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Syftet med arbetet är att få kunskap om och belysa hur förskollärares professionalism ser ut i 
förskolan. Syftet uppnåddes genom en kvalitativ forskningsmetod, med hjälp av 
intervjufrågor, för att få kunskap om hur fyra förskollärare ser på lärarprofessionalism. Vi 
använde oss även av videoobservationer för att sedan koppla ihop intervjusvaren med lärarnas 
handlande. Vi anser att kvalifikationer och erfarenhe ter, lärarens roll och kontakt med 
kollegor och andra professionella, föräldradeltagande och läroplanen är bitar som är viktiga 
för att bli en professionell förskollärare. Detta leder till kvalitet i förskolan. Alla bitar hänger 
samman och bildar en helhet i arbetet som förskollärare. Alla förskollärare bör känna till 
professionalism i sitt arbete och vägen till ett professionellt förhållningssätt. Läroplanerna ska 
utgöra ett ständigt stöd för hur en professionell lärare ska förhålla sig till barnen på förskolan. 
Genom ett professionellt bemötande och ett medvetet arbete utifrån läroplansaspekterna 
tränas barnen i sin sociala och demokratiska utveckling. Barnen är vår framtid och det är vårt 
ansvar att de får en så bra tid som möjligt på förskolan och ett professionellt bemötande för att 
kunna utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. 
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Förord 
 
Under examensarbetet gång har vi lärt oss mycket om professionalism och personalens 
professionella arbete i förskolan. Det har både varit tungt och givande att skriva detta arbete. 
Vi vill tacka alla förskollärare som ställde upp i undersökningen, på videofilmer och 
intervjuer. Vi vill tacka vår handledare Anette Sandberg för responsen som gett oss möjlighet 
att förbättra arbetet steg för steg. Vi vill även tacka andra personer som hjälp till att 
färdigställa arbetet. 
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1. Inledning 
Tanken med det här arbetet är att undersöka professionalism med inriktning mot 
förskolan. Vi valde detta område på grund av att vi blev intresserade av att vara med 
och delta i ett forskningsprojekt där professionalism i förskola och förskoleklass 
studeras. Det ger möjlighet till forskningsanknytning i lärarutbildningen med inriktning 
mot de yngre barnen, något som vi tycker är väldigt värdefullt. Professionalism är en 
väldigt viktig fråga när det gäller förskolläraryrket vilket fångade vårt intresse som 
blivande förskollärare. Eftersom vi i framtiden kommer att jobba i förskolan ville vi ta 
reda på så mycket som möjligt om professionalismen bland förskollärare. För att vi ska 
kunna göra ett så bra jobb som möjligt när vi kommer ut och arbetar ville vi förbereda 
oss genom att delta i denna forskning. Vi kommer att vara delaktiga i detta 
forskningsprojekt och där kommer lärarprofessionalism relaterat till förskolan att 
studeras.  
     Under en föreläsning med Per Måhl som behandlade bedömning och betygssättning 
väcktes ett intresse för hur lärare i förskolan kan arbeta för att nå upp till de formulerade 
målen i våra styrdokument. Att medvetet arbeta mot målen i våra styrdokument anser vi är en 
stor del av en förskollärares professionalism. Därför väljer vi att ha en inriktning på vårt 
arbete där vi tittar på förskollärarnas professionalism i relation till styrdokumenten. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att få kunskap om och belysa hur förskollärares professionalism ser ut i 
förskolan. Syftet är även att undersöka professionalism i förskola utifrån styrdokumenten 
(Lpfö 98). Vi vill även ta reda på hur förskolepersonalen arbetar för att nå professionalism 
och hur lärare kan arbeta professionellt för att uppnå de mål som finns för förskolan. 
 
1.2 Frågeställningar 
Hur ser förskollärares professionalism ut i förskolan? 
Hur arbetar lärare i förskolan för att nå professionalism?  
Hur arbetar förskollärare mot de mål som finns för förskolan (Lpfö 98)? 
Hur ser förskolelärarna på kvalitet? 
 
1.3 Begrepp 
Här ska vi bland annat definiera vad vi menar med professionalism hos personal i förskola 
och skola. 
     Med professionalism menar vi lärarens/förskollärarens yrkesskicklighet och kompetens. 
Vi anser också att läroplanerna och förskollärarnas arbete utifrån dessa har en stor betydelse 
för professionalism i förskolan.   
     Den gamla synen på begreppet professionalism betecknas enligt Berntsson (1999) som en 
yrkesgrupps specifika kunskapsbas, som ska vara vetenskaplig. Detta innefattar även krav på 
utbildning och auktorisation. Dessutom ska det finnas monopol på den kunskap som är 
gällande för yrket. Det krävs även att yrkeskåren själva har kontroll över sin yrkesutövning. 
Såväl tidigare som nu betonas kunskapens roll i professionalism. 
     Begreppet kvalitet anser vi i mångt och mycket är sammankopplat med professionalism. 
Kvalitet och professionalism hör ihop därför att om det finns professionalism i yrkesrollen så 
får verksamheten också en hög kvalitet.  
     Hansson och Martinsson (1994) använder standardiseringskommissionens definition av 
begreppet kvalitet, som lyder: ”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt (eller tjänst) 
som ger den dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”. (sid. 21). 
Författarna själva väljer att utveckla definitionen och säga att kvalitet består av två 
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komponenter, upplevd och förväntad kvalitet. Olika förväntningar leder till olika upplevelser 
av kvalitet. 
     Skolverkets definition på begreppet kvalitet är att det inom förskola är en 
samlingsbeteckning över hur väl verksamheten klarar av att uppfylla nationella mål, svara 
mot nationella riktlinjer och krav, uppfylla andra mål och krav samt riktlinjer som är i 
förenlighet med de nationella målen (exempelvis skolplanen och den lokala arbetsplanen), 
sträva mot förnyelse och ständig förbättring utifrån rådande förutsättningar. 
     När vi talar om skola och lärare i det här arbetet menar vi på ett sådant sätt att det är 
applicerbart på förskola och förskollärare. 
 
1.4 Bakgrund 
Examensarbetet påbörjades med sökning av litteratur och artiklar som belyser 
professionalism i förskolan. Sökningen gjordes både på bibliotek och i databaser. I 
databaserna användes sökorden professionalism, förskolan, yrkesroll, professionalitet, 
kvalitet* förskolan*. Även skolverkets hemsida användes för att få fram information. 
Sökningen gjordes på högskolans bibliotek, statsbiblioteket samt fjärrlån på nätet. Den 
litteratur som valdes ut var relevant för att förklara den teoretiska bakgrunden till 
professionalism i förskolan. 
 
2. Litteraturgenomgång  
2.1 Läroplanen och skollagen 
Förskolans läroplan heter Lpfö 98, (Utbildningsdepartementet., 2006) det är den första 
läroplan som antagits för förskolan. Det finns nu tre läroplaner som ska styra ett barns 
skolgång från förskolan till gymnasiet, tanken är att de ska länka i varandra och bidra till en 
gemensam syn på utveckling, lärande och kunskap. Läroplanen för förskolan uttrycker vilka 
förväntningar och krav som föräldrar och barn kan ha på verksamheten. I läroplanen finns 
värdegrunden för förskolan formulerad och dess uppdrag samt riktlinjer och mål för arbetet 
där. Centrala delar i Lpfö 98 är bl.a. demokrati och delaktighet.  Läroplanen anger inte hur de 
formulerade målen ska nås, detta är, enligt texten ”en fråga främst för de professionella som 
arbetar i förskolan”. (Utbildningsdepartementet., 2006, sid.3). 
     Läroplanen inleds med en text om förskolans värdegrund och dess uppdrag, riktlinjerna 
och målen som följer ska förstås utifrån detta. Målen i Lpfö 98 uttrycker den önskade 
kvalitetsutvecklingen för förskolan. I inledningen till läroplanstexten står det att förskolans 
verksamhet ska planeras för att sedan genomföras och slutligen utvärderas och utvecklas, 
detta i förhållande till läroplanens mål. Metoder för utvärdering måste utvecklas så att den 
pedagogiska verksamheten utvecklas. Läroplanstexten påtalar vikten av att synliggöra 
verksamheten i förskolan genom pedagogisk dokumentation, detta utgör även ett underlag i 
bedömningen av verksamhetens kvalitet. Det står vidare att för att måluppfyllelsen i 
läroplanen ska nås krävs välutbildad personal som har möjlighet till relevant 
kompetensutveckling och stöd för att professionellt kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
     För att samarbetet med föräldrar ska fungera på ett bra sätt, står det i läroplanen, att det är 
viktigt att förskolans mål och innehåll är tydligt. 
     Målen som Lpfö 98 tar upp när det gäller förskolans uppgift inom området för utveckling 
och lärande är bland annat att: 
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,  
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, 
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• utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar”  
(Utbildningsdepartementet, 2006, sid. 9). 

 
     I skollagen står det att förskolans uppgift, genom pedagogisk verksamhet, är att erbjuda 
fostran och omvårdnad till barn. I förskoleverksamheten ska det finnas utbildad och erfaren 
personal så att en god pedagogisk verksamhet där barnens behov tillgodoses finns. 
Barngruppen ska ha en lämplig storlek och sammansättning och lokalerna ska passa för 
ändamålet. Verksamheten i förskolan ska utgå från var och ett av barnens behov, särskild 
hänsyn till barn i behov av särskilt stöd ska tas. 
 
2.2. Aktuell forskning  
Hösten 2004 och våren 2005 gjorde Marja Kusima och Anette Sandberg en 
enkätundersökning där lärarstudenter och handledare fick svara på om vad professionalism är 
för lärare. I raporten  Teachers’ and Student Teachers’ thoughts about Professionalism finns 
deras tolkningar redovisade. Resultatet av studien redovisades senare vid EECERA 
(European Early Childhood Education Research Association) konferensen som var på Irland 
2005.  
     Undersökningen visade att både lärarna och studenterna sätter profession i anslutning till 
yrket och yrkesidentitet i ett sammanhang. Det betyder på samma gång att lärare besitter 
specialkompetenser och kunskaper. Professionalism som begrepp urskiljdes på två olika sätt i 
studien, delvis sättet som en professionell beter sig på och också kunskaper om i vilket 
samband lärandet sker, hur och när. När det handlar om kunskaper så räknas likaså 
skickligheten att arbeta i en grupp och i samarbete med föräldrar. 
      De som deltog i studien gav uttryck för att lärare arbetar med utgångspunkt i läroplanens 
strävandemål. Lärarna gör olika dokumentationer och reflekterar över dem i samarbete med 
barnen för att det vidare ska utveckla deras lärande. De har också väldigt lätt för att samarbeta 
med sina kollegor och barnens föräldrar. De utgav en känsla av samhörighet, upplevdes ha 
erfarenhet när det gäller ansvar, mycket respekt och känslighet. Det bedömdes ytterligare att 
lärare hade kunskap, vilket leder till att de har som mål att barnen ska få kunskap som 
underlag för det livslånga lärandet. Genom att lärarna fick den teoretiska delen kände de att 
de fick möjlighet att stötta barnen i deras sökande efter vetskap, i barnens utveckling och 
lärande. Det som lärarna ställde i centrum handlade om barnens prestationsförmåga, deras 
önskan och utveckling. Det som också framkom var att vidareutbildning och reflektion som 
gemensamt fenomen ansågs vara viktigt. Det som både studenter och lärare ansåg vara viktigt 
var att erfarenheten av yrket är en stor del av professionalismen. 
     Den övervägande delen av dem som deltog i studien la märke till att lärarens 
professionalism utskiljer sig från andra professioner som är närbelägna som till exempel 
barnskötares. Ett av områdena som kom på tal var längden av utbildningen och innehåll. Det 
som kom fram var att lärare har sin plats i det pedagogiska och didaktiska förhållningssättet 
och barnskötare har hand om ett annat område, omvårdnad. Det som också framkom var att 
både lärare och studenter ansåg att det sker en komplettering av de olika professionerna och 
att det viktiga är att de delar en gemensam barnsyn och strävar efter samma mål i sitt arbete. 
Det som studien inte gav någon information om var huruvida de som deltog är verksamma i 
praktiken i gemenskap med deras formuleringar eller framtidssyner. För att få en ytterligare 
korrekt bild av uppfattningen av professionalism anser Kusima och Sandberg att det måste 
tilläggas intervjuer och observationer för att få en starkare betydelse av begreppet 
professionalism. Professionalism måste fångas i handling. Undersökningen har ett till område 
som inte blev synliggjord och det var bristen av ett professionellt språk hos lärare och 
studenter. 
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2.3 Tidigare forskning 
2.3.1 Förskollärarens/lärarens professionalism 
I boken Lärarprofessionalism- om professionella lärare (Lärarförbundet 1995) tas betydelsen 
av att vara professionell upp och det är att vara yrkesmässig i det offentliga i motsats till dem 
som inte är yrkesmässiga utövare. Betydelsen av att vara professionell är att utformningen av 
arbetet är god och resultatrik och på samma gång är beaktande när det gäller yrkesreglerna. 
Professionalism är betydelsen av en yrkesgrupp som har en högre vetenskapligt grundad 
utbildning och att individen själv har kontroll över de egna fundamentala kunskaperna.  Till 
en viss del styr staten verksamheter som är professionella, men de som är professionella i sitt 
yrke har en viss frihet att själva bestämma hur de ska genomföra sitt arbete inom ramen för de 
regler som gäller inom yrket. Om en yrkesgrupp ska ha tillgång till att få detta inflytande i sitt 
arbete måste staten och utövarna ha ett förtroende för att arbetet genomförs på ett så bra sätt 
som möjligt. Om en ökning för denna tillit ska införas måste det finnas olika begäran på 
utmärkande utbildning, behörighetsbevis eller liknande för att få praktisera yrket. En 
förskollärares kompetens kan fastställas genom att framföra att den verkställs av de abstrakta 
lärdomarna, kunskaper som grundar sig på det praktiska i arbetet och individualitets 
relaterade kvalifikationer (Berntsson, 1996). Med de kunskaper som är grunden för det 
praktiska avses den kännedom som stärks i verksamhetens praktik. Det som verksamhetens 
praktik innebär är att det handlar om förmågans kunskaper och kunskaper om ingående 
kännedom (Johannesen, 1998). Färdighetskunskap syftar på att desto mer kunskaper lärare 
skaffar sig genom att praktisera de vetenskapliga teorierna ju skickligare blir de beträffande 
omsättningen av teori i den praktiska handlingen. Förtrogenhetskunskapen som är av vana för 
en person är kunskaper om den ingående kännedomen hos läraren och innefattar den lärdom 
som man tar till sig efter att upplevelser av liknande situationer blir upprepade. Med 
utgångspunkt i det så stärks en kunskap för att omsätta dessa praktiska upplevelser i 
motsvarande situationer. 
     Ekholm (1995) säger att professionalitet hos en person är att vara kunnig i sin 
yrkesverksamhet. Vidare tar författaren upp att det i denna tanke finns en möjlighet av ett 
ursprung om professionalitet och hur det används i yrkessociologin och jämförs med 
läraryrkets professionalitet. Det finns ett visst sätt som yrkessociologer utvärderar ett yrke och 
anser att det finns olika laddningar i yrkets professionaliteter. Om laddningen för läraryrkets 
professionalitet ska ses så är det på ett sociologiskt sätt. Han tar upp fem medverkande krafter 
i vilka den här laddningen kan finnas. Det första av faktorerna som han tar upp är det 
karaktäristiska kunskapsunderlaget för själva läraryrket, det andra är att lärare har ett ansvar 
för att det ska ske en utveckling i yrket. Det ska finnas ett uppträdande hos läraren som rör 
yrkesetikens regler, kontrollen om vilka som får syssla med yrket och utsträckningen av 
självbestämmanderätt läraren har när yrket praktiseras.  
     Ekholm (1995) tar upp att lågstadielärare har obestridliga och offentliga yrkeserfarenheter 
när det gäller kunskapsfördelande i deras inriktningsuppgifter. Det är viktigt att lärare har 
karaktäristiska kunskaper om hur barns inlärning utvecklas och de ska ha kunskaper i hur de 
pedagogiska frågorna ska ställas till barnen. Lärare som jobbar med en hög professionalitet 
känner ofta en yrkesvärdighet. De visar då upp allt de kan och samtalar öppet om sånt som de 
inte kan prestera med andra människor. De lärare som känner så har en viss kvalitet i sina 
yrkeshandlingar och det gör att det underlättar för dem och bidrar till att de är mer 
professionella i sitt yrke än andra lärare. Utsträckningen av lärarens professionalitet har en 
innebörd för hur de utför sitt yrke. Den uppgiften som anses vara lärarens huvuduppgift är att 
sprida ut och att stärka kulturen och kunskapen. För att klara av denna huvuduppgift måste 
läraren ha stora kunskaper i dessa områden och klara av att anpassa sitt sätt att föra vidare 
lärandet efter barnens sätt att ta till sig kunskapen. 
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     Ekholm (1995) tar vidare upp att lärare under sin karriär hinner uppleva många nyheter om 
förändringarna i det som förmedlas. Ämnena kan ändras så att de formuleras, om de olika 
underbyggande idéerna förändras och det uppkommer nya upptäckter. För att en lärare ska 
klara av alla dessa förändringar måste de fortsätta lära och ta till sig av de olika 
utvecklingarna som sker, både när det gäller olika kulturområden som rör dem själva och 
deras pedagogiska roll. En lärare ska i sin yrkesroll klara av att ta till sig av den nya 
kunskapen och vara öppen för dessa kunskapsplaner, där det behövs åstadkommas ett starkt 
nytt lärande. Lärarens ledande huvudsakliga arbetsuppgift är att leda barns lärande, de ska ha 
utvecklat en grund när det gäller kännedom om hur vi människor gör när vi lär oss. 
Författaren anser vidare att lärare i sitt yrke också involveras i olika lärdomar och 
händelseförlopp som praktiseras i det gemensamma organiserandet som lärare är en del av. 
En lärare ska klara av att samarbeta med alla andra lärare inom organisationen, de ska också 
pröva på hur det är när de själva får ta ett ansvar för både det ekonomiska och det 
pedagogiska inom den gemensamma organisationen de utöver sin yrkesroll i.  
      Carlgren (1995) skriver att lärarens professionalism är att klara av att omsätta teorin i 
praktiken, de ska på ett begrundande sätt stärka sina erfarenhetsmässiga yrkens verksamheter. 
Det handlar inte enbart om att ta till sig av teorin för att lösa verkliga problem utan på vilket 
sätt de uttrycker och tyder alla problem som uppkommer i själva praktiken. Det som lärare 
måste lära sig är att uppfatta problemen, vilket är en betydligt svårare uppgift än att bara lösa 
problem. Genom att lärare är eftertänksamma i sina gärningar sker en utveckling av 
yrkeskunskaperna som innebär att man bildar en allt mer särskild förståelse av olika 
situationer som hör till yrkesutövningen och som måste behärskas. Författaren anser att 
professionalismen hos lärare i yrkesbedrivandet är att de uppfattar problem som de sedan 
utformar och tolkar om. Genom att lärarens tänkande har ett samspel mellan den praktiska 
tillämpningens början, en inblick i vetandet och abstrakt kunnande sker en utveckling i 
lärarens yrkeserfarenhet, och dess tänkande. Det som är utmärkande för professionalism hos 
en lärare är inte det hon/han gör utan hur de själva uppfattar sina handlingar. En lärare måste 
utöver eftertänksamhet och kännedom i sin planläggning också vara närvarande i barns 
lärande, vara mottaglig, anpassbar och hänsynsfull i en barngrupp. 
     Colnerud (1995) anser att professionalism är en redogörelse av kvaliteten på den praktiska 
verksamheten i yrket. Yrkets medlemmar förenar sina förpliktelser till en helhet och därmed 
också sin skyldighet med den egna kunskapen och sina skickligheter i relation till barnen. 
Författaren menar vidare att yrkesetiken går in i begreppet professionalism, därför att 
yrkesetiken utmärker principer för på vilket sätt de professionella har för avsikt att hantera sin 
skyldighet för barnens välbehag. 
     Alexandersson (1995) menar att lärandets funktion är att kunskaper skaffas för att lärare 
ska klara av att göra sin egen verklighet förståelig. I praktiken räcker det inte att ha förmågan 
att själv agera på rätt sätt utan också på samma gång klara av att i samarbete med andra klara 
av att känna igen och lösa svårigheter. Författaren anser att den professionella läraren är en 
reflekterande lärare. Med kunskapernas förutsättningar och erfarenheter gör hon/han en 
analys och olika värderingar när det gäller olika händelsers valmöjligheter och utifrån det 
väljer läraren det som på bästa sätt leder till barns utveckling och lärande. Att i sitt läraryrke 
försöka finna lärdomar om och i sin egen kunskapsförmedling går ut på att vara delaktig i en 
skapelses utveckling när det handlar om förhållandet mellan de personliga handlingarna och 
barnens utveckling och lärande.  
     Molander (1996) pekar på att lärare ska ta det utmärkande och sällsyntheterna på allvar när 
det gäller kunskap, som är en vetenskapsgrens uppsyn. Det specifika och unika ger i 
offentlighet dessutom en början till att olika områden bildar intresseväckande 
sammanställanden. Det är en lämplig egenskap att ha ett gemensamt förtroende för 
kunskaperna som alla tillsammans besitter. Det går inte att börja med att tvivla på den 



