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1. Inledning 
Uppsala universitet, Institutionen för Lärarutbildningen och Mälardalens högskola, 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap har påbörjat ett arbete med att studera 
professionalism i förskolan och i förskoleklassen. Detta arbete bygger på en konferens1 på 
Malta år 2004 då en internationell nätverksgrupp av lärarutbildare och forskare bildades. 
Nätverksgruppen bestämde att undersöka vad professionalism kan vara för lärare som arbetar 
med barn i åldrarna 1-6 år. I andra mellan- och sydeuropeiska länder vill kvinnorna börja 
arbeta ute på arbetsmarknaden. En förutsättning för detta är att bygga en välfungerande 
pedagogisk verksamhet med kompetenta lärare i förskolan. Detta har vi redan i Sverige och 
det är därför viktigt att undersöka hur lärare i svenska förskolor ser på sig själva i yrket i ett 
internationellt perspektiv. Denna studie kommer således att ingå i ett internationellt 
forskningsprojekt.  
 
I svenska förskolor arbetar två yrkesgrupper, förskolelärare och barnskötare, sida vid sida. 
Enligt Regeringsprepositionen (2004/05:11) bestämde riksdagen att det övergripande ansvaret 
för barns lärande och utveckling bör ligga på förskolelärare för att styrka och garantera den 
pedagogiska kvalitén. Som lärarstudent som snart ska lämna studierna bakom sig och kliva in 
i arbetslivet, bland andra lärare i förskolan, anser jag att det är både intressant och nödvändigt 
att ha en djupare kunskap om vad professionalism står för just i förskolan och hur andra 
verksamma lärare ser på och uppfattar professionalism. Dessutom har läraren enligt 
läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006) en uppgift att bedriva verksamheten enligt dess 
uppdrag och mål. Lärarens professionalitet kan då ses i förhållande hur väl hon utövar den 
pedagogiska verksamheten. 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet 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 förskolelärarens professionalism utifrån olika kvalitetsaspekter för att få svar på hur 
lärare ser på sig själva i yrket i förskolan samt vad är det som gör förskolelärare professionella 
i sitt arbete med barn. 

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur kan professionalism beskrivas i det dagliga arbetet? 
• Vad har läroplanen för betydelse för professionalism? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Professionalism 
Enligt Carlgren och Lindblad (1992) kan begreppet professionalism delas in i två begrepp, 
därav ordet profession betyder yrke medan professionell står för yrkesmässig. När ett yrke 
betecknas som professionellt menas att utövaren har en lång specialiserad utbildning med 
teoretisk-vetenskaplig anknytning.  
 
Berg och Wallin (1983) menar i sin tur att det finns en rad yttre kriterier för att en yrkesgrupp 
ska kunna anses vara professionell. Den ska vara erkänd av samhället, det ska finnas 

                                                 
1 European Early Childhood Education Research Association, EECERA.  
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yrkesetiska regler och självständighet i yrkesutövandet samt att denna ska kunna utövas i 
förhållande till en bestämd kunskapsmassa. 

 
Liknande tankar har Ekholm (1995) om vad som kännetecknar professionalitet. Han skriver 
att utövaren ska ha en specifik kunskapsgrund för yrket och ansvar för dess utveckling. Det 
ska finnas nedtecknad yrkesetik, kontroll av vem som får utöva yrket samt autonomi i 
yrkesutövandet. 

 
I uppsatsen betyder professionalism att man bedriver en verksamhet och agerar på ett 
professionellt sätt med teori och vetenskap som grund och som gagnar det enskilda barnet. 
Professionalism betyder också att man har kunskaper om när och hur lärande sker. 

Lärare 
Med lärare menas förskollärare eller lärare som arbetar i förskolan och som har en akademisk 
utbildning.  

1.4 Styrdokument 
Läroplan för förskolan 
Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006), består av två delar. Den 
första delen tar upp förskolans värdegrund och uppdrag, den andra delen handlar om mål och 
riktlinjer. Under Grundläggande värden går det att läsa om att verksamheten har en viktig 
uppgift att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Att vuxna har ett 
stort ansvar i hur barn tillägnar sig dessa värden poängteras på detta sätt: 
 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (s 3) 

 
Vidare står det under Förståelse och medmänsklighet att verksamheten skall präglas av 
omsorg. Detta gäller likväl barns välbefinnande som dess utveckling. Längre fram under 
Förskolans uppdrag återkommer de till ämnet och talar om att alla barn som deltar i 
verksamheten skall uppleva den som rolig, trygg och lärorik. ”Förskolan skall erbjuda barnen 
en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” (s 4)  
 
Läroplanen specificerar inte vem som bär ansvaret för att strävansmålen uppnås, utan det är 
hela förskolans uppdrag. Det anges inte heller hur målen skall nås utan detta anses vara en 
fråga främst för de professionella som arbetar i förskolan. Riktlinjerna vänder sig dels till alla 
som arbetar i förskolan dels till arbetslaget. Med arbetslaget menas den personalgrupp som 
har det pedagogiska ansvaret för barngruppen.  
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Teori 
De sökord som har använts på bibliotek för att hitta lämplig litteratur är, professionalism, 
professionalitet, förskola, förskollärare, preschool samt early childhood education.  

Professionalism 
Enligt Forslund och Jacobsen (2000) består den professionella kompetensen av olika 
komponenter. Den första komponenten innebär att yrkesutövaren har god kännedom om 
verksamhetens mål. Den andra är att man klargör sin yrkesmoral i form av individuell och 
kollegial etisk kod som innefattar bl.a. människosyn och förhållningssätt. Som den tredje 
komponenten behöver den professionella ha en systematisk teorigrund för sitt arbete vilket 
består av en mängd fundamentala strukturer som i sin tur bildar förklaringsmodeller för 
förståelse av den praktiska situationen. Den fjärde komponenten består av en uppsättning av 
metoder som är relevanta för alla berörda. Att den professionella har en personlig profil i sitt 
yrkesutövande ses som den femte komponenten. De val av handlingar/beslut som tas i 
specifika professionella situationer bildar den sjätte komponenten. Den sjunde och sista 
komponenten består av utvärdering där man kritiskt granskar verksamheten och försöker dra 
slutsatser samt bilda nya erfarenheter och kunskaper. Författarna anser även att personalens 
professionella bakgrund har stor betydelse.  
 
I tidskriften Young Children (1987) av National American Education for Young Children, 
(NAEYC) beskrivs på vilket sätt framgångsrika lärare möter småbarns behov. Det som är 
karakteristiskt för dessa lärare är att de tycker om att leka och prata med barn i denna ålder, 
både enskilt och i grupp. De intresserar sig av hur barns tankar fungerar och vad barnen 
försöker kommunicera. Deras ambition är att hjälpa barn till självhjälp och att vägleda de små 
så att de kommer överens med andra barn. De framgångsrika lärarna både planerar enkla 
aktiviteter som t.ex. sångstunder och är även inblandade i olika barnaktiviteter som pågår 
samtidigt, utan att styra. Dessutom har lärarna förmåga att anpassa och förändra planeringen 
så att de ständigt varierande behoven tillgodoses. De är också bra på att ge barnen fortlöpande 
positiv uppmuntran och att försiktigt leda barn mot ett önskvärt beteende. Lärarna har också 
ett varmt förhållande till föräldrar. Vidare har sådana lärare en god bedömningsförmåga. 
Denna förmåga bygger på en kombination av egna erfarenheter, sunt förnuft, övning och 
utbildning.  
 
De här kännetecknen för framgångsrika lärare är i samma linje som de tio principer för arbete 
i småbarnsgrupper som Gonzales-Mena och Widmayer-Eyer (1980) har efter många års 
forskning utarbetat. Dessa principer är: 

1. Involvera barnen i saker som de är intresserade av. Detta betyder att läraren ska göra 
saker tillsammans med barnen, inte för dem. 

2. Satsa på kvalitativ tid. Detta innebär att läraren är fullständigt engagerad i det barn 
som samspelet pågår med eller att de gör sig tillgänglig utan att aktivt agera eller 
påbörja någon verksamhet. 

3. Lär varje barns unika sätt att kommunicera och lär det ditt sätt. Läraren ska prata 
direkt till barnet, vara tydlig med både ord och kroppsspråk och verkligen försöka 
förstå varje barns signaler. 
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4. Satsa tid och energi på att bygga upp ”hela” barnets värld. Barns utveckling 
stimuleras bäst i vardagliga rutiner, i relationer, i upplevelser och erfarenheter samt i 
leken. 

5. Respektera småbarn som fullvärdiga människor. Läraren ska alltid förbereda barnen 
att något ska hända, tillåta att känslor visas och aldrig ironisera eller prata nedlåtande 
om barnens agerande. 

6. Var ärlig mot dina känslor. Det är inte fördelaktigt att låssas att man inte har känslor, 
däremot ska de tydligt relateras till situationer genom att verbalisera dem.  

7. Agera förebild för önskat beteende. Samarbeta och kommunicera med barnen och 
våga sätta gränser. Barn behöver känna tillit och veta att det finns vuxna som griper in 
när de inte själva klarar av situationen. 

8. Ge barn tillfällen till att lösa egna problem. Den vuxnas roll är att ge barn tid och 
frihet att arbeta med sitt problem, inte att lösa dem åt barnet.  

9. Ge barn säkerhet och tillit. Det är viktigt att finnas till hands och att alltid förbereda 
barnen om vad som kommer att hända. 

