ofta  

5. Anser du att du gör ditt yttersta varje dag i din arbetsroll? * 

Aldrig  

Sällan  

Ibland  

Ofta  

6. Anser du att alla på din arbetsplats gör sitt yttersta i sin arbetsroll varje dag? * 

Aldrig  

Sällan  

Ibland  

Ofta  

7. Vad upplever du för svårigheter i din yrkesroll? * 

Hur yttrar det sig, inombords och utåt sett? Beskriv med egna ord 

 

8. Hur ofta säger du "Nej" till barnen i ditt arbete? * 

Aldrig  

Sällan (0-5 ggr)  

Ibland (5-15 ggr)  

Ofta (15-30 ggr)  

9. Hur ofta reflekterar du över ditt "Nej" ? * 

Aldrig  

Sällan  

Ibland  

Ofta  

10. Hur ofta ger du en förklaring till ditt "Nej"? * 

Aldrig  

Sällan  
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Ibland  

Ofta  

11. Anser du att du tar del av ny arbetsrelaterad forskning och litteratur? * 

Om ja/nej, varför? Skriv med egna ord  

 

12. Hur viktigt anser du att ett gott samarbete i arbetslaget är? * 

Inte alls viktigt  

Relativt viktigt  

Mycket viktigt  

Avgörande  

13. Hur viktigt anser du att självinsikt är i din undervisning? * 

Inte alls viktigt  

Relativt viktigt  

Mycket viktigt  

14. Hur viktigt är LYHÖRDHET i din yrkesroll? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Viktigt  
     

Oviktigt 

15. Hur viktigt anser du att det är att barn får praktisera DEMOKRATI i sin vardag? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Viktigt  
     

Oviktigt 

Hur/Vad gör du för att ge barn möjlighet att praktisera demokrati i sin vardag? * 

 

16. Hur viktigt anser du att det är att barn får tillgång till INFLYTANDE i sin vardag? * 
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1 2 3 4 5 

 

Viktigt  
     

Oviktigt  

Hur/Vad gör du för att ge barn tillgång till INFLYTANDE i sin vardag? * 

 

 

 

Bilaga C 

 

Intervju frågeformuläret 

 

Kan du beskriva grundtankarna med metoden och vad den består av? 

 

 

När/ hur blev du introducerad av metoden? 

 

Hur fångade denna metod ditt intresse?  

 

Hur har de påverkat dig själv som individ? t.ex. självkänsla, självförtroende, jaget  

 

Praktiserades arbetsmetoden till en början indivduellt eller i arbetslaget? 

 

Hur togs metoden emot av och hur påverkade arbetslaget? T.ex. ifrågasätta sig själv, 

citaten  

 

 

Kan du se skillnader på innan och efter du använt metoden? (sig själv, arbetslag, 

barngrupp, inställningar från andra)  


