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Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lärare i förskolan ser på 
professionalism och hur det återspeglas i arbetet. Syftet var även att öka förståelsen för 
den professionella förskollärarens betydelse för förskolans verksamhet. Undersökningen 
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deras uttryckta tankar kring professionalism. Undersökningen är genomförd på en förskola 
där två olika avdelningar var medverkande. Studien baseras på förskollärarnas 
individuella roll därför var inte antalet förskolor avgörande för att kunna besvara 
forskningsfrågorna i undersökningen. I resultatet framkom det att förskollärarna var 
medvetna om sitt pedagogiska ansvar för förskolans verksamhet och att det framgår av 
deras praktiska handlande. Förskollärarna hade dock svårt att sätta ord på vad de faktiskt 
gör i sitt arbete tillsammans med barnen. Genom litteratur och observationer har 
förståelsen ökat för att varje område i förskolans verksamhet har betydelse för 
förskollärarens professionalism och att förskollärarens kompetens är avgörande för att 
förskolans verksamhet utvecklas. 
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1. Inledning 
I dag talas det alltmer om behovet av professionalism i förskolan. Vi anser att det är viktigt att 
lärare kan sätta ord på sina tankar och sitt handlande. Vidare menar vi att professionalism är 
ett viktigt ämne på grund av att läraryrket är så komplext och att lärare alltid behöver 
utvärdera sitt förhållningssätt gentemot barngruppen samt hur tankar och agerande blir en 
helhet.  Miljön har stor betydelse för kvaliteten och den pedagogiska verksamheten i 
förskolan, den är även avgörande för barns utveckling och lärande. Förskollärarens 
professionella roll i verksamheten är att se till att miljön är utformad så att alla barns 
individuella behov tillgodoses. Utbildningsdepartementet (2006) skriver att förskolan ska 
främja lärande, det förutsätter att arbetslagen har en aktiv diskussion kring begreppen 
utveckling och lärande. Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) menar att en professionell 
förskollärare alltid måste reflektera och planera kring sin verksamhet för att barnen ska få 
möjlighet till att vara delaktiga och aktiva i sitt lärande. Vår erfarenhet är att lärare idag har 
lätt för att fastna i gamla spår och att de gör samma saker år efter år utan att stanna upp och 
reflektera kring varje barngrupps olika behov, samt att förskolan inte följer med i samhällets 
utveckling. Vi anser att professionella förskollärare måste kunna se världen i ett brett 
perspektiv och plocka in aktuella delar i förskolans verksamhet och anpassa dessa till 
barngruppen.  
 
Denna undersökning deltar i en fortsättningsstudie om professionalism där förskollärare i 
förskolan och förskoleklass intervjuas och observeras. Syftet med fortsättningsstudien är att få 
kunskap om och belysa vad lärare erfar i sitt handlande och tänkande som professionell i 
förskola och förskoleklass. Studien handlar om att undersöka, definiera och beskriva lärarens 
professionalism utifrån olika kvalitetsaspekter. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i förskolan ser på professionalism och 
hur det återspeglas i arbetet. Syftet är även att öka förståelsen för den professionella 
förskollärarens betydelse för förskolans verksamhet. 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 
Vad innebär begreppet professionalism? 
 
Vilka faktorer spelar en avgörande roll för lärarens professionalism? 
 
Hur ser lärare i förskolan på professionalism inom yrket? 
 
Vad har lärarens professionalism för betydelse för förskoleverksamheten? 
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1.3 Begreppsdefinitioner  
 
Professionalism 
Vår tolkning av professionalism är att ha kunskap om barns utveckling samt en förståelse för 
barns omvärld. Professionalism är också att förstå och att ständigt arbeta och utveckla sin 
yrkesroll. 
 
Enligt Maltèn (2005) är professionalism ett begrepp som betyder olika för olika människor. 
Han menar att människors olika erfarenheter avgör synen på professionalism. Forslund (1998) 
anser att professionalism innebär att kunna hantera sina kunskaper och färdigheter för att 
uppnå goda resultat i arbetet. Professionalism innebär enligt Rhöse (2003) ett kontinuerligt 
reflekterande över sina erfarenheter och att det som reflekteras kopplas ihop med sina egna 
handlingar. 
 
Förskollärare och lärare i förskolan är en benämning på personal med antingen förskole- eller 
lärarexamen som arbetar i förskolan. 
 
  

2. Litteraturgenomgång 
2.1 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
Lpfö 98, är en förordning som regeringen utfärdat och som ska följas av dem som arbetar 
inom sektorn. I Lpfö 98 beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och 
riktlinjer för arbetet. I förskolans läroplan anges mål som förskolan ska sträva efter att uppnå 
när det gäller barns utveckling. Förskolans läroplan är till för den pedagogiska verksamheten 
som bedrivs på förskolan, men den är även till för att kunna utvärdera och bedöma 
förskolornas kvalitetsarbete (Skolverket, 2006). Vidare skriver Skolverket (2006) att 
läroplanen för förskolan, Lpfö 98 formulerar de mål och riktlinjer som förskolan ska arbeta 
efter, men att läroplanen för förskolan inte tar upp hur dessa mål ska uppnås. Denna fråga 
lämnas till de professionella lärarna som arbetar aktivt i förskolans verksamhet. Den 
professionella förskolläraren har som ansvar att förskolan ges förutsättningar att uppfylla de 
mål som Lpfö 98 har som riktlinjer. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är 
förskollärarens professionalism i arbetet avgörande för kvaliteten på förskolan och de menar 
att den miljö som lärarna i förskolan skapar avgör verksamhetens och förskolans kvalitet. 
Varje förskola är skyldig att arbeta fram sin egen lokala arbetsplan som bygger på det som 
läroplanen för förskolan står för och det är viktigt att den arbetsplanen kontinuerligt 
utvärderas så den hålls aktuell och levande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
 
I läroplanen för förskolan lyfts vikten av personalens betydelse för barns utveckling fram. 
Utbildningsdepartementet (2006) menar att personalen i förskolan har ansvar för att alla barn 
ska få stimulans att kunna öka sin kompetens och utvecklas på egen hand. De ska ges 
förutsättningar att själva kunna vidareutvecklas genom vägledning av de vuxna. Det är därför 
väldigt viktigt att personalen på förskolan arbetar professionellt och barnen får en bra förebild 
att se upp till (Skolverket, 2005).  
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Innan förskolan fick en läroplan kunde förskollärarna fokusera på endast ett innehåll i 
verksamheten och utesluta andra. Efter det att förskolan fått en läroplan är detta inte längre en 
möjlighet då förskolans pedagogiska verksamhet ska innefatta samtliga innehållsaspekter där 
barn ska kunna uttrycka sina tankar och upplevelser på ett mångfaldigt sätt (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999). Regeringen (2004/05:11) skriver även om detta. De 
framhåller att genom att förskolan fått en läroplan har det pedagogiska uppdraget förtydligats 
och verksamheten har fått mer specificerade mål. Genom detta har det därför börjat fokuseras 
mer på personalens professionalism och de menar att det pedagogiska ledarskapet har stor 
betydelse för en väl fungerande förskola.  
 
Läroplan för förskolan upplevs ge status och erkännande åt förskolan och många lärare tycker 
att de genom Lpfö 98 fått bekräftelse på att de arbetar på rätt sätt samt känner att de nu kan 
sätta ord på verksamheten menar Johansson (2003). Vidare menar hon att förskollärarna 
måste sätta sig in i läroplan för förskolan och reflektera över sin egen verksamhet medför fler 
diskussioner med kollegor om utvecklandet av verksamhet samt tillfällen att tänka till om sina 
egna värderingar vilket är viktiga delar i det professionella arbetet. Trots detta påvisar 
Johansson (2003) att det kommer att krävas ett omfattande arbete för att göra läroplanen för 
förskolan till ett naturligt redskap i förskolans verksamhet. Lpfö 98 har ännu inte fått något 
riktigt genomslag i det vardagliga arbetet och det finns stor brist på kompetens och förmåga 
ute i förskolorna fortfarande. Det är av vikt anser Johansson (2003) att ta till sig läroplanen för 
förskolan som ett hjälpmedel och anpassa den till den egna verksamheten för att kunna 
utveckla arbetet i förskolan framåt. 
 
 

2.2 Tidigare/ aktuell forskning 
Marja Kuisma och Anette Sandbergs rapport Teachers’ and Student Teachers’ thoughts about 
Professionalism. genomfördes hösten 2004 och våren 2005. Vid en European Early 
Childhood Education Research Association (EECERA) konferens på Malta bildades en 
internationell nätverksgrupp av forskare och lärarutbildare som bestämde att undersöka vad 
professionalism kan vara för lärare som arbetar med barn mellan 1-6 år eller med enbart en 
åldersgrupp. Målet med studien var att undersöka, identifiera och beskriva hur studenter och 
lärare tolkar begreppet professionalism och hur de förstår professionalism i ett institutionellt 
sammanhang. Studien genomfördes genom att studenter och handledare deltog i en 
enkätundersökning. Eftersom studien byggdes på en enkätundersökning gavs ingen 
information om hur människor arbetade praktiskt utan all tyngdpunkt låg på deras svar på 
frågorna. Det som framkom av studien var att svaren ibland var svårtolkade och att 
professionalism måste studeras mera och att den då riktas mot förskollärarnas praktiska 
agerande.  Studien redovisades vid EECERA konferens på Irland 2005. Studien visade på 
aktuella vilkor inom förskolan och gav upphov till tankar om nödvändig kunskap och 
kompetens hos förskollärare. Nätverksgruppen beslöt 2006 att det skulle genomföras en 
fortsättningsstudie. 
 

Vad innebär begreppet professionalism?  
Professionalism är ett begrepp som det inte finns något direkt svar på vad det innebär. Olika 
människor, med olika erfarenheter har olika syn på vad professionalism eller professionell 
lärarkompetens betyder. En forskare och en lärare kan ha olika syn på vad professionalism är 
och vad det innebär (Maltèn, 1995). 
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En huvudfråga när det gäller professionalism är: Hur ska jag hantera mina kunskaper och 
färdigheter för att uppnå goda resultat i arbetet? På 1950- och 60-talet genomfördes 
betydelsefull forskning om professionalism, agerande och utveckling. De kriterier som det då 
studerades kring används fortfarande inom forskningen (Forslund, 1998). Dessa komponenter 
är följande: 

• Personligt engagemang 
• Bred kunskap 
• Lojalitet 
• Arbetets vikt för samhället (Forslund, 1998). 

 
Dessa kriterier utgör en grund som lärare i förskolan ska beakta och ta ställning till i sitt 
professionella arbete. De bör beaktas som delar i en process där de i olika grad uppfylls och 
samvarierar med varandra. Vidare talas det om vad som kännetecknar professionalism, vad de 
professionella ska göra och hur detta ska göras för att det ska bli så bra som möjligt. Det 
skrivs även om de faktorer som är avgörande i yrkesutövandet och som är relaterade till sin 
yrkeskompetens. Kategorierna är även väsentliga för arbetets utförande samt för de 
utgångspunkter och förutsättningar som finns för arbetet (Forslund, 1998). Kategorierna är: 

• Mål 
• Etisk kod 
• Systematisk teorigrund 
• Metoder 
• Utvärdering (Forslund, 1998). 