10. Se varje utvecklingssteg som viktig i sig. Läraren ska stimulera och ge förutsättningar 
för att barn ska utvecklas och lära sig, men de ska låta varje sak få ta sin tid. Försök 
inte att skynda på barns utveckling, att få göra något grundligt och helhjärtat är den 
bästa förutsättningen för nästa steg. 

Vidare menar Gonzales-Mena och Widmayer-Eyer (1980) att grunden för all omsorg och 
pedagogik i småbarnsgrupper bygger på en bra vuxen-barn-relation. Ansvaret för detta ligger 
givetvis på den vuxna och att hon är respektfull och svarsbenägen. Det är också viktigt att det 
ömsesidiga samspelet med barnet kan fortgå under en längre tid.  
 
Den pedagogiska dokumentationens betydelse belyses av Dahlberg, Moss och Pence (1999). 
Genom dokumentation förmår aktiva lärare bygga på och tillvarata väletablerade erfarenheter 
och samtidigt ta del av konstruktionen av nya teorier angående barns inlärning och 
kunskapsbildning. De menar att genom att dokumentera den pedagogiska praktiken kan 
lärarna delta i produktion av ny kunskap. Detta förutsätter emellertid att lärarna förmår att ha 
en kontinuerlig själreflektion, något som utgör en hög krav av professionalism, men som även 
kan fungera som utmaning och inspiration för djupare engagemang. Den kollegiala 
reflektionens betydelse framhålls även av Lidholt (1999) som anser att det kan ha stor vikt för 
verksamhets- och kompetensutveckling i förskolan. 

Professionalitet och professionell 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver om vad pedagogisk medvetenhet syftar på. 
De anser att den pedagogiska medvetenheten utgörs av lärarens teoretiska och 
erfarenhetsmässiga kompetens att utforma en verksamhet som ger optimala förutsättningar för 
varje barn att utvecklas och lära intellektuellt, emotionellt, socialt och kulturellt. Enligt dem 
bygger den pedagogiska kompetensen på stor erfarenhet, gedigen teoretisk kunskap om barns 
lärande och utveckling, en medvetenhet om egna värderingar och attityder och den egna 
förmågan, samt en förmåga att känna empati, att bli engagerad och känna glädje i arbetet med 
barn. Professionalitet är sammankopplat med pedagogisk kvalitet och uttrycks på detta sätt: 

 
Pedagogisk kvalitet kan således ses som graden av professionalitet hos pedagogen vad gäller 
dennes förmåga att skapa en miljö som erbjuder rika möjligheter till olika erfarenheter och 
upplevelser där barn, genom att delta i lekar och aktiviteter med andra barn och vuxna, blir 
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engagerade i utmanande samtal, får tänka, lösa problem och socialiseras in i vår kulturs 
grundläggande synsätt. (s 117-118) 

 
Författarna menar således att pedagogisk professionalitet är en kombination av pedagogisk 
medvetenhet och pedagogisk kompetens. En professionell lärare kännetecknas bäst genom 
dennes ämneskompetens och en gedigen förståelse för barn och deras värld. Kärrby (1997) 
menar att det som utgör pedagogisk kvalitet är förhållningssättet mellan barn och personal, 
personalens pedagogiska medvetenhet om det enskilda barnets behov, kontakten med 
föräldrarna och förskolans pedagogiska målsättning.  
 
Alexandersson (1995) diskuterar sin uppfattning om hur en professionell lärare är. Enligt 
författaren tar en professionell lärare utgångspunkt i egna kunskaper och erfarenheter och 
efter det analyserar och värderar olika handlingsalternativ för att sedan välja det som säkrast 
leder till att eleven lär och utvecklas.  
 
Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) inleder med en lite annorlunda tanke om vad som är 
viktigt för en professionell lärare. Författarna tar stöd av FN-konventionen om barns 
rättigheter och anser att som en professionell yrkesutövare måste man ha klart för sig att det är 
föräldrarna som har företräde i barnens uppfostran. Pedagogisk verksamhet bör handla om att 
arbeta för barns bästa och detta uppnås genom att stödja föräldrarna i deras insatser för sina 
barn. Även i Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att ”Förskolan 
ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. 
Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”. (s 4)  

Profession 
Det är viktigt att betona praktikens betydelse när det gäller förskollärarnas profession enligt 
Kihlström (1995). Hon menar att det är i det konkreta arbetet som professionen visar sig. Den 
professionella förskolläraren, som oberoende av arbetsförhållanden arbetar på en konstant hög 
nivå, måste alltid fundera över och ta i beaktning vilka kompetenser av t.ex. social, emotionell 
och språklig karaktär barnen kan utveckla i de olika situationer som uppstår. Dessutom måste 
förskolläraren fråga sig hur hon kan ge stöd i barnets personliga och kognitiva utveckling. 
Den praktiska verksamheten ger ramarna till hur förskolläraren bäst ska agera i olika 
situationer, men det praktiska kunnandet ska ta stöd av vetenskapligt förhållningssätt. 
Dessutom anser Kihlström att det är i första hand den vetenskapliga kunskapen som är 
bristfällig hos förskollärarna. Hon menar att den vetenskapliga förankringen i det som utförs 
är ofta diffus och det praktiska och pedagogiska arbetet i förskolan grundar sig istället på 
traditioner och beprövad praxis. Hon menar att förskollärarna måste utveckla en större 
kunskap om hur inlärning sker hos förskolebarn och denna kunskap ska hämtas från 
vetenskapen.  
 
En studie om den pedagogiska kvalitén i förskolan har gjorts av Sheridan (2001). Hennes 
resultat visar att den pedagogiska kvalitén måste förbättras genom att aktiviteter och innehåll 
måste bli mer inlärningsorienterade. Hon menar att aktiviteterna i förskolan kan inte endast 
baseras på barnens initiativ. Barnen måste bli utmanade av läraren som går bortom deras 
tidigare erfarenheter och vidgar det. Genom att läraren tar barnens tidigare erfarenheter som 
utgångspunkt för utveckling, måste läraren bli involverad och engagerad i barnens intresse av 
det okända och skapa situationer där barn kan förhandla, samarbeta, reflektera och utveckla 
ställningstagande och kritiskt tänkande. 
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Pramling Samuelsson (2006) har skrivit om vilka stora utmaningar lärarprofessionen i 
förskolan står inför. Hon anser att enligt den i dag rådande läroplanen, Lpfö 98 bör läraren 
arbeta mer målinriktat och ”ämnesdidaktiskt”. Det är barnens förmågor och innehållsaspekter 
som ska stå i fokus. Utgångspunkten för läraren blir ett kunnande och förståelse för 
innehållsaspekter relaterat till de barn man arbetar med. Det viktiga är hur läraren ger barn 
förutsättningar att förstå sin omvärld. Centrala delar blir det som Pramling Samuelsson kallar 
för lärandets objekt dvs. mål, process och produkt. Carlgren och Marton (2000) är inne på 
samma linje men benämner företeelsen som det professionella objektet. De menar att lärarnas 
professionella objekt är lärande, med andra ord utvecklingen av olika förmågor och 
förhållningssätt hos eleverna. Läraren bör i sin undervisning förena hur och vad.  

 
Vidare formulerar Pramling Samuelsson (2006) några krav på läraren som arbetar med yngre 
barn. Läraren måste möta barn genom att involvera sig i det som upptar barn och hjälpa dem 
att se, uppfatta och erfara det man vill att barn ska lära sig något om. Hon menar att för de 
yngsta barnen är själva engagemanget och mötet det allra väsentligaste. När läraren 
kommunicerar och möter barn görs detta alltid omkring något, det vill säga läraren ger uttryck 
för världen, färdigheter eller talar om något som hon tror är viktigt. Författaren skriver att det 
är helheten i dagens olika agerande som erbjuder den bästa förutsättningen för lärande, om 
läraren förmår fokusera barns medvetande och intresse mot det aktuella innehållet. Hon 
betonad dock att: 

 
Detta betyder inte att barn endast lär i rutinsituationer och vid aktiviteter initierade av dem 
själva. Den kompetenta läraren kan få barn intresserade av nästan vad som helst, frågan är 
vilka metoder man använder, hur klimatet ser ut och hur vuxna respekterar barn som andra 
människor. (s 95) 

 
Det läraren måste ta ställning till är barnens delaktighet. Visserligen ska läraren planera, men 
det får inte bli viktigare än själva barnen eftersom det avgörande är just de personliga mötena, 
något som i sin tur hänger samman med lärarens syn på barn och vad som är kunskap samt 
vilken roll läraren har i barns lärande. Att kunna frångå sin egen planering och i stället ta in 
barnens idéer är viktigt även om man ska kunna knyta ihop lek och lärande till en helhet, som 
enligt Pramling Samuelsson (2006) är ännu en utmaning för lärarprofessionen. Det är viktigt 
att kunna se leken i lärandet och lärandet i leken och kunna bejaka och utmana båda. Den 
tredje utmaningen handlar om att utveckla utvärderingsinstrument som är i linje med 
förskolans intentioner och dess sätt att se på barnen. Det centrala är att sätta och se barnet i ett 
sammanhang. 

2.2 Tidigare/aktuell forskning 
Marja Kuisma och Anette Sandberg har gjort en enkätundersökning under hösten 2004 och 
våren 2005 bland lärarstudenter och handledare om vad professionalism är för lärare. Deras 
uppfattningar finns redovisade i rapporten Teachers’ and Student Teachers’ thoughts about 
Professionalism.  Resultatet av denna studie redovisades vid EECERA konferensen på Irland 
2005.  
 