 6  

individuella eller de andras kunskap, det är viktigt att inte tvivla på andras kunskaper när det 
gäller forskningen om yrkesfärdigheten. En lämplig egenskap för lärandet är att 
misstänksamheten ges upp. Det är grundläggande att det finns ett gemensamt förtroende 
mellan den som forskar och den som undersöker forskningen. En viktig del är att kunskapens 
framåtskridande är av ett ömsesidigt intresse bland de involverade. Det gemensamma lärandet 
hör till forskningsutvecklingen. Det är viktigt att båda parterna har kunskaper om sin 
individuella yrkeslärdom för att den lärande utvecklingsgången ska fungera. Genom att de 
genom forskning tar reda på saker kan de samtidigt få ut mer av sin personliga kunskap, då 
genom att reflektera över den enskilda egenskapen som de besitter. Den gemensamma 
lärdomens framåtskridande kräver gott om tid. Det krävs ett ofrånkomlig begrundande under 
perioderna av mognad och eftertänksamhet. Att frambringa kunskap innebär att lära sig se 
nya företeelser, att förtydliga vaksamheten.  
     Molander (1996) anser att det framträdande för kunskaper i verkligt handlande är att 
skapandet av kunskap på samma gång är bildande och bevarande av händelseförloppets 
identiteter, i och med det personers identitet som tillvägagångssätt och existens. Individen lär 
sig någonting och på samma gång lär den sig det den också sysslar med och har åstadkommit. 
När personen får mer kunskaper om något som denne själv gör och förändrar sin kunskap till 
det bättre sker det genom att handlingarna går ut på det individen själv gör genom att 
handlingens identitet blir annorlunda. Då blir kunskapen personlig, den blir bunden till den 
som utför själva handlandet. Det finns ett specifikt skäl till att händelseförloppets identitet 
frambringas och bevaras. Det är här en självklarhet att ett handlande som sker på sådant sätt, 
att en kunnig utför den bidrar det till att handlandet görs i anslutning till en bra anledning. Bra 
anledningar för handlande är lika med kunskap i handling. Kunskap i handling ses som 
inriktningens kunskap, det öppna området utöver helhetssynen och uppfattningen. 
     Berntsson (1999) menar att vi idag har en vidare syn på professionalisering än vad den 
traditionella synen inneburit. Det finns fler professioner, detta bl.a. på grund av att fler 
utbildningar är högskoleförlagda. Hon skriver att det är viktigt att förskollärarna får en 
professionalisering av sitt yrke. Hon anser att läroplanen (Lpfö 98) medverkar till detta 
eftersom den förstärker förskolans pedagogiska ansvar. Hon anser att det som gör det 
problematiskt för förskollärarna i sin strävan efter professionalisering är deras egen och 
andras syn på deras yrke. Ifall yrket endast ses som ett omhändertagande av barnen så finns 
det ingenting professionellt med det. Om det däremot ses som ett pedagogiskt uppdrag där 
läroplanens måluppfyllande står i centrum är detta en viktig aspekt av förskolläraryrkets 
professionalisering. En annan problematisk aspekt av förskolläraryrkets professionalism, som 
Berntsson (1999) beskriver, är att barnskötare och förskollärare tillsammans, enligt 
läroplanen, ska dela på det pedagogiska ansvaret. Detta leder till att de tidigare definierade 
kriterierna för professionalism inte uppfylls eftersom förskollärare då inte har monopol på 
kunskapen. 
 
2.3.2 Förskollärarprofessionalism 
Stenmalm- Sjöblom och Johansson (1992) skriver att följande två aspekter ingår i 
förskollärarprofessionen: barnomsorg och barnens utveckling och lärande. Beroende på hur 
förskolläraren själv ser på sin roll påverkar uppfattningen om förskollärarens egen 
yrkesidentitet. Författarna beskriver vidare vilka områden som ingår i 
förskollärarprofessionen, dessa är: kunskaper om barns utveckling och lärande, medvetenhet 
om sin roll som vuxenmodell för barnen, kunna planera och utvärdera det egna arbetet för 
utvecklingens skull, pröva och ompröva teorier samt omsätta dem i det praktiska arbetet, se 
möjligheter, vara arbetsledare, leda en grupp, hålla sig uppdaterad om forskning, 
samarbetsförmåga, lära barn om samhälle, kultur och natur samt kunna lyssna och utgå från 
barngruppen och de enskilda barnen. 
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     Måhl (1998) skriver att skolan har tre uppgifter: 
1. Se till att alla mår bra 
2. Se till att alla och en var tar hänsyn till varandra  
3. Se till att alla utvecklar sitt lärande 
 
Dessa tre punkter är alltså delar i lärarens yrkesprofession.  
 
Madsén (1994) skriver att fortbildning av lärare är en förutsättning som är nödvändig för 
skolförändring. Han menar att ”om vi skall kunna utveckla en skola som alla lämnar med 
bibehållen lust att lära, måste kraven på livslångt lärande först och främst gälla lärarna.” (sid. 
22). Han menar att skolverksamheten endast kan utvecklas genom att lärarna utvecklar en 
större kompetens i sitt arbete. Här har fortbildning en avgörande roll. 
     Alexandersson (1994) talar om lärarens kompetens och kompetensbegreppet, detta 
begrepp kan bestå av kunskaper, färdigheter och attityder. Han beskriver den individuella 
kompetensen som upplevelsen av att vara tillräcklig hos den enskilde läraren. Reflektion är, 
enligt honom, ett medel för att utveckling av den egna kompetensen.  
     Wallskog (1999) skriver att förskollärare har en ledande arbetsuppgift som innebär en nära 
samverkan med barnens hem som sätter fart på och handleder barnen till att ta till sig av 
omgivningen och expandera i sitt lärande. Den gärningen skall äga rum i samstämmighet med 
att förskolläraren tar handlingskraften och bemäktigar sin yrkesroll. Förskollärare behöver ha 
goda erfarenheter, bra tillvägagångssätt, vara engagerade och deras vilja måste sammanbindas 
med den teoretiska kunskapen för att fullständigheten och verkan ska bli verklig och bärande 
på lång sikt. För att arbeta som förskollärare i dagens samhälle måste alla ta på sitt ansvar att 
ge form åt framtiden, varje enskilt barn är i behov av att den gärningen lyckas. 
Förskollärarens yrkesroll visas utifrån, vem, vad och hur. Det är individen som är 
utgångspunkt och som är centrum i det hela, det uttrycker det individen är i en helhet när det 
gäller personligheten. Där ingår alla personliga erfarenheter, värderingar och lärdomar. När 
en förskollärare uppfyller dessa kriterier, tillkommer också uppdraget som ska tillämpas, 
vilket handlar om att ta till sig av de olika riktlinjerna och dess mål som finns i form av 
läroplaner. När uppgiften ska verkställas går individen in i den egna yrkesrollen och är 
verksam på ett sånt tillvägagångssätt som de olika uppgifterna begär för att komma fram till 
ett eftersträvansvärt resultat. Yrkesrollen för en förskollärare är väldigt mångsidig och mycket 
varierande, eftersom den vardagliga sysselsättningen förändras i förhållande till ett stort antal 
varierande uppgifter, både stora och små. Vid varje möte eller verksamhet som inträffar är det 
viktigt att yrkesrollen lämpas och utförandet sker på rätt handlingssätt för att ta fasta på och 
ge de tecken som behövs för ett professionellt tillvägagångssätt. Förskolläraren besitter ett 
omfångsrikt register med olika utformningar. En förskollärare vet att uppträdandet måste 
inträffa med utgångspunkt i varje utmärkande situation, med det menas att yrkesrollen kräver 
att man till exempel leder en samling eller att tar ansvar vid vilan, skapandet på förskolan, 
barns lek utomhus eller samtal med föräldrarna till barnen. Alla situationer som individen tar 
del av i sin yrkesroll framför krav på olika sätt att handla för en förskollärare.  
     Wallskog (1999) menar vidare att det är viktigt att som förskollärare klara av att ha en 
bestämd och kraftfull yrkesroll som kan utvecklas. Det är grundläggande att en individ kan 
utskilja sin person från sin ställning. Att personen är den som är och ställningen är det som 
individen gör. För att bli större som människa måste individen utvecklas både i sin 
personlighet och i yrkesrollen. En förskollärares arbete innefattar en hel del omvårdnad och 
omtänksamhet. Det kan vara att trösta barnen, byta kläder på dem när det behövs, ge dem bra 
mat som är näringsrik, kärlek, visa närhet och ge bekräftelse. Förutom det så ska personen i 
sin yrkesroll hjälpa barnen att utvecklas och få en berikande tillvaro, förskolläraren ska här ta 
fasta på olika situationer som uppkommer eller frambringa tillfällen där lärandet kan ske. När 
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en förskollärare är verksam på ett reflekterande och medverkande sätt, grips alla 
vardagsarbeten och omvårdnadssituationer som tillfällen till att vara ett bidrag för att 
relationen mellan barnet och den vuxna ska bli djupare. Den vuxna måste arbeta med att 
barnen får en positiv känsla och bilda en bekräftande relation med barnen, för att barnet ska ta 
till sig det som hör till det tidiga lärandet. Det som sker då är bland annat utvecklingen av 
språket, förståelsen för olika begrepp, den sociala begåvningen och uppfinningsförmåga. Det 
är viktigt att som lärare använda sig av både sina praktiska erfarenheter och kunna koppla 
ihop det med dem de teoretiska lärdomarna. För att klara av att vara en skicklig lärare måste 
båda delarna finnas med för att de ska finna sig väl tillrätta i sin yrkesroll och på samma gång 
ge förskolan en lustfylld, trivsam och upplysande mening för alla barn som är en del av 
verksamheten. En förskollärare ska klara av att förklara, binda samman, ha förståelse och 
klargöra förskolans innebörd och hur det är upplagt med utgångspunkt i teorierna både när det 
gäller sig själv som person och andra människor. Genom att klara av det understöds 
uppfattningen för yrkesutövningen både enskilt och utvändigt.  
     Wallskog (1999) menar vidare att relationer är viktiga, att ha kunskapen att frambringa 
och stärka goda relationer till barnen och föräldrarna är en ständigt medverkande kraft i en 
förskollärarens yrkesroll. I förskollärarens yrkesroll måste relationer till kollegor, ledningen 
och alla andra personer som läraren samarbetar med också åstadkommas för att det 
professionella ska vara varaktigt. En förskollärare ska genom sina goda framsteg när det 
gäller den individuella och yrkesmässiga ställningen, klara av att konstruera en tilltro genom 
sin yrkeskompetens. Det utgår också från att förskolläraren har en fortlöpande, bestämd, 
sanningsenlig och målinriktad informationsöverföring med de personer som hon har ett 
samarbete med. En reflekterande förskollärare är ständigt inne i en process som gör att hon 
vill utveckla sin yrkesroll genom att hela tiden vilja bli bättre. Effektivt medverkande i den 
framåtskridande utvecklingen bidrar till att läraren har en skyldighet för sin egen insats, det 
arbetsförhållandet som råder och ansvar för verksamheten i sig. När en lärare bestämt sig för 
åtgärden och tillvägagångssättet leder det till att denne tar till sig av handlingskraften och blir 
på så sätt delaktig. Arbetet som ska leda till förändring utökas och stärks på ett betydelsefullt 
tillvägagångssätt med hjälp av kunskap och yrkeskompetens.  
     Wallskog (1999) tar upp att varje individuell och professionell förbättring har en början i 
att personen tänker igenom hur han/hon själv är, sin självbild, viljan samt sin sinnesstämning 
att vara en del av dessa förändringar. Det gäller att individen klarar av att tänja sina 
begränsningar och undersöka nyare tankar och tillvägagångssätt. Om läraren ska klara av att 
åstadkomma eftersträvansvärda resultat är denne tvungen att dels ha ett verklighetstroget och 
målmedvetet utvecklingsläge som har utgångspunkt i kunskaperna som läraren innehar om 
alla barn i gruppen och i andra lokala utgångslägen. Författaren menar vidare att 
förskollärarens professionella yrkesroll synnerligen går ut på att hon ska bringa varaktiga 
värden till existens: 
 

– När det gäller barnen på avdelningen, via omtänksamhet och uppfostran och 
underlätta för det livslånga lärandet    

 
– För föräldrar genom att göra hemmet fullständigt i ett närmare och 

förtroendeingivande samverkan, samtidigt finnas där genom att stötta och ge 
kännedom för att varje barns utveckling blir välförsett och mångskiftande 

 
– På grund av samhället, där kvaliteten och effektiviteten förskollärare åstadkommer 

genom förskolans verksamhet  
 



 9  

     Kihlström (1995) anser att förskollärarna uppträder med utgångspunkt i tre olika 
perspektiv: att ta hand om barnen genom att de får känna en trygghet av att vara på förskolan 
och att det finns en känsla av att det vardagliga fungerar, att utveckla barnets individuella 
begåvningar samt aktivitetens mening som ska ses som medel för ett mål sen också att ge 
kunskap till barnen inom olika aktiviteter är det centrala för yrkesrollen. Marton (1986) 
menar att i ett målsättningsarbete handlar det om olika målsättningar och syften. Varför ligger 
i en relation till hur och formar uppläggningen av kunskapsförmedlingen.   
     Katz (1983) menar att en professionell förskollärare ständigt utför sitt arbete på lika högt 
utvecklingsläge utan att vara beroende av verksamhetens omständigheter. Hon måste under 
alla omständigheter ställa sig själv frågan, vilka grundläggande delar barnen kan förbättra i de 
olika förhållandena som uppkommer i verksamheten, det som menas med det är barnets 
kompetens när det gäller det sociala, känslomässiga och språkliga, eller hur hon i sin yrkesroll 
kan stötta barnet när det gäller den individuella kunskapsutvecklingen. När en förskollärares 
professionalitet har för avsikt att förbättras är det grundläggande att ha den vetenskapliga 
efterforskningen om barns inlärning och utveckling som underlag samt förskollärarens 
praktiska tillvägagångssätt. Det leder till att förskollärarens yrkeslärdomar och 
yrkeskännedom utvecklas. Kunskaperna de besitter måste vara ett underlag för det 
professionella framåtskridandet.  
     Orlenius (2006) skriver om att Sveriges lärarutbildningskommitté fastställt att en lärare 
bör inneha grundläggande kvalifikationer när det gäller kunskap, bildande, vara informativ, 
uppfinningsrik, analyserande, samhällelig och pedagogisk. Bergem (2000) menar att det är 
viktigt för en lärare att förbättra den moraliska kvalifikationen i sitt yrke för att ha möjlighet 
att agera på ett sätt som individen står för. 
     Andersen och Weiss (1994) pekar på att förskollärare har väldigt nära relationer genom 
samverkan med både barnen i gruppen och den resterande personalen. Det är viktigt att som 
förskollärare sträva mot att ha en djup och bra kontakt med barnen som enskild individ och 
med varenda en av barnen i gruppen, det är ett sätt som förskolläraren kan använda sig av i 
sin professionalism som också är det mest betydelsefulla. Om barnen och förskolläraren ska 
kunna känna att dagen på förskolan varit nyttig och kraftfull, krävs det ett enormt 
engagemang och intensiv förståelse i den kompetenta pedagogiska utvecklingsgången, läraren 
ska också ha begåvningen att klara av att placera sig in i barnets perspektiv och ha lärt sig att 
uppfatta det såsom barnet upplever. Barn behöver också uppleva intensitet och vara med om 
olika händelser. Förskolläraren kan bringa dessa händelser till existens i barnens lekrum eller 
ute på gården. När en förskollärare skapar sådana situationer måste denne ha kunskap om alla 
barnen i gruppen och barngruppens tidigare uppförande och ha kunskap om vilka möjligheter 
åldersgruppen har för att utvecklas. I arbetet som förskollärare är det viktigt att lära sig att 
reagera på barnens signaler, barn behöver respons för att känna att läraren bryr sig och att det 
finns en gemenskap dem emellan. En förskollärare måste ständigt ha i åtanke att han/hon inte 
enbart kan använda sig själv som person i alla handlingar utan personligheten har en stor roll i 
hur förskolläraren tar till sig av barns känslor. Att vara engagerad, ta kontakt med barnen, ha 
en styrka, bidra till händelser och samtidigt ha en förmåga att ge barnen respons är ett 
konstaterande för all slags pedagogisk utveckling (Andersen, 1991). Pedagogik är inte enbart 
en gemenskap mellan barn och förskollärare. Den pedagogiska utvecklingen på förskolan 
sker också genom rummens genom inredningen och leksakerna.  
     Steinberg (2004) tar upp att den nutida pedagogiken utgår från att läraren har ett gott 
ledarskap, bestämd sammansättning, ständigt pågående vidareutvecklingar, kunna lyssna till 
barnens behov och ha en förståelse för att utvecklingar är lika betydelsefulla som innehållet. 
Som lärare på förskolan bör en förståelse för hur man ska vara med barnen finnas, att läraren 
försöker vara på samma kroppsliga nivå som barnen genom att gå ner på knä eller sitta på 
golvet vid samtal med barnen. Det leder till ett bättre samtal och närmare relation mellan 