 
I förskollärarens pedagogiska kompetens bör det finnas förmåga att skapa en miljö som 
erbjuder rika möjligheter till olika erfarenheter och upplevelser där barn blir engagerade 
genom att delta i lekar och aktiviteter med andra barn och vuxna. I den pedagogiska 
kompetensen, det vill säga att förskollärare har både en teoretisk och praktisk kunskap, ingår 
en 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 hos 
förskolläraren är viktigt för det pedagogiska arbetet. Att lärare i förskolan har kunskaper och 
intressen inom olika områden är en självklarhet då det alltid är lättare att förenkla 
kommunikationen med barnen om läraren själv har kunskapen. Det blir lättare att förmedla 
och hjälpa barnen att utveckla en förståelse om läraren har hög kunskap inom ämnet. De bästa 
kännetecken på en professionell förskollärare är att både ha en ämneskompetens samt ha en 
gedigen förståelse för barn och deras värld (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  
 
Vidare skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att forskning har kommit fram till 
att sättet att utforma miljön har stor betydelse för den pedagogiska verksamheten och dess 
kvalitet. De menar att den miljö som råder i verksamheten avspeglar pedagogernas 
professionalism i deras arbete. Vidare påvisar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att 
de förhållanden som råder i miljön är avgörande för barnens utveckling och lärande. Det som 
anses vara av mest betydelse är förhållningssättet mellan barn och lärare. Förskollärarens 
lyhördhet och engagemang i arbetet samt dess kunskaper om hur barn lär och en medvetenhet 
och ett syfte bakom det innehåll förskolläraren vill att barnet skall lära om är viktigt i sitt 
professionella arbete. Förskollärarens professionalism har stor betydelse för förskolans 
kvalitet. Med kvalitet i förskolan menar Kärrby m.fl. (2003) att förskolan styrs av nödvändiga 
regler och mål som är uppbyggda utifrån sociala och kulturella värderingar, som i sig är 
bundna till barnens egen bakgrund och erfarenheter. I förskolan knyts dessa samman till olika 
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begrepp som sedan ska försöka uppnås. Dessa begrepp, värderingar, föreställningar utgör 
tillsammans grunden till utveckling och lärande. Förskolan ses som en pedagogisk 
verksamhet där motivation, lärande, utveckling och arbetssätt utgör grunden för värdering av 
kvalitet. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att när den pedagogiska kvaliteten 
bedöms och utvärderas måste den alltid sättas i relation till verksamhetens mål, samt hur dessa 
mål uppnås i relation till individuella barns önskningar och egna mål för lärandet. Att barn får 
lust att lära i en förskola med hög kvalitet avgörs av förskollärarens professionalism, lärarens 
attityder och förhållningssätt gentemot barnen.  
 

Kompetens 
En viktig faktor för professionalism i förskolan är enligt Skolverket (2005) att personalen på 
förskolan har en högskoleutbildning. De framhåller att, för att verksamheten skall kunna 
utvecklas och uppnå en hög kvalitet krävs det att de anställda som arbetar i förskolan har en 
bra utbildning. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 skrivs att i förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns behov och utveckling (Utbildningsdepartementet, 2006). 
Skolverket (2005) menar att kunskap om barns utveckling och lärande samt en förståelse för 
hur det går att omsätta sin kunskap till handling är nödvändigt för att kunna arbeta efter Lpfö 
98. För att uppnå Lpfö 98s mål är det viktigt att personalen har kunskap dels om hur barn lär, 
dels om barns sätt att tänka och resonera om det innehåll som de skall utveckla förståelse om. 
De anställda på förskolan måste också kunna planera och genomföra en genomtänkt 
verksamhet där både det enskilda barnet och barngruppen får sina behov tillgodosedda. Det är 
även viktigt att lärare i förskolan hela tiden granskar och vidareutvecklar sin verksamhet. 
Skolverket (2005) anser att de som arbetar i förskolan måste ha en högre utbildning för att ha 
denna kompetens och klara av att utföra uppgiften. Regeringen (2004/05:11) skriver även de i 
sin proposition att lärare med lärarexamen bör ha det pedagogiska ansvaret i förskolan för 
barns utveckling och lärande.  
 
Kärrby m.fl.(2003) skriver att det professionella ansvaret för vad som händer i förskolan har 
ökats och de menar att detta är för att verksamheten inte styrs av regler utan av mål. I och med 
detta får lärarna mer frihet till utforma sitt pedagogiska arbete och fatta egna beslut. Lärare i 
förskolan ses idag som huvudaktörer när det gäller att förändra förskolans roll och 
utvecklandet av samhället. Lärarförbundet betonar även de förskollärarnas ansvar för 
förskolans verksamhet och de menar att det är förskolans uppgift att skapa möjligheter och 
tillfällen för ett livslångt lärande. Vidare menar lärarförbundet att verksamheten i förskolan 
har blivit svårare och mer komplicerad. Lärare har fått ett större ansvar för att tolka och 
utforma lärandemiljön efter läroplanen för förskolan, Lpfö 98 än tidigare. I och med detta har 
yrket professionaliserats och därför är det ännu viktigare än tidigare att det finns välutbildad 
personal i förskolan som kan styra det stora ansvar som förskolan har.  
 

Förskollärarens grundsyn och professionalism 
Idag talas det mycket om professionalism i diskussioner som rör skolan och ofta tas det upp 
att lärarna inte är tillräckligt professionella anser Carlgren & Marton (2000). Det råder 
oklarheter i samhället om vari lärarnas kompetens består och den bilden förstärks av att även 
lärarna själva har svårt att se och sätta ord på det som de gör och uträttar i sin yrkesroll. Ofta 
tycks det som att lärarens styrka ligger som en medfödd förmåga eller så har lyckliga 
omständigheter lett till framgång (Carlgren & Marton, 2000). 
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Att förskollärare blir medvetna om sitt eget dagliga agerande i barngruppen är ett viktigt steg 
mot att kunna säkra kvaliteten i förskolan och att använda observationer som riktar 
uppmärksamheten mot personalen. Detta är ett sätt för att börja reflektera över sitt eget 
agerande menar Holmlund och Rönnerman (1995). Ofta diskuterar lärarna i arbetslaget om 
hur de vill att verksamheten ska bedrivas, men många gånger stannar det upp där och det blir 
sällan uppföljt om det som faktiskt händer i verksamheten stämmer överens och blir som det 
som personalen från början ville och satte som mål. Det är viktigt menar Holmlund och 
Rönnerman (1995) att oavsett hur förskolläraren tror att arbetslaget och verksamheten 
fungerar så är det betydelsefullt att ta reda på om det som görs och det som tror sig görs är  
det som verkligen inträffar.  
 
Den viktigaste faktorn som avgör om en förskola håller hög kvalitet handlar främst om 
förskollärarnas inställning och grundsyn. En professionell lärare i förskolan måste hela tiden 
tänka igenom sitt handlande och bedöma om det stämmer överens med hans/hennes ideal. 
Den viktigaste faktorn i det pedagogiska arbetet är förskollärarens personlighet, därför är det 
nödvändigt att de vuxna som utför pedagogiskt arbete har ett reflekterande förhållande till sig 
själva. Att utveckla en yrkesmässig medvetenhet kräver förmåga till reflektion över det egna 
arbetet samt att läraren ständigt tänker igenom så att han/hon kan svara på frågan: vem är jag 
som yrkesperson? En bra förskola har vuxna med en genomtänkt pedagogisk grundsyn och en 
tydlig identitet som människa och förskollärare anser Fagerli, m fl. (2001).  
 
Även Åhs (1998) skriver om vikten av en förskollärares grundsyn. Åhs (1998) påvisar att hur 
vi ser på människan har en avgörande betydelse för hur vi uppfattar vårt pedagogiska arbete 
och beroende på vilket synsätt vi har så väljer vi pedagogiska strategier efter det. 
 

Professionell medvetenhet om barns utveckling och behov 
Enligt  Fagerli, m fl. (2001) måste förskolan ha vuxna i sin verksamhet som ser barnen som en 
helhet och som kan vara verksam genom att inte ta för stor plats själva utan låta barnen 
komma fram och vara delaktiga. För att kunna utföra ett professionellt arbete måste läraren i 
förskolan skapa en allsidig och varierad verksamhet där det pedagogiska innehållet utvecklas 
och inte bara upprepas mekaniskt år efter år. För att kunna erbjuda barnen det bästa krävs att 
hela förskolebarnet ses som sitt ansvar, i samverkan med föräldrar och andra omsorgspersoner 
i barnets närhet. För att lyckas med det krävs att förskolläraren har kunskap om barns 
utveckling för att på så sätt tidigt kunna upptäcka, förstå och möta när ett barn inte utvecklas 
som förväntat. Vissa barn behöver i särskild hög grad hjälp och stöd i sin utveckling anser 
Fagerli, m fl. (2001). Det behövs kompetenta lärare i förskolan som tillsammans med barnets 
föräldrar kan ta ställning till om det den vanliga förskolan kan erbjuda räcker till eller om 
barnet kanske dessutom behöver specialpedagogisk hjälp.  
 
Pedagogisk medvetenhet syftar på förskollärarens teoretiska och erfarenhetsmässiga 
kompetens att kunna utforma en verksamhet som ger optimala förutsättningar för varje barn 
att utvecklas och lära intellektuellt, emotionellt, socialt och kulturellt. Det är en förutsättning 
att en professionell lärare i förskolan har förmågan att skapa en miljö som erbjuder barnen 
rika möjligheter till att utveckla olika erfarenheter och få nya upplevelser genom lek och 
aktivitet tillsammans med andra barn och vuxna. En professionell förskollärare ska även klara 
att engagera barn i utmanande samtal, skapa tid till tanke vid problemlösning och socialisera 
in varje barn in i vår kulturs grundläggande synsätt. Att skapa en pedagogisk verksamhet där 
såväl individens önskningar och mål för det egna lärandet samt det samhällsuppdrag förskolan 
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har kan bli en helhet är kännetecken på en professionell lärare i förskolan menar Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999). 
 

Verksamheten 

Planering, dokumentation och utvärdering 
Skolverket (2006) skriver att förskolans verksamhet ska planeras, genomföras och utvärderas 
utifrån Lpfö 98s uppsatta mål. Det är viktigt att verksamheten utvärderas utifrån de uppsatta 
målen då det bidrar till en utveckling av det pedagogiska arbetet. När verksamheten ska 
bedömas, i fråga om kvaliteten och utvecklingsbehovet, är det viktigt att det finns ett bra 
underlag och att förskolläraren hela tiden har utgått från läroplanen för förskolan, Lpfö 98 i 
sin verksamhet och i sina utvärderingar. För att personalen professionellt ska kunna utföra sitt 
arbete och kunna följa Lpfö 98s mål krävs det att det finns utbildad personal och tillgång till 
stöd. Skolverket (2005) framhåller att det är viktigt att professionella förskollärare 
dokumenterar, synliggör och reflekterar över förskolans processer. Genom att det görs syns 
det i vilka situationer som barn lär, utvecklas och mår bäst i. Vidare menar Skolverket (2005) 
att detta arbete ses som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet med barnen, att det inte är 
någonting som det arbetas med i sidan av verksamheten.   
 
Fagerli, m.fl. (2001) menar att en sida av att vara en professionell förskollärare handlar om 
planering och förberedelse av aktiviteter för barn. Att göra upp planer för en aktivitet innebär 
att förskolläraren måste tänka igenom vad som ska ske och sedan bestämma sig för hur det 
ska genomföras. Under denna planering krävs att förskolläraren ser på aktiviteten ur en 
mängd olika synvinklar och tar hänsyn till en lång rad förhållanden för att den ska kunna vara 
till hjälp och nytta under genomförandet vid senare tidpunkt. En bra planering och bra 
förberedelser leder till öppenhet och flexibilitet, och ger barnen utrymme att påverka de 
aktiviteter som de ska delta i vilket är en mycket viktig faktor i förskollärarens professionella 
arbete. Under det praktiska arbetet i barngruppen kommer den viktigaste delen av 
förskollärarens professionella arbete fram och där handlar det om vad som faktiskt görs 
utifrån de uppgjorda planerna som satts upp samt hur dessa handlingar förhåller sig gentemot 
de förväntningar som förskolläraren har på sig själv i sin yrkesroll. En bra och grundlig plan 
och en öppen inställning ger stor möjlighet att anpassa aktivitet efter situation, vilket är till 
fördel för både barn och personal. En stor del av förskollärarens professionalism är att hitta en 
balansgång av teoretisk kunskap för planering, genomförande och utvärdering samt 
kompetens för att leda en praktisk pedagogisk verksamhet. 
 