Resultatet visar att både studenter och lärare kopplar profession med yrke och yrkesidentitet. 
Samtidigt betyder det att man innehar specialkompetenser och kunskaper. Begreppet 
professionalism uppfattades på två olika sätt, dels hur man beter sig på ett professionellt sätt 
och dels som kunskaper om när och hur lärande sker. Till kunskaper räknades även förmågan 
att arbeta i grupp och tillsammans med föräldrar. 
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De deltagande i undersökningen uttryckte att lärare arbetar utifrån läroplanens syfte. De 
dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen för att utveckla lärande. Dessutom har 
de lätt för att samarbeta med kollegor och föräldrar. De var känsliga, respektfulla och 
ansvarskännande och gav en känsla av sammanhang. Vidare ansågs det att lärare har kunskap, 
vilket ger kapacitet för barnen att få kunskap som grund för livslångt lärande. Lärande bör 
vara både roligt och meningsfullt. Den teoretiska basen gjorde det möjligt för lärare att stödja 
barnen i deras sökande efter kunskap, i deras lärande och utveckling. Lärarens fokus låg på 
barnens kapacitet, behov och utveckling. Vidareutbildning och reflektion som kollektiv 
fenomen betraktades också som viktigt. Både studenter och lärare pekade ut erfarenhet av 
yrket som viktig del av professionalism. 

 
Majoriteten av de deltagande konstaterade att lärarens professionalism skiljer sig från andra 
närliggande professioner som t.ex. barnskötares. Utbildningens längd och innehåll var ett 
område som nämndes. Att lärare står för det pedagogiska och didaktiska innehållet medan 
barnskötare har hand om omvårdnad var ett annat område. Både lärare och studenter menade 
att olika professioner kompletterar varandra och det viktigaste är att man har en gemensam 
barnsyn och arbetar mot samma mål.  
 
Studien gav dock ingen information om huruvida dessa personer agerar i praktiken i relation 
med deras framställningar eller visioner. Därför anser Kuisma och Sandberg att för att få en 
mer rättvis bild av begreppet professionalism måste man lägga till intervjuer och 
observationer för att få en djupare innebörd av begreppet professionalism. Professionalism 
måste bli fångad i aktion. Ett annat område som undersökningen inte synliggjorde var 
avsaknaden av ett professionellt språk hos studenter och lärare.  

2.3 Sammanfattning 
Betydelsen av den professionella kompetensen är komplex och olika personer har olika 
uppfattningar om vad professionalism i förskolan innebär. Det viktiga och utmärkande är ändå 
att professionella lärare har en teoretisk bakgrund som stöd för deras handlande. Hur de ser på 
barn och hur de bemöter dem anses utgöra en stor del av professionalismen. Det är viktigt att 
läraren respekterar och utgår från varje enskilt barns behov och kapacitet. Samarbete med 
föräldrar och kollegor samt dokumentation och reflektion framhävs också som viktiga 
ingredienser i professionell verksamhet. Att läraren har kunskap om när och hur lärande sker 
bedöms som mycket väsentligt och det är lärarens uppgift att utmana och vidga barnens 
referensramar. En viktig utmaning för lärarna är att kunna ta vara på lekens möjligheter och se 
dess roll i barnens lärande. Som professionell lärare i förskolan måste man kunna planera en 
aktivitet men ändå kunna frångå den för att bejaka barnens egna intressen. Att arbeta mot 
läroplanens mål är centralt för professionalismen. Det allra viktigaste är dock att läraren ser 
hela barnet och sätter det och lärandets mål i ett relevant sammanhang. 
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3. Metod 
3.1 Forskningsstrategi 
Undersökningen bygger på fallstudier av två respondenter och är kvalitativ (Denscombe, 
2000). Det innebär att målsättningen har varit att belysa det generella genom att studera det 
enskilda. Genom strategin har värdefulla och unika insikter kunnat kommas åt eftersom 
fallstudier har gett möjligheten att studera saker i detalj och gå in på djupet. Situationen har 
inte varit konstlad utan studien har genomförts i naturlig miljö. Det har också varit möjligt att 
använda flera insamlingsmetoder för att belysa ämnets komplexitet.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
I studien har två olika metoder kombinerats, dvs. metodtriangulering har använts 
(Denscombe, 2000). Varje respondent har dels observerats genom videofilmning, dels 
intervjuats efteråt. Genom att använda två olika metoder har jämförelser av båda resultaten 
kunnat göras och se om lärarens agerande i praktiken överensstämmer med vad de själva har 
för uppfattning. 
 
Observationerna var för att kunna fånga respondenterna i aktion och för att kunna identifiera 
vad som gör lärarens arbete professionellt. Enligt Stukát (2005) är observationer lämpligast 
när forskaren vill ta reda på vad människor faktiskt gör. En stor fördel är att kunskap är direkt 
hämtad från sitt sammanhang. Vidare menar Stukát att observationer ger kännedom om 
socialt samspel eller outsagd kunskap som ofta tas för givet. Det kan handla om erfarenheter 
och värderingar som kommer fram i konkreta situationer.  
 
Videofilmningen handlade om att följa en lärare under en dag i dennes yrkesliv i förskolan. 
Dagen dokumenterades genom att filma olika sekvenser där respondenten var i samspel med 
barnen. Sammanlagd finns 90 minuter inspelat material per respondent.   
 
Efter observationen intervjuades respondenten utifrån olika frågeområden med hjälp av en 
intervjuguide. Intervjuerna var för att få ett makroperspektiv dvs. respondentens synvinkel på 
vad professionalism är för något. I undersökningen har semistrukturerade (Denscombe, 2000) 
intervjuer använts för att det gav en möjlighet till följdfrågor och klargöranden, men även för 
att respondenterna då hade en chans att uttrycka känslor och upplevelser. Dessutom hade 
respondenterna tillfälle att utveckla sina tankar. Stukát (2005) menar att metodiken ger en 
möjlighet att komma längre och nå djupare. Samspelet mellan intervjuaren och respondenten 
utnyttjas till att få så fyllig information som möjligt. 
 
Frågeområden inkluderade bakgrundsinformation, kvalifikationer och erfarenheter, lärarens 
roll och samarbete med kollegor, föräldradeltagande samt läroplan. Frågeområderna har valts 
för att täcka och kunna ge svar på forskningsfrågorna. Båda intervjuerna spelades in på 
kassettband.  
 
Studierna genomfördes på förskolan där respondenterna arbetade. Anledningen till platsvalet 
var att det var viktigt att vara i den för respondenten normala miljön och för att kunna fånga 
respondenten i aktion tillsammans med barnen. Intervjuerna gjordes på en avskild plats på 
förskolan som erbjöd ostördhet. Innan studien utfördes skickades missivbrev till både 
respondenter och de berörda barnens föräldrar. Där klargjordes att det var respondenterna som 
var i fokus för undersökningen, men att det inte gick att garantera att inga barn kom med i 
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inspelningarna. Däremot var det inte barnen som skulle analyseras utan det som 
respondenterna gjorde och gav uttryck för. 

3.3 Urval 
I undersökningen har subjektivt urval använts (Denscombe, 2000). Eftersom undersökningen 
handlade om vad professionalism för lärare i förskolan är för något, var det viktigt att bara ha 
med respondenter som har lärar- eller förskolelärarutbildning. Detta betyder att barnskötare, 
vilka arbetar parallellt med lärarna, inte inkluderas i undersökningen. Båda respondenterna 
arbetar på den förskolan där författaren har haft sin placering under utbildningstiden, men inte 
på samma avdelning. I forskningen valdes att ha med respondenter som har lång erfarenhet av 
arbete inom förskolan och har således många år i yrket som förskollärare. Detta för att det 
bedömdes att de skulle ge den bästa informationen. Respondenterna arbetar på två olika 
avdelningar. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Alla videoinspelningar har granskats flertalet gånger. Vad inspelningarna visar har 
nedtecknats och renskrivits. Intervjuerna bandades in och transkriberades sedan. All material 
har lästs åtskilliga gånger med syftet att hitta mönster. Då mönster hittades ströks nyckelord 
under som sedan fick bli kategorier, såsom Samtal och Förhållningssätt. Resultatet från både 
observationerna och intervjuerna har granskats så att de stämmer överrens och där resultatet 
från båda källorna bekräftar varandra har systematiserats efter kategorierna till två teman, 
Professionalism i vardagen samt Läroplanens betydelse. Att resultaten från observationerna 
såsom intervjuerna överensstämmer även med forskningsfrågorna har kontrollerats. Resultatet 
har sedan analyserats och jämförts med litteratur vartefter slutsatser har dragits.   
 
Det är lärarnas egna tankar och åsikter som kommer fram i intervjuerna. I observationerna 
däremot har fokus legat i vad lärarna i själva verket gör och hur de uppträder. Metoden bygger 
på att kontrollera att resultatet från dessa båda insamlingsmetoderna stämmer överens med 
varandra dvs. att lärarna gör det som de säger.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet 
Reliabilitet mäter hur tillförlitligt mätinstrumentet är och huruvida resultaten blir detsamma 
om undersökningen genomförs på nytt (Denscombe, 2000). Eftersom undersökningen är 
kvalitativ och bygger på fallstudier om två enskilda respondenter kan inte en fullständig 
reliabilitet garanteras. Däremot finns det en utförlig beskrivning av insamlingsmetoderna och 
bakomliggande motiv så att en ny undersökning kan genomföras. Resultatet kan dock variera, 
men borde bero på omständigheter runt respondenterna och deras individuella uppfattningar. 