 10  

förskolläraren och barnet när läraren istället för att stå upp och se ner på barnen anpassar sig 
till deras nivå.  
     Westman (1995) anser att en lärares professionalism grundar sig på vetskap, intresse och 
kärlek till eleverna och yrket. Om en person ska lyckas i sitt läraryrke måste denne ge av sig 
själv när det gäller en del situationer i skolan. För att en lärare ska klara av att undervisa 
måste han/hon veta att det ibland kan bli fel och bara ta det för vad det är genom att våga göra 
fel. Lärare lär sig utvecklas i sin undervisning genom att gång på gång göra fel och tvingas 
början om från början. En vacker dag har denne förhoppningsvis lärt sig att undervisa.  
 
2.3.3 Kvalitet i förskolan 
Hansson och Martinsson (1994) skriver om kvalitet i förskola och skola, de skriver hur 
kvaliteten ska mätas i verksamheten. Anledningen till att de i förskola och skola bör mäta sin 
verksamhet är för att se hur den fungerar i förhållande till de mål som blivit satta för den här 
typen av verksamhet. Det kan då ses om de har en bra eller dåligt fungerande verksamhet och 
det hjälper även personalen inom den att utvärdera sin arbetsinsats. När verksamheten ska 
mätas gäller det att hitta mått som är indikatorer på hur den fungerar. Att mäta verksamheten 
syftar till att förbättra den i framtiden. En mycket viktig del i arbetet är att alla anställda är väl 
insatta och förtrogna med målen för verksamheten.  
     Utgångspunkten för att det ska fungera att utvärdera verksamheten är att det, i den, finns 
en filosofi om dess ändamål och inriktning. Ändamålet ska sedan brytas ner till konkreta och 
mätbara mål för arbete och utvärdering. Verksamhetsmålen ska enligt Hansson & Martinsson 
(1994) gälla för ekonomi, volym och kvalitet. Ekonomi är förbrukning av resurser i 
förhållande till de uppsatta målen för verksamheten. Volymen är antal producerade enheter 
och kvaliteten är standard på det producerade. För att målen ska fungera väl krävs att de är 
enkla, realistiska, mätbara, påverkbara, kända, accepterade och tidsbestämda. Det viktigaste 
är dock att hitta mått som belyser och speglar resultatet av verksamheten. Uppföljningen av 
verksamhetsmålen svarar på om verksamheten varit billigare eller dyrare än beräknat. Den 
svarar även på om verksamheten producerat mer eller mindre än beräknat och, kanske 
viktigast om kvalitetsnivån varit som planerat. De tre delarna behövs och kompletterar 
varandra i utvärderingen av verksamheten. 
     I skolverksamheten finns följande mått på kvalitet. Exempel på mått inom den ekonomiska 
delen är bruttokostnaden per elev, alltså skolans totalkostnad delat med antalet elever eller 
kostnad för fortbildning av lärare. Exempel på volymmått är elevantal per klass eller antal 
elever per lärare. Exempel på kvalitetsmått är läs- och skrivkunnighet eller antal behöriga 
lärare. 
     Inom förskoleverksamheten finns det en större vana än i skolan av att mäta kvaliteten, det 
finns en god erfarenhet av sådant arbete. Exempel på kvalitetsfaktorer inom förskolan är bl.a. 
tillgänglighet, kontinuitet och pedagogik, personalens bemötande och kunskap, 
förskolemiljön, föräldrarnas medverkan och personalens engagemang är även det viktiga 
faktorer. Undersökningar pekar dock på att den viktigaste kvalitetsfaktorn är att det finns en 
enighet i målsättning hos personalen eftersom det ger samstämmighet i personalens arbete.  
De ekonomiska målen i förskolan kan vara t.ex. Nyttjandegrad, alltså mätning av barnens 
närvarotid i förhållande till abonnerad tid. Volymmått kan vara antal öppna dagar och 
öppettider, kvalitetsmått kan exempelvis vara måldokument och profil på förskolan.   
     Genom att sätta upp ett antal kvalitetsmått ges en uppfattning om kvaliteten på 
verksamheten blir bättre eller sämre. Hansson och Martinsson (1994) talar om 
kvalitetssäkring, med det menar de åtgärder som vidtas för att uppnå kvalitetsmålen. 
Processen ser ut som följande (fig.1)  
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Fig. 1: Kvalitetsprocess (från Hansson och Martinsson,1994, sid.25). 

 
Det viktigaste vid kvalitetsmätning inom förskola och skola är att välja ut ett fåtal mått och 
precisera hur mätningen av dem ska gå till (Hansson & Martinsson, 1994).  
     Haug (2003) beskriver kvalitet som ett begrepp bestående av flera delar. Dessa delar är 
servicekvalitet (exempelvis föräldrarnas uppfattning), processkvalitet (exempelvis 
verksamhetens arbetssätt och personalens relation till barnen), strukturkvalitet (exempelvis 
styrdokument och personalens kompetens), resultatkvalitet (exempelvis det som barnen lär 
sig och vilka kompetenser de har utvecklat i förskolan).  Resultatkvaliteten är ofta det som ses 
som det centrala och den får status som en överordnad aspekt. Detta eftersom 
resultatkvaliteten säger någonting om vad barnet har fått för utbyte av vistelsen i förskolan. 
     Haug (2003) tar upp de olika synsätt som finns när det gäller synen på hur kvalitet kan 
mätas. Dessa synsätt innebär att det finns objektivt mätbar kvalitet/det finns inte objektivt 
mätbar kvalitet. I det senare synsättet menas att kvalitet är beroende av omgivande faktorer. 
Dessa två perspektiv har länge ansetts oförenliga med varandra, men i det konkreta arbetet 
med kvalitetsutvärdering används båda sysätten kombinerat med varandra. 
     Forskningsöversikten Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och 
skola har fokuserat på vad det är som kännetecknar god pedagogisk kvalitet i en verksamhet. 
De olika faktorerna som påverkar verksamhetens kvalitet är bl.a. barngruppens storlek, 
personaltäthet samt personalens utbildningsnivå. De goda effekterna av mindre grupper var 
särskilt stora, i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Att personalen var enig och 
arbetade mot samma mål samt hade en lämplig utbildningsnivå var viktiga egenskaper för 
god kvalitet. Författarna kom dock till slutsatsen att det var väldigt viktigt hur ovan stående 
resurser utnyttjades (Asplund- Carlsson, Pramling- Samuelsson & Kärrby, 2001).  
Stenmalm - Sjöblom och Johansson (1992) menar att för att skapa förskoleverksamhet med 
god kvalitet krävs att all personal i förskolan har goda kunskaper om utveckling och lärande 
hos barn. De ska vidare ha en helhetssyn på barnet samt känna till de pedagogiska principer 
som finns i förskolan. Författarna belyser att den tysta kunskapen som finns i yrket måste bli 
synlig, detta kan ske genom att dokumentera arbetet och relatera det till teorier. För att 
förskollärarna och förskolläraryrket ska utvecklas är det enligt Stenmalm- Sjöblom & 
Johansson (1992) nödvändigt med fortbildning.  
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     Kocken och Lindström- Larsson (1997) anser att för att bli framgångsrik i kvalitetsarbetet 
bör skolan arbeta medvetet med kvalitetsutveckling. I SOU 1 992:94 står det att 
kvalitetsarbetet ska sträva mot strävandemålen i läroplanerna. För att arbeta med 
kvalitetsutveckling behövs, enligt författarna en vision med en framtidsbild, mål som 
beskriver vad som ska åstadkommas, strategier som beskriver hur målen ska nås och vem 
som ansvarar för vad samt planer som beskriver hur arbetet ska göras. Författarna menar att 
det i och med dagens målstyrda skola är viktigt att hitta ett utvärderingssystem för att se att 
målen uppfylls. 
     De allmänna råd som skolverkets text Kvalitet i förskolan presenterar har som syfte att 
beskriva och förtydliga verksamheten i förskolan. Verksamheten förtydligas utifrån nationella 
mål och texten kan fungera som ett stöd för en förskola som vill bedöma och utveckla 
kvaliteten på sin verksamhet. Skolverket påpekar även att kvaliteten ska bedömas utifrån en 
likvärdighetssynpunkt. De påpekar att kvaliteten i förskolan styrs av flera faktorer, den styrs 
av vilka förutsättningar som verksamheten ges, den styrs av hur den pedagogiska 
verksamheten genomförs samt hur väl uppdraget från läroplanen utförs. I texten påpekas 
vidare att föräldrarna ska ges möjlighet att finnas med i förskolan och påverka kvaliteten på 
verksamheten. Den pedagogiska kvaliteten i förskolan ska utvecklas i samspel mellan barn 
och omgivning och mellan vilka förutsättningar som finns för verksamheten och hur de 
förvaltas. 

 
 

Fig.2: Bild process för systematiskt kvalitetsarbete.( Skolverket, 2005, sid. 43) 
 
Texten Kvalitet i förskolan visar på vad forskning har kommit fram till när det gäller kvalitet i 
förskolan. Det finns en rad faktorer för kvalitet i förskolan, stabila vuxenkontakter och 
kontinuitet har visat sig vara viktigt, men även mindre barngrupper, ca 15 barn och hög 
personaltäthet var viktigt, detta har visat sig extra viktigt för barn som har särskilt stödbehov 
och de barn som inte har svenska som modersmål. Även förskolans lokaler och utemiljö har 
betydelse för kvaliteten där och den har betydelse för personalens möjlighet att arbeta enligt 
målen i läroplanen.  
     Varje kommun ansvarar för kvalitetssäkring och utveckling av förskoleverksamheten, 
detta förutsätter att förskolans mål på kontinuerlig basis utvärderas och följs upp. Ett 
systematiskt kvalitetsarbete är att föredra, vilket innebär att det finns ett system med 
uppföljning, utvärdering och åtgärder för att utveckla och säkerställa kvaliteten på förskolans 
verksamhet. Kvalitetsarbetet ska ta sin utgångspunkt från nuläget, formulera mål för 
verksamheten, ge en uppföljning på dessa mål och en bedömning av förskolans resultat för att 
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sedan ge förslag på vidare utveckling av verksamheten och nya mål. I utvärderingen bör 
kommunen redovisa hur gruppstorlek och sammansättning i barngruppen, samt personaltäthet 
har anpassats till olika förskolors förutsättningar och behov. Detta bör vara återkommande 
och även innefatta konsekvensutredningar innan beslutsfattande genomförs som rör dessa 
faktorer. Exempel på förutsättningar och behov kan vara: barn i behov av särskilt stöd, 
personalens kompetens, andel barn som inte har svenska som modersmål samt inne - och 
utemiljön på förskolan. Faktorerna ska relateras till möjligheterna att bedriva en verksamhet 
med god pedagogisk kvalitet kopplat till läroplanen (Skolverket, 2005).  
     Personalens kompetens har stor betydelse för kvaliteten i förskolan, det behövs personal 
med lämplig utbildning och personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling. För att 
arbeta enligt läroplanen krävs goda kunskaper hos personalen i förskolan rörande barns 
lärande och utveckling och hur miljön ska anpassas till dessa faktorer. När målen i läroplanen 
ska omsättas i praktiken är det nödvändigt för personalen att ha kunskap om hur barnen 
tänker och lär om det innehåll de ska utveckla förståelse för. Personalen ska kunna planera för 
och genomföra verksamhet anpassad både till enskilda barns behov samt gruppen som helhet 
och kritiskt granska samt vidareutveckla verksamheten. Kompetensen innefattar även att 
kunna kommunicera och samspela med alla barn i gruppen samt att ha ett engagemang för 
arbetet tillsammans med vart och ett av barnen och dess föräldrar. För att kunna arbeta på 
ovanstående sätt krävs dels en personlig kompetens där läraren får möjlighet att reflektera om 
sitt eget förhållningssätt i arbetet med barnen. Dels krävs också en samsyn i arbetslaget som 
finns på förskolan. För detta krävs tid till gemensam reflektion om värderingar och synen på 
barns utveckling och lärande. Diskussionerna bör även röra hur arbetet med att nå upp till 
målen ska gå till (Skolverket, 2005) 
     Det råder samsyn inom forskningen när det gäller att personalens förhållningssätt och 
pedagogiska medvetenhet är en viktig kvalitetsfaktor. Även i arbetet med värdegrund och 
normer är det viktigt att de vuxna i förskolan har en samsyn och ett gemensamt 
förhållningssätt (Skolverket, 2005). Diskussioner omkring allt som beskrivits är alltså av 
yttersta vikt, dessa diskussioner kan ske i arbetslaget. En form sådana diskussioner beskriver 
Lindö (1996) som den kollegiala dialogen, denna form av dialog kan handla om planering och 
genomförande som utvärdering och etiska överväganden av normer och värden. I en 
kollegialdialog kan de inblandade skapa en distans till den egna undervisningen och på så sätt 
göra den tillgänglig för reflektion. Dialogen ger ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter 
kollegor emellan. Kollegial dialog är ett medel för att utveckla sin professionalitet, detta sker 
genom ökad självförståelse. Inom läraryrket finns det mycket tyst kunskap som lärare bär på, 
genom dialog kan denna kunskap synliggöras. För att den kollegiala dialogen ska fungera 
som det är tänkt är det avgörande att det finns ett öppet och tillåtande klimat i gruppen. Ibland 
kan extern handledning krävas vid sådana här diskussioner/dialoger (Skolverket, 2005).  
     Andersen och Weiss (1994) tar upp att en särskild form av professionellt samtal eller 
dialog är handledningen, syftet med handledningen är att hjälpa någon med att klara av sin 
verksamhets uppgifter på ett bättre sätt. Handledningen bidrar till att personen får en särskild 
utveckling i sitt lärande som ska vara till hjälp för att höja yrkeskompetensen för den som får 
handledning. Den som behöver handledning har i utgångspunkt att få hjälp med att lösa 
problem som uppfattas av en själv och som sånt som behöver förbättras. När en person har 
problem som involverar en relation till de individer denna stöter ihop med i sitt arbete är 
personen i behov av handledning för att detta ska kunna lösas det till det bästa. 
     När det gäller den enskilda lärarens reflektion skriver Björk & Johansson (1996) att 
dubbellogg kan vara ett användbart redskap. I dubbelloggen skrivs det ner erfarenheter och 
reflektioner, dessa kan användas för egen reflektion, men även för att dela med sig av sina 
erfarenheter till sina kollegor. Att skriva ner tankar och reflektioner hjälper till i bearbetandet 
av dem och tjänar som ett medel för distansering och förståelse.  
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     Dokumentation är viktigt för att öka medvetenheten i det egna arbetet, detta synliggör 
förskolans processer och ger möjlighet till reflektion. Dokumentationen ska vara relaterad till 
läroplansmålen. Det är viktigt att detta arbete sker i vardagen tillsammans med barnen 
(Skolverket, 2005). 
     BRUK är skolverkets verktyg för mätning av den nationella kvaliteten. Begreppet i sig står 
för: bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet. Verktyget är tänkt att användas för att 
granska, bedöma och kvalitetsutveckla förskolans och skolans verksamhet. Det har gjorts en 
utvärdering efter det att verktyget har använts i olika kommuner. De skolor och förskolor som 
deltagit har ansett att det varit bra att arbeta med materialet. Speciellt med tanke på att det gav 
upphov till goda diskussioner, främst om kvalitet (Skolverket, 2000). 
     I skolverkets text Likvärdig bedömning och betygssättning står det att läroplanerna anger 
de mål och den värdegrund som ska gälla i verksamheten. De nya läroplanerna genomfördes 
ur en demokratiseringssträvan som innebar att människor själva ska ha inflytande över sin 
verksamhet. De nya läroplanerna är relativt fria och lämnar utrymme för lokal utveckling av 
den verksamhet som bedrivs. Skolverket påtalar att detta ger en stor professionell frihet, 
samtidigt som det är viktigt att utbildningen är likvärdig var än i landet den bedrivs. En 
likvärdig utbildning innebär dock inte att undervisningen ska vara lika överallt, hänsyn ska 
tas till förutsättningar och behov. 
     Haug (2003) skriver att läroplanen tagits emot positivt av personalen inom förskola, men 
att det enligt skolverkets bedömning kommer att ta tid innan den är implementerad i 
verksamheten. 
     I förskolan är det verksamhetens uppfyllande av målen som ska utvärderas (Skolverket, 
2005). I texten Likvärdig bedömning och betygssättning som skolverket publicerat står det om 
vikten av en likvärdig utbildning. De kollegiala samtalen har, enligt texten, avgörande 
betydelse för likvärdigheten, (en modell för dessa samtal finns beskriven tidigare i texten).  
 