Efter att en planering gjorts och genomförts är det nödvändigt att verksamheten 
dokumenteras. Genom dokumentation synliggörs den pedagogiska verksamheten för barn, 
pedagoger, föräldrar, ledningsansvariga samt politiker. Det är viktigt att dokumentera både 
barnens och den egna läroprocessen. Hjälpmedel för att nå sina mål är kamera, videokamera, 
bandupptagningar, intervjuer, observationer och olika sorters anteckningar. Dokumentation 
handlar alltså om att dokumentera både barnens och det egna arbetet, detta är viktigt för att 
kunna följa och analysera arbetena. Som förskollärare är det viktigt att dokumentera och 
utvärdera det egna arbetet. Ett sätt för att lätt kunna följa sitt arbete är att kontinuerligt skriva 
dagbok, där det sätts ord på tankar och det egna lärandet upptäcks. Genom att arbeta på det 
här viset kan man lättare följa sin utveckling och se förändringar i sitt lärande. Videokameran 
är även den ett viktigt hjälpmedel för att se sitt eget lärande och sitt förhållningssätt gentemot 
barnen. Videokameran kan även dokumentera barnens läroprocess. För att lättare se lärarnas 
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professionella utveckling krävs det att läraren medvetet observerar och dokumenterar 
verksamheten (Axiö & Palmquist, 2000). 
 
Axiö och Palmquist (2000) skriver även om utvärdering och de menar att det är nödvändigt att 
de uppsatta målen, läroplanen för förskolan, Lpfö 98 samt den dokumentations som gjorts, 
finns tillhands för att kunna göra en relevant utvärdering. Genom att sedan jämföra de 
uppsatta målen med dokumentationerna blir det lättare att se vilka erfarenheter som gjorts, 
vad som har lyckats och inte lyckats samt vilka problem som har uppstått och varför de har 
uppstått. När verksamheten utvärderas är det viktigt att reflektera och diskutera tillsammans 
med arbetslaget för att lättare se sitt eget lärande men samtidigt för att allas åsikter ska 
beaktas och varje individ kan ha olika uppfattningar. När en utvärdering görs kan det också 
vara bra att göra en självvärdering, det vill säga en utvärdering av sig själv eller av den egna 
verksamheten. Detta är betydelsefullt för att reflektera över sitt eget lärande och se vad som 
görs i arbetet. Det är även angeläget att fundera kring varför och hur arbetet ska kunna 
vidareutvecklas. 
 
Vikten av att reflektera över förskolans verksamhet betonas även av Johansson (2003). Att 
reflektera innebär att stanna upp och vända tillbaka till händelsen eller företeelsen och 
betrakta den på nytt. Det är även viktigt att lärare i förskolan studerar sin verksamhet 
gentemot ny forskning, sin egen kunskapssyn och i förhållande till varje barns möjlighet till 
utveckling och lärande. 
 

Samspel och förhållningssätt 
För att uppnå de mål som finns i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 måste förskolläraren ge 
barnen möjlighet till att samarbeta i förskolan. För att barnen ska utvecklas måste de få 
samspela med andra människor, med kompisar eller med lärare (Williams m.fl., 2000). 
 
Pape (2001) skriver att det är angeläget att lärare i förskolan reflekterar över hur det 
vardagliga samspelet med barnen påverkar deras sociala utveckling. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999) skriver även de om samspelet. De fokuserar på vikten av ett bra samspel 
mellan barnet och förskolläraren. De framhåller att barn behöver olika upplevelser och 
erfarenheter som gör att de kan utvecklas på egen hand. Samspelet med en lärare utvecklar 
deras kognitiva förmåga och de menar att det måste finnas ett nära samspel med barnet för att 
barnet ska kunna vidareutvecklas och känna sig trygg. Det måste finnas en avsiktlig relation 
mellan barnet och läraren, detta innebär att denne måste fokusera barnets uppmärksamhet till 
någonting i dess omgivning som väcker barnets intresse. I samspelssituation ska det finnas 
något som förskolläraren vill förmedla till barnet, genom denna uppmärksamhet som riktas 
mot barnet uppstår en ömsesidighet och möjligheterna till att lära ut någonting till barnet blir 
större. Det är därför betydelsefullt att lärare i förskolan är professionell i sitt bemötande 
gentemot barnet och att den vuxne förmedlar innebörd hos föremål och relationer till barnet. 
Vidare anser Pape (2001) att det är viktigt lärare i förskolan bemöter barnet på så sätt att den 
känner en duglighetskänsla. Med detta avses att barnet behöver bekräftelse och beröm som är 
meningsfull för denne. Det är viktigt att barnet blir medveten om vad det är som gör att den 
lyckas eller misslyckas, detta för att barnet ska kunna vidareutveckla sin kompetens. 
 
 Björklid och Fischbein (1996) betonar också vikten av samspelets betydelse för barnens 
utveckling. De skriver att ett barn kan utvecklas framåt genom att det finns ett samspel med 
en förskollärare där denne introducerar nya krav, nya förhoppningar men framförallt nya 
medel som gör att barnet får möjlighet att fortsätta att vidare utvecklas. De anser att relationen 
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mellan barnet och läraren är det som avgör barnets drivkraft och som avgör huruvida barnet 
kan ta ett steg framåt i sin utveckling. Vidare menar de att utmaningar och olika aktiviteter 
ökar barns kompetens, men att det är omgivningen och lärarens professionella kompetens 
samt hur barnens kunskaper respekteras som avgör hur barnet utvecklas. 
 
 Fagerli, m fl. (2001) tar också upp samspelets betydelse i förskolan och menar att en 
betydelsefull sida av samspelet handlar om omsorg. Alla människor är under någon fas av 
livet beroende av andras omsorg och det är viktigt att kvaliteten på omsorgsarbetet alltid hålls 
på hög nivå eftersom dessa ofta är förbundna till livsviktiga faktorer som mat, hygien och 
trygghet. Förskolans verksamhet ska även präglas av omsorg som närhet, värme och inlevelse. 
En professionell förskollärare har som skyldighet att ge omsorg till alla barn som finns i 
verksamheten, detta kallas för etisk omsorg och innebär att förskolans personal utgår från 
varje barns egenvärde och försöker tillgodose det individuella barnets behov, oberoende av 
sina egna känslor för barnet. Fagerli, m fl. (2001) anser vidare att mycket av lärande sker 
informellt i samspel med andra. Alla lär bäst i en miljö där trygghet och omtanke är känslor 
som är centrala och där människor ger positiv bekräftelse och ser sådan omsorg som 
avgörande. Förskolan är en viktig plats för lärande och utveckling därför anser Fagerli, m fl. 
(2001) att förskollärare måste ha kapacitet och förmåga att se omsorg och lärande som en 
helhet och hålla dessa delar levande i den pedagogiska verksamheten. 
 

Ledarskap 
Jag kan, jag vill, jag ska, är inställningar som en lärare i förskolan bör locka fram hos varje 
individ i barngruppen. Det är viktigt att läraren kan öka barnens tilltro till den egna förmågan 
och förmedla en vilja att lära sig och inte ge upp. För att klara av att göra detta krävs att även 
läraren i sitt sätt att leda det vardagliga arbetet har tilltro till sig själv och sina kollegor samt 
har en hög vilja att själv lära anser Sträng (2005). Sträng (2005) betonar att lärarens ledarskap 
i den dagliga verksamheten är ytterst komplex, på en och samma gång ska läraren ofta leda 
praktisk aktivitet samtidigt som hon/han ska vara lyhörd för och utveckla det sociala 
samspelet samt behålla professionellt fokus. Att läraren får detta att fungera har stor betydelse 
för verksamheten och barngruppen och det kräver att läraren är professionell i sin yrkesroll. I 
den praktiska verksamheten upprätthåller läraren ordning, struktur och framåtskridandet av 
dagen både när det gäller den hela barngruppen, men även för varje enskild individ. Hur detta 
sker beror på hur läraren väljer att rikta sin uppmärksamhet och hur denna riktning av 
uppmärksamhet tolkas. Lärarens förhållningssätt till barngruppen och verksamheten går att 
tyda på en mängd olika sätt, bland annat via lärarens språk, gester, ansiktsuttryck, placering i 
rummet, sätt att röra sig med mera och det undermedvetna uttryckssätt är mycket viktigt att 
bli medveten om som lärare i förskolan för att få till ett bra pedagogiskt ledarskap. Sträng 
(2005) skriver också att många lärare idag klagar över att de inte hinner med allt som ska 
göras och att tiden inte räcker till, i de situationer som dessa känslor blir framträdande är det 
viktigt att en professionell lärare ställer sig frågor som: 
 - Hur väljer jag att leda verksamheten 
 - Vad kan jag rikta min uppmärksamhet mot? 
 - Vilka konsekvenser kan dessa val möjligen föra med sig? 
 
En lärares utmaning ligger i att ständigt reflektera över sin roll som ansvarig ledare för varje 
barns lärande och ta till vara på och ta till sig varje form av mötande som sker i verksamheten. 
För att kunna ha ordentligt inflytande över sitt eget arbete krävs att läraren reflekterat över 
vad yrkets professionalitet innebär. För att inte riskera att bli styrd av andras tolkningar och 
ståndpunkter, medvetet eller omedvetet, måste läraren i förskolan veta vad hon/han gör, vad 
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som förväntas göra och alltid sträva efter att uppnå sådant som är möjligt. För att kunna öka 
sin medvetenhet kring sin yrkesroll som lärare och ledare krävs ett stort eget ansvar att 
ständigt uppdatera sig av vetenskapligt baserad fakta och utifrån dessa reflektera och fundera 
kring sin egen ställning (Sträng, 2005).  
 
Att vara lärare idag är otroligt komplext. Världen, samhället och barnen förändras ständigt 
och det krävs att det pedagogiska ledarskapet bli tydligare och mera uppmärksammat för att 
lärarna i förskolan ska klara av att göra verklighet av de krav som anges i läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98. Både förskollärare och barnskötare kan ingå i förskolans arbetslag, men 
det är viktigt att förskollärarna har det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten. 
En lärarexamen ger bra redskap för att möta varje barns behov samt att den pedagogiska 
utbildningen leder till att förskoleverksamheten utvecklas och därför är det viktigt att det finns 
utbildade lärare i förskolan (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 
 

Föräldrar och hemmet 
Regeringen (2004/05:11) skriver i sin proposition över kvalitet i förskolan att föräldrarna är 
den viktigaste samtalspartnern och att ett välutvecklat samarbete mellan föräldrar och 
förskola, där det är byggt på förtroende och respekt är utgångspunkten för en välfungerande 
förskoleverksamhet.  
 
Föräldrar har idag rätt att välja förskola till sina barn, detta oavsett om verksamheten bedrivs 
privat eller kommunalt. Föräldrar ska kunna ställa krav och göra egna val i deras barns 
omsorg. De har rätt till inflytande på sin förskola vilket kräver att det finns bra samarbete och 
kontakt mellan parterna (Kärrby, m.fl., 2003). 
 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen (Utbildningsdepartementet, 2006, s.11).  
 
Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och 
lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s.12). 
 

Pedagogisk verksamhet bör alltid handla om att arbeta för andras bästa och som professionell 
förskollärare måste man vara medveten om att en god relation med barnens hem och föräldrar 
är en avgörande faktor för att öka barns välbefinnande i förskolans verksamhet. Barnomsorg 
och skola har som ansvar att alla barn ska få utvecklas så bra som möjligt och på så många 
områden som möjligt. Oavsett vilket arbetssätt som föredras måste en professionell lärare i 
förskolan veta att föräldrarna alltid har företräde vad det gäller ett barns uppfostran. För att 
barnens bästa alltid ska nås måste förskolläraren stödja föräldrarna i deras insatser för sina 
barn anser Fagerli, m fl.(2001). Kommunikation och samarbete är förskolepedagogikens 
verktyg och en kompetent förskollärare bör kunna förmedla tydligt till andra vad de kan, vad 
de menar och vilka värderingar de bygger arbete på. Samtidigt måste en lärare kunna lyssna 
på andra människor i barnets närhet och stärka dem i deras arbete för barnets bästa. Det är 
betydelsefullt att se barnets föräldrar som samarbetspartners och det är en del av det 
professionella ansvaret att se till att detta samarbete är till nytta för barnet och dess 
utveckling. Förskollärare ska vara en tydlig och klar yrkesutövare som kan stå för sin åsikt 
och ingiva förtroende, samtidigt som det är lika viktigt att vara ödmjuk inför andras 
kompetens och bjuda in till delaktighet anser Fagerli, m fl. (2001). 
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Rahm och Wall (1990) anser att föräldrasamverkan betonas som en central och medveten del i 
den pedagogiska verksamheten och en god föräldrasamverkan präglas av ömsesidig förståelse 
och öppenhet. Mittpunkten för samverkan med föräldrarna bör handla om de enskilda barnens 
fostran och välbefinnande. Därför är utvecklingssamtalen en viktig bit i kontakten mellan 
förskolan och hemmet. Förskolan ska också alltid kunna erbjuda regelbunden kontakt till 
samtal med personalen. Vidare skriver Flising m.fl. (1996) att en nära samverkan mellan barn, 
föräldrar och pedagoger bör vara en självklarhet. De menar att relationen mellan förskollärare 
och föräldrar bygger till stor del på att läraren värdesätter föräldrarnas del i att kunna tillföra 
något till verksamheten och att föräldrarna är intresserade av barnens utveckling.  
 