Validitet 
Denscombe (2000) skriver att ”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och 
metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra”. (s 283)  
Eftersom studien bygger på flera metoder ökar dess validitet (Denscombe). Resultaten från 
intervjuerna och observationerna ger stöd åt varandra och bekräftar dess relevans. 
Intervjufrågorna svarar på forskningsfrågorna eftersom med hjälp av dem gick det att komma 
åt det som var syftet med forskningen, med andra ord att få kunskaper om och belysa vad 
lärare erfar i sitt handlande och tänkande som professionell i förskolan. Frågorna, litteraturen 
och resultatet håller en hög konsistens.  
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3.6 Etiska ställningstaganden 
I forskningen har hänsyn tagits till de fyra huvudkraven som finns inom humanistisk-
samhällsvetenskapligt område (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

1. Informationskravet. Respondenterna har informerats genom missivbrev innan 
forskningens påbörjan om syftet med forskningen och hur forskningen kommer att 
genomföras. 

2. Samtyckeskravet. Samtycke till forskningen har inhämtats från respondenterna. De 
har även blivit upplysta om att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att 
avbryta sin medverkan när som helst. Eftersom minderåriga kunde komma med på 
videoinspelningarna hämtades samtycke till genomförandet genom företrädare, i 
detta fall genom förskolläraren. Förutsättningen till det var att undersökningen inte 
var av etiskt känslig karaktär samt skedde inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter 
och på vanlig arbetstid, vilket var fallet. Föräldrar har blivit informerade om studien 
genom missivbrev.   

3. Konfidentialitetskravet. Respondenterna har blivit garanterade att alla uppgifter om 
identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
de ej kan identifieras av utomstående.  

4. Nyttjandekravet. Information om hur forskningsresultatet skall användas har getts till 
respondenterna. De har även blivit lovade att materialet inte kommer att användas i 
andra syften än till mitt examenarbete och som en del av en internationell studie.  
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4. Resultat 
4.1 Resultatpresentation 
Bakgrundsinformation 
Forskningen genomfördes på en förskola i utkanten av staden. Förskolan har sex avdelningar, 
samtliga s.k. syskonavdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Mina respondenter arbetar på två 
olika avdelningar. Respondenterna heter något annat i verkligheten. 
 
Agneta 
På Agnetas avdelning arbetar två förskollärare med 75 % tjänst och två barnskötare, den ena 
med 75 % tjänst, den andra med 65 % tjänst. De har 19 barn inskrivna, men den dagen då 
observationen gjordes var många barn lediga eller sjuka och närvarande var endast 8 barn, 
varav två flickor och sex pojkar. Agneta är 48 år och har arbetat i förskoleverksamhet i 23 år. 
På den aktuella förskolan har hon varit sedan 1987 och på den nuvarande avdelningen sedan 
2000. Hon tog sin lärarexamen i Västerås år 1984 och arbetade först i personalpoolen. Hon 
har gått en termin barnskötarutbildning, därefter två år på förskollärarlinje. Nu får hon 
kompetensutbildning varje termin och får välja fritt från kursutbudet. Just nu går hon två 
kurser, dels om självvärdering, dels en breddutbildning. Det hon önskar gå i framtiden är 
någon datautbildning. 
 
Gunilla 
På Gunillas avdelning arbetar en förskollärare heltid, en fritidspedagog med 87,5 % tjänst 
samt två barnskötare, den ena på heltid och den andra med 87,5 % tjänst. Just nu har de 20 
barn i gruppen, fördelningen är tretton flickor och sju pojkar. Dagen för observationen fanns 
bara fyra flickor och två pojkar närvarande. Gunilla är 52 år och har arbetat i 
förskoleverksamhet i 33 år. På den aktuella förskolan har hon varit sedan 1989. Hon har även 
arbetat ett år inom skolan som idrottslärare på halvtid för år 1-3 samt halvtid som 
förskollärare i fritidshem. Sin lärarexamen tog hon 1980 i Örebro där hon gick en tvåårig 
förskollärarutbildning. Nu har hon möjlighet att välja själv sin kompetensutbildning, just nu 
går även hon breddutbildning och självvärdering. Tidigare har hon gått bl.a. om professionella 
samtal.  

Professionalism i vardagen 
Aktiviteter och medvetenhet 
Observationerna visar att en vanlig dag på förskolan består av många olika aktiviteter. De sker 
på mer eller mindre fasta tider och i en viss följd. Många barn är med på samling, fri lek, 
lunch och utevistelse. Detta kan upplevas som rutin, t.ex. på- och avklädnad i samband med 
utevistelsen, men läraren vill se det som en viktig aktivitet där barn lär sig. 

 
Man kan se det som en aktivitet att gå ut och att de lär sig någonting då och inte bara fort fort 
ut utan den rutinen är en aktivitet under dagen, det kan man lätt glömma bort, att nu måste vi 
fort gå ut, men egentligen vi har ingen tid att passa ute utan, man tar vara på dem stunder 
som någonting viktigt. (Agneta) 

 
Att vardagen består av en hel del rutiner framkommer under observationerna och i 
intervjuerna. När lärarna medverkar i en rutinmässig aktivitet t.ex. att de hjälper ett barn att 
klä på sig så ger de det barnet stor uppmärksamhet under den tiden. Det viktiga är enligt 
lärarna att de under dessa stunder ser varje barn och är intresserad av just det barnet. 
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Eftersom vi har väldigt mycket rutiner under en dag så får man försöka att ta vara på dem 
stunderna som ges typ i ett blöjbyte, prata med det barnet och att man finns hos det barnet 
just då eller när vi ska gå ut att man då kan ge var och en någonting, se varje barn. (Agneta) 
 
När jag är med barnen då ska jag vara fullt koncentrerad på dem, att titta och lyssna på dem, 
det handlar om socialt umgänge. (Gunilla) 

 
Aktiviteterna styrs och initieras många gånger av barnen själva. Detta är särskild påtagligt när 
det gäller lek, både inne och ute. Ofta frågar barnen själva om de får göra något och 
observationerna visar att lärarna då ger sin tillåtelse. Det händer också att lärarna frågar 
barnen vad de vill göra och om de vill göra något som läraren har tänkt t.ex. att duka fram 
inför maten.  

 
Barnen väljer mycket själva men vi går runt och pratar och tittar att alla har något för sig och 
ingen behöver känna sig ensam och försöker leka och driva leken vidare också. (Gunilla) 
 
Vi försöker lyssna på barnen vad dem har för intressen och snappar upp det och gör 
någonting extra runtomkring det. (Agneta) 

 
Sång är en aktivitet som förekommer ganska ofta i förskolan. Det sjungs vid samlingarna på 
den egna avdelningen men även tillsammans med de andra avdelningarna. En gång i veckan 
har förskolan en gemensam sångstund i stora lekhallen. Lärarna sjunger tillsammans med 
barnen och gör rörelser till sångerna.  

 
Musik, det kommer varenda dag faktiskt, just vid samlingen och vi har en stor sångsamling 
då hela huset träffas en gång i veckan och då trallar man och är glad, det tror jag är viktigt. 
(Agneta) 
 
Det blir ju trevligt, det är så trevligt och det som är trevligt blir man glad av, det kan sprida 
till andra, sång, målning, musik, allt och vi får med alltihop, vi gör allt. (Gunilla) 

 
Lärarnas engagemang 
Observationerna visar att lärarna leker mycket med barnen och är engagerade i vad barnen 
gör. Ofta sitter läraren på golvet tillsammans med barnen eller på en låg stol, ibland nedhukad 
så att de är i jämnhöjd med barnen. Varför man leker uttrycks på detta sätt: 

 
Lek är viktigt tycker jag, fri lek är ju ett annat sätt, så att barnen får tid med det att man 
försöker att tänka att det är viktigt, att det inte bara liksom ah de leker lite, de lär sig så 
mycket då genom leken. (Agneta)  
 
Leken, den kopplar jag till det sociala väldigt mycket. (Gunilla) 

 
Lärarna anser att deras huvuduppgift är att finnas på förskolan för alla barn, inte enbart för 
barn på den egna avdelningen. Observationerna visar att när lärarna är ute på gården hjälper 
de ofta alla barn med olika saker t.ex. att knäppa hjälmen och klättra upp för backar samt 
klätterställningar. De stannar ofta och pratar med barn och barn kommer själva fram och 
frågar efter hjälp eller bara pratar. I intervjuerna uttalar lärarna det så här:  

 
Att finnas här och vara till för alla barn … det är våra barn om man säger så. (Agneta) 
 
Man pratar med alla barnen, det är inte viktigt att det bara är avdelningen utan det är dem 
som finns ute. (Gunilla) 
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Att lärarna själva tycker att det är roligt att komma och vara på förskolan märks genom att de 
är glada, skojar och skrattar mycket, både tillsammans med barnen men även med kollegor. 
Under intervjun poängterar de hur viktigt det är att det ska vara trevligt att vara där. 