2.4 Sammanfattning 
Professionalism definieras på olika sätt av olika författare både när det gäller betydelsen och 
innebörden av begreppet. Det viktigaste i en förskollärares yrkesroll är att uppnå 
professionalism genom att ha kunskaper om barns utveckling och lärande, vara medveten om 
sin roll som vuxenmodell för barnen, kunna planera och utvärdera det egna arbetet för att det 
ska ske en utveckling, försöka och pröva teorier på nytt samt förverkliga dem i det praktiska 
arbetet. Samt se möjligheter, vara arbetsledare, leda en grupp, hålla sig uppdaterad om 
forskning, ha samarbetsförmåga, lära barn om samhället, kulturen och naturen samt kunna 
lyssna och utgå från barngruppen och de enskilda barnen. Det är viktigt att professionella 
förskollärare håller sig uppdaterade och känner till teorierna för att klara av att lösa de 
problem som uppstår i verkligheten samt att veta på vilket sätt individen uttrycker och tyder 
de problem som blir till i praktiken. En förskollärare ska i sin yrkesroll se till att alla mår bra, 
att alla tar hänsyn till varandra och att alla utvecklar sitt lärande. Förskollärares yrkesroll är 
väldigt mångsidig och mycket varierande, den måste även ses som ett pedagogiskt uppdrag 
där läroplanens måluppfyllande står i centrum, vilket är en viktig aspekt av förskolläraryrkets 
professionalisering. Det som också krävs för en professionell verksamhet är att ständigt ha ett 
bra samarbete med föräldrar och kollegor samt att dokumentera och reflektera. För att klara 
av yrkets alla utmaningar krävs fortbildning av lärare. Att läraren har kunskap om när och hur 
lärande äger rum värderas som mycket grundläggande och att läraren har som uppgift att 
utmana och bredda barnens kunskapsramar. Det är av stor vikt att förskollärare arbetar mot 
läroplanens mål som är en central del av professionalismen. Förskolans kvalitet är av stor 
betydelse för professionalism, exempel på kvalitetsfaktorer i förskolan är tillgänglighet, 
pedagogik och personalens bemötande. För att utveckla kvaliteten i förskolan behövs 
medvetet kvalitetsutvecklande arbete mot bestämda mål. 
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3. Metod 
3.1 Bakgrundsinformation 
En undersökning med intervjuer och videoobservationer har genomförts på en förskola i en 
stad i Mellansverige. Undersökningen genomfördes i två olika barngrupper med barn i 
åldrarna 3-5 år. Alla deltagande förskollärare hade lång erfarenhet i yrket och det var främst 
lärarnas professionalism som studerades.  
     Innan undersökningen genomfördes skickades missivbrev ut till förskollärare och föräldrar 
för att informera om undersökningen. Föräldrar och personal fick då möjlighet att avböja 
deltagande. Sedan bestämdes datum för intervju och observation med berörda förskollärare. 
 
3.2 Forskningsstrategi  
Undersökningen gjordes med kvalitativa intervjuer och observationer, ett kvalitativt 
angreppssätt valdes för att få reda på tanken bakom en lärares handlande när det gäller 
professionalism. Genom kvalitativ användning av intervjuer och observationer går det att mer 
djupgående få reda på respondenternas tankar och handlingar. Enligt Denscombe (2000) 
innebär ett kvalitativt angreppsätt användningen av ord som centralt analysverktyg. Kvalitativ 
forskning används för att beskriva en situation. Det kvalitativa angreppssättet används med 
fördel i småskaliga forskningsprojekt så som det här.  
 
3.3 Datainsamlingsmetoder 
Vid intervjuerna användes redan färdigställda intervjufrågor som ingår i Kusima - och 
Sandbergs forskningsprojekt. Frågorna behandlade olika områden knutna till förskollärarens 
professionalism, bl.a. kvalifikationer och erfarenheter, lärarens roll och läroplanen. Det var ett 
omfattande frågematerial som byggde på semiststrukturerade intervjufrågor. Denscombe 
(2000) tar upp att semiststrukturerade intervjuer är en blandning mellan ostrukturerade och 
strukturerade intervjuer. Detta innebär att den som intervjuar har en lista med frågor, men har 
flexibilitet gällande följdfrågor. Denna form av intervjuer innebär att undersökaren får öppna 
svar och tillgång till förskollärarnas egna ord och tankar, vilket var av vikt för denna studie. 
Vid intervjuerna användes bandspelare för att respondenternas svar skulle kunna transkriberas 
ordagrant och som hjälp vid analysen, genom att möjligheten fanns att lyssna på det flera 
gånger.  
     Vid observationerna använde vi oss av videofilmning, detta för att kunna se 
observationerna flera gånger och som hjälp vid analysen. Syftet med att använda 
videobservationer var att kunna jämföra förskollärarnas handlande med intervjusvaren och att 
kunna sammankoppla dessa. Videoobservationer valdes för att kunna observera det konkreta 
handlandet och för att precisera professionalismen i förskolan. I undersökningen 
videofilmades en dag på förskolan på två olika avdelningar. Detta involverade fyra 
förskollärare, åldersgruppen på barnen var densamma på båda avdelningarna. Det som syns i 
videoobservationerna är lärarnas konkreta handlande och detta vill undersökningen belysa i 
anknytning till forskningsfrågorna. När filmerna senare transkriberades, gjordes en 
sammanfattning av dagen på förskolan, vissa sekvenser transkriberades ordagrant; de som 
anses vara av vikt för studiens frågeställningar, där lärarnas konkreta handlande syns. Dessa 
tre valdes ut därför att förskollärarnas samspel med barnen belystes. Exemplen visade 
dessutom på inlärningssituationen förskollärare och barn emellan. De visade på 
inlärningssituationer från tre av de deltagande respondenterna.  
 
3.4 Urval  
Vid undersökningen användes en av undersökarnas partnerskolor. Två avdelningar valdes ut 
på en och samma förskola. Detta blir ett så kallat subjektivt urval eftersom respondenter 
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användes som är kända för undersökaren. Enligt Denscombe (2000) innebär ett subjektivt 
urval att undersökaren har viss kännedom om människorna i undersökningen. Dessa väljs 
sedan medvetet p.g.a. att de troligtvis kan ge mest värdefull information i förhållande till 
undersökningen. Undersökningarna genomfördes på denna förskola med motiveringen att de 
har ett medvetet arbetssätt och engagerade förskollärare. Förskollärarna som deltog har 
ungefär likadan bakgrund och arbetar i samma arbetslag. Det var fyra förskollärare 
involverade i undersökningen, dessa deltog både i intervjuer och observationer. Dessa 
förskollärare valdes ut eftersom de är engagerade i sitt arbete med barnen och villiga att delta 
i undersökningar av den sort som vi genomförde. De situationer som filmades var vanliga 
vardagssituationer på förskolan, exempelvis morgonsamling, utevistelse, lunchförberedelser, 
matsituationen och lässtunden.  
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Stukát (2005) innebär reliabilitet kvaliteten på forskningens mätinstrument. Validitet 
innebär i vilken mån undersökningen mäter det den avser att mäta. 
     Det märktes att förskollärarna blev lite störda av den ovana situationen med en 
videokamera, eftersom de blev nervösa. Dock så märktes det att aktiviteterna som filmades 
under dagen var en del av den normala vardagen på förskolan, detta eftersom barnen inte 
reagerade nämnvärt på videofilmningen. Det märktes tydligt att barnen var vana vid de 
aktiviteter som genomfördes under dagen. Aktiviteterna genomfördes utan problem och med 
stort engagemang. Detta innebär alltså att observationen var en korrekt återgivelse av en 
normal dag på förskolan. Detta visar att undersökningen, både när det gäller intervjuer och 
observationer mäter professionalism. Alltså mäter undersökningen det den är avsedd att mäta. 
I studien framkom bra och relevanta svar på forskningsfrågorna vid insamlingen av 
datamaterial. Respondenternas ärlighet kan anses som hög eftersom en av undersökarna 
tidigare sett deras handlande och utifrån det vet att de talar sanning. Observationerna och 
intervjuerna triangulerade på så sätt att resultaten från observationer och intervjuer bekräftade 
varandra. En forskare kan förväntas styrka intervjudata genom att använda sig av andra 
informationskällor inom det valda ämnet. Av den orsaken kan det vara bra att använda sig av 
metodtriangulering i sin forskning (Denscombe, 2000). Vid metodtriangulering kan flera 
metoder belysa en aspekt, mer mångfacetterat och tydligt (Stukát 2005).  
     Merriam (1994) tar upp att observationen är ett vetenskapligt verktyg i det fall den har ett 
uttalat forskningssyfte och är planerad, systematiskt registrerad och är kontrollerad angående 
validitet och reliabilitet. En person som observerar är en outsider som kan lägga märke till 
rutiner som har blivit självklara för dem som befinner sig i verksamheten. Därmed kan 
observatören få en förståelse för det hela sammanhanget. Detta märktes under 
undersökningarna genom att respondenterna påtalade att undersökningar av detta slag gör att 
de funderar över sitt eget handlande.  
     Den enda påverkan undersökarna har haft på studien var att respondenterna blev lite 
nervösa av videofilmningen och därför kanske inte uppträdde helt normalt. Dock så 
genomfördes dagen som vanligt med aktiviteter som barnen var vana vid. Därför anses 
materialet som tillförlitligt och det speglar en vanlig dag på förskolan. Det ska även belysas 
att barnen betedde sig som vanligt under dagen, filmningen till trots och att de genomförde 
alla aktiviteter på ett lugnt sätt. Under undersökningens gång fanns vissa tekniska svårigheter, 
exempelvis fick undersökningen kompletteras på grund av att videokameran slutade fungera 
mitt i filmningen. Ena videokameran slutade fungera efter bara några minuter och den andra 
efter cirka 30 minuter. Detta ledde till att undersökningen sköts upp och fick planeras om. 
Under intervju 2, avdelning 1 tog bandet slut på de sista frågorna vilket ledde till att frågorna 
antecknades för hand. 
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     Respondenterna 3 och 4 hade sett intervjufrågorna innan undersökningen och därför var 
deras svar på intervjufrågorna liknande.  
 
3.6 Databearbetning och analysmetod 
Steg 1: När undersökningsmaterialet bearbetades var utgångspunkten forskningsfrågorna som 
finns i början av arbetet.  
 
Steg 2: Tidigare forskning knöts till respondenternas svar och agerande på videofilmerna med 
utgångspunkt i våra forskningsfrågor.  
 
Steg 3: Analysdelen bygger på bitar av intervjusvaren. Detta i syfte att det ska hänga samman 
med frågeställningarna och litteraturen. Vidare jämfördes utvalda svar mot respondenternas 
handlande i videoobservationerna.  
 
Steg 4: Undersökningen utgick från frågeområdena i Kusima och Sandbergs forskning, dessa 
var kvalifikationer och erfarenheter, lärarens roll och kontakt med kollegor och andra 
professionella, föräldradeltagande och läroplanen. Frågeområdena användes för att 
sammanställa respondenternas intervjusvar. 
 
För att triangulera resultaten i analysen kommer både intervjufrågor och videoobservationer 
att Sammanställas under Kusima och Sandbergs frågeområden. 
 
3.7 Etiska ställningstaganden 

Innan undersökningens början tittade vi på de etiska ställningstagandena, vi använde oss 
av vetenskapsrådets fyra etiska krav för att skydda deltagarnas identitet. 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf.   20070403, 
13.35 

 
• Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla personer som lämnar 

information att deltagandet är frivilligt och att undersökarna skyddar deras uppgifter. I 
denna studie fick respondenterna missivbrev om studien. Respondenterna 
informerades därmed om undersökningens syfte och frivillighet samt konfidentialitet. 

 
• Samtycketkravet innebär att godkännande från vårdnadshavare ska finnas om personer 

i undersökningen är underåriga. Personer som deltar har rätt att när som helst avbryta 
sitt deltagande i intervjun utan personliga följder. Ingen utomstående ska kunna 
komma över lämnade uppgifter. I anknytning till samtyckeskravet skickades 
missivbrev ut till föräldrarna på förskolan, så de kunde avböja medverkan om de ville. 
Genom missivbreven informerades både föräldrar och respondenter om 
undersökningens frivillighet.  

 
• Konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter omges av en förbindelse av 

tystnadsplikt. Alla uppgifter ska förvaras på ett säkert sätt så att deltagarna inte kan 
identifieras av utomstående. Detta har tagits till hänsyn i undersökningen och inga 
utomstående förutom forskargruppen har fått del av uppgifter som framkommit under 
observationer och intervjuer. I arbetet finns inga namn nämnda och största 
ansträngning har gjorts för att avidentifiera deltagarna. 

 
• Nyttjandekravet innebär att uppgifter i forskningen inte får användas på annat sätt än 

vad de är avsedda till. Personuppgifter får inte, under några omständigheter, lämnas ut 
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om inte samtycke ges från personen i fråga. I studien har det tydligt framkommit att 
inga personuppgifter kommer att lämnas ut.  

 
Vår undersökning är konfidentiell, det innebär att endast forskningsgruppen får ta del av 
informationen från intervjuer och observationer. I arbetet nämns inga namn på vare sig 
förskollärare, barn eller plats. 
     Vissa barn fick inte bli filmade eftersom föräldrarna inte samtyckte, några valde att hålla 
sina barn hemma vid de aktuella tillfällena. Dock innebar detta inget större problem eftersom 
fokus låg på förskollärarnas professionalism. 
 
4. Resultat  
4.1 Sammanfattning av intervju 1 
Respondent 1 
Den intervjuade lärarens ålder är 62 år.  
 
Den intervjuade förskolläraren arbetar på en förskola i Eskilstuna. Det är en förskola som har 
fyra avdelningar, på två av avdelningarna är barnen 1-3 år och på de andra två avdelningarna 
är barnen i åldrarna 3-5 år. Åldersgruppen på den undersökta avdelningen är 3-5 år och det 
finns 16 barn, 7 flickor och 9 pojkar i barngruppen. Det är två kvinnliga förskollärare som 
arbetar på avdelningen, sedan har de även en kvinnlig resurslärare som också är förskollärare 
i botten.  
 
Kvalifikationer och erfarenheter 
Förskolläraren har arbetat inom förskoleverksamhet i 40 år. På den aktuella förskolan har hon 
varit i 25 år, dock har hon till och från varit tjänstledig för andra uppdrag inom förskolan. 
Hon tog examen till förskollärare i Göteborg år 1966. På förskolan som hon jobbar i har de 
möjlighet till olika kompetensutbildningar några gånger om året. Just nu håller de på med 
flera utbildningar, bl.a. Självvärdering. Hon känner att de har viss möjlighet att påverka vilka 
kompetensutbildningar de vill ha och det hon skulle vilja ha just nu är kompetensutveckling i 
är skapande verksamhet.  
     Hennes syn på barn är att de är kompetenta, har mer erfarenhet och klarar mer idag än förr. 
Barn får också ta del av mer information idag än förut och detta tror hon kan göra dem 
stressade och oroliga. Hon anser därför att det som är viktigt är att försöka ge dem trygghet i 
deras livssituation. Hon anser att det är viktigt med kunskap, både ny och gammal, det är 
viktigt att följa forskningen, men även att använda sig av gammal kunskap som finns i 
bakhuvudet. Hon tycker att utvecklingen går väldigt fort och att det är svårt att hinna med att 
smälta ny information och ny teknik. Detta anser hon även drabbar barnen och gör dem 
rastlösa och stressiga. Hon tycker att lärande är väldigt mycket, men att de på hennes 
avdelning försöker lära barnen att samarbeta, ha trevligt tillsammans och själva söka lärande. 
Motivation och intresse är viktigt samt att barnen lär sig i en situation, exempelvis går ut en 
höstdag för att lära sig om hösten. Hon kan inte svara på vilka teorier hon bygger sina tankar 
på, utan plockar lite här och där av det som känns viktigt för henne.  
 
Lärarens roll och kontakt med kollegor och andra professionella 
Det som hon ser som sin huvuduppgift och roll på förskolan är att vara förskollärare och att 
vara tillsammans med barnen. Eftersom hon har lång erfarenhet får hon frågor om aktiviteter 
och sysselsättningar för barnen.  
     Hon tycker inte att det finns någon vanlig dag i förskolan eftersom personalen kan ha 
väldigt skiljda arbetstider från dag till dag. Arbetstiderna är styrda och de måste 
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förskollärarna rätta sig efter. Det finns rutiner för barnen när det gäller måltider och 
utevistelser, men sedan är det fritt i övrigt hur förskollärarna väljer att disponera dagen. 
     Områden som hon anser är viktiga i hennes arbete på förskolan är barnens trygghet i 
verksamheten, att barnen lär sig att samarbeta med varandra och att de känner tillit och trivs 
på förskolan. Detta tycker hon är viktigt för att ha trygga barn som trivs med sig själva och 
sin omgivning.  
     I arbetslagsarbetet delar förskollärarna på arbetsuppgifterna och hon anser att de 
samarbetar bra. De har ett öppet samarbete och kollar av med varandra när det gäller olika 
arbetsuppgifter. De detaljplanerar inte utan försöker fånga det som barnen är intresserade av. 
På förskolan har de samarbete med professionella från andra samhällsinstanser, men inte i 
samma utsträckning som förr så de hade samarbete med bl.a. kvarterspolisen. Dock 
samarbetar de med den närmsta förskolan och skolan inför övergången till förskoleklass. De 
har även en lista på människor, exempelvis inom psykvården som förskollärarna kan vända 
sig till om de stöter på problem. 
     Kvalitet för henne är att barnen trivs och har det bra samt att de är trygga, frimodiga och 
glada. Hon arbetar för kvalitet genom att prata med barnen och lyssna på dem. På förskolan 
använder de sig av kvalitetsredovisningar där de går igenom hur arbetet har fungerat. 
Arbetslaget diskuterar mycket tillsammans, men är dåliga på att skriva ner det som de 
kommer fram till.  
 