 

2.3 Sammanfattning 
Begreppet professionalism betyder olika för olika människor. Det är beroende av erfarenhet 
och kunskapssyn, vilket kan skilja mycket mellan olika människor. Det finns olika faktorer 
som spelar en avgörande roll för professionalism i förskolan (Maltèn, 1995). 
Utbildningsdepartementet (2006) Lpfö 98 har betytt väldigt mycket för professionalismen i 
förskolan eftersom den tar upp vikten av förskollärarnas betydelse för barns utveckling. Efter 
det att förskolan fått en läroplan, Lpfö 98, har statusen höjts eftersom det numera fokuseras 
mer på det pedagogiska ansvaret (Regeringen 2004/05:11). Betydelsen av att personalen i 
förskolan har en hög utbildning har blivit större i och med Lpfö 98s inträde. Vilket innebär att 
personalen har en högre kompetens än innan och detta ökar professionalismen inom förskolan 
(Skolverket, 2006). En professionell förskollärare måste ha förmågan att skapa en pedagogisk 
verksamhet som skapar en helhet av individens önskningar samt de samhällsuppdrag som 
förskolan har. Detta krävs för att kunna erbjuda barnen en lärorik miljö som stimulerar till lek 
och utveckling (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). En professionell förskollärare 
måste vara medveten om att en god relation med barnens hem och föräldrar är en avgörande 
faktor för att öka barns välbefinnande i förskolans verksamhet. Förskollärare behöver ha ett 
tydligt förhållningssätt som inger förtroende samtidigt som det är viktigt att ta tillvara och 
lyssna på föräldrarnas åsikter och bjuda in dem till delaktighet (Fagerli, m.fl., 2001). 
 
 

3. Metod 

3.1 Bakgrund 
Undersökning har genomförts på en förskola i en stad i Mellansverige. Undersökningen 
baseras på förskollärarnas individuella roll och därför var inte antalet förskolor avgörande för 
att kunna besvara forskningsfrågorna i undersökningen. Förskolan består av sex avdelningar, 
tre syskonavdelningar, två småbarnsavdelningar samt en avdelning med barn från 1-5 år. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer och videoobservationer. I undersökning 
medverkade två av förskolans avdelningar. De barngrupperna bestod av barn i 3 – 5 års ålder. 
Tanken är att det ska arbeta minst två förskollärare på varje avdelning, men på den ena 
syskonavdelningen, där undersökningen gjordes arbetar för tillfället bara en förskollärare. 
Förskollärarna som arbetade på avdelningarna hade olika lång erfarenhet inom yrket. Två av 
förskollärarna har arbetat i mer än trettio år medan den tredje förskolläraren var 
nyutexaminerad lärare i förskolan. Förskollärarna som deltagit i undersökningen benämns 
som (1), (2) och (3) i studien. Förskollärarna (1) och (2) arbetar på samma avdelning och 
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förskolläraren (3) på en annan avdelning i samma hus. I undersökningen framgår att alla 
förskollärarna har någon form av samarbete i verksamheten. 
 
Innan undersökningen genomfördes skickades missivbrev (bilaga 2) ut till förskollärarna och 
även en skriftlig förfrågan till föräldrarna om godkännande av videoinspelning på avdelning. 
Genom att de fick ta del av information om undersökningen kunde de därmed få möjlighet att 
avböja deltagande.  
 
 

3.2 Forskningsstrategi 
Undersökningen är en kvalitativ studie. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att 
tolka och förstå de resultat som framkommer under undersökningen och att undersökningen 
kategoriseras in i olika områden. Kvalitativa studier har vanligtvis ett lågt antal 
undersökningspersoner (Stukat, 2005). Denna metod valdes för att den ger den information 
som gör det möjligt att förstå lärarens syn på professionalism. Undersökningen baseras på 
semistrukturerade intervjuer och videobservationer där förskollärare deltar. 
 
 

3.3 Datainsamlingsmetoder 
Steg 1. 
Först söktes litteratur som belyser professionalism i förskolan. Sökningen gjordes på bibliotek 
och de begrepp som det söktes på var: professionalism, professionalitet, ledarskap, förskolan. 
 
Steg 2. 
Läsning, reflektion och bearbetning av litteratur. 
 
Steg 3. 
Kontakt med förskolan som valts ut för observation och intervju. Missivbrev och 
informationsbrev skickades ut till respondenter och föräldrar.  
 
Steg 4. 
Videoinspelningar genomfördes under två dagar på två avdelningar på förskolan. 
Dessa observationer belyser lärarnas arbete tillsammans med förskolebarnen. Inspelningarna 
användes för att jämföra förskollärarnas agerande med intervjusvaren. På grund av utevistelse 
kunde inte videoinspelning genomföras under vissa delar av dagen. Det berodde på att de två 
observerade avdelningarnas barn integrerades med alla förskollans barn under utevistelse. 
Därför var filmning inte möjlig eftersom samtyckeskrav måste finnas från samtliga föräldrar 
till barn som kan komma att bli filmade. 
 
Steg 5. 
Intervjuer genomfördes med de utvalda respondenterna. I undersökningen användes 
semistrukturerade intervjuer (Bilaga 1). Enligt Denscombe (2000) ges intervjuaren, vid en 
semistrukturerad intervju, möjlighet att tala mer utförligt om det ämne intervjuaren tar upp. 
Svaren är öppna och betoningen ligger på att den intervjuade utvecklar sina synpunkter.  
Vid intervjuerna användes färdigställda intervjufrågor som ingår i Sandbergs 
forskningsprojekt. Frågorna har varit öppna, det vill säga den svarande formulerar med sina 
egna ord sin ståndpunkt. Syftet med intervjuerna har varit att få de intervjuade att ge så 
uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar. Respondenterna fick inte tillgång 
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till intervjufrågorna innan intervjutillfället, detta för att spontana tankar och åsikter ansåg vara 
av värde i undersökningen. Tre förskollärare har intervjuats. Intervjuerna tog mellan 45 – 60 
minuter att genomföra. Vid varje intervju har två intervjuare deltagit. Den ena intervjuade och 
den andra antecknade svaren med hjälp av stödord. Under intervjuerna användes även 
bandupptagning för att inte något svar skulle missas eller feltolkas. Vid intervju med 
förskolläraren (3) slutade bandspelaren att fungera, detta gjorde att endast anteckningar av 
svaren kunde användas i undersökningen. I intervju med förskollärare (2) blev 
bandupptagningen dålig och det blev därför svårt att höra vad som sades på bandet. Med hjälp 
från det som hördes på bandet och de anteckningar som gjorts under intervjun kunde 
materialet ändå tas med i resultatet.  
 
Steg 6. 
Bearbetning av insamlat material. 
 
 

Videoinspelningar 
Att använda sig av observationer gör det lättare kan fånga det som verkligen händer och vad 
människor faktiskt gör enligt Stukat (2005). Genom en videoobservation framkommer både 
de verbala och ickeverbala beteendena. En nackdel med observationer enligt Stukat (2005) är 
att de är väldigt tidskrävande och kräver en noga uttänkt metodik. Vidare menar han att det 
kan vara svårt att studera tankar och känslor hos individer. Videoinspelningar är ett bra sätt att 
observera på eftersom de kan spelas upp flera gånger. Detta gör att det går bättre att sätta sig 
in i och förstå en situation.  
 
 

Intervjuer 
Enligt Svedner och Johansson (2001) bör syftet med intervjun formuleras klart och tydligt till 
den intervjuade samt att ett förtroende måste byggas upp mellan intervjuaren och informanten 
för att undersökningen skall få så sanningsenliga svar som möjligt. En intervju kan användas 
för att komplettera andra datasamlingsmetoder och intervjuer används för att bekräfta fakta 
som kommit fram genom annan metod (Denscombe, 2000) . 
 
 

3.4 Urval 
Urvalet gjordes via tidigare kontakter från praktik. Tre intervjuer och observationer har gjorts. 
Det är förskollärare som arbetar aktivt i barngruppen som har intervjuats och observerats. 
Under filminspelningarna filmades all personal oberoende av utbildning. I arbetet läggs all 
fokus på förskollärarna då det är dessa som är relevanta i studiens resultat. Undersökningen 
skulle från början ha gjorts på två olika förskolor, men då föräldrarna på den ena förskolan 
inte gav sitt samtyckeskrav till videoinspelning valdes det att göras en andra observation på 
samma förskola som den första observationen gjordes. Att föräldrarna inte gav sitt 
samtyckeskrav gavs till känna mindre än en vecka innan observationerna skulle göras på 
avdelningen samt att den avdelningen som sedan valdes att undersökas inte kunde den veckan 
blev tiden knaper och avdelningen som valdes endast hade en förskollärare som arbetade där, 
är normalt två. Detta ledde till att endast tre observationer och tre intervjuer gjordes, istället 
för fyra som var planerat. 
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3.5 Databearbetning och analysmetod 
Denna undersökning genomfördes med videoinspelningar och intervjuer av yrkesverksamma 
lärare i förskolan. Detta för att bilda ett betydelsefullt grundval för precisering av 
forskningsfrågorna. Tidigare forskning jämfördes och knöts an med intervjuer och 
videoupptagningar, med utgångspunkt av forskningsfrågorna. Intervjuerna har transkriberats 
därefter har de ändrats från talspråk till skriftspråk för att underlätta för läsaren. 
Videoinspelningarna har skriftligt analyserats. De situationer som analyserats är 
förskollärarnas agerande vid olika situationer under dagen med anknytning till 
forskningsfrågorna. Materialet har kategoriserats utifrån forskningsfrågorna under fyra 
rubriker: Kompetens, samspel och planering, dokumentation och utvärdering samt läroplan 
för förskolan. Anledningen till detta är att få ett lättläst arbete som knyter an till 
forskningsfrågorna och syftet. 
 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet står för tillförlitlighet av undersökningen och validitet om undersökningen mäter 
det den avser att mäta (Stukat, 2005). 
 
Reliabilitet 
Under videoobservationerna märktes det att förskollärarna var nervösa. Detta var något som 
bekräftades genom samtal med dem. När undersökningarna gjordes, var det under en dag även 
personalbrist på avdelningen, detta ledde till att de dagliga rutinerna förändrades. Det var 
tidsbrist när intervjuerna gjordes på grund av att förskollärarna hade mycket annat att tänka 
på. Följdfrågor var svåra att få in då det inte kändes som att de ville bli klara fort med 
intervjun. Intervjuerna kan även bli styrda åt det håll som forskarna har intresse av att få veta 
mer av. Svedner och Johansson (2001) skriver att intervjuaren kan utan att märka det själv 
utrycka sina förväntningar och värderingar och därmed påverka den intervjuades svar. Stukat 
(2005) anser att en kvalitativ undersökning kan innehålla tolkningar vilket kan leda till 
reliabilitetsbrister i en undersökning. Det vill säga feltolkningar av frågor och svar, yttre 
störningar under undersökningen samt dagsformen hos informanten. Under intervjun med 
förskolläraren (2) förekom yttre störningar, så som avbrott i intervjun av annan personal, detta 
ledde till att förskolläraren blev mer stressad vilket märktes genom hennes kroppsspråk och 
stressen kan även ha påverkat hennes svar. 
 
Validitet 
Syftet med undersökningen var att undersöka professionalism inom förskolan. Utifrån 
forskningsfrågorna har det framkommit att observationer och intervjuer har gett ett tydligt 
resultat på vad professionalism är i en vanlig förskola. Studien mäter det den är avsedd att 
mäta. Enligt Stukat (2005) är validitet viktigt för undersökningens värde och det gäller att 
upprepade gånger fråga sig om undersökningen undersöker det som den är tänkt att göra. 
Vidare menar Stukat (2005) att mätningen varken ska täcka mer eller mindre än vad som 
framgår av undersökningens syfte. 