 
Vi ska se till att de får växa, att de trivs, de är glada, då utvecklas man bäst, det är jag helt 
övertygad om. (Gunilla) 
 
Det ska vara roligt att komma hit, man ska längta hit, det är roligt att vara här med oss, det är 
ett stort mål och tryggheten. (Agneta) 
 
Det känns väldigt roligt och positivt att komma hit, jag är glad varje dag när jag kommer. 
(Gunilla) 

 
Samtal 
Undersökningen visar att samtal är något som pågår hela tiden på förskolan, läraren är ofta 
involverade i en diskussion med barnen, dels genom lek och dels genom ett samtalsämne. 
Typiska situationer för samtal är lek, samling, vid mat samt på- och avklädnad. Ibland handlar 
det om frågesituationer och förklaringar, det kan antingen vara läraren som frågar barnet 
något eller barnet som frågar läraren något och får då en förklaring. Ibland vill barnen tala om 
något t.ex. vad de har upplevt och varit med om och berättar livfullt om händelsen. 

 
Vi pratar om det som händer och vi pratar om det vi äter, gott och inte gott och ibland så har 
vi varit uppdelade på förmiddagen på olika aktiviteter, då berättar vi för varandra vad vi har 
gjort och man kan berätta vad i har gjort hemma och barnen berättar, vi försöker hålla en 
trevlig stämning vid matbordet, det ska vara kul att äta, kul att umgås. (Gunilla) 
 
Vi har en samling på vår avdelning innan maten där vi går genom vad som har hänt och vad 
som händer, vilka barn som är här och räknar, var de andra är och varför de inte är i 
förskolan. (Agneta) 

 

Läroplanens betydelse 
Förhållningssätt 
Observationerna visar att lärarna uppträder väldigt lugnt, behärskat och vänligt, de instruerar 
barnen genom att förklara och visa hur de kan göra samt deltar själva i barnens aktiviteter. 
Lärarna är ofta berömmande och uppmuntrande.  

 
Barn är, de är som vi, skall visas full respekt för, små människor som inte har varit med så 
länge än, erfarenheter har dem, de har gjort en del men inte så mycket som vi, de ska fyllas 
med bra saker så att, ja de får ett bra liv, kan umgås med varandra. (Gunilla) 
 
Vi ska alltid vara och umgås, arbeta med människor och det tycker jag att man ska lära sig 
från början och då är vi förebilder. (Gunilla) 

 
Att lärarna själva uppför sig på ett trevligt sätt är uppenbart i observationerna. Men ibland 
räcker det inte med att läraren är en bra förebild utan det krävs att läraren pratar mycket med 
barnen om hur man ska vara mot varandra. Observationen visar att läraren måste hjälpa till 
när barnen inte kan lösa saker själva, t.ex. med fördelning av leksaker så att alla barn blir 
nöjda. Observationen visar även att läraren pratar med barnen om känslor vid samlingen. 
Detta styrks också genom intervju. 

 
SET jobbar vi med, vi pratar om känslor och att man är, vilka känslor som finns, att man får 
vara arg och man får vara ledsen och glad och det kommer ju dagligen för det blir ju 
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konflikter och då tar vi det då hur vi är mot varandra och så kan vi prata om det i samlingen 
sen hur vi ska vara för att vara en bra kompis. (Agneta) 

 
Omsorg och trygghet 
Att lärarnas vardag präglas av omsorg och trygghetsskapande tydliggörs i undersökningen. 
Observationerna visar att det handlar mycket om att hjälpa och ta hand om barnen, särskilt de 
yngre som ofta behöver hjälp vid olika situationer såsom påklädning, måltider och att tvätta 
av sig. Omsorg synliggörs även när lärarna ser till att barnen är ordentligt påklädda inför 
utevistelsen eller då de ser till att barnet som fryser pga. blöta vantar får på sig ett par torra. 
De yngre barnen har också ett stort behov att trygghet som tillfredställs genom att de får sitta 
ofta i knäet och hålla i handen. Ibland är barnen ledsna och behöver tröst.  

 
Hjälps åt där, en del klarar de sig själva och en del vill ha hjälp, vi hjälper dem även om de 
inte behöver ibland för det är socialt umgänge. (Gunilla) 
 
Att vi vuxna ger dem den tryggheten så att dem, ger dem ett hopp inför framtiden … att vi 
ger dem det positiva. (Agneta) 
 
Sitter hos någon som kanske behöver det mer eller också är vi liten stund här och där. Det är 
olika saker som styr var vi placerar oss. (Gunilla) 

 
Att lärarna samtalar mycket med barnen i alla tänkbara situationer märks tydligt i 
observationerna, det är ett ständigt pågående samspel mellan lärare och barn och detta fyller 
en viktig funktion. Genom att prata med barnet bekräftar läraren henne/honom och barnet 
känner sig sedd. 

 
Att vi verkligen ser alla barn är viktigt, att man ser till varje dag att man har pratat med alla 
eller hälsat på alla och tagit i dem så att de känner sig, de känner att vi ser dem. (Agneta) 
 
Framförallt att man ser alla, ser var och en för hur den är och det barnets förutsättningar. 
(Agneta) 

 
Kunskap och lärande 
Observationerna visar att barnens tillvaro på förskolan genomsyras av lärandesituationer. En 
stor del av dagen är invigt för fri lek där barnen tränar på många olika färdigheter men det 
handlar även om att tillägna sig praktiska kunskaper som att klä på sig själv eller att äta med 
kniv och gaffel. Att det finns en tanke bakom allting bekräftas i intervjuerna.  

 
Vi gör bara inte en sak utan vi vet ju varför vi gör det, en aktivitet eller en tanke eller 
någonting, det är ja, vi lär av varandra också hela tiden. (Gunilla) 
 
Det är något barnen har lärt sig sen och i hela livet förhoppningsvis, jag menar att vi lägger 
grunden för mycket kommande. (Agneta)  

 
I observationerna syns det att när lärarna leker med barnen försöker de driva fram leken 
vidare genom att säga eller fråga barnet något så att barnet får en ny ide att bygga leken på. 
Detta sågs bl.a. vid lek med mat då barnen lagade, serverade eller sålde mat till läraren. En 
annan situation var när några barn lekte med rör som kulor skulle åka genom. Då visade 
läraren barnet hur hon skulle kunde göra. 

 
Jag är en pedagogisk ledare, jag försöker att driva barnen framåt. (Gunilla) 
 
Lära dem någonting och så förståss att de även lär sig själva, att vi litar på dem så pass 
mycket att man ser dem kan, att man puschar på lite där. (Agneta) 
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Undersökningen visar att lärarna låter barnen försöka klara av så mycket som möjligt själva 
innan de ger en hjälpande hand. Detta var vanligt vid matsituationerna då barnen fick försöka 
lägga upp maten själva eller att skära frukt samt vid av- och påklädning. Att det är en 
variation i kunskapshämtandet är tydligt på detta sätt, ibland handlar det om att barnen får 
göra saker praktiskt, ibland får de något förklarat av läraren och så pratas och diskuteras det. 
Så här förklarar läraren: 

 
Du lär dig genom att se saker, du lär dig genom att pröva själv, saker som klippa jag menar 
tränar du, då lär du dig, vi pratar om saker, pratar om ja blommor och så efter ett tag så 
kommer det där, nu har jag sett en sådan där blomma, tussilago som du pratade om, dem 
snappar upp hela tiden saker som vi pratar om eller som de själva tar upp eller en kompis 
pratar om, de är väldigt vetgiriga och vill lära sig. (Agneta) 

 
Lärarna arbetade mycket med framförallt språk och matematik. Detta synliggjordes vid 
dukning där läraren först pratade med barnet om hur många tallrikar, glas etc. som skulle 
dukas fram, sedan fick barnet vara med och räkna antalet och duka. Efter maten läste läraren 
en räkneramsa och barnen fick lägga fram figurer på bordet efter i vilken ordning talet kom. 
Språk och matematik tränades även vid samlingen. Barnen fick själva försöka läsa/identifiera 
vilka namn som stod på namnskyltar och de läste flera rim och ramsor tillsammans. Barnen 
fick även räkna antalet skyltar samt kulor som hängde i ett snöre där varje kula 
representerade ett barn.  

 
Vi jobbar just nu med det här med matte lite extra, vi jobbar ju alltid med det men vi tänker 
just nu på det, matte, språk och genus är de områden som vi jobbar lite extra med och det är 
ju viktiga saker. (Agneta) 
 
Nu är det mycket matte, språk och genus som gäller och samlingarna det som syns mest det 
är väl matten men samtidigt så pratar vi ju hela tiden så språket kommer in automatiskt och 
så försöker vi vinkla det på något genussätt. (Gunilla) 

4.2 Sammanfattning 
Resultatet bygger på observationer och intervjuer med två förskollärare som har 23 respektive 
33 års erfarenhet av arbete inom förskolan. Båda arbetar med barn mellan 1 och 5 år.  
 
Undersökningen visar att förskollärarens vardag består av många aktiviteter där mycket är 
återkommande varje dag. Sådana situationer är t.ex. samling, sångstund, på- och avklädnad, 
utevistelse och lunch. Lärarna menar att situationerna ska tas vara på och är viktiga i sig för 
barns lärande och ska inte enbart ses som ren rutin. Det är också viktigt att under aktiviteterna 
vara genuint intresserad och uppmärksammad av barnen och att läraren ger varje barn egen 
tid.  
 
Det är ofta barnen som initierar aktiviteterna, detta gäller framförallt lek. Även i andra 
sammanhang utgår lärarna ifrån barnens intressen och vad de vill göra och utvecklar detta 
tillsammans. Observationerna visar att lärarna leker mycket med barnen och är engagerade i 
vad barnen gör. Lärarna ingår således i själva leken och är en del av det samtidigt som de 
försöker driva leken framåt. 
 