Föräldradeltagande  
På förskolan har de ett föräldraråd som diskuterar olika frågor, detta råd är dock mest aktivt 
när det är någonting speciellt på gång, exempelvis vid nedskärningar. Annars är det den 
dagliga kontakten med föräldrarna som är vanligast förskollärare och föräldrar träffas i 
tamburen och pratar lite kort om barnet. Sedan har de utvecklingssamtal 2 gånger om året för 
varje barn och då är föräldrarna med. Hon anser att det är viktigt att ha en bra relation till 
föräldrarna och att de ska veta vad sin händer med deras barn om dagarna. När det gäller 
verksamhetens utformning tycker hon inte att föräldrarna har så stort inflytande, de kan 
påverka i smått men inte i det stora hela.  
 
Läroplanen 
Hon har läst läroplanen, men anser inte att den är ett rättesnöre för henne. På förskolan 
använder de läroplanen och har bl.a. satt mål efter den. Det som hon anser är viktigt i 
läroplanen är barnens trygghet och respekt för varandra, det är viktigt för att de ska kunna 
fungera tillsammans nu och senare i livet. För att främja dessa områden leker hon 
samarbetslekar med barnen och diskuterar med dem när saker händer. Hon försöker främja att 
barnen samarbetar och hjälps åt. När det gäller de kommunala riktlinjerna kan hon inte säga 
någonting. När det gäller den lokala arbetsplanen har arbetslaget fått vara med och bestämma 
en del, medan vissa saker kommer uppifrån. I arbetsplanen finns trygghet med som en del och 
det tycker hon är viktigt. 
     De kunskapsområden hon tycker är viktiga är att känna till barns utveckling och deras 
livssituation idag. Matematik är viktigt i vardagen, exempelvis vid delning av frukt. Hon 
tycker att barn ofta är intresserade av matematik och att det finns många lekar som kan 
användas för att leka så att de tränar matematik. Det kommer in spontant i väldigt mycket 
exempelvis barnens födelsedagar. På förskolan är de väldigt intresserade av natur och de är 
ofta ute i skogen och tittar på exempelvis djur. De följer årstiderna i skogen, men det är 
viktigt att även detta arbete bygger på barnens intresse. När det gäller språk arbetar de med 
språket i vardagen. De pratar med barnen för att utveckla deras ordförråd. De leker lekar och 
har bokstäver på väggarna, vissa barn tycker om att lägga bokstäver dock så ska även detta 
utgå från barnens intresse. Hon anser att lek utvecklar alla förmågor hos barn, exempelvis 
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språk, tänkande och fantasi. Medier håller de inte på så mycket med på förskolan och även 
det skapande arbetet känner hon sig lite tom på när det gäller idéer och skulle behöva 
kompetensutveckling. Hon anser att det är viktigt att ta vara på tillfällen till lärande. Hon 
tycker att barn lär sig om de är intresserade och att hon får feedback från barn och föräldrar på 
att barnen lär sig.  
 
4.2 Sammanfattning av intervju 2 
Respondent 2 
Den intervjuade lärarens ålder är 54 år. 
Denna respondent arbetar på samma avdelning som respondent 1. 
 
Kvalifikationer och erfarenheter 
Förskolläraren har arbetat inom förskoleverksamhet i 20 år, först som barnskötare och de sista 
5 som förskollärare. I den aktuella förskolan har hon arbetat i 5 år. Hon tog 
förskollärarexamen 2001 i Eskilstuna. Hon får kompetensutbildningen bestämd både från 
kommunen och utifrån eget intresse och behov. Det är alltid någon kompetensutvecklingskurs 
varje termin, men hon tycker att den viktigaste kompetensutvecklingen är att reflektera 
tillsammans med sina kollegor eftersom det synliggör den dolda kunskapen. Det är denna typ 
av kompetensutveckling som hon skulle vilja ha om hon fick välja fritt. 
      Hennes syn på barn är att de är fantastiska och kompetenta och att de kan väldigt mycket. 
Hon tycker att barn är mer delaktiga idag än när hon var liten och följer med i nyhetsflödet på 
ett helt annat sätt. Hon tycker att barn idag behöver andra kunskaper än förr, de behöver 
förståelse och förtrogenhet och i dagens samhälle tror hon att det är viktigt att kunna 
samarbeta. Hon anser att människor lär sig hela livet och att de behöver få utveckla sina olika 
förmågor eftersom alla är olika. Utveckling sker hela tiden, eftersom människor har olika 
erfarenheter och lär av varandra. Barnen måste ges möjlighet till utveckling utifrån intresse 
och var det befinner sig. Lärandet ser hon som ett livslångt lärande och att människor lär i allt 
som de gör. Hon tror att barn lär sig det mesta i sin vardag, när barnet får styra sin egna 
kunskapsinhämtning. Därför ser hon barnen som kaptener över sitt skepp och sig själv som en 
lots och hon säger att hon lär sig jättemycket av dem. De teorier hon bygger sina tankar på är 
det sociokulturella lärandet, Pramlings teorier och även Vygotsky och Reggio Emilia. Hon 
säger att hon plockat lite här och där efter vad hon tycker är bra. Dock påtalar hon att det är 
viktigt att tänka på varför hon som lärare gör saker och i vilket syfte och att hon tänker på vad 
barn behöver för att klara sig bra i livet. 
 
Lärarens roll och kontakt med kollegor och andra professionella 
Det hon ser som sin huvuduppgift på förskolan är att skapa bra medborgare i samhället. Hon 
anser att hon måste vara professionell i sitt yrke, utgå från barnen och jobba utifrån 
läroplanen. Hennes roll på förskolan anser hon är att vara en inspirerande lärare som utgår 
från barns intresse och är deras lots. Hon anser att hon som förskollärare påverkar barnen för 
hela deras liv och därför har det viktigaste jobbet som finns. 
     En vanlig dag i förskolan börjar med en massa kramar när hon kommer innanför dörren, 
under dagen består arbetet även av en del konfliktlösning. Hon hälsar på barnen och sedan har 
de samling och sång. De utgår från barnens intressen och försöker ordna dagen efter dessa. 
Hon anser att vardagen är det viktigaste för barnen och försöker få in matematik och språk i 
den. De har rutiner i samband med utevistelse, men i övrigt låter de barnen ha inflytande och 
bestämma sin dag utifrån intresse. 
     Hon anser att allting är viktigt i hennes arbete, språk och matematik, men främst den 
sociala träningen. Detta tycker hon är viktigt för barnens framtid eftersom det sociala 
färdigheten är viktigt i mötet med andra människor.  
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     I arbetslaget har de ett öppet arbetsklimat och de är tillåtande mot varandra. Det hon 
saknar är tillfällen att reflektera tillsammans. Hon säger att de har roligt tillsammans och att 
det smittar av sig på barnen. I arbetet i barngruppen försöker de att inte störa varandra, om 
någon leker med några barn så svarar någon annan i telefonen. Ifall någon brinner för något 
särskilt område så får den göra det. De delar upp ansvaret och växlar mellan olika 
arbetsuppgifter och de hjälps åt att lösa problem på ett positivt sätt. Andra professionella som 
förskolan samarbetar med är bl.a. talpedagog och psykolog.  
     Kvalitet för henne handlar om hennes förhållningssätt och hur hon gör för att ge barnen en 
bra tid på förskolan. Kvalitetsarbetet syns via respons från kollegor och föräldrar, men 
framförallt från barnen. Kvalitet syns när barn och föräldrar längtar efter att få komma till 
förskolan. Hon anser att barnen ska vara delaktiga och styra sitt eget lärande. För att garantera 
kvalitet arbetar de med kvalitetssäkring, BRUK, där de värderar sitt eget arbete. På förskolan 
dokumenterar de, främst när det gäller barnens arbete och vad de har gjort i förskolan. Vid 
exempelvis teman tar hon reda på barnens förkunskaper och sedan vad de lärt sig när 
temaarbetet är slut. 
 
Föräldradeltagande  
På förskolan har de utvecklingssamtal, men det främsta är den dagliga kontakten med 
föräldrarna. De har en bra kontakt och föräldrarna kommer ofta till förskollärarna om det är 
något de funderar på. Ibland gör förskolan roliga saker tillsammans med föräldrar och barn 
vid exempelvis familjedagar. De frågar föräldrarna vad de tycker är viktigt och hur de 
upplever situationen på förskolan. Hon tycker att det är viktigt att dra nytta av deras kunskap 
eftersom de känner sina barn bäst och de är glada när föräldrarna kommer med tips och idéer. 
 
Läroplanen 
Hon anser att läroplanen finns i hennes arbete som en ram, den finns i hennes ryggrad. Hon 
försöker få in alla delar i den på olika sätt, målen i läroplanen går att uppnå på olika sätt. Hon 
anser att alla delar i läroplanen går att få in i barnens vardag och att arbetet måste genomsyras 
av detta. Det hon tycker är viktigt i läroplanen är delaktighet och respekt för andra samt 
demokratibegreppet. Hur barn är mot andra och samarbete är grundstenar för henne, eftersom 
hon tror att dessa kunskaper är viktiga att ha med sig ut i livet. För att främja dessa områden 
arbetar hon för att se alla barn, hon arbetar för respekt och att alla ska ha rätt till sin åsikt, 
men även att barnen ska lyssna på varandra. Hon försöker uppmuntra barnen att hjälpas åt 
och att se att de kan göra saker för andra människor, att ta ansvar för varandra. Hon tror på 
det konkreta arbetet i vardagen för att främja de sociala delarna, inte på metoder som 
exempelvis SET. Hon har svårt att hålla skillnad på begreppen vad gäller de kommunala 
riktlinjerna och den lokala arbetsplanen, men tar upp likabehandlingslagen och program om 
demokrati och medinflytande. De har tagit ut vissa mål som de ska arbeta med inom 
områdena delaktighet, demokrati, utvecklingssamtal och föräldrainflytande. 
     De kunskapsområden som hon anser är viktiga i hennes arbete är att hon ska vara en 
utmanande och lockande inspirationskälla för barnen, en professionell lärare som kan se var 
barnet befinner sig och stötta det i dess fortsatta utveckling. Matematik tycker hon är 
jätteviktigt och hon använder det både inomhus och utomhus. De försöker tänka på 
matematik hela tiden, när de delar frukt inne eller när de ska mäta någonting ute. Hon anser 
att naturen är en fantastisk inspirationskälla där barnen får känna med alla sinnen och där det 
går att få in alla ämnen. Hon anser att mycket lärande sker när barnen kommer ut i naturen, 
utanför förskolans gård. De håller på med språklig medvetenhet som rim, ramsor och sånger, 
men hon tycker att den mesta språkutvecklingen sker i barnens vardag. Detta genom att hon 
som förskollärare pratar med barnen, ställer frågor och benämner begrepp, matsituationen 
tycker hon är en jättebra språkutvecklande situation. I leken tycker hon att mycket lärande 
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sker, barnen provar sin värld i leken. Där kan barnen känna sig fria och styra själva, de 
observerar ofta barnens lek och hon anser att det måste ges mycket tid till leken på förskolan. 
De är dåliga på att arbeta med medier, främst eftersom de endast har två datorer. Skapande 
uttrycksformer arbetar de med i form av dans och teater, just nu arbetar de mycket med 
schlagerfestivalen. Hon anser att det är viktigt att läraren låter barnen fantisera. Slutligen 
beskriver hon lärande i sin förskolemiljö, det är i vardagen som lärandet är störst och när 
barnen lär tillsammans med andra. Barnen ska själva få styra sitt skepp och de ska få ha roligt 
och leka. Barnen ska få göra sådant de är bra på och det är viktigt att förskollärarna säger 
någonting bra till dem innan de går hem. Hon ser på barnen när de lär sig och vid temaarbete 
är hon noga med att ta reda på barns förkunskaper och tankar.  
 
4.3 Sammanfattning av intervju 3 
Respondent 3 
Den intervjuade lärarens ålder är 62 år 
 
Den intervjuade förskolläraren arbetar på en förskola i Eskilstuna. Det är en förskola som har 
fyra avdelningar, på två av avdelningarna är barnen 1-3 år och de andra två avdelningarna har 
åldrarna 3-5 år. Åldersgruppen på den undersökta avdelningen är 3-5 år och det finns 18 barn, 
11 flickor och 7 pojkar i barngruppen. Det är två kvinnliga förskollärare som arbetar på 
avdelningen, den ena 100 % och den andra 75 % sen har de en kvinnlig barnskötare som 
kommer in 10 timmar i veckan för att fylla ut tiderna för förskolläraren som inte går heltid.  
 
Kvalifikationer och erfarenheter 
Hon har arbetet inom förskoleverksamheten sen 1976 men på den här avdelningen har hon 
varit i 2 år. Hon tog examen till förskollärare på Mälardalens högskola år 1994. Efter sin 
utbildning har hon gått kompetensutbildningar inom pilotutbildning och självutvärdering. På 
förskolan som hon jobbar i har de möjligheter till olika kompetensutbildningar 2-3 gånger om 
året. Men hon anser att det inte finns tid eller ork till det eftersom de bara är två som arbetar i 
en så stor barngrupp som 18 barn. Hon är nöjd med de kompetensutbildningar hon har fått 
och planerar inte att gå någon mer just nu eftersom hon går i pension i december det här året.  
     Hennes syn på barn är att de behöver bra vägledning som ger förutsättningar för barnets 
framtid. Kunskap ser hon som erfarenhet och ordförråd. Utveckling enligt henne är mognad 
och att bli accepterad för den personen de är, utan en bra självkänsla kan ett barns utveckling 
bromsas och leda till att barnet drar sig för att försöka utvecklas. Lärandet handlar därför om 
självförtroendet och självkänslan. Hon bygger sina tankar på Marslows trappa som belyser 
fysiskt behov, trygghetsbehov, sociala behov, prestationsbehov och självförverkligande 
behov. I sitt pedagogiska arbete använder hon sig av dessa teorier och de arbetar också 
mycket med eget värde och självkänslan.  
 
Lärarens roll och kontakt med kollegor och andra professionella 
Det som hon ser som sin huvuduppgift på förskolan som hon arbetar i är att utveckla barns 
enskilda behov och lärande. Det hon ser som sin roll och som är viktigt för henne är att vara 
en så bra lärare som möjligt och en förebild för barnen. Ett av det största ansvaret som hon 
har på förskolan är att se till att barnen känner tillit och trygghet till henne. 
En vanlig dag på förskolan börjar med att barnen som kommer tidigt äter frukost. Senare när 
klockan börjar närma sig 09.00 så skär lärarna lite frukt och börjar morgonsamlingen. På 
avdelningen försöker de ha samling varje dag med barnen. Barnen sitter på bestämda platser 
ihop med en fadder. Det minsta barnet håller i en liten fågel som är en symbol för 
barngruppen och det största barnet håller i en tiger. Tigern är till för att barnen ska hålla i den 
när de vill prata eller berätta något för alla i samlingen. Samlingen börjar med upprop, sen 
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pratar de om vilken dag det är, de använder sig av kulor som de räknar för varje dag som har 
gått den här månaden och räknar hur många dagar det är kvar. Under samlingen har de också 
olika sånger och ramsor och så tar läraren upp vad det blir för mat. Sen berättar personalen 
också vad som kommer att hända under dagen. När samlingen är slut så går lärarna oftast ut 
med barnen, ibland går de till skogen eller så är de ute på deras gård, någon lekplats eller så 
går de ut på promenad med barnen. När klockan hunnit bli 10.45 så går en personal och två 
av avdelningens barn in för att duka tillsammans inför lunchen. Vid 11.00 kommer barnen in 
och får hjälp med att ta av sig utekläderna och hjälp med att tvätta händerna och om de 
behöver göra ett toalettbesök. Under tiden sätter sig en av lärarna i soffan och väntar in 
barnen för att börja lässtunden. Barnen som har dukat och den i personalen som har hjälpt till 
går och hämtar maten under lässtunden och tar fram det sista på borden. Sen kommer de in 
till de andra barnen och talar om vad det blir för mat och säger varsågoda. Strax efter maten 
har de en kort samling för barnen, de små är i ett rum och de stora i ett annat. När samlingen 
är klar får barnen välja vad de själva vill göra. Ibland går hela gruppen ut eller så delas 
gruppen så att en personal är ute och en inne. Cirka 14.15-14.30 äter barnen mellanmål. Efter 
mellanmålet är det fri lek ute eller inne och då har de också ett samarbete med 
småbarnsavdelningen bredvid deras som heter kottarna.  
     Områden som hon anser är viktiga i hennes arbete på förskolan är att ha en bra och 
fungerande föräldrakontakt, ägna sig åt den socialt emotionella utvecklingen hos barnen och 
bidra till barnens utveckling och trygghet. Det är viktigt för att det ska bli ett bra samarbete 
mellan föräldrar, barn och förskolan. Den sociala kompetensen är mycket viktig för att det 
ska fungera. I arbetslaget ser hon sin roll som flexible i det gemensamma samarbetet. I deras 
gemensamma arbete har de olika administrativa uppgifter efter kunskap och intresse, olika 
åldersindelade grupper, teman, samlingar, utevistelser, aktiviteter, fri lek, Socio- emotionell 
träning- (SET) och hållbar utveckling. På förskolan har de också samarbete med andra 
professionella från samhällets olika instanser som till exempel: Barnavårdscentralen- (BVC), 
socialen, talpedagoger, kyrka, bibliotek, skolan och förskoleklass. Kvalitet för henne är att 
vara säker i sin roll som lärare och i sitt arbete visar hon det genom att försöka ha en så bra 
föräldrakontakt som möjligt och att barnen har tillit till henne som förskollärare. För att 
kvalitén på förskolan ska bli så bra som möjligt får de utbildningar i ämnet, de får gå på 
kurser och läsa litteratur om det. Hon anser att kvalitén säkerställs genom att hon ser barnens 
utveckling och mognad. På avdelningen utvärderar de genom reflektion, analys och 
förbättringar. 
 