15 

3.7 Etiska ställningstaganden 
Innan observationerna och intervjuerna genomfördes kontaktades respondenterna och 
informerades om arbetets syfte och om sekretessen. Respondenterna gav sitt samtyckeskrav. 
Före filminspelningen lämnades ett informationsbrev ut till de aktuella föräldrarna. 
Informationsbrevet innehöll en förfrågan om tillstånd att filma deras barn, men även om 
arbetets syfte samt sekretessen. Alla föräldrar som hade barn närvarande under de dagar som 
det var filminspelning gav sitt samtyckeskrav. Innan undersökningen ägde rum togs det del av 
de etiska ställningstaganden som vetenskapsrådet utfärdat. Detta för att korrekt kunskap och 
information skulle komma till respondenterna. Vidare är undersökningen konfidentiell, med 
det menas att endast forskningsgruppen har tillgång till materialet. I arbetet nämns inte namn 
på förskola, avdelning eller förskollärare. De namn som nämns på barnen är fingerade för att 
skydda deras identitet.  
 
Vetenskapsrådet 4 etiska krav för att skydda deltagarnas identitet. Vart och ett av dessa krav 
innehåller regler som beskriver vad som bör tas hänsyn till när man forskar.  
 
Informationskravet 
Innan undersökningen genomfördes informerades respondenterna samt föräldrarna, till de 
barnen på de två berörda avdelningarna, om studiens syfte och en förfrågan om deltagande. I 
ett informationsbrev upplystes det om de medverkandes rätt till skyddad identitet, frivillighet 
att delta samt rätten att när som helst dra sig ur undersökningen. 
 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 
              deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 
              skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 
              avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 
              aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 
              delta (Vetenskapsrådet, s.7). 
 
Samtyckeskravet 
Alla föräldrar till barn som deltog i undersökningen har skriftligt gett sitt godkännande till 
videofilmning av deras barn. 
 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. 
               I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare 
               ( t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt 
               känslig karaktär) (Vetenskapsrådet, s.9-10). 

 
Konfidentialitetskravet 
I studien nämns inga namn på förskola, avdelningar eller förskollärare. De namn som nämns 
på barn är fingerade. Band från intervjuer och observationer förvaras så att endast 
forskningsgruppen kan ta del av dem. Efter avslutad studie kommer allt material som studien 
bygger på att förstöras.            
 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 
              på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. 
              I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 
              Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 
              komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, s.12). 
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Nyttjandekravet 
Det material som studien bygger på är endast till för denna studie och kommer inte att 
användas i något annat sammanhang.             
 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
               Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utom efter särskilt medgivande av den berörda     
(Vetenskapsrådet, s.14). 
 
 

4. Resultat 

4.1 Resultatpresentation 
 

Kompetens 
Kompetensutbildning är väldigt viktigt för att fortsätta utvecklas som lärare, alla tre 
respondenter anser även att en förskollärare har rätt till regelbunden kompetensutbildning. På 
deras förskola får de utbildning två gånger per år samt två kompetensdagar per termin där 
enhetschefen reglerar innehållet. Exempel på kompetensdagar kan vara hjärt - och 
lungräddning, brandutbildning med mera. Utöver dessa tillfällen finns även möjlighet att gå 
på flera kompetensutbildningar om intresset finns hos den enskilda förskolläraren. 
Förskolläraren (1) har arbetat inom yrket i 35 år. Hon berättar att om hon fick välja 
kompentensutbildning fritt skulle hon välja att få mer kunskap om det moderna barnet. Hon 
menar att idag finns det mycket ny litteratur och en annan syn på hur verksamheten fungerar 
mot vad det gjorde när hon fick sin lärarexamen. Hon menar att det är viktigt att hela tiden 
uppdaterar sin utbildning för att följa med i utvecklingen. Förskolläraren (1) anser att det är en 
stor utmaning att kunna möta barnen i deras utveckling.  Hon berättar att hennes barnsyn är 
väldigt stor och att hon ser barn som de intressantaste människorna i hela världen och att det 
är i förskoleåldern som barnen utvecklas som mest. I observationen av förskolläraren (1) 
framkom det att hon var väldigt lyhörd gentemot barnen och tog del av deras samtal. Hon 
visade intresse och uppmuntrade barnen till fortsatt samtal genom att ställa följdfrågor. 
Förskolläraren (2) är nyutexaminerad och har arbetet i verksamheten i två månader. Hon 
menar att det är viktigt att ta till vara på barnens kompetens och intresse. Hon anser att det är 
nödvändigt att bemöta barnen på lika villkor och att barnens intresse är viktig att ta hänsyn till 
i verksamheten. Vidare menar hon att alla barn har en medfödd kompetens och är inga 
oskrivna blad när de kommer till förskolan, därför måste verksamheten bygga kunskap på 
deras tidigare erfarenheter. Förskolläraren (2) såg till att barnen fick vara delaktiga genom att 
hon ställde frågor till barnen och gav dem valmöjligheter i verksamheten. Förskolläraren (3) 
har arbetat inom yrket i 32 år. Henne barnsyn är att varje barn är unikt och att det är viktigt att 
se och ta sig tid till varje individ. Hon menar att alla barn har sin personlighet och att det är 
det som är så spännande med arbetet. En utmaning i arbetet är att anpassa verksamheten till 
varje individ för att utveckla barnets personlighet. Vidare menar förskolläraren (3) att lärande 
sker för livet. Rutiner ger lärande och som förskollärare behövs det ägnas mycket tid till just 
rutiner för att det är där barnen lär sig mycket. Hon anser att det är i de vardagliga rutinerna 
som barnen lär sig allt som man har nytta av som människa i framtida livet. I observation 
framgår det att förskolläraren (3) ägnar tid till vardagliga rutiner. Detta framkommer genom 
att rutiner kommer väldigt naturligt och barnen behöver inte fråga om vad som ska hända 
härnäst i verksamheten. Förskolläraren (1) anser också att kunskap och lärande sker i 
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vardagen och att allt som händer på förskolan handlar om lärande. Ingen av förskollärarna 
anser sig bygga dessa tankar på några speciella teorier. 
 
Alla tre förskollärarna anser att sin huvuduppgift på förskolan är att leda den pedagogiska 
verksamheten. Förskolläraren (3) menar att det är svårt att ha två yrkesgrupper i samma 
arbetslag då det ofta blir mycket konflikter. Förskollärarna har mer rätt till att få ut mer tid till 
planering och få möjlighet till att få gå ifrån barngruppen och utveckla den pedagogiska biten.  
 
Kvalitet är något som förskolläraren (1) påpekar är viktigt för förskolans verksamhet. Vad 
egentligen kvalitet innebär är, enligt henne, svårt att sätta ord på. Att barnen mår bra, trivs och 
utvecklas är grunden för en hög kvalitet på förskolan. Hon finner det irriterande när 
förskollärare lägger ned för mycket tid på att klaga på föräldrar, då det gäller till exempel 
märkning av kläder istället för att prata om det som är bra för deras barn. Förskolläraren (2) 
menar även hon att kvalitet uppnås när barn och föräldrar trivs och när man lär tillsammans på 
ett bra sätt. Kvaliteten uppnås genom att sätta upp olika mål med arbetet som sedan arbetas 
mot, tillägger förskolläraren (2). Kvalitet för förskolläraren (3) är en vision. Hon skulle vilja 
ha mindre barngrupper så att tid finns till att prata med varje barn. Vidare menar hon att 
kollegornas samarbete är viktig för kvaliteten. Verksamheten blir oftast bäst när förskollärare 
använder sig av sin egen kunskap och erfarenhet. Kvalitet är också att planera en vecka i taget 
och då koncentrera sig på det som är väsentligt för den veckan. Förskolläraren (3) berättar att 
det på förskolan finns en kvalitetssäkring som personalen arbetar med under personalmötena.  
 
Förskollärarna (1) och (2) anser sig båda vara den drivande i arbetslaget. I observationerna 
framkom det att förskolläraren (1) var den som framstod som drivande och den som hade den 
mer självklara ledarrollen. Det framkom genom att förskolläraren (1) tog mycket initiativ och 
genom att hennes arbetskamrater inte tog några direkta beslut innan de frågat henne först. I 
relation till barnskötaren som tillhör arbetslaget har även förskolläraren (2) en mer drivande 
och ledande roll. Hon drev arbetet framåt och var den som tog den direkta kontakten med 
barnen i den pedagogiska verksamheten.  
 
Förskolläraren (1) är bekväm i oväntade situationer, är naturlig och tar situationerna som de 
kommer. Hon bemöter barnen på en nivå som de förstår och kan hantera den och göra om den 
till en nivå som passar barnen.  
 
Ordet personalbrist dyker spontant upp i en samling och Förskolläraren (1) har en 
konversation med barnen om ordets betydelse. 
 
Förskollärare: Vad är personalbrist? 
Barn: När man har ont i ryggen. 
Förskollärare: Va? 
Barn: När man har ont i ryggen. 
Förskollärare: När man har ont i ryggen. Ja, vad kan det vara mer? 
Barn: När man är sjuk. 
Förskollärare: Ja, om man är sjuk, och vad måste man vara då man är sjuk? 
Förskolläraren ger frågan till ett barn som räcker upp handen. 
Barn: Hemma 
Förskollärare: Ja. 
Barn: Förkyld 
Förskollärare: Och när man är hemma, då har man ju ingen fröken på dagis. Och ni vet att 
fröknar de kallas för personal. 
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Barn: Jättefröknar 
Förskollärare: Man ska fråga personalen, då betyder det att man ska fråga fröknarna som 
jobbar där. Och när det är brist då finns det inga fröknar, då är det brist. 
Barn: Jaha, då finns det inga fröknar här. 
 
 

Samspel med barn, personal och föräldrar 
Alla tre förskollärarna har ett bra samspel med barnen, det förtydligas i att personalen hela 
tiden anpassar sig till barnen genom att de ser till att de hela tiden förhåller sig till barnens 
höjd vid samtal, genom att ta fram en stol eller att sätta sig på knä. I kommunikationen mellan 
förskollärare och barn tillåts barnen ha den ledande rollen i samtalet medan förskollärarna går 
in och stöttar och driver samtalet framåt, genom att ställa följdfrågor. Alla förskollärarna 
anser att det är viktigt att man har ett bra samspel med barnen. Förskolläraren (1) menar att 
det är viktigt att alla barnen blir sedda och blir behandlade individuellt. Den sociala biten 
anser förskollärare (3) är viktig. Barnen måste tidigt tränas i att umgås i grupp för att bygga 
vidare på deras utveckling och då är det viktigt att förskollärarna är en bra förebild. 
Förskolläraren (2) anser att det är viktigt att jobba upp en bra kontakt till barnen för att skapa 
trygghet och tillit i verksamheten. Finns inte trygghet och tillit, menar förskolläraren (2) kan 
inte heller något bra arbete göras. Det som förskolläraren (2) sagt i intervjun bekräftades av 
observationen. I observationen syntes det att hon hade en naturlig närhet och förhållningssätt 
till barnen. Hon lade ofta en stöttande hand på barnets rygg eller axel för att visa att hon fanns 
där för dem.  
 
Under en gruppaktivitet får barnen klippa ut bilder på frukter som är sura, dessa bilder limmar 
de sedan på ett papper. Förskollärare (2) och en barnskötare håller i aktiviteten. Förskolläraren 
(2) hjälper och stöttar pojken Karl som har lite svårt för uppgiften. I samspelet med Karl har 
Förskolläraren (2) hela tiden en stöttande hand på Karls rygg. 
 