Lärarna anser att deras uppgift på förskolan är att vara till för alla barn, inte enbart för barn på 
den egna avdelningen. Detta innebär att lärarna pratar med alla och hjälper till alla som kan 
behöva hjälp. 
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Samtal är en ständigt pågående aktivitet. Det diskuteras, berättas, frågas och förklaras 
någonting hela tiden. Lärarna och barnen samtalar vid alla tänkbara situationer men det är 
mest framträdande vid samling, lunch och i fri lek.  
 
Lärarna poängterar att det ska vara roligt i förskolan. Detta märks också då lärarna är glada, 
skrattar och skojar mycket både med sina kollegor och med barnen. De vill att barnen ska se 
framemot att komma till förskolan och att de trivs där. 
 
Att vara en bra förebild för barnen anses viktigt. Detta innebär att läraren är medveten om vad 
de gör och hur de uppträder. Observationerna visar att lärarna är lugna, vänliga, berömmande 
och uppmuntrande. Eftersom det ändå uppstår konflikter mellan barnen är det viktigt att aktivt 
arbeta med värdegrundsfrågor.  
 
Omsorg och trygghet är stora delar av lärarnas verksamhet. De får hjälpa till mycket med på- 
och avklädnad samt vid måltiderna men omsorg betyder också att finnas till och ge trygghet 
till barnen genom att dem får sitta i knäet och hålla i handen. 
 
Lärarna arbetar mycket med olika kunskapsområden som språk och matematik. Tillfällen då 
detta tydliggjordes bäst var vid samlingarna samt vid dukning och efter maten i samband med 
att en räkneramsa lästes.  
 
Det är tydligt att lärarna jobbar med att hjälpa barn till självhjälp. Barnen fick alltid prova att 
göra saker själva innan läraren grep in. Lärarna frågade också barnen ofta om de ville ha 
hjälp. 
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5. Analys 
Professionalismen i vardagen 
Kihlström (1995) menar att professionen visar sig i det konkreta arbetet. Det är den praktiska 
verksamheten som ger ramarna till hur läraren bäst ska agera i olika situationer, men det 
praktiska kunnandet ska ta stöd av vetenskapligt förhållningssätt. Intervjuerna visar att lärarna 
har en teoretisk bakgrund tack vare sin utbildning men de har svårt att konkret säga vad de 
olika teorierna står för. Detta är även vad Kihlström har upptäckt och skriver att den 
vetenskapliga kunskapen är bristfällig hos förskollärarna.  
 
Att lärarna ändå har kunskaper i barns lärande visar sig i det vardagliga arbetet med barn. 
Både i observationer och i intervjuer framkommer att vardagen består av en hel del rutiner. 
Lärarna framhåller vikten att ta vara på dessa rutiner och att se de som lärandesituationer som 
får ta tid. Gonzales-Mena och Widmayer-Eyer (1980) menar att barns utveckling stimuleras 
bäst i vardagliga rutiner, i relationer, i upplevelser och erfarenheter samt i leken. De menar att 
läraren ska satsa tid och energi på att bygga upp hela barnets värld. Vidare menar de att för att 
barn ska utvecklas och lära sig måste de få tid. Det är väsentligt att se varje utvecklingssteg 
som viktig i sig. Resultatet visar att lärarna har kännedom om detta och arbetar på ett sådant 
sätt att varje barn har möjlighet att utvecklas efter sin takt. 
 
I en artikel i Young Children (NAEYC, 1997) skildras vad som utmärker framgångsrika 
lärare. En sak var att de dels planerar enkla aktiviteter, dels är inblandade i olika 
barnaktiviteter utan att styra. De tycker också om att leka och prata med barn i denna ålder. 
Undersökningen visar att lärarna planerar en del aktiviteter som samling och sångstund, men 
ofta är det barnen som är initiativtagare, framförallt när det gäller fri lek. Lärarna är med i 
barnens lek och är mycket engagerade i det. Ibland försöker lärarna utmana barnen och föra 
leken framåt. Gonzales-Mena och Widmayer-Eyer (1980) menar att läraren ska involvera 
barnen i saker som de är intresserade av vilket betyder att läraren ska göra saker tillsammans 
med barnen, inte för dem. Även Pramling Samuelsson (2006) skriver att läraren måste möta 
barn genom att involvera sig i det som upptar barn och hjälpa dem att se, uppfatta och erfara 
det man vill att barn ska lära sig något om. Vidare skriver hon att det är viktigt att ta in 
barnens idéer och kunna knyta ihop lek och lärande till en helhet samt att bejaka och utmana 
båda. Enligt Sheridan (2001) måste barnen bli utmanade av läraren som går bortom deras 
tidigare erfarenheter och vidgar det. Därmed måste läraren bli involverad och engagerad i 
barnens intresse av det okända och skapa situationer där barn kan förhandla, samarbeta, 
reflektera och utveckla ställningstagande och kritiskt tänkande.  
 
Detta får barn både genom lek och genom samtal. Pramling Samuelsson (2006) anser att för 
barn är själva engagemanget och mötet det allra väsentligaste. När läraren kommunicerar och 
möter barn görs detta alltid omkring något, läraren ger uttryck för världen, färdigheter eller 
talar om något som hon tror är viktigt. Resultatet av undersökningen visar att samtal är något 
som pågår hela tiden på förskolan. Barn och lärare är involverade i diskussioner och i samtal 
på många olika sätt om det som berör barnens vardag och omvärld.  
 
I Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att alla barn som deltar i 
verksamheten ska uppleva den som rolig, trygg och lärorik. Hur viktigt det är att det är roligt 
på förskolan poängteras själva av lärarna. De skrattar och skojar ofta både med barnen och 
med kollegor. På så sätt stämmer lärarna in på det som Pramling Samuelsson och Sheridan 
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(1999) anser dvs. att en del av den pedagogiska kompetensen utgörs av förmågan att känna 
empati, att bli engagerad och känna glädje i arbetet med barn. 

Läroplanens betydelse för professionalismen 
Den professionella kompetensen består av olika komponenter enligt Forslund och Jacobsen 
(2000). Den första komponenten innebär att yrkesutövaren har god kännedom om 
verksamhetens mål. Vilka mål verksamheten har är definierat i Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Att lärarna känner till målen i läroplanen kommer fram 
både i det praktiska arbetet med barnen t.ex. när det arbetar medvetet med språk och 
matematik samt i deras förhållningssätt och i intervjuerna där de klart uttalar att läroplanen 
finns i deras tankar hela tiden. Kärrby (1997) menar att förskolans pedagogiska målsättning 
utgör pedagogisk kvalitet tillsammans med förhållningssättet mellan barn och personal, 
personalens pedagogiska medvetenhet om det enskilda barnets behov samt kontakten med 
föräldrarna. 
 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) tar också upp värdet av den vuxna som förebild för 
att lära barn förståelse och respekt för andra människor samt för att förankra de demokratiska 
värden som vårt samhälle vilar på. Detta är ett viktigt arbete som lärarna jobbar med hela 
tiden. I intervjuerna säger dem att de jobbar mycket med värdegrundsfrågor bl.a. med 
arbetsmetoden SET (social emotionell träning) och att de pratar mycket med barnen även i 
andra situationer t.ex. när det uppstår konflikter. I observationerna syns det att lärarna 
försöker vara goda förebilder. Detta kommer fram i deras förhållningssätt. Lärarna är ofta 
berömmande och uppmuntrande, de är tillåtande och visar förtroende att barnen klarar att göra 
saker själva. De uppträder lugnt och behärskat, även när det handlar om eventuella 
tillsägelser. I Young Children (NAEYC, 1987) beskrivs hur framgångsrika lärare ger barnen 
fortlöpande positiv uppmuntran och försiktigt leder barn mot ett önskvärt beteende. Även 
Gonzales-Mena och Widmayer-Eyer (1980) tar upp vikten av att agera förebild för önskat 
beteende. De menar att läraren ska samarbeta och kommunicera med barnen och våga sätta 
gränser så att barnen känner tillit för vuxna. Författarna anser också att det är viktigt att finnas 
till hands och att alltid förbereda barnen om vad som kommer att hända, just för att ge barn 
säkerhet och tillit. Resultatet visar vidare att lärarna ser till att vara till hands för alla barn på 
förskolan och de förbereder alltid barnen om vad som kommer att hända genom att prata om 
det. 
 
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att verksamheten ska präglas av omsorg. 
Detta gäller både barns välbefinnande och dess utveckling. Lärarna anser att det är 
betydelsefullt att verkligen se alla barn samt deras behov och förutsättningar och att ge alla 
barn tid och trygghet. Att lärarna gör detta syns i observationerna. De pratar och bekräftar alla 
barn, hjälper dem vid behov och skapar trygghet för barnen genom att finnas där för dem. 
Gonzales-Mena och Widmayer-Eyer (1980) vidhåller att lärarna ska satsa på kvalitativ tid 
som innebär att läraren är fullständigt engagerad i det barn som samspelet pågår med eller att 
de gör sig tillgänglig utan att aktivt agera eller påbörja någon aktivitet.  
 