Föräldradeltagande  
På avdelningen försöker de ha samarbete med föräldrarna genom tamburkontakt, 
föräldramöten, utvecklingssamtal, gemensamma aktiviteter och telefonkontakt. Det som är 
syftet med att ha samarbetet är att förmedla information om barnen och verksamheten och 
göra dem delaktiga i den. Det är viktigt att ha en så bra föräldrasamverkan som möjligt för att 
barnen ska känna sig trygga. Det som tyvärr är lite tråkigt enligt henne är att föräldrarna inte 
har så mycket intresse för det, föräldrarådet har legat på is i 1,5 år och det är ytterst sällan 
som föräldrar deltar eller gör besök i verksamheten.  
 
Läroplanen 
Hon anser att tankar om läroplanen i förhållande till hennes arbete är tryggheten i den 
pedagogiska verksamhet som de har på avdelningen. Det hon anser är viktigast är barns 
inflytande, genus och barns lärande för att barns utveckling och lärande ska utvidgas. På 
avdelningen arbetar de med läroplanen konkret genom att de fokuserar sig på barns inflytande 
genom att ha samlingar, genus för att pojkar och flickor har lika värde och ska bli behandlade 
lika och lärandet sker genom att de har olika teman, aktiviteter, dialog och kommunikation. 
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Tankar som hon har när det gäller sitt arbete i förhållande till de kommunala riktlinjer som 
finns i Eskilstunas kommun är att det är bra med utvecklingsplaner där föräldrarna blir 
delaktiga i läroplanens utvecklingsmål och mångfalden i den dagliga verksamheten. Det är 
väldigt viktigt att ha planeringstid för att det belyser barnens utveckling. På avdelningen 
arbetar de konkret med de kommunala riktlinjerna genom att göra observationer, intervjuer, 
SET och kommunikation. I den lokala arbetsplanen så arbetar de efter fyra grundstenar som 
de har på förskolan, det är föräldrasamverkan, kunskap och baskunskap, social utveckling och 
hälsa, kost och motion.  Det här är mål som de på förskolan strävar efter och därför är alla 
delar väldigt viktiga. Det är tre olika områden i Eskilstuna som jobbar efter dessa mål 
tillsammans. De arbetar efter dem ständigt och vart eftersom utvecklingsplanerna skrivs. För 
att främja barnens lärande och utveckling i sitt arbete anser hon att det är viktigast att ha 
kunskapsområden inom språk, lek, lärande och i skapande uttrycksformer för att språket ingår 
i allt och utvecklas ständigt, lek för att det bearbetar känslor, sinnesuttryck och turtagande och 
Skapande uttrycksformer för att de ger kännedom om olika material och låter barnen skapa.          
     Barns lärande och utveckling i förskolemiljön som hon arbetar i använder de sig av 
samlingar, olika teman, olika aktiviteter, utevistelse, rim och ramsor, sånger, teater och fri 
lek. Det som visar att barnen lär sig något på förskolan är genom att de upprepar och 
bekräftar att det har skett en utveckling. De visar det också genom att sätta in nya upplevda 
ord i nya sammanhang.  
 
4.4 Sammanfattning av intervju 4 
Respondent 4 
Den intervjuade lärarens ålder är 61 år 
Denna respondent arbetar på samma avdelning som respondent 3.  
 
Kvalifikationer och erfarenheter 
Hon har arbetat inom förskoleverksamheten i 30 år och på den här avdelningen har hon haft 
sin tjänst i 10 år nu. Hon tog lärarexamen 1997 på Mälardalens högskola. Hon har också gått 
en kompetensutbildning som heter Bredd. På förskolan där hon jobbar ges det möjligheter till 
olika kompetensutbildningar 2-3 gånger om året. Hon tycker att det skulle vara kul att få mer 
kompetensutbildning när det gäller olika ämnen i natur. 
     Hennes syn på barn är att se det enskilda barnet i sin utveckling och bra vägledning som 
ger goda förutsättningar för barnets framtid. Synen på kunskap anser hon vara att veta saker 
om naturen, språkets utveckling och SET. Hennes syn på utveckling är att se barnens olika 
stadier i utvecklingens gång. Att barnen får en känsla att de duger precis som de själva är. 
Synen på lärandet är att barnen har självförtroende, barnens inflytande på förskolan och deras 
självkänsla.  
     Hon bygger sina tankar på olika teorier som till exempel Reggio Emilia som står för det 
jordnära, de fyra elementen som är jord, vatten, eld och luft. Hon tycker även om Piagets 
teorier, Waldorf och Eriksson som står för det sociala, prestationen, eget värde och 
självkänslan. Hennes synsätt påverkar hennes sätt att vara som förskollärare och hon arbetar 
efter dessa teorier. 
 
Lärarens roll och kontakt med kollegor och andra professionella 
Hon anser att den huvuduppgiften som hon har på förskolan där hon arbetar är att utveckla 
barns enskilda behov och lärande. Den roll hon har på förskolan ser hon som att ständigt bidra 
till barnens utveckling och att vara en bra lärare och förebild för barnen på avdelningen. 
Ansvaret som hon har är att vara en bra lärare på den här förskolan och att se till att barnen 
känner att de kan lita på henne och känner sig trygga i hennes närvaro. 
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     En vanlig dag för henne på förskolan är att barnen börjar med att äta frukost. När klockan 
är strax efter 09.00 så skär någon av lärarna lite frukt som de ska ha under samlingen och sen 
runt 09.15 börjar morgon samlingen. På avdelningen strävar de efter att hinna med samling 
varje dag med barnen. Barnen har bestämda platser där de sitter ihop med en fadder. Det 
minsta barnet håller i en liten fågel som är en symbol för barngruppen och det största barnet 
håller i en tiger. Tigern är namnet på deras avdelning på förskolan och därför används den på 
så sätt att barnen får hålla i den när de vill prata eller berätta något för alla i samlingen. 
Samlingen börjar med upprop, sen pratar de om vilken dag det är, de använder sig av kulor 
som de räknar för varje dag som har gått den här månaden och räknar hur många dagar det är 
kvar. Under samlingen har de också olika sånger och ramsor och så slutligen berättar läraren 
om vad det blir för mat. När det är klart skickas frukten runt så att alla barn får sin bit, vill 
någon ha mer så finns att få. Sen berättar personalen också vad som kommer att hända under 
dagen. När samlingen är slut så går förskollärarna oftast ut med barnen, ibland går de till 
skogen eller så är de ute på deras gård, någon lekplats eller så går de ut på promenad med 
barnen. När klockan hunnit bli 10.45 så går en personal och två av avdelningens barn in för 
att duka tillsammans inför lunchen. Vid 11.00 kommer barnen in och får hjälp med att ta av 
sig ute kläderna och hjälp med att tvätta händerna och om de behöver göra ett toalettbesök. 
Under tiden sätter sig en av lärarna i soffan och väntar in barnen för att börja lässtunden. 
Barnen som har dukat och den i personalen som har hjälpt till går och hämtar maten under 
lässtunden och tar fram det sista på borden som används till att ta maten med. Sen kommer de 
in till de andra barnen och talar om vad det blir för mat med hjälp av läraren som varit med 
och dukat och säger varsågoda. En liten stund efter maten har de en kort samling för barnen, 
de små är i ett rum och de stora i ett annat. När samlingen är klar så får barnen välja fritt vad 
de själva vill göra. Det händer ibland att hela gruppen går ut om inte alla vill så delar 
förskollärarna upp det så att en personal är ute och en inne. När klockan börjar närma sig 
14.15-14.30 äter barnen mellanmål. Efter mellanmålet har barnen valmöjligheter som fri lek 
ute eller inne och då samarbetar avdelningen med småbarnsavdelningen bredvid deras som 
heter kottarna.  
     När det gäller områden på förskolan som är viktigast anser hon att det är viktigt att ha en 
bra föräldrakontakt, se till barnens utveckling och lärande och den socialt emotionella 
träningen- SET. Anledningen till att hon ser det som viktigt är att det behövs ett bra 
samarbete, för föräldrarna, barnen och förskolan. Det visar en bra social kompetens. I 
arbetslaget ser hon sin roll som flexibel i samarbetet och att vara säker i sin roll som lärare. 
Arbetslaget arbetar på så sätt att de har olika administrativa uppgifter efter kunskap och 
intresse, olika åldersindelade grupper, teman, utevistelser, aktiviteter, fri lek, SET och hållbar 
utveckling. På förskolan har de också samarbete med andra professionella från samhällets 
olika instanser som till exempelvis BVC, socialen, talpedagoger, kyrka, bibliotek, skolan och 
förskoleklass. Kvalitet för henne är rollen som hon har som lärare, att vara säker i sin roll. 
Hon anser att säkerheten i hennes roll syns genom föräldrakontakten och barnens förtroende. 
För att arbetet mot kvalitets förbättringar ska ske får personalen på förskolan tillgång till 
utbildning, kurser och litteratur. Hon anser att kvalitén garanteras genom barnens utveckling 
och mognad i sin utvecklingsfas. Utvärderingar görs genom reflektioner, analys, 
förbättringar, utvecklingsplaner och självvärderingar. 
 
Föräldradeltagande  
Samarbetet som sker tillsammans med föräldrarna förekommer vid tamburkontakt, 
föräldramöten, utvecklingssamtal, gemensamma aktiviteter och telefonkontakt. Syftet med 
den här kontakten är att förmedla information om barnen och verksamheten och göra alla 
delaktiga i det. Samverkan är väldigt viktig för att barnen ska känna sig trygga och utvecklas 
och det sker bland annat genom bra föräldrasamverkan. Föräldrarnas inflytande på den här 
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avdelningen är dåligt, av deras eget intresse, det har gjort att föräldrarådet inte har haft någon 
funktion på 1,5 år och det är väldigt sällan som föräldrar deltar eller gör besök i förskolans 
verksamhet.  
 
Läroplanen  
Hon anser att tankar om läroplanen i förhållande till hennes arbete är tryggheten i den 
pedagogiska verksamhet som de har på avdelningen. Det hon ser som det viktigaste är att 
barn får inflytande, genus och barns lärande. På avdelningen arbetar de med läroplanen 
konkret genom att de fokuserar sig på barns inflytande genom att ha samlingar, genus för att 
pojkar och flickor har lika värde och att de har rätt till lika behandling och lärandet inträffar 
genom att de använder sig av olika teman, aktiviteter och kommunikation. Tankar som hon 
har när det gäller det egna arbetet i förhållande till de kommunala riktlinjer som finns i 
Eskilstunas kommun är att det är viktigt med utvecklingsplaner där också föräldrarna blir 
delaktiga i läroplanens utvecklingsmål och mängden i den dagliga verksamheten. Det är 
väldigt viktigt att ha planeringstid för att det visar på barnens utveckling. På avdelningen 
arbetar de konkret med de kommunala riktlinjerna genom att använda sig av observationer, 
intervjuer, SET och kommunikation. I den lokala arbetsplanen så arbetar de efter fyra 
grundstenar som de har på förskolan, det är föräldrasamverkan, kunskap och baskunskap, 
social utveckling och hälsa, kost och motion.  Det här är mål som de på förskolan strävar efter 
och därför är alla delar väldigt viktiga. Det är tre olika områden i Eskilstuna som jobbar efter 
dessa mål tillsammans. De arbetar efter dem ständigt och efter att utvecklingsplanerna skrivs. 
För att främja barnens lärande och utveckling i sitt arbete anser hon att det är viktigast att ha 
kunskapsområden inom natur för att de ska få förståelse för det ekologiska samspelet, miljön 
och samspelet i naturen och för att få ett grepp om hållbar utveckling. Språket för det finns 
runt omkring oss och ingår i precis allt. Det är viktigt att barn ständigt får öva sitt språk. 
Leken är viktig för att ju mer ett barn leker desto mer utvecklar de sina sinnen och går vidare i 
sin utvecklingsfas. Det är också viktigt för bearbetningen av känslor, sinnesuttryck och 
turtagande. Lärandet anser hon är viktigt för att barn lär sig alltid till exempel 
konfliktlösningar, värderingar, känslor. Det är viktigt att barns inflytande uppmärksammas. 
Det leder också till barnen utveckling och bildandet av en bra självkänsla. Skapande 
uttrycksformer ger kännedom om olika material och låter barnen skapa.  
     Barns lärande och utveckling i förskolemiljön som hon arbetar i har de samlingar, 
använder de sig av olika teman, olika aktiviteter, utevistelse, rim och ramsor, sånger, teater 
och fri lek. Det som visar att barnen lär sig något på förskolan är genom att de upprepar och 
bekräftar att det har skett en utveckling. De visar det också genom att sätta in nya upplevda 
ord i nya sammanhang.  
 
4.5 Videoobservationer 
När filmerna transkriberades så sammanfattades dagen och de vardagliga situationerna på 
förskolan, vissa sekvenser transkriberades ordagrant; de som ansågs vara av vikt för studiens 
frågeställningar, där lärarnas konkreta handlande syntes. De valdes ut för att förskollärarnas 
samspel med barnen belystes. Exemplen visade också på inlärningssituationen mellan 
förskollärare och barn. Sekvenserna visade på tre inlärningssituationer från tre av de 
deltagande respondenterna. Anledning till att just dessa sekvenser valdes ut var att 
lärandeprocessen framgick på ett tydligare sätt i dessa situationer, än i andra situationer under 
dagen.  
 
 
Samling avdelning 1 
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Samlingen börjar med att barnen sjunger en god morgon sång, de sjunger på engelska och gör 
samtidigt teckenspråk. Förskolläraren (respondent 2) frågar barnen om de kan hjälpa henne 
med rörelserna, ber barnen om hjälp och utnyttjar deras kunskaper. Sedan genomför de ett 
experiment, förskolläraren skickar runt en potatis som barnen får undersöka, den går runt i 
ringen så att alla barn får vara delaktiga. Alla barnen är sedda under samlingen och 
experimentet, de får hjälpas åt och använda många olika sinnen. Barnen får känna, lukta och 
se på de olika komponenterna i experimentet. Sedan genomförs det med stort intresse från 
barnens sida, förskollärarna pratar tillsammans med barnen om experimentet och vad som 
händer i det. Barnen lyssnar på varandra och på förskollärarna. Förskolläraren berömmer och 
talar om för barnen att de är fantastiska.  
     Samlingen fortsätter med att förskolläraren (2) hämtar fyra olika tallrikar frukter och en 
med knäckebröd. Sedan får barnen säga vad det är på tallrikarna, förskolläraren ställer frågor 
om hur sakerna ser ut och hur de kan veta vad det är för någonting. Hon upprepar namn och 
utseende på sakerna så att barnen får säga efter och höra det många gånger. Sedan får barnen 
en ögonbindel och de ska gissa vilken sak de får i munnen. Barnen får hjälpas åt att räkna sig 
fram till vilken tallrik de ska ta frukt eller knäckebröd ifrån. Det är hela tiden en positiv 
uppmärksamhet mot de enskilda barnen i samlingen och detta ses genom att förskollärarna 
hela tiden berömmer barnen och klappar åt dem för att de är så duktiga. Det är tydligt att alla 
behandlas jämlikt, både barn och vuxna är med i experimentet och de har ständigt en 
ömsesidig kommunikation. Lärarna ser på barnet de talar med och visar intresse medan 
barnen väntar på sin tur och svarar till läraren när det är deras tur att prata.  
 
Exempel från fruktexperimentet: 
En gemensam diskussion om russin börjar. 
Förskolläraren (2): Då ska vi se, vad har vi här då? 
Barn: Russin. 
Förskolläraren: Russin, det såg ni direkt. Hur ser du att det är russin? 
Barn: Att dom är svarta. 
Förskolläraren: Att dom är svarta, hur är som sen då? Är de skrynkliga? Varför blir dom 
skrynkliga? 
Barn: Därför att dom är gamla. 
Barn: Nej, jag vet! Det är för att man torkar dom. 
Förskolläraren: Vad är det från början då? 
Barn: Vindruvor, sedan så torkar man dom. 
Förskolläraren: Så torkar man dom i solen, så blir dom så här mörka. 
Förskolläraren: Vad är det som händer då, när man torkar dom? Tror ni. 
Förskolläraren: Vad är det som försvinner när man torkar dom? 
Barn: Jag vet, vatten. 
Förskolläraren: Ja, just det, det är vatten som försvinner. 
 
Ute avdelning 1 
Förskolläraren (2) gungar med barnen och gör räkneramsor och språkramsor. Hon sjunger 
även en ramsa om gungandet. Den andra förskolläraren gör ett fågelbo av gräs och pinnar och 
lägger stenar som ägg. Hon pratar med barnen om fåglar. 
 
Exempel från fågelsamtalet: 
Förskollärare (respondent 1): Åh, du vilket stort ägg, det är nog göken som har varit där. 
Förskolläraren: Göken, den lägger ägg i andras bo. 
Barnen står runt omkring och lyssnar och tittar. 
Barn: Varför lägger den ägg i andras bo? 
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Förskolläraren: Jo, den orkar inte själv ta hand om sina ungar, så den lägger sina ägg lite här 
och där. 
 
Sedan fortsätter de att prata om fåglar, bl.a. Skator som de har på gården. 
 
Inne avdelning 1 
I tamburen pratar förskolläraren (2) med barnen och sätter ord på deras kläder och vad de gör. 
Hon upprepar begrepp många gånger.  
     Barnen och förskollärare (1) leker inne på mattan, de leker med olika djur och pratar om 
namnet på djuren. Hon pratar hela tiden med barnen och ställer frågor. Aktiviteterna innan 
lunchen fortsätter med en frivillig samling med saga. De börjar med att göra en 
motorikövning, som handlar om nål och tråd och strykjärn, sedan vill barnen höra en saga om 
skräddaren och det får de göra. Förskolläraren (2) använder kroppsspråket mycket. Under 
sagan så räknar de och pratar om veckans dagar, förskolläraren benämner veckodagarna 
samtidigt som hon räknar på fingrarna. 
 