Förskollärare: Vad vill du klippa, Karl? Vad vill du klippa? 
Barn: Den 
Förskollärare: Lingon, då får du ta en sax. 
Karl sträcker sig efter en sax. 
Förskolläraren hjälper pojken att hålla i papperet så att han lättare kan klippa. 
Förskollärare: Hur håller du i saxen? Böjer sig mot barnet och tittar på hur han håller i saxen. 
Förskollärare: Jag håller i papperet åt dig. 
Förskollärare: Vad duktig du är Karl. 
Förskolläraren lägger sin hand på Karls och visar honom hur kan ska klippa. 
Förskollärare: Ska vi ta den här saxen så ska jag hjälpa dig. (En hjälpsax som två kan klippa 
med samtidigt). 
Barn: Nickar 
Förskollärare: Så får du ta in fingrarna där. Så klipper vi runt så där. 
Förskollärare: Såå, och så vänder vi på papperet. 
Förskollärare: Såå 
Förskollärare: Karl är jätteduktig också. 
Förskollärare: Alla är jätteduktiga. 
Förskollärare: Akta fingrarna. 
Förskollärare: Blir det bra så tycker du? 
Karl nickar och ser glad ut. 
Förskollärare: Då ska vi se, då ska vi ta lim. 
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Karl tar limmet och limmar på sin bild som han klippt ut. Han sätter sedan bilden på ett 
papper. 
Förskollärare: Ja, vad fint det blev Karl. Jättebra! 
Karl skiner upp. 
 
Förskolläraren och Karl fortsätter sitt samspel och tillslut lyckas Karl klippa helt själv. 
 
 
Alla förskollärarna menar att ett fungerande arbetslag är mycket viktigt för verksamheten. 
Förskolläraren (1) framhåller vikten av en bra kommunikation arbetskamrater emellan samt 
att arbetslaget är flexibelt och anpassar sig efter varandras behov och hur dagen ser ut. I ett 
arbetslag gör det ingenting om personalen är väldigt olika eftersom det ger en större 
utveckling så länge det finns en bra dialog och arbetslaget är öppna mot varandra menar 
förskolläraren (3). Olikheter leder till att varje person gör det som de är bra på och att 
arbetslaget hjälps åt med arbetet i verksamheten. Under observationen kunde förskollärarnas 
samspel inte riktigt ses. De arbetade mycket på egenhand och hade lite kommunikation med 
varandra. Även i de lärarledda aktiviteterna där två förskollärare hade ansvaret var de inte 
samspelta utan höll i egna små uppgifter som inte matchade varandras.  
 
Ett bra samarbete med föräldrarna ökar barnens trygghet anser förskollärarna (1) och (2). Som 
förskollärare sker nästan daglig kontakt med föräldrarna vilket leder till en bra och naturlig 
kontakt och det ger förutsättning för ett bra samarbete. Förskolläraren (1) tycker att det är 
mycket viktigt att det som tas upp med föräldrarna framförallt fokuseras på de positiva 
bitarna. Hon tillägger att det som händer på förskolan har föräldrarna ingen chans att påverka 
då de är på jobbet och därför behövs inte alla småsaker som händer barnet under en dag på 
förskolan tas upp med föräldrarna. Förskolläraren (3) ser arbetet med föräldrarna som en 
utveckling och hon tycker om att arbeta och göra saker tillsammans med föräldrarna. Känner 
sig föräldrarna trygga med verksamheten känner sig också barnen trygga. Därför lägger hon 
ner mycket tid på samarbete med föräldrar. Avdelningar har utvecklingssamtal med 
föräldrarna en gång per termin. Förskolläraren (3) ser inte samtalet som bedömning utan mer 
som att hon får en lugn pratstund tillsammans med föräldrarna. Förskolläraren (1) menar att i 
utvecklingssamtalen har föräldrarna möjlighet att diskutera förskolans verksamhet utifrån sin 
synvinkel och tankar.  
 
 

Planering, dokumentation och utvärdering 
En vanlig dag på förskollärarnas (1) och (2) avdelning börjar med att hälsa alla barnen 
välkomna och ser till att de blir sedda. Arbetslaget har ansvar för olika saker för att få rutiner 
att flyta. Till frukost dukar någon från personalen borden medan barnen leker fritt. Efter 
frukost blir det en kort stund fri lek innan en lärarstyrd aktivitet tar vid. Efter den lärarstyrda 
aktiviteten är det samling som följs av lunch. Efter lunchen är det ibland sagoläsning och 
därefter utevistelse fram till mellanmålet. Stunden innan hemgång varierar mellan utevistelse 
och lek inomhus. Enligt förskolläraren (1) är det viktigt att få in vissa saker i barnens vardag 
som handlar om pedagogisk verksamhet. Att vara uppmärksam på barnens behov och 
intressen och sedan själv som förskollärare reflektera kring hur dessa bitar ska tas in i barnens 
vardag är viktigt menar förskolläraren (1). Avdelningen som förskolläraren (3) arbetar på 
styrs av liknande rutiner. En daglig planering kan lätt avbrytas av det barnen tänker och säger 
och förskolläraren (3) menar att det är viktigt att kunna vara flexibel som förskollärare. 
Annars är dagarna fyllda med mycket inrutade styrda aktiviteter. I observationer av 
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förskolläraren (3) upplevdes hon inte var flexibel då det gällde att ta hänsyn till barnens 
intressen. Hon lyssande inte på barnens signaler utan var fast i sin planering. 
 
De två avdelningar som ingår i studien har planering en eftermiddag var tredje vecka, under 
planeringen bestäms riktlinjer för de kommande veckorna. För att underlätta de dagliga 
rutinerna har personalen på avdelningarna fasta uppgifter som de skiftar mellan sig veckovis. 
Dessa uppgifter är dukning av bord, hålla i samlingar, hjälpa barnen i tvättrummet samt att ta 
emot föräldrar i hallen. Som förskollärare ska det finnas egen tid till planering men 
förskolläraren (3) menar att det är svårt att få ut tiden på grund av att det är mycket i 
verksamheten och att barnskötarna blir gnälliga då förskollärarna går ifrån barngruppen. 
Förskolläraren (3) anser att det fungerar hyfsat bra på hennes avdelning och hon försöker att 
få ut två till tre timmar i veckan att sitta och planera pedagogisk verksamhet. På de två 
observerade avdelningarna sker det avdelningsmöten en gång i månaden på kvällstid, då får 
arbetslaget tid till att diskutera och planera verksamheten mer noggrant.  
 
Tid till gemensam utvärdering finns i samband med planeringen annars sker utvärdering 
tillsammans när det passar menar förskollärarna (1) och (3). Förskollärare (3) försöker själv 
att utvärdera i slutet på varje vecka då hon tänker igenom veckan som varit och funderar på 
vad hon varit nöjd och mindre nöjd med. Förskolläraren (1) belyser vikten av att utvärdera 
tillsammans med barnen för att göra dem delaktiga. Dokumentation är också en viktig form av 
utvärdering som de ofta använder i verksamheten. Hon känner att det inte är nödvändigt att 
göra stora utvärderingar när tiden ändå inte räcker till. På frågan om någon utomstående 
utvärderar verksamheten svarade förskolläraren (3) att föräldrarna gör det. Föräldrarna märker 
på sina barn hur olika saker i verksamheten påverkar dem, vilket de sedan berättar för oss.  
 
Observation av femårsgruppen med barn från de två avdelningarna börjar med en samling 
som hölls av förskolläraren (1). De räknar tillsammans hur många barn som är närvarande och 
hur många som fattas. Därefter pratar de om siffran 23 eftersom det var det 23:e 
tvärgruppstillfället. Vid samtalet visades det upp ett papper av 23 rektanglar och barnen fick 
gissa vad figuren hette. Diskussionen kom in på olika figurer, så som cirklar och kvadrater. 
Efter den diskussionen frågade förskolläraren (1) varje barn om vad som gjorde just dem 
glada. Sedan fick de sätta sig vid borden och rita en teckning kring det ämnet. Då alla barnen 
var färdiga med den uppgiften återsamlades de för en ny samling som förskollärare (3) höll i. 
I denna samling fick barnen lyssna en liten stund på en instrumentsaga som de vid ett annat 
tillfälle fått göra en egen teckningsbok till. Förskolläraren (3) ville att alla barnen skulle 
berätta kring sin teckningsbok för de andra, men ingen av barnen ville göra det. 
Förskolläraren (3) gjorde inga ansträngningar till att inspirera och uppmuntra barnen till att 
berätta och samling tog slut ganska fort.    
 
Observationer visar att alla förskollärarna har en bra planering då det gäller förberedelser 
inom aktivitet. De tar fram det material som ska användas och förbereder sådant som skall 
användas vid tillfället samt att de även förbereder för sådant som ska användas vid andra 
aktiviteter. Förskollärarna går ofta och gör små förberedelser under hela dagen. 
 
Förskolläraren (3) anser att dokumentation är viktig för att kunna följa barnens utveckling 
samt att barnen själva ser sitt eget lärande tydligare. I observationerna framgick det att 
avdelningarna använder sig mycket av dokumentation. Barnens skapande dokumenteras 
genom att teckningar sätts upp på väggar samt genom utställningar som barnen lätt kan ta del 
av. Avdelningarna arbetar även efter teman där barnens kreativitet och utveckling 
dokumenteras i form av böcker och pärmar.   
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Under en aktivitet har barnen i uppgift att rita någonting som gör dem glada. Förskollärarna 
(1) och (3) håller i aktiviteten och i exemplet har en pojke precis ritat klart och visar sin 
teckning för förskolläraren (1). I exemplet synliggörs att barnens teckningar tas om hand till 
dokumentation. 
 
Exempel: 
Förskollärare: Är du alldeles klar? 
Barn: mmm 
Förskollärare: Vad blir du glad av då? 
Barn: Jag blir glad av att sparka höjdare. 
Förskollärare: Sparka höjdare blir du glad av. 
Förskolläraren skriver sparka höjdare på barnets teckning. 
Förskollärare: En sak har du glömt, du måste skriva vem som har gjort teckningen. 
Förskolläraren bokstaverar och barnet skriver. 
Förskolläraren: Bra! Då får du lägga den i din pärm då. 
 
 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
Alla förskollärarna menar att det är lätt att följa Lpfö 98 i sitt arbete och att allting som tas 
upp är viktigt. Förskolläraren (3) anser att mycket som står i Lpfö 98 är sunt förnuft och att 
arbetet i förskolan naturligt följer det som står i den. Något som är bra med Lpfö 98 är att den 
är ett stöd i arbetet och att det är viktigt att läsa igenom den med jämna mellan rum. Att ha 
med läroplanen för förskolan, Lpfö 98 på avdelningsmöten är ett bra sätt för att kontrollera att 
målen uppnås. Att läroplanen för förskolan fungerar som ett stöd i arbetet anser även 
förskolläraren (1). Hon tycker att den stämmer bra överens med sina egna värderingar och att 
den höjer förskollärarens status. Förskolläraren (2) tycker att Lpfö 98 är en bra grund som 
sedan skall anpassas till verkligheten. Ingen av förskollärarna hade något svar på hur de 
konkret arbetar med läroplanen för förskolan. 
 
I frågorna kring de kommunala riktlinjer som finns i kommunen och den lokala arbetsplanen 
hade förskollärarna inga tankar alls. De svarade att de inte hade satts sig in i vad de stod för. 
 
Kunskapsområdena som förskollärarna anser vara viktiga i deras arbete för att främja barnen i 
deras lärande och utveckling är främst språk och lek. Förskolläraren (2) anser att alla 
kunskapsområden som utgår från läroplanen för förskolan är viktiga att arbeta med för att de 
ger en grund inför skolan. Förskolläraren (3) anser att kunskapsområdena är viktiga för att se 
var barnen befinner sig i sin utveckling så att det inte krävs för mycket av dem. Det är 
betydelsefullt att ägna mycket tid till språk och lek, med hjälp av språket får barnen det lättare 
att lära i livet och leken är viktig för deras utveckling. Barn idag måste få hjälp att lära sig att 
leka, förskolläraren (3) vet inte varför det är så men hon tycker att de mest flyter runt mellan 
olika aktiviteter. Om barn saknar förståelse för lekkoderna får de det inte lätt senare som 
vuxna. Förskolläraren (1) anser att alla områden är viktiga för att skapa en helhet och för att 
utvecklas till en hel människa. Saknas någon av kunskapsbitarna menar hon att människan 
blir handikappad och får svårt att förstå sammanhang, sig själv och andra.  
 