Intervjuerna visar att lärarna är också medvetna om att barnen lär sig i olika sammanhang och 
på olika sätt. Därför ser lärarna till att verksamheten är omväxlande med både planerade 
aktiviteter med ett uttalat mål och tillgång till fri lek där barnen själva styr innehållet. 
Pramling Samuelsson (2006) skriver om de utmaningar som lärarprofessionen i förskolan står 
inför. Hon anser att lärarna ska arbeta mer målinriktat och ämnesdidaktiskt, detta enligt den 
rådande läroplanen, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006). I arbetet ska barnens 
förmågor och innehållsaspekter stå i fokus. Det viktiga är hur läraren ger barnen 
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förutsättningar att förstå sin omvärld. Här blir mål, process och produkt centrala delar. Samma 
tankegång har Carlgren och Marton (2000) som anser att lärarens professionella objekt är 
lärande dvs. utvecklingen av olika förmågor och förhållningssätt hos barnen. Pramling 
Samuelsson (2006) menar att det är helheten i dagens olika agerande som erbjuder den bästa 
förutsättningen för lärande. Detta förutsätter att läraren förmår fokusera barns intresse och 
medvetande mot det aktuella innehållet. Vidare skriver hon att den kompetenta läraren kan få 
barn intresserade av vad som helst beroende på vilka metoder hon använder, hur klimatet ser 
ut och hur vuxna respekterar barn som andra människor. I intervjuerna kommer det fram att 
lärarna anser att barn ska respekteras som fullvärdiga människor. Lärarna tvingar aldrig 
barnen till några aktiviteter utan lockar dem genom att göra aktiviteten rolig. Aktiviteten ger 
barnen också tillgång till socialt umgänge.  
 
Både intervjuerna och observationerna visar att lärarna ger barnen möjlighet att försöka klara 
av saker själva, de kallar det för hjälp till självhjälp. Ett av Gonzalez-Mena och Widmayer-
Eyer’s principer är att barns ska få tillfällen att lösa egna problem. Det betyder att den vuxnas 
roll är att ge barnen tid och frihet att arbeta med sitt problem. Även NAEYC (1987) tar upp 
denna fråga. Där sägs att framgångsrika lärare har som ambition att hjälpa barn till självhjälp. 
Att låta barn prova och klara av saker själva ger dem erfarenheter och upplevelser, vilket är 
viktigt för lärandet. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) sammankopplar detta till 
professionalitet och menar att förmågan att skapa en miljö som erbjuder detta har att göra med 
pedagogisk kvalitet.  
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Att använda en kombinerad metod för uppsamling av empiri har gett en möjlighet att se 
professionalismen i förskolan ur olika synvinklar, dels genom att se det faktiska handlandet, 
dels få fram lärarnas tankar och åsikter om det. Eftersom syftet med metoden var att se om 
dessa två saker stämmer överrens med varandra och fokusera på det där så är fallet, var det 
några saker som föll bort från resultatet t.ex. dokumentation och föräldrasamverkan. Detta 
pga. att det var information som gavs enbart vid intervjun men som inte kunde bekräftas av 
videoinspelningen. Orsaken till att det inte kom med på videoinspelning var att endast 
sekvenser där läraren var i något slags samspel med barnen spelades in.  
 
För att få en mer komplett bild av lärarens vardag och professionalismen måste 
videofilmningen omfatta alla situationer i verksamheten som läraren är involverad i. Detta 
innefattar således även föräldrakontakter, samarbete med kollegor t.ex. planering samt arbete 
med dokumentation och uppföljning av det. Detta kräver flera dagars inspelning.  
 
Resultatet avspeglar enbart vad som hände under denna dag. Alla dagar ser inte likadana ut 
utan beror på vilka barn och vuxna som är närvarande just då och hur personerna mår. När 
inspelningarna gjordes hade båda avdelningarna ovanligt få barn närvarande. Många var 
antingen sjuka eller lediga. På den ena avdelningen var det nästan lika många vuxna som 
barn. Detta berodde på att det fanns en praktikant från skolan där samt en förälder som var på 
besök. Detta ledde till att läraren arrangerade vissa situationer t.ex. måltiden på ett annorlunda 
sätt än normalt för att hon ville att det skulle fungera bra för mig som observatör.  
 
Hur respondenterna agerade under inspelningar kan också ha blivit påverkat av mig som 
observatör (Denscombe, 2000), att de ville ge ett bra intryck eller såsom de själva uttryckte 
det, kände sig besvärade och tillgjorda inför kameran, eftersom de inte var vana vid sådana 
situationer. Att ha en bandspelare med vid intervjuer kan också ha uppfattats som obehagligt 
av respondenterna. Min uppfattning är dock att en rättvis bild av respondenterna har fångats in 
och att de tankar och åsikter som framkom är tillförlitliga.  
 
Fördelen med observationerna var att det var möjligt att se vad respondenterna i själva verket 
gjorde genom att de fångades i aktion (Stukát, 2005). Empirin var således hämtad från en 
verklig situation och ingick i ett sammanhang. Nackdelen var att det var tidskrävande både 
vad gäller själva inspelningstiden och efterarbetet. Fördelen med semistrukturerade intervjuer 
var att en mer detaljerad och fyllig data kunde förväntas, eftersom det möjliggjorde att 
följdfrågor och exemplifiering kunde användas. Dessutom var det viktigt att få fram 
respondenternas genuina tankar, därför delades inte frågorna ut i förhand. Även här var 
nackdelen att det var tidskrävande och fordrade större planering och efterarbete. 
 
Bandinspelningar, både ljudupptagning och videoupptagning erbjöd en permanent och allsidig 
dokumentation, eftersom det är något som kvarstår och som det går att återkomma till samt att 
det gick både att lyssna på vad respondenterna sade och titta på vad de gjorde. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet påvisar att lärarna har stor kunskap om barn och deras utveckling. De sätter barnen 
i fokus och utgår från deras behov och kapacitet. Barnen är ofta initiativtagare till olika 
aktiviteter och lärarna engagerar sig i barnens intressen. De leker, samtalar, hjälper till vid 
behov och skapar trygghet och trevnad för barnen, allt detta med läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2006) i bakhuvudet. Resultatet tyder på att lärarna har en stor 
medvetenhet om vad som förväntas av dem från samhällets sida. De är även medvetna om hur 
stor betydelse de själva har för barnens utveckling. Jag tolkar att lärarna har som mål att skapa 
en miljö för barnen som möjliggör lärande i trivsam samvaro med andra barn och vuxna. Just 
det sociala samspelet värderas högt och att barnen lär sig att umgås med andra under trevliga 
former med förståelse och respekt. I det arbetet är lärarna viktiga som förebilder. Deras 
förhållningssätt genomsyrar hela verksamheten. Jag anser att resultatet stämmer väl överens 
med vad litteraturen och tidigare forskning visar.  
 
Samtal är något som förekommer i stor utsträckning på förskolan och förtjänar lite extra 
uppmärksamhet. Lärarna kommunicerar precis som Gonzales-Mena och Widmayer-Eyer 
(1980) förespråkar genom att alltid prata direkt till barnet och genom att vara tydliga med ord 
och kroppsspråk. Detta har att göra både med respekt och med delaktighet. Om barn ska 
känna att de är fullvärdiga människor värda att respekteras är det viktigt att inte prata över 
huvudet på dem. Då känner barnet också delaktighet. Det gäller även att undvika missförstånd 
som ofta uppstår pga. att den vuxna är otydlig och kanske ger dubbla budskap eller använder 
ironi. Att läraren arbetar med barns delaktighet och inflytande är viktigt. Då sätter man barnet 
i ett sammanhang som enligt Pramling Samuelsson (2006) är centralt för lärarprofessionen. 
 
Det som i detta examensarbete skiljer sig från tidigare forskning var lärarnas inställning mot 
andra närliggande professioner t.ex. barnskötare. I intervjuerna kom det fram att lärarna ansåg 
att de varken hade andra uppgifter eller ansvarsområden som hade med barngruppen att göra 
än det som barnskötarna hade, dvs. lärare och barnskötare hade samma pedagogiska ansvar 
och arbetsuppgifter. Detta är intressant och frågan är givetvis om resultatet är unikt för den 
här förskolan eller om det ser ut så i allmänhet, trots att tidigare forskning visar motsatta 
resultat.  
 
I undersökningen framkom det även att lärarna inte hade några teorier som de byggde sin 
pedagogiska verksamhet på. Visst hade de läst om teorier i utbildningen, men det var inget de 
kom ihåg. Trots det hade de stor kunskap om barn och deras lärande. Hur kommer detta sig? 
Enligt en av lärarna hade hon lärt sig arbetssättet av andra lärare innan hon gick sin 
utbildning, då hon själv arbetade som barnskötare. Sedan fick hon bekräftelse på utbildningen 
att arbetssättet var ”rätt”. Innebär detta att läraren arbetar efter beprövad praxis eller det som 
kallas för tyst kunskap och hur kommer det sig att de andra hade rätt kunskaper? Detta är en 
intressant fråga, hur stor betydelse har alla teorier egentligen? Eller är erfarenhet viktigare? 
Jag anser att teorierna är grunden, de väcker tankarna och funderingarna, men teorier i sig 
räcker inte, utan för att det ska bli till något att stå på måste erfarenheter läggas till. Precis 
som Alexandersson (1995) menar att en professionell lärare tar utgångspunkt i egna 
kunskaper och erfarenheter och därefter analyserar och värderar de handlingsalternativ som 
står till hands för att sedan välja det bästa alternativet som leder till att barnet lär och 
utvecklas.  
 
Jag anser att syftet med undersökningen är uppfyllt, då resultatet visar vad läraren erfar i sitt 
handlande och tänkande som professionell i förskolan. Forskningen har gett kunskaper om hur 
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lärare ser på sig själva i yrket i förskolan samt vad är det som gör förskolelärare professionella 
i sitt arbete med barn.  