Matsituationen avdelning 1 
Det är inte så många barn vid lunchen idag, förskolläraren (2) börjar med att fråga barnen var 
de och deras kompisar brukar sitta. Sedan får barnen bestämma matramsa. Barnen skickar 
runt maten och pratar om det som finns på bordet. Dom väntar på sin tur och skickar vidare 
när dom tagit klart. Förskolläraren kommunicerar ständigt med barnen. Hon trugar inte med 
de barn som inte vill äta vid lunchen. 
     Efter maten är det en fruktstund där förskolläraren (2) skär frukten i bitar. De pratar om 
hur många bitar frukten delas i och slår ihop det till sin helhet igen. Exempelvis hälften, 
tredjedelar och fjärdedelar, förskolläraren räknar och pekar så att barnen ser hur många bitar 
det blir av ett päron eller ett äpple. Barnen får välja mellan några frukter, om dom vill ha 
päron eller äpple, de säger en ramsa som handlar om päron och förskolläraren använder 
barnens kunskap till att hjälpa henne att komma ihåg ramsan. 
 
Flanosaga avdelning 1 
Förskolläraren (2) går iväg med de yngsta barnen, 3 åringarna, för att läsa en flanosaga. Hon 
visar en jätte som får prata med barnen. Hon berättar hur mycket han har ätit och visar även 
på fingrarna när hon säger ett tal. Hon upprepar begreppen hela tiden. Hon berättar om att 
jätten träffar olika djur som han äter upp och under tiden berättar hon vad alla djur heter och 
vad de säger. Barnen får upprepa det hon säger. Hon berättar med inlevelse hela tiden och 
barnen blir uppspelta och pratar med flanofigurerna. Under hela sagans gång upprepar hon 
det som har hänt från början till slut. 
 
Samling avdelning 2 
Barnen sitter i ring på en rund matta och samlingen börjar med att förskolläraren (respondent 
3) ropa upp barnens namn och då frågar hon vilka barn som är här och barnet i frågan svarar. 
Hon har en bra ögonkontakt med barnet hon pratar med. Förskolläraren (3) hjälper barnen att 
komma på vilken dag det är genom att fråga vad det var för dag innan. Hon frågar barnen 
vilket dag och månad det är. Hon frågar även vilken bokstav dagen och månaden började på. 
 
Exempel på bokstavsträningen i samlingen 
Förskolläraren (3) frågar om månaden och bokstaven den börjar på 
Förskolläraren: och så kommer den här månaden, kommer du ihåg vad den heter? Januari? 
Februari? 
Barn: Mars 
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Förskolläraren: Mars, vet du vad det kan börja på för bokstav? 
Barn: M 
Förskolläraren: är det någon som har ett namn som börjar på M? Vad heter du? 
Barnet säger sitt namn som börjar på M 
Förskolläraren: Är det någon mer som börjar på M här? 
Barn: säger namn på ett annat barn som börjar på bokstaven M 
Förskolläraren: Bra 
 
Barnen har en tavla som de hänger upp små lappar på där det står dag, månad och år. 
Förskolläraren (3) frågar barnet om mars är en månad eller ett år och barnet säger månad och 
hänger upp lappen under den det står månad på. Barnen räknar tillsammans hur många dagar 
det är kvar på månaden med hjälp av små pappersbollar. Sedan frågar hon barnen om de vill 
sjunga en sång. Förskolläraren fortsätter samlingen genom att läsa en ramsa som barnen får 
upprepa efter henne. Andra gången hon sjunger ramsan får barnen titta på henne när hon gör 
rörelserna och härma dem samtidigt som de upprepar ramsan. Under samlingen får två barn 
gå runt och räkna hur många barn och vuxna det är som är med. Under hela samlingen 
berömmer förskolläraren barnen när de svarat rätt. Sen får barnen höra vad det blir för mat till 
lunchen och så får de äta frukt. Under tiden de äter frukten så skickar de runt en tiger som är 
en symbol för avdelningen. Varje barn får vänta på sin tur att ha tigern och när de får det så 
kan de berätta vad de vill för de andra barnen i samlingen. Under tiden tigern skickas runt så 
har förskolläraren ständigt ögonkontakt med det barnet som har tigern just då för att barnet 
ska känna att hon lyssnar.  
 
Påklädning avdelning 2 
Båda förskollärarna hjälper barnen att klä på sig och säger till dem vad de ska ha på sig för att 
inte frysa. Båda berömmer barnen som klarar att klä på sig själva och försöker få de mindre 
barnen att se hur de större barnen gör.  
 
Ute avdelning 2 
Förskolläraren (respondent 4) samspelar med barnen genom att låtsas köpa pannkakor av dem 
i deras kiosk. Sen köper hon också glass och diskuterar med barnen vilken smak som är 
godast. Förskollärare (3) gungar barnen. 
 
Dukning inför maten avdelning 2 
Förskolläraren (4) visar med fingrarna hur många tallrikar som ska dukas fram och tar ut dem 
ut skåpet. Sen tar hon fram glasen så att flickan kan duka fram det på bordet. När flickan ska 
duka fram besticken får hon hjälp med de första för att se på vilken sida av tallriken som 
kniven ska vara. Förskolläraren pratar med barnet om vilken sida som är höger och vänster. 
Under hela dukningen har de ett samspel och förskolläraren berömmer flickan för att hon är 
så duktig och gör rätt när hon dukar. När dukningen är klar går förskolläraren och flickan 
tillsammans till köket för att hämta maten. Sen hjälps de åt att duka fram och förskolläraren 
frågar flickan om hon kan bära riset till bordet så när hon gjort det berömmer hon henne 
genom att säga att hon är stark och duktig som klarar det. Sedan går de tillsammans igenom 
det som finns på bordet och så går de in till de andra barnen och presenterar maten. 
Förskolläraren är ständigt med flickan som stöd. När de sagt varsågoda går alla barnen till 
matbordet och sätter sig på sina platser.  
 
 
 
Matsituationen avdelning 2 
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De börjar med att läsa sin matramsa på engelska, barnen får vid varje måltid välja vilket språk 
de vill läsa ramsan på. Under maten så försöker förskollärarna få barnen att smaka på 
grönsakerna och maten. De kommunicerar mycket med barnen under måltiden, bland annat 
om vilken mat barnen och de vuxna gillar.  
 
Sagostund avdelning 2 
Dagen avslutas med att barnen får välja en bok som förskolläraren (4) ska läsa för dem. De 
sitter i en soffa bredvid henne och lyssnar noga. Hon läser med inlevelse och ändrar röstläge 
efter olika personer i boken. Barnen får se bilderna och prata om dem. När sagostunden är 
slut får barnen springa fritt, då är det tid för fri lek. 
 
5. Analys 
Forskningsfrågorna ligger till grund för analysen av intervjuer och observationer. Vi har 
analyserat intervjuerna och observationerna i förhållande till våra forskningsfrågor som är: 
 
Hur ser lärares professionalism ut i förskolan? 
Hur arbetar lärare i förskolan för att nå professionalism?  
Hur arbetar förskollärare mot de mål som finns för förskolan (Lpfö98)? 
Hur ser förskollärare på kvalitet? 
 
Med professionalism menar vi lärarens/förskollärarens yrkesskicklighet och kompetens. Vi 
anser också att läroplanerna och förskollärarnas arbete utifrån dessa har en stor betydelse för 
professionalism i förskolan. En vidare definition av begreppet professionalism finns under 
begreppsdefinition i början av arbetet.  
     Vi börjar analysen med att dela upp intressanta intervjusvar och videoobservationer under 
Kusima och Sandbergs forskningsområden. Sedan diskuterar vi dessa utifrån litteratur och 
tidigare forskning.  
 
5.1 Kvalifikationer och erfarenheter 
Alla säger att de får fortbildning/kompetensutveckling genom kurser som kommunen 
erbjuder. Båda förskollärarna på avdelning 1 säger att de i viss mån får välja 
kompetensutveckling själva utifrån intresse och behov. Förskollärarna på förskolan säger att 
de får kompetensutveckling några gånger per år. Vikten av kompetensutveckling står det om i 
bl.a. Lpfö 98. Personalens kompetens har stor betydelse för kvaliteten i förskolan, det behövs 
personal med lämplig utbildning och personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling 
(Skolverket, 2005). Respondent 2 tycker att kompetensutveckling även är att reflektera 
tillsammans med sina kollegor. Sådana diskussioner beskriver Lindö (1996) som kollegiala 
dialoger, denna form av dialoger kan handla om planering och genomförande samt etiska 
överväganden av normer och värden. I en kollegial dialog kan distans skapas till sin egen 
lärarroll och på så sätt göra den tillgänglig för reflektion. Dialogen ger ett bra tillfälle till 
erfarenhetsutbyte mellan kollegor (Lindö, 1996).  
     Under intervjuerna fick respondenterna beskriva sin syn på barn, kunskap, utveckling och 
lärande. De fick därefter beskriva vilka teorier som låg till grund för deras tankar. 
Respondenterna 3 och 4 hade klart för sig vilka teorier de byggde sina tankar på.  
Respondent 2 hade även hon klart för sig vad hon byggde sina tankar på, hon påtalade dock 
att hon plockar lite här och där av det som känns bra. Respondent 1 sade att hon plockar lite 
här och där och tar till sig det som känns viktigt för henne. Hon hade ingen klar tanke på vilka 
teorier hon byggde sina tankar på. Detta skulle kunna tyda på att hon inte har klart för sig 
vilka teorier hon bygger sina tankar och sitt arbetssätt på, men också att hon använder sig av 
många olika teorier. Stenmalm- Sjöblom och Johansson (1992) menar att för att skapa 
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förskoleverksamhet med god kvalitet krävs att all personal i förskolan har goda kunskaper om 
utveckling och lärande hos barn. De ska vidare ha en helhetssyn på barnet samt känna till de 
pedagogiska principer som finns i förskolan. Författarna belyser att den tysta kunskapen som 
finns i yrket måste bli synlig, detta kan ske genom att dokumentera arbetet och relatera det till 
teorier (Stenmalm- Sjöblom & Johansson, 1992).  
 
5.2 Lärarens roll och kontakt med kollegor och andra professionella 
Respondent 2 anser att hennes största roll som professionell förskollärare är att arbeta utefter 
vad barnen behöver och vad de själva är intresserade av och tycker är viktigt. Hon ser även 
möjligheten att skapa bra samhällsmedborgare som ett viktigt uppdrag i sitt professionella 
arbete. Detta samhällsuppdrag och läroplanen anser hon vara styrande för professionalism. 
Detta syns i videoobservationerna genom att båda förskollärarna på avdelning 1 samspelar 
med barnen på ett sätt som syftar till att göra dem delaktiga. Det kan ses genom att 
förskollärarna försöker få med alla barn i samlingen och ställer frågor som barnen får besvara. 
Detta belyses i det transkriberade exemplet från avdelning 1.  
     Enligt Hansson och Martinsson (1994) är exempel på kvalitetsfaktorer inom förskolan 
bl.a. tillgänglighet, pedagogik, personalens bemötande och kunskap, förskolemiljön, 
föräldrarnas medverkan och personalens engagemang. Den viktigaste kvalitetsfaktorn, enligt 
dem, är att det finns en enighet i målsättning hos personalen eftersom det ger samstämmighet 
i personalens arbete (Hansson & Martinsson, 1994). På den undersökta förskolan kan vi se en 
stor samstämmighet i personalens arbete, både p.g.a. liknande intervjusvar och liknande 
handlande under videoobservationerna. Personalens kompetens har stor betydelse för 
kvaliteten i förskolan, det behövs personal med lämplig utbildning och personalen ska ges 
möjlighet till kompetensutveckling. För att arbeta enligt läroplanen krävs goda kunskaper hos 
personalen i förskolan rörande barns lärande och utveckling och hur miljön ska anpassas till 
dessa faktorer (Skolverket, 2005). 
     Respondent 1 anser att kvalitet är att barnen är trygga, frimodiga och glada, att de trivs i 
verksamheten. Det syns i hennes arbete genom att hon ser att barnen är positiva och glada. 
Hon arbetar för kvalitet genom att prata och vara mycket med barnen, lyssna på dem och se 
vad de vill. Respondent 2 anser att kvalitet handlar om hennes förhållningssätt och hur hon 
gör för att ge barnen en bra tid på förskolan. Genom videoobservationen kunde vi se att 
respondent 1 och 2 arbetar medvetet utifrån dessa aspekter på kvalitet eftersom de hela tiden 
lyssnar på barnen och försöker få dem att prata. Detta kan tydligt ses i de transkriberade 
exemplen från avdelning 2. Det syns även på barnen i förskolan att de är glada och trygga, 
vilket visar på att förskollärarna arbetar utifrån sina definierade kvalitetsaspekter. Lärarna på 
förskolan menar att kvalitetsarbetet syns via respons från kollegor och föräldrar, men 
framförallt från barnen. De menar att kvalitet syns när barn och föräldrar längtar efter att få 
komma till förskolan. För att garantera kvalitet arbetar de med kvalitetssäkring, BRUK, där 
de värderar sitt eget arbete. På förskolan dokumenterar de, främst när det gäller barnens 
arbete och vad de har gjort i förskolan. Respondent 3 och 4 anser att kvalitet är att vara säker i 
sin yrkesroll. Detta syns i arbetet via föräldrakontakt och barnens tillit, de arbetar mot kvalitet 
via utbildning, kurser och litteraturläsning. Skolverkets kvalitetsindikator BRUK är en 
mätning av den nationella kvaliteten. Begreppet i sig står för: bedömning, reflektion, 
utveckling och kvalitet. Verktyget är tänkt att användas för att granska, bedöma och 
kvalitetsutveckla förskolans verksamhet (Skolverket, 2000). 
 
5.3 Föräldradeltagande 
Enligt Hansson och Martinsson (1994) är föräldrasamverkan ett viktigt kvalitetsmått. På den 
undersökta förskolan har de föräldrasamverkan främst i vardagen via telefonkontakt, 
tamburkontakt, utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Förskollärarna på 
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avdelning 2 ansåg att det är viktigt med föräldrasamverkan för att det ger trygga och 
utvecklande barn. Respondent 2 säger att de brukar fråga föräldrarna vad de anser är viktigt 
för deras barn, främst av den anledningen att föräldrarna känner sina barn bäst. Förskollärarna 
anser att föräldrasamverkan är positivt för barnen och att det är viktigt att framhålla positiva 
saker om dem. Respondent 1 säger att en bra föräldrarelation leder till en större förståelse. 
Respondent 1 ansåg att föräldrarna kunde påverka i smått, men inte när det gällde större 
beslut, i slutändan är det upp till förskolläraren att bestämma över sitt arbete.  
 
5.4 Läroplanen 
Avdelning 1 har satt mål efter läroplanen och på respondent 2:s intervjusvar märks det att hon 
arbetar utifrån läroplanen. Respondent 1 säger att hon har läst läroplanen, men att den inte är 
ett rättesnöre för henne. Detta kan tolkas som att respondent 2 har anammat läroplanen och 
följer den, medan respondent 1 följer läroplanen, dock inte till punkt och pricka. De 
läroplansområden som de arbetar konkret med på avdelningen är främst värdegrund och de 
sociala delarna i planen, barns inflytande och delaktighet, trygghet och respekt samt 
demokratibegreppet. Under samlingen och främst under fruktexperimentet märktes det 
konkreta läroplansarbetet med delaktighet och trygghet. Alla barn fick vara med och vara 
delaktiga utifrån sina förutsättningar under experimentet, förskollärarna tog hjälp av dem när 
det exempelvis gällde att hjälpas åt att räkna sig fram till vilken tallrik de ska ta frukt eller 
knäckebröd ifrån. Tryggheten märktes genom att alla barn trots att de hade ögonbindel var 
trygga nog att smaka det som bjöds. Barnens respekt märktes genom att de lyssnar på 
varandra och på förskollärarna. Under videoobserva tionerna märktes det att barnen hade 
medinflytande och fick bestämma, exempelvis när det gällde vilken saga som skulle berättas. 
I Lpfö 98 står det att förskolans verksamhet ska planeras för att sedan genomföras och 
slutligen utvärderas och utvecklas, detta i förhållande till läroplanens mål. Centrala delar i 
Lpfö 98 är bl.a. demokrati och delaktighet. Läroplanstexten påtalar vikten av att synliggöra 
verksamheten genom pedagogisk dokumentation, detta utgör även ett underlag i 
bedömningen av verksamhetens kvalitet. Det står vidare att för att målen i läroplanen ska 
kunna uppfyllas krävs välutbildad personal med möjlighet till kompetensutveckling och stöd 
för att professionellt kunna utföra sitt arbete. Målen som Lpfö 98 tar upp när det gäller 
förskolans uppgift inom området för utveckling och lärande är bland annat att förskolan ska 
sträva mot att barnen i verksamheten bl.a. utvecklar trygghet, nyfikenhet, lust att lära och 
förmåga att lyssna (Utbildningsdepartementet, 2006).  
     De på avdelning 2 anser att tankar om läroplanen i förhållande till deras arbete är 
tryggheten i den pedagogiska verksamheten. Det som de ser som det viktigaste är att barn har 
inflytande, genusfrågan och barns lärande. På avdelningen arbetar de med läroplanen konkret 
genom att ha fokus på barns inflytande och genom att ha samlingar. Genusarbetet innebär att 
pojkar och flickor har lika värde och att de har rätt till lika behandling och lärandet sker 
genom användning av olika teman, aktiviteter och kommunikation på avdelningen. Under 
videoobservationerna på avdelning 2 kunde det tydligt ses att barnen hade inflytande och 
delaktighet genom att barnen fick turas om att ha ansvar under stora delar av samlingen. Detta 
skedde genom att de exempelvis fick ta ansvar för att berätta för de andra barnen vilken dag, 
månad och år det var. Under observationerna framkom det också att de på förskolan, genom 
detta, tog tillvara på barnens kompetens. Det syntes att demokrati och delaktighet var centrala 
delar i verksamheten. Detta syns på videoobservationerna genom att ett barn och en av 
förskollärarna dukade fram tillsammans inför lunchen och också hjälptes åt att hämta maten i 
köket. 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Vi anser att metodtrianguleringen med intervjuer och videoobservationer har fungerat bra för 
att få ett allsidigt resultat. Dock var dessa två metoder tidskrävande, eftersom 
intervjufrågeformuläret innehöll många och relativt stora frågor som resulterade i långa svar 
som var svåra att sammanställa. Videoobservationerna var bra eftersom vi hade möjlighet att 
se det konkreta handlandet, men även denna metod var tidskrävande att sammanställa och 
krävde mycket tekniskt material. Vid undersökningen fick vi problem med tekniken, både när 
det gällde videokamerorna och bandspelarna. Vid den första observationsdagen på förskolan 
slutade videokamerorna att fungera mitt i videoinspelningen, den ena efter bara några 
minuter. Under en av intervjuerna tog bandet slut och de sista svaren fick antecknas för hand. 
Vi hade inte räknat med att frågorna skulle vara så stora och få så utförliga svar som de fick. 
Till nästa gång ska vi tänka på att ha med fler band och att testa utrustningen innan 
undersökningens genomförande. På grund av de tekniska problemen fick undersökningen 
kompletteras, vi återkom till förskolan vid ett annat tillfälle med nya videokameror. Dock tror 
vi inte att de tekniska problemen ledde till någon skillnad i resultatet, det var endast 
tidsödande. Enligt Stukát (2005) innebär reliabilitet kvaliteten på forskningens mätinstrument. 
Validitet innebär i vilken mån undersökningen mäter det den avser att mäta. Vi anser att vi 
fått ett tillförlitligt material som speglar en vanlig dag på förskolan. Detta innebär alltså att 
observationen var en korrekt återgivelse av en normal dag på förskolan. Detta visar att 
undersökningen, både när det gäller intervjuer och observationer mäter professionalism. 
Alltså mäter undersökningen det den är avsedd att mäta. En svaghet i undersökningen var 
dock att förskollärarna blev lite störda av den ovana situationen att bli filmade. Vi kunde se 
att respondenternas ärlighet var hög eftersom en av oss tidigare sett deras handlande och 
därav vet att de talar sanning och beter sig som de brukar. En stor styrka i undersökningen var 
att observationerna och intervjuerna triangulerade på så sätt att resultaten från observationer 
och intervjuer bekräftade varandra. En forskare kan förväntas styrka intervjudata genom att 
använda sig av andra informationskällor inom det valda ämnet. Av den orsaken kan det vara 
bra att använda sig av metodtriangulering i sin forskning (Denscombe, 2000). Vid 
metodtriangulering kan flera metoder belysa en aspekt, mer mångfacetterat och tydligt 
(Stukát 2005). 
 