Förskolläraren (1) beskriver barns utveckling och lärande. Hon hoppas att barnen utvecklas 
och lär sig något nytt varje dag på förskolan. Som förskollärare plockas det medvetet in olika 
delar som barnen behöver träna på och lära sig. Är man lite finurlig som förskollärare 
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kommer dessa bitar in i verksamheten genom att göra barnen intresserade. Dessa delar 
kommer på så vis naturligt in i arbetet med barnen. Förskolläraren (2) menar att barns 
utveckling sker i små steg och som förskollärare är det viktigt att se deras utveckling. Att utgå 
från barns frågor och att diskutera dessa med barnen är lärande menar förskolläraren (3). Att 
följa upp deras kunskaper ger en större möjlighet till utveckling. Hon anser även att 
utveckling och lärande innebär att hänsyn tas till barnens intresse. Alla tre förskollärarna vet 
att barnen lär sig genom att de berättar och frågar samt att det syns i den fria leken då de 
använder sig av sina färdigheter. Genom dokumentation syns också deras utveckling och 
framsteg. 
 
 

4.2 Sammanfattning 
Kompetensutbildning är viktig för att kunna utvecklas som förskollärare, det är även bra att få 
välja kompetensutbildning fritt i viss mån för att förskolläraren själv ska kunna utveckla de 
sidor som hon/han vill ha extra utbildning i. Förskollärarna anser att deras huvuduppgift på 
förskolan är att leda den pedagogiska verksamheten. Kvalitet i förskolan är framför allt att 
barnen mår bra och utvecklas. Förskolan har en kvalitetssäkring som förskollärarna arbetar 
med. I observationen har det framgått att alla förskollärare har ett bra samspel med barnen. De 
anser att detta samspel är nödvändigt för att barnen ska känna trygghet i verksamheten. 
Känner barnen trygghet har de lättare för att lära och utvecklas. För att få verksamheten att 
fungera krävs ett fungerande arbetslag där personalen öppet kan diskutera och ta hjälp av 
varandra. Genom att också ha ett bra och fungerande samspel med föräldrarna ökar 
tryggheten för både föräldrar och barn. Är föräldrarna trygga känner även barnen trygghet. 
Som förskollärare har man ofta daglig kontakt med föräldrar vilket gör att föräldrarna blir mer 
delaktiga. Förskolans vardag består till stor del av rutiner och därför krävs planering hur dessa 
läggs upp för att få dagen att flyta. Det är viktigt att förskollärare får tid till egen planering för 
att kunna utveckla den pedagogiska verksamheten. Det är även betydelsefullt att arbetslaget 
får tid till att tillsammans sitta ned och diskutera frågor samt att planera hur de vill utforma 
verksamheten. Förskollärarna menar att utvärdering av verksamheten är viktig och att 
utvärdering kan ske på många olika sätt. Förskolläraren (1) anser att Lpfö 98 är ett stöd i 
arbetet och att den höjer lärarnas status. 
 
 

5. Analys 

Kompetens 
Förskolläraren (1) anser att det är en utmaning att kunna möta barnen i deras utveckling. Hon 
menar därför att det är viktigt att få välja kompetensutbildning som vidareutvecklar den egna 
förståelsen så att barnen kan mötas på bästa sätt. Förskolläraren (2) berättar att hon skulle 
vilja ha mer kunskap kring konflikthantering och genus. Förskolläraren (3) önskar mer 
utbildning i skapande tillsammans med barn. Skolverket (2005) menar att för att 
verksamheten skall utvecklas krävs det att förskolläraren har en bra utbildning. Ökad kunskap 
om barns utveckling och lärande innebär att förskolläraren klarar av att omvandla sin 
teoretiska kunskap till praktiskt handlande. I Lpfö 98 står det att barn ska möta vuxna i 
förskolan som ser till varje barns behov och utveckling.  
 
Alla tre förskollärarna anser att deras huvuduppgift på förskolan är att leda den pedagogiska 
verksamheten. Regeringen (2004/05:11) skriver att lärare med lärarexamen ska ha det 
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pedagogiska ansvaret i förskolan. Lärarförbundet betonar även dem förskollärarnas ansvar i 
förskolan. Förskolläraren (1) anser att förskollärarens uppgift är att barnen trivs och utvecklas 
i förskolan, hon menar vidare att en finurlig förskollärare lätt kan styra barnens intresse i den 
riktning som de känner att barnet behöver utvecklas. Förskolläraren (3) betonar de vardagliga 
rutinernas betydelse för barns lärande och utveckling. Hon menar att just i dessa rutiner lär sig 
barnen sådant som de har nytta av för framtiden. Lärarförbundet menar att förskolan ska 
skapa möjligheter för barnen att träna sig för ett livslångt lärande. 
 
Pramling Samuelson och Sheridan (1999) menar att förskollärarens lyhördhet och 
engagemang samt kunskaper om hur barn lär är viktigt för det professionella arbetet. Vidare 
är förskollärarens professionalism viktig för förskolans kvalitet. Förskolläraren (3) menar att 
verksamheten blir bäst när förskolläraren använder sin egen kunskap och erfarenhet i sitt 
arbete med barnen. Förskolläraren (1) anser att grunden för hög kvalitet är att barnen trivs och 
utvecklas och att förskolläraren har ett stort ansvar för att verksamheten håller en viss kvalitet.  
 
I observationerna syns det att förskollärarna har den mer framträdande ledarrollen i 
arbetslaget. Förskollärare och barnskötare ingår i samma arbetslag i förskolan. Myndigheten 
för skolutveckling (2005) menar att det är viktigt att komma ihåg att det är förskollärarna som 
har den pedagogiska ledarrollen och att deras lärarexamen ger ett nödvändigt redskap för att 
kunna möta varje barns behov.  
 
 

Samspel med barn, personal och föräldrar 
Alla förskollärarna anser att det är viktigt att ha ett bra samspel med barnen och 
observationerna visar att samspelet fungerar bra. Förskollärarna förhåller sig naturligt till 
barnen både i verbal och icke verbal kommunikation. Förskolläraren (2) anser att det är viktigt 
att jobba upp en bra kontakt till barnen för att skapa trygghet och tillit i verksamheten. Hon 
menar att utan trygghet och tillit är det svårt att göra ett bra arbete. Pape (2001) skriver att det 
är viktigt att lärare i förskolan reflekterar över hur det vardagliga samspelet med barnen 
påverkar deras sociala utveckling. Förskolläraren (3) anser att den sociala biten är viktig och 
att barnen tidigt måste lära sig att umgås i grupp för att stärka deras sociala utveckling.  
 
Att samspelet i arbetslaget fungerar anser alla tre förskollärarna är viktigt för att få en bred 
verksamhet. Förskolläraren (3) menar att genom att varje person i arbetslaget får chans att 
arbeta med det som de själva är bra på bidrar till utveckling i arbetslaget. Vidare menar hon 
att olikheter leder till lärdom av varandra. Under observationen framgick inte riktigt 
förskollärarnas samspel. De arbetade mycket på egen hand och hade lite kommunikation med 
varandra. Sträng (2005) menar att förskollärarens tilltro både till sig själv samt sina 
arbetskamrater är viktigt för verksamhetens utveckling.  
 
Ett bra samarbete med föräldrarna är en förutsättning för en fungerande verksamhet anser alla 
förskollärarna. Förskolläraren (1) menar att föräldrarna inte har någon chans att påverka det 
som händer i förskolan när de är på jobbet, därför är det viktigt att föräldrarna känner en tillit 
till personalen. Känner föräldrarna sig trygga är även barnen trygga påpekar förskolläraren 
(3). Regeringen (2004/05:11) anser att samarbete med föräldrar som är byggt på förtroende 
och respekt är utgångspunkten för en välfungerande förskoleverksamhet. Föräldrar har rätt att 
välja förskola till sina barn och genom att de har rätt att ställa krav på verksamheten måste 
personalen vara duktiga på att bjuda in föräldrarna till delaktighet. Båda avdelningarna har 
utvecklingssamtal, utan barn, en gång per termin. Förskolläraren (1) menar att där får 
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föräldrarna chansen att diskutera sina tankar kring förskolans verksamhet. Läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98, menar att arbetslaget ska ha fortlöpande samtal med barnens föräldrar och 
regelbundet erbjuda utvecklingssamtal. Läroplanen för förskolan ställer även krav på 
förskolan att samarbeta med föräldrarna.  
 
 

Planering, dokumentation och utvärdering 
Planering på förskolan sker på fler olika sätt. Dels planerar avdelningarna en gång var tredje 
vecka dels har de även ett större avdelningsmöte på kvällstid en gång i månaden. Utöver det 
har förskollärarna tid till egen planering varje vecka. Förskolläraren (3) menar att den egna 
tiden kan vara svår att få ut för att arbetet i barngruppen tar mycket tid samt att kollegor som 
är barnskötare kan uppfatta planeringstiden som orättvis. Fagerli, m.fl. (2001) påvisar att en 
sida av att vara en professionell förskollärare handlar om planering och förberedelser. Att 
göra upp planer innebär att förskolläraren måste tänka igenom vad som ska ske och sedan 
bestämma sig för hur det ska genomföras. En bra planering och bra förberedelser leder till 
öppenhet och flexibilitet i verksamheten. En bra och grundlig plan och en öppen inställning 
ger stor möjlighet att anpassa verksamheten till barngrupp och situation. Observationen 
synliggör att verksamheten till stor del består av inplanerade rutiner som får dagen och veckan 
att flyta. Observationerna synliggör även förskollärarnas planering och förberedelser inför 
aktiviteter.  
 
Förskolläraren (3) anser att dokumentation är viktigt för att förskolläraren ska kunna följa 
barnens utveckling samt att barnen ska se sitt eget lärande. I observationen framgick det att 
alla tre förskollärarna använde sig av dokumentation i sitt arbete, det som barnen skapade 
under verksamheten fanns synligt på avdelningarna. Efter planering gjorts och genomförts är 
det viktigt att använda sig av dokumentation för att synliggöra den pedagogiska 
verksamheten. Vidare skriver Axiö och Palmquist (2000) att dokumentation är ett användbart 
sätt för förskolläraren att se både barnens och sitt eget lärande. För att lättare se den 
professionella utvecklingen krävs det att läraren medvetet observerar och dokumenterar 
verksamheten.  
 
Förskollärarna berättar att utvärdering sker gemensamt på avdelningarna i samband med 
planering, vanligast är att utvärderig sker på egen hand. Förskolläraren (1) belyser vikten av 
att utvärdera tillsammans med barnen för att göra dem delaktiga. Förskolläraren (3) anser 
utvärdering även kan ske från föräldrarna. När verksamheten utvärderas är det viktigt att 
reflektera och diskutera tillsammans med arbetslaget. Axiö och Palmquist (2000) menar att 
det är viktigt att ta hjälp av förskolans styrdokument när man utvärderar. Det är även viktigt 
att regelbundet göra en självvärdering för att kunna reflektera över sitt eget lärande. 
Förskolläraren (3) anser att det är viktigt att ha med förskollans läroplan på avdelningsmötena 
för att kunna kontrollera att de uppfyller målen. Johansson (2003) menar att förskollärarna 
måste reflektera över sitt arbete och att lärare i förskolan studerar sin egen verksamhet 
gentemot ny forskning samt sin egen kunskapssyn.  
 
 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
Läroplanen för förskolan fungerar som ett stöd i verksamheten anser förskollärarna (1) och 
(3). Förskolläraren (1) anser att Lpfö 98 ger förskolan en högre status. Förskolläraren (2) 
anser att läroplanen för förskolan ger en bra grund som förskollärarna sedan får anpassa till 
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den egna verksamheten. Skolverket (2006) skriver att Lpfö 98 formulerar de mål och riktlinjer 
som förskolan ska arbeta efter, men att läroplanen för förskolan, Lpfö 98 inte tar upp hur 
dessa mål ska uppnås. Denna fråga lämnas till de professionella lärarna som arbetar aktivt i 
förskolans verksamhet.  
 
Varje förskola är skyldig att arbeta fram sin egen lokala arbetsplan som bygger på det som 
läroplanen för förskolan står för och det är viktigt att den arbetsplanen kontinuerligt 
utvärderas så den hålls aktuell och levande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
Ingen av förskollärarna hade satts sig in i vad den lokala arbetsplanen stod för och lade ingen 
vikt vid arbetsplanens betydelse för verksamheten. 
 