6.3 Praktisk yrkesrelevans 
Uppsatsen har gett en större inblick i lärarens vardag och verksamhet i förskolan. Den ger 
stöd och ett bra underlag för den egna kommande yrkesutövningen. Resultatet visar tydligt 
hur viktigt det egna förhållningssättet är och att värdegrundsfrågor har en stor plats i 
förskolan. Det är där man lägger grunden för att förankra våra demokratiska värden. 
Resultatet visar att lärarna i förskolan arbetar professionellt och det är viktigt att 
uppmärksamma detta. Både för att höja statusen för lärarna som arbetar med yngre barn och 
för att förbättra deras arbetsvillkor samt höja lönerna. Hur barn växer upp påverkar deras 
framtid. Förskolan är en stor del av många barns vardag och genom att ha kompetent och 
professionell personal säkras kvalitén, så att barn får en trygg, rolig och lärorik uppväxt. 

6.4 Slutsatser 
Professionalismen i förskolan visar sig i lärarnas agerande tillsammans med barnen samt i 
deras kunskaper och förhållningssätt. Läroplanen har stor betydelse för verksamheten och 
lärarna arbetar mycket med värdegrundsfrågor, men även med ämnen som språk och 
matematik. Professionella lärare i förskolan står för omsorg och trygghet samt för kunskap 
och lärande. 
 
Att lärarna engagerar sig i barnen och deras intressen är viktigt samt att lärarna ser alla barn 
och bekräftar dem. Samtal är centralt, dels som socialt umgänge, dels för lärande. De dagliga 
aktiviteterna som förekommer i förskolan är viktiga eftersom barn utvecklas bäst i vardagliga 
rutiner, i relationer, i upplevelser och erfarenheter samt i leken. 

6.5 Nya forskningsfrågor 
Det som inte framkom så tydligt i undersökningen var hur lärarna arbetar professionellt med 
dokumentation. I hur stor utsträckning arbetar förskolorna med dokumentation och med 
vilken slags dokumentation? Hur aktiva är barnen själva i dokumentationen och framför allt, 
vad görs med det sen? På vilket sätt använder man materialet? Detta kan vara intressant att få 
större kunskap om. 
 
Ett annat område att arbeta vidare med är föräldrasamverkan. Hur stor inflytande har 
föräldrarna i de egna barnens verksamhet och på vilket sätt kan de påverka? Hur viktigt är det 
med föräldrasamverkan och vilka konsekvenser blir det? 
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  Bilaga 1 

En studie om lärarnas uppfattningar om professionalism i förskolan. 
 
 
 
Bästa förskollärare! 
 
Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap och Uppsala 
universitet, Institutionen för Lärarutbildningen har påbörjat ett arbete med att studera 
professionalism i förskolan och i förskoleklassen. Detta bygger på European Early Childhood 
Education Research Association konferensen på Malta år 2004 då en internationell 
nätverksgrupp av lärarutbildare och forskare bildades. Nätverksgruppen bestämde att 
undersöka vad professionalism kan vara för lärare som arbetar med barn i åldrarna 1-6 år. I 
andra mellan- och sydeuropeiska länder vill kvinnorna börja arbeta ute på arbetsmarknaden. 
En förutsättning för detta är att bygga en välfungerande pedagogisk verksamhet med 
kompetenta lärare i förskolan. Detta har vi redan i Sverige och det är därför viktigt att 
undersöka hur lärare i svenska förskolor och förskoleklasser ser på sig själva i yrket i ett 
internationellt perspektiv. Denna studie kommer således att ingå i ett internationellt 
forskningsprojekt. 
 
Jag heter Stina Pettersson och går på Mälardalens Högskola, där jag läser min sista termin på 
lärarprogrammet. Jag skriver mitt examensarbete som handlar om professionalism med 
inriktning mot de yngre barnen och arbetet kommer att ingå i detta internationella projekt. 
Eftersom X förskola är min partnerskola har jag valt att göra studien här. Studien kommer att 
bygga på videofilmning – en dag i lärarens yrkesliv i förskolan. Därefter intervjuas läraren 
utifrån olika frågeområden. Till undersökningen behöver jag 2-3 förskolelärare i olika åldrar 
och som har olika antal år i yrket. Detta för att jag ska få en mer komplett bild av 
uppfattningar om professionalism. Resultatet av undersökningen kommer att bli en offentlig 
handling som kommer att presenteras i en C-uppsats, men all information kommer att 
behandlas helt konfidentiellt, varken lärarna eller förskolan kommer att kunna identifieras. 
Deltagandet är frivilligt och läraren kan avbryta sitt deltagande när som helst. 
 
Undersökningarna kommer jag att genomföra under vecka 10 på måndag, tisdag och onsdag. 
Besked om du vill delta vill jag ha senast fredagen den 23 februari. 
 
Jag hoppas att detta låter intressant och att Du vill medverka i detta viktiga projekt! 
 
Tack på förhand! 
Om du önskar ytterligare upplysningar om studien får du gärna kontakta mig på 016-264 33 
eller 0706 49 49 08. Det går också att mejla till spn03006@student.mdh.se. Min handledare 
Anette Sandberg, lektor i pedagogik, svarar också på frågor angående projektet. 
 
Stina Pettersson Anette Sandberg 
Student  Handledare 
016-264 33  021-10 14 04
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En studie om lärarnas uppfattningar om professionalism i förskolan. 
 
 
Hej alla föräldrar! 
 
Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap och Uppsala 
universitet, Institutionen för Lärarutbildningen har påbörjat ett arbete med att studera 
professionalism i förskolan och i förskoleklassen. Detta bygger på European Early Childhood 
Education Research Association konferensen på Malta år 2004 då en internationell 
nätverksgrupp av lärarutbildare och forskare bildades. Nätverksgruppen bestämde att 
undersöka vad professionalism kan vara för lärare som arbetar med barn i åldrarna 1-6 år. I 
andra mellan- och sydeuropeiska länder vill kvinnorna börja arbeta ute på arbetsmarknaden. 
En förutsättning för detta är att bygga en välfungerande pedagogisk verksamhet med 
kompetenta lärare i förskolan. Detta har vi redan i Sverige och det är därför viktigt att 
undersöka hur lärare i svenska förskolor och förskoleklasser ser på sig själva i yrket i ett 
internationellt perspektiv. Denna studie kommer således att ingå i ett internationellt 
forskningsprojekt. 
 
Jag heter Stina Pettersson och går på Mälardalens Högskola, där jag läser min sista termin på 
lärarprogrammet. Jag skriver mitt examensarbete som handlar om professionalism med 
inriktning mot de yngre barnen och arbetet kommer att ingå i detta internationella projekt. 
Eftersom denna förskola är min partnerskola har jag valt att göra studien här. Studien kommer 
att bygga på videofilmning – en dag i lärarens yrkesliv i förskolan. Därefter intervjuas läraren 
utifrån olika frågeområden. Det är förskolläraren som står i fokus i denna undersökning och 
det är förskolläraren som kommer att filmas och analyseras. Dock kan jag inte garantera att 
inga barn kommer med på filmen. Resultatet av undersökningen kommer att bli en offentlig 
handling som kommer att presenteras i en C-uppsats, men all information kommer att 
behandlas helt konfidentiellt vilket betyder att varken läraren, eventuella barn eller förskolan 
kommer att kunna identifieras. 
 
Undersökningarna kommer jag att genomföra under vecka 10 på måndag, tisdag och onsdag.  
 
Om du önskar ytterligare upplysningar om studien får du gärna kontakta mig på 016-264 33 
eller 0706 49 49 08. Det går också att mejla till spn03006@student.mdh.se. Min handledare 
Anette Sandberg, lektor i pedagogik, svarar också på frågor angående projektet. 
 
Stina Pettersson Anette Sandberg 
Student  Handledare 
016-264 33  021-10 14 04 
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Intervjuguide 
Bakgrundsinformation 

Antal avdelningar på förskolan: 

Åldersgrupp på den undersökta förskoleavdelningen: 

Antalet barn på den undersökta förskoleavdelningen: 

Flickor:  Pojkar: 

Personalen på den undersökta förskoleavdelningen: 

Antal förskollärare: 

Antal barnskötare: 

Annan utbildning: 

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 och var? 

Vilken kompetensutbildning har du fått? 

Hur ofta får du kompetensutbildning? 

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 samarbete med kollegor 

Vilken är din huvuduppgift på din förskola? 
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Vilken är din roll på förskolan? 

Vilket ansvar har du på din förskola? 

Beskriv en vanlig dag på förskolan. 

Vilka områden anser du vara det viktigaste i ditt arbete? 

Varför är det viktigast? 

Hur arbetar ni? 

Föräldradeltagande 

Beskriv ditt arbete tillsammans med föräldrarna. 

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 riktlinjerna i förhållande till ditt arbete. 

Beskriv dina tankar om den lokala arbetsplanen i förhållande till ditt arbete. 

Vilka kunskapsområden anser du vara viktiga i ditt arbete för att främja barnen i deras lärande 

och utveckling? 

• Matematik 

• Natur 

• Språk 

• Lek 

• Lärande 

• Medier, IKT 

• Skapande uttrycksformer 

Varför anser du dessa vara så viktiga? 

Hur vet du att barn lär sig? 

Är det något mer som du vill tillägga? 
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