6.2 Resultatdiskussion 
6.2.1 Professionalism i förskolan 
En förskollärares professionalism innefattar många olika delar, en av förskollärarna i 
undersökningen anser att lärarens professionalism i förskolan är att arbeta utefter vad barnen 
behöver och vad de själva är intresserade av och tycker är viktigt. Ett viktigt uppdrag som 
förskolan har i sitt professionella arbete ser hon som möjligheten att skapa bra 
samhällsmedborgare. Detta samhällsuppdrag och läroplanen anser hon vara styrande för 
professionalism. Detta ser vi i videoobservationerna genom att båda förskollärarna på den 
undersökta förskolan samspelar med barnen på ett sätt som syftar till att göra dem delaktiga. 
Det kan ses genom att förskollärarna försöker få med alla barn i samlingen och ställer frågor 
som barnen får besvara. Lärarna i den undersökta förskolan utgår från barnen och deras 
intressen. Alla respondenter hade olika teorier som de byggde sina pedagogiska tankar på, 
dock ansåg vissa av dem att de inte följde någon särskild teori utan plockade utifrån det som 
kändes bra för tillfället. Stenmalm- Sjöblom och Johansson (1992) menar att för att skapa 
förskoleverksamhet med god kvalitet krävs att all personal i förskolan har goda kunskaper om 
utveckling och lärande hos barn. Vi anser att det är viktigt att veta vilken teoretisk grund 
lärare bygger sina tankar på så att arbetssätt och metoder kan motiveras. En av förskollärarna 
i undersökningen tog upp att en stor del av kompetensutvecklingen är att få samtala med 
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andra kollegor och utbyta kunskaper. Den kollegiala dialogen ger enligt Lindö (1996) ett bra 
tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Vi anser att kollegiala samtal bidrar till 
utveckling av arbetet i förskolan och förskollärarens egen kompetens. Detta leder, enligt oss, 
till professionalism. 
 
6.2.2 Läroplanen 
På den undersökta förskolan ser det konkreta läroplansarbetet relativt lika ut mellan de 
undersökta förskollärarna. Alla avdelningar på förskolan har satt mål efter läroplanen. Dock 
har de anammat läroplanen i olika hög grad och deras tankar runt läroplanens användande 
skiljer sig. Exempelvis använder vissa lärare läroplanen i allt de gör i verksamheten medan 
andra inte ser det som ett underlag för det dagliga arbetet. De läroplansområden som de 
arbetar konkret med på avdelningarna är främst värdegrund och de sociala delarna i planen, 
barns inflytande och delaktighet, trygghet och respekt, genus samt demokratibegreppet. I 
undersökningen kunde vi märka trygghet genom att barnen på ena avdelningen trots att de 
hade ögonbindel var trygga nog att smaka det som bjöds under fruktexperimentet. Vi anser att 
det är viktigt att läraren också använder ögonbindel som barnen och att barnen då ger henne 
något som hon ska smaka på. Då det leder till att barnen får bekräftelse på att de är lika 
mycket värda och att förskolläraren känner sig trygg med dem. I undersökningen märktes 
barnens respekt genom att de lyssnar på varandra och på förskollärarna. Barnens inflytande 
märktes genom samlingar och att de får vara med och bestämma över verksamheten på 
förskolan. Under videoobservationerna märktes det att barnen hade medinflytande och fick 
bestämma, exempelvis när det gällde vilken saga som skulle berättas. Vi anser också att det är 
viktigt att påtala för barnen när de får vara med och bestämma. Detta blir ett demokratiskt 
arbetssätt och barnen förstår att de kan påverka.  
     De delar som tagits upp är alla centrala delar i Lpfö 98. Vi anser att läroplansarbetet har 
avgörande betydelse för förskolans professionalisering. Något som även Berntsson (1994) 
påtalar, eftersom läroplanen (Lpfö 98) förstärker förskolans pedagogiska ansvar. För att 
arbeta enligt läroplanen krävs goda kunskaper hos personalen i förskolan rörande barns 
lärande och utveckling och hur miljön ska anpassas till dessa faktorer (Skolverket, 2005). 
 
6.2.3 Kvalitet 
Lärarnas professionalism har stor betydelse för kvaliteten i förskolan, det behövs personal 
med lämplig utbildning och personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling 
(Skolverket, 2005). Hansson och Martinsson (1994) tar upp exempel på kvalitetsfaktorer 
inom förskolan: Tillgänglighet, pedagogik, personalens bemötande och kunskap, 
förskolemiljön, föräldrarnas medverkan och personalens engagemang. Den viktigaste 
kvalitetsfaktorn, enligt dem, är att det finns en enighet i målsättning hos personalen eftersom 
det ger samstämmighet i personalens arbete. På den undersökta förskolan kan vi se en stor 
samstämmighet i personalens arbete, både p.g.a. liknande intervjusvar och liknande 
handlande under videoobservationerna. Vi anser att det är av vikt att arbetslaget på en 
förskola är sammansvetsat.  
     Det behövs personal med lämplig utbildning och personalen ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling, personalens kompetens har stor betydelse för kvaliteten i förskolan. 
Kvalitet för personalen på den undersökta förskolan är bland annat att barnen är trygga, glada 
och frimodiga och att de trivs i verksamheten. De anser även att kvalitet är föräldrakontakt 
och barnens tillit. Genom videoobservationen kunde vi se att förskolepersonalen arbetar 
medvetet utifrån dessa aspekter på kvalitet eftersom de hela tiden lyssnar på barnen och 
försöker få dem att prata. Det syns även på barnen i förskolan att de är trygga och glada, 
vilket visar på att förskollärarna arbetar utifrån sina definierade kvalitetsaspekter. På den 
undersökta förskolan arbetar de med självvärdering; BRUK. Vi anser att det är bra för att det 
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ger lärarna en möjlighet att se sitt eget arbete med barnen och utveckla detta genom att få 
respons på positiva och negativa handlingar av sina kollegor. Vi anser att det är viktigt att alla 
förskollärare som får denna möjlighet kan ta till sig kritiken på ett bra sätt och se det som 
någonting utvecklande.  
 
6.3 Praktisk yrkesrelevans  
Utifrån observationer, intervjuer och det vi lärt oss under arbetets gång, anser vi att 
professionalism har en praktisk yrkesrelevans i förskolan. I den praktiska verksamheten är 
förskollärarnas medvetenhet och syn på sitt uppdrag viktigt för professionalism i arbetet. Ett 
medvetet användande av läroplanen är viktigt i det praktiska arbetet för att nå 
professionalism. Ett medvetet arbetssätt utifrån läroplanerna gör barnen delaktiga i 
demokratiska processer och gör så att de får vara med och styra sin egen inlärning utifrån 
intresse. Möjlighet till självvärdering belyser förskollärarnas handlande och hjälper dem att 
utveckla detta. Det är viktigt att ständigt ha en dialog med andra förskollärare för sin egen och 
förskolans utveckling. En viktig kvalitetsfaktor i förskolan är en bra kommunikation med 
föräldrarna. Det är viktigt med kompetensutveckling för att ge ny inspiration i arbetet. Detta 
kan exempelvis ske genom att läsa ny litteratur och gå på föreläsningar som har relevans för 
yrkesrollen. Vi anser att det är viktigt att ha både teoretisk och praktisk kunskap i 
förskolläraryrket. Det är därför vi anser att det är viktigt med kompetensutveckling för 
yrkesaktiva förskollärare.  
 
6.4 Slutsatser 
Vi anser att alla bitar som, i det här arbetet, har definierats som professionalismens delar är 
viktiga för att bli en professionell förskollärare. Alla bitar hänger samman och bildar en 
helhet i arbetet som förskollärare. Den här undersökningen är viktig för alla kommande 
förskollärare, därför att alla bör känna till professionalism i arbetet och vägen till ett 
professionellt förhållningssätt. Läroplanerna är ständigt ett stöd för hur en professionell lärare 
ska förhålla sig till barnen på förskolan. Genom ett professionellt bemötande och ett medvetet 
arbete utifrån läroplansaspekterna tränas barnen i sin demokratiska och sociala utveckling. 
Barnen är vår framtid och det är vårt ansvar att de får en så bra tid som möjligt på förskolan 
och ett professionellt bemötande för att kunna utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. 
     Vi anser att undersökningen har gett oss en hel del kunskaper om hur ett professionellt 
arbetssätt ser ut och tillämpas. Vi anser att syftet i arbetet om hur förskolepersonalen arbetar 
för att nå professionalism och hur de kan arbeta professionellt för att uppnå de mål som finns 
för förskolan har tagits upp. Vi har även genom våra intervjufrågor fått svar på hur 
förskollärarna på den undersökta förskolan upplever professionalism i sitt handlande på 
förskolan. 
 
6.5 Nya forskningsfrågor 
Under examensarbetets gång har vi upplevt att många förskollärare tar sin professionella 
yrkesroll och vikten av sitt arbete på stort allvar. Det omgivande samhällets attityd till yrket 
är även viktigt för att yrket skall ses som professionellt. Berntsson (1994) anser att det som 
gör det problematiskt för förskollärarna i sin strävan efter professionalisering är deras egen 
och andras syn på deras yrke. Ifall yrket endast ses som ett omhändertagande av barnen så 
finns det ingenting professionellt med det. Om det däremot ses som ett pedagogiskt uppdrag 
där läroplanens måluppfyllande står i centrum är detta en viktig aspekt av förskolläraryrkets 
professionalisering. Frågorna vi ställer oss och som vi anser bör belysas i vidare forskning är: 
Hur ser individer i samhället på förskollärares roll? Ses förskollärarrollen endast som 
barnpassning eller som en pedagogisk verksamhet? 
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Missivbrev till lärarna 
 
Hej! 
 
Våra namn är Jenny Brandt- Eriksson och Gabriela Vrbanc och vi läser vår sista termin på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi skriver ett examensarbete om 
lärarens professionalism med inriktning mot de yngre barnen. Syftet med studien är att få 
kunskap om och belysa vad lärare erfar i sitt handlande och tänkande som professionell i 
förskolan. Studien handlar om att undersöka, definiera och beskriva lärarens professionalism 
utifrån olika kvalitetsaspekter. Vi har valt att göra vår undersökning på er förskola för att vi 
behöver observations - och intervjumaterial till vårat examensarbete. Vi skulle vara väldigt 
tacksamma för er hjälp och medverkan och eftersom Gabriela har er förskola som 
partnerskola så skulle vi vilja göra undersökningarna hos er.  
 
Vi kommer att filma på två av era avdelningar då vi kommer ut till er en förmiddag och en 
eftermiddag. Vi kommer då att fokusera oss på er professionalism. Efter filmningen kommer 
vi att ställa frågor till två av förskollärarna på varje avdelning angående professionalism som 
vi kommer att spela in på bandspelare för att underlätta för oss själva och få med så mycket 
som möjligt av svaren. Vi kommer att vara på varsin avdelning på onsdagsförmiddagen den 7 
mars och fredagseftermiddagen 9 mars. Ni har möjlighet att avböja medverkan när som helst.   
 
Tack på förhand! 
 
Vid eventuella frågor kan ni ringa eller maila till oss! 
 
Gabriela Vrbanc tel. 073-6340913, mail: gabriela_vrbanc@hotmail.com 
 
Jenny Brandt- Eriksson tel. 070-5756667, mail: jen03009@student.mdh.se 
 
Ni kan även kontakta våran handledare  
Anette Sandberg, anette.sandberg@mdh.se Lektor i Pedagogik vid Mdh 
tel 021-10 14 04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Missivbrev till föräldrarna 
 
Hej! 
 
Våra namn är Jenny Brandt- Eriksson och Gabriela Vrbanc och vi läser vår sista termin på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi skriver ett examensarbete om 
professionalism med inriktning mot de yngre barnen. Syftet med studien är att få kunskap om 
och belysa vad lärare erfar i sitt handlande och tänkande som professionell i förskolan. 
Studien handlar om att undersöka, definiera och beskriva lärarens professionalism utifrån 
olika kvalitetsaspekter. 
Anledning till att ni får detta brev av oss är att vi ska filma förskollärarna i deras dagliga 
aktiviteter. Vi kommer enbart att titta på förskollärarnas professionalism men barnen kommer 
att vara med på videon. Vi kommer bara att använda oss av videon till att studera lärarna och 
inte era barn. Det kommer enbart att vara till för oss som arbetar med projektet. Era barn 
kommer att vara helt anonyma i undersökningen och ni har möjlighet att avböja när som helst 
under undersökningens gång.  
 
Tack på förhand 
Skulle det vara något ni undrar över får ni kontakta oss  
Gabriela Vrbanc tel. 073-6340913 och Jenny Brandt- Eriksson tel. 070-5756667 
 
Vid eventuella frågor kan ni också kontakta våran handledare  
Anette Sandberg, anette.sandberg@mdh.se Lektor i Pedagogik vid Mälardalens högskola 
tel. 021-10 14 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Intervjufrågorna 
Intervju- en dag i lärarens yrkesliv 
Bakgrundsinformation  
 
Namn på intervjuaren:  
Datum för intervjun:  
(Namn på förskolan: ) 
Hur många avdelningar har förskolan:  
Åldersgrupp på den undersökta förskoleavdelningen:  
Antal barn på den undersökta förskoleavdelningen:  
Flickor:  
Pojkar:  
Antalet förskolepersonal i den undersökta förskoleavdelningen:  
Förskollärare:  
Barnskötare:  
 
Den intervjuade lärarens ålder:  
 
Kvalifikationer och erfarenheter 
Hur många år har du arbetat i förskoleverksamhet?  
Hur många år har du arbetat i denna förskola? 
När tog du din lärarexamen? Vilket år?  
Var?  
Vilken kompetensutbildning får du?  
Hur ofta får du kompetensutbildning?  
Om du fick välja fritt, vilken kompetensutbildning skulle du vilja få  
Beskriv din syn på: 
Barn:  
Kunskap:  
Utveckling:  
Lärande:  
 
Vilka teorier bygger du dessa tankar på?  
Hur påverkar dessa synsätt ditt pedagogiska arbete? 
 
Lärarens roll och kontakt med kollegor och andra professionella 
Vilken är din huvuduppgift på din förskola?  
Vilken är din roll på förskolan?  
Vilket ansvar har du på din förskola?  
Beskriv en vanlig dag i förskolan:  
Vilka områden anser du vara det viktigaste i ditt arbete?  
Varför är det viktigast?  
Beskriv din roll i arbetslaget:  
Hur arbetar ni?  
Hur samarbetar du med andra professionella från samhällets olika instanser?  
Vad är kvalitet för dig?  
Hur syns det i ditt arbete?  



 

 

Hur arbetar du mot kvalitet?  
Hur garanteras kvalitet?  
Hur utvärderar du?  
Har ni på din avdelning utomstående som utvärderar? I så fall vem eller vilka?  
 
Föräldradeltagande  
Beskriv ditt arbete tillsammans med föräldrarna:. 
Vad är syftet?  
Varför anser du det vara viktigt? 
Vilket inflytande har föräldrarna?  
 
Läroplan 
Beskriv dina tankar om läroplanen i förhållande till ditt arbete?  
Vad är viktigt?  
Varför är just detta/dessa områden viktiga?  
Hur arbetar du konkret med läroplanen i dessa områden?  
Beskriv dina tankar om de kommunala riktlinjer som finns i din kommun i förhållande till ditt 
arbete?  
Vad är viktigt?   
Varför är just detta/dessa områden viktiga?  
Hur arbetar du konkret med de kommunala riktlinjerna i dessa områden?  
Beskriv dina tankar om den lokala arbetsplanen i förhållande till ditt arbete?  
Vad är viktigt?  
Varför är just detta/dessa områden viktiga?  
Hur arbetar du konkret med den lokala arbetsplanen i dessa områden?  
Vilka kunskapsområden anser du vara viktiga i ditt arbete för att främja barnen i deras lärande 
och utveckling?  
Inom 
Matematik 
Natur 
Språk  
Lek  
Lärande  
Medier, IKT 
Skapande uttrycksformer  
 
Varför anser du dessa vara så viktiga  
 
Beskriv barns lärande och utveckling i din förskolemiljö 
Hur vet du att barn lär sig?  
 
Något mer att tillägga:  