Språk och lek är de kunskapsområden som förskollärarna anser viktigast i deras verksamhet. 
Förskolläraren (3) menar att de två kunskapsområdena är viktiga för att ha ett fungerande 
språk är viktigt för allt lärande och leken främjar barnens utveckling. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999) menar att innan förskolan fick sin läroplan kunde förskollärarna rikta sin 
uppmärksamhet mot endast det områden de själva ville ha med i sitt arbete med barnen. Idag 
är detta inte längre möjligt eftersom förskolan har skyldighet att utforma deras pedagogiska 
verksamhet så att den innefattar alla kunskapsområden som Läroplanen för förskolan 
innefattar. Förskolläraren (1) anser att alla kunskapsområden är viktiga bitar för barnens 
utveckling och missas någon bit får barnen det svårt att se sammanhang mellan sig själv och 
andra.  
 
 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Förskolan som deltog i undersökningen valdes ut för att vi redan hade bra kontakt med de 
anställda. Förskolan fungerar som partnerskola, den förskola som studenten har kontakt med 
under sin utbildning, samt att en av respondenterna också är handledare. Eftersom det redan 
fanns en tillit ansåg vi att det skulle vara lättare att få ärliga och utförliga svar på våra 
intervjufrågor. Våra insamlingsmetoder var tidskrävande och krävde tekniska hjälpmedel. 
Under intervjuerna var förskollärarna stressade och därför fanns ingen tid till följdfrågor. Vi 
anser att detta medförde att vi inte fick så utförliga svar som vi hade velat. Bandspelaren som 
användes vid intervjuer fungerade inte vid ett intervjutillfälle och då fick intervjun antecknas 
för hand. Vi har lärt oss att det krävs en extra kontroll av alla tekniska hjälpmedel inför varje 
intervju tillfälle samt att en backup finns tillgänglig. För oss innebar detta inte att 
undersökningen blev oanvändbar eftersom vi båda två alltid var närvarande vid en intervju 
och att en utav oss alltid antecknade svaren. Våra videoobservationer fungerade bra vid de 
flesta tillfällen under en dag, dock blev det problem vid den fria leken och vid utevistelse. Vid 
den fria leken var det svårt att observera förskollärarna då de inte alltid befann sig på 
avdelningarna eftersom det var personalbrist på förskolan. På eftermiddagarna flyttade 
verksamheten ut på gården, vilket gjorde att videofilmning av förskollärarna var omöjlig att 
genomföra eftersom alla förskolans barn inte hade ett godkännande för videofilmning 
hemifrån. Detta innebar att våra videofilmade observationer mest är av styrda aktiviteter och 
måltider. Vi anser att vi fick ut det mest möjliga ur vårat insamlingsmaterial och att vi har 
kunnat analysera dessa ur ett professionellt perspektiv och våra forskningsfrågor. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen besvarar och diskuterar studiens forskningsfrågor. I 
litteraturgenomgången framkommer professionalismens betydelse samt hur förskollärarens 
professionalism avgörs i arbetet med de olika faktorerna i förskolan. De faktorer som 
litteraturen behandlar är de faktorer som vi anser vara av störst betydelse då det gäller 
förskollärarens professionella kompetens. Förskollärarens syn på sin professionalism och sitt 
arbete i verksamheten har betydelse för hur förskolläraren agerar och praktiskt handlar.  
 
Enligt skolverket (2005) är högskoleutbildade förskollärare en viktig faktor för förskolans 
professionalism. Det är viktigt att lärare hela tiden granskar och utvecklar verksamheten för 
att anpassa den efter barnens intresse och behov. För att klara av att vidareutveckla sitt eget 
och förskolans arbete är det nödvändigt att ha en hög utbildning. Regeringen (2004/05:11) 
menar att det pedagogiska ansvaret inom förskolan måste ligga hos förskollärare som har 
lärarexamen. Vår tolkning är att om man inte har en bra utbildning och inte får vidareutveckla 
sina kunskaper är det svårt att kunna bygga upp en verksamhet som är anpassad efter varje 
barn och barngrupp. Vi anser att det pedagogiska ansvaret ska ligga hos förskolläraren 
eftersom de har fått en pedagogisk utbildning som personal på förskolan som inte har 
lärarexamen saknar. Vi tycker att det är synd att vi inte kunde se några direkta skillnader i 
arbetsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare i våra observationer och att 
förskollärarna inte lade någon tyngd vid att förskollärare bör ha andra ansvarsområden än 
barnskötare. Utifrån intervjuerna framkom det att förskollärarna anser att de borde ha det 
pedagogiska ansvaret men att det inte är möjligt i den dagliga verksamheten på grund av att 
arbetslaget arbetar så tätt ihop och att den består av två yrkesgrupper med olika utbildningar. 
Just för att man arbetar tätt tillsammans kan det vara svårt att dela upp arbetsuppgifterna så att 
förskollärarna får ansvar för det pedagogiska området och den tid till egenplanering som krävs 
för att utveckla förskolan framåt. I våra undersökningar är arbetet uppdelat lika mellan 
förskollärare och barnskötare. Enligt förskolläraren (3) är det svårt att få ut egen planeringstid 
eftersom barnskötarna kan uppfatta det som orättvist att förskolläraren lämnar barngruppen 
för att få tid till planering och reflektion. Fagerli m.fl. (2001) menar att det är svårt att vara 
professionell förskollärare om det inte ges tid för planering. En bra planering och noggranna 
förberedelser leder till en öppenhet och flexibilitet som gör att barnen får påverka de 
aktiviteter som de ska medverka i. I det praktiska arbetet kommer förskollärarens viktigaste 
professionella ansvar in. Det gäller att koppla samman vad som faktiskt görs gentemot de 
uppsatta planer som förskolläraren hade innan, förskolläraren bör även reflektera över sitt eget 
handlande i de praktiska aktiviteterna. Vi anser att synen både på sig själv, på barnen samt på 
förskolans verksamhet förändras genom högskoleutbildning och att det reflekterande tankesätt 
som lärare i förskolan får under utbildningen är svår att tillgodose på annat sätt. 
 
Vi har uppmärksammat att de förskollärare som har deltagit i vår undersökning har haft svårt 
att sätta ord på det arbete som de genomför i verksamheten. Detta tror vi beror på att de har så 
fullt upp med det arbete som ska göra så att de inte hinner reflektera över sin egen roll. 
Genom videoobservationer kan förskollärarna lättare utvärdera sin verksamhet och tydligare 
se sitt eget agerande och sitt förhållningssätt och studera dessa närmare i jämförelse till sina 
tankar.   
 
Maltèn (1995) skriver att professionalism uppfattas olika mellan människor. Orsaker till detta 
är vilken syn, erfarenhet och utbildning som varje person präglats av. Vi menar att 
professionalism är en tolkningsfråga som varje individ måste ta till sig och fundera över vad 
det betyder för just henne själv. Varje förskollärare måste skapa sig en egen uppfattning för 
att kunna ta ansvar för sitt eget professionella arbete. För att kunna vara professionell 



27 

förskollärare måste läroplanen för förskolan, Lpfö 98 tolkas och följas. Lpfö 98 har 
formulerade mål och riktlinjer som förskolan ska arbeta efter. Den professionella 
förskollärarens ansvar är att arbeta aktivt och skapa förutsättningar för att dessa mål ska 
uppnås (Skolverket, 2006). Regeringen (2004/05:11) framhåller läroplanens betydelse för att 
det pedagogiska uppdraget har förtydligats och nu fokuseras det mycket på personalens 
professionalism och pedagogiskt ledarskap för en fungerande förskola. Lokal arbetsplan 
bygger på läroplanens mål och riktlinjer och Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) tar 
upp att varje förskola har skyldighet att utveckla en lokal arbetsplan för just sin förskola. Det 
är viktigt den loka arbetsplanen hålls levande och arbetas efter i verksamheten. Förskollärarna 
ansåg att läroplanen för förskolan är viktig och att det som står i läroplanen görs i förskolans 
verksamhet. De kunde dock inte påpeka något konkret arbete med hur de kopplar samman 
verksamheten med läroplanen för förskolan. Vid frågor som berörde den lokala arbetsplanen  
hade förskollärarna inga direkta svar, de visste att den fanns men de lade ingen större vikt vid 
den. Vi upplever det som konstigt att förskollärarna inte hade en större kännedom om Lpfö 98 
och den lokala arbetsplanen. I och med att de såg Lpfö 98 som viktig och att den innehåller 
sunt förnuft menade respondenterna att det är svårt att inte följa läroplanen för förskolan. Vi 
anser att de därför borde ha fler konkreta tankar på hur de använder sig av den än vad de hade. 
Vi upplevde det även underligt att förskollärarna hela tiden kopplade samman den lokala 
arbetsplanen med läroplanen för förskolan och att de inte hade någon egen åsikt kring den 
eftersom den alltid ska hållas levande i arbetet för den egna förskolan. Vi menar att både Lpfö 
98 och den lokala arbetsplanen är grunden för allt arbete som görs med barnen på förskolan 
och att det är viktigt att det som står ska omvandlas till praktiskt handlande. För att kunna 
göra ett riktigt bra arbete som förskollärare anser vi att det krävs ett återkommande 
reflekterande över läroplanen och den lokala arbetsplanen. Det är för att för att få en mer 
genomtänkt verksamhet där man lättare kan följa upp om barnens alla behov blir 
tillgodosedda. 
 
Samspelet mellan olika aktörer i förskolan är den faktor som vi anser är viktigast för ett 
professionellt arbete. Samspelet med barnen innehåller allt från att skapa trygghet och tillit till 
att peppa barnen att ta ansvar för sin egen utveckling med stöd av personalen. Förskolläraren 
måste få barnen att upptäcka viljan att gå framåt i sin utveckling och skapa utmaningar där 
barnen får känna glädje i att lyckas och samtidigt se motgångar som en drivkraft till fortsatta 
träning. Vi anser att barnen inte ska vara beroende av vuxna på så sätt att de inte tror på sin 
egen förmåga utan de ska själva känna att det har kompetensen i sig och känna tillit till att de 
vuxna ska finnas där som hjälp då barnet behöver det. Vår observation av aktiviteten där 
barnen får klippa med sax kunde det tydligt ses hur ett positivt samspel mellan förskollärare 
och barn kan leda till utveckling hos barnet. Det barn som behövde extra stöd fick det stödet 
utan att förskolläraren tog bort barnets känsla av att ”det här klarar jag själv”. Förskolläraren 
gav regelbundet naturligt stöd till barnet, utan att lägga någon fokus på hans svårigheter med 
att hantera saxen. Resultatet blev att pojken ökade sitt självförtroende och han gjorde stora 
framsteg med att klippa självständigt. Vi är övertygade om att förskollärarens utbildning har 
betydelse för hur hon samspelar med barnet. Genom utbildning utvecklas förmågan att förstå 
och möta barnet i den utvecklingsfas som det befinner sig för att kunna kräva så mycket av 
barnet som det klarar av och kan ta till sig. Har förskolepersonal inte den insikten kan 
konsekvenserna bli att barnet tappar tron på sig själv och lusten av att vara kreativ. Att ställa 
rätt krav på barn gynnar deras utveckling positivt menar vi. Björklid och Fischbein (1996) 
skriver att samspelet mellan barn och förskolepersonal har betydelse för barnens utveckling. 
Detta samspel ska introducera barnet till nya möjligheter där barnets ställs inför nya krav, nya 
förhoppningar och nya tillvägagångssätt som hjälper barnet att fortsätta att utvecklas. 
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Omgivningen och lärarens professionella kompetens har stor betydelse för hur ett barn tar till 
sig ny kunskap och hur denna kunskap påverkar barnets fortsatta utveckling. 
 
I förskolan finns en nästintill daglig kontakt med föräldrarna vilket gör att en bra relation 
skapas och att ett samarbete kan utvecklas mellan föräldrar och personal. Föräldrarna känner 
även en tillit till förskolan och de känner sig trygga med verksamheten anser förskollärarna 
som deltog i undersökningen. Regeringen (2004/05:11) menar att samarbetet mellan föräldrar 
och förskola ska vara byggt på förtroende och respekt och föräldrarna ska ses som en 
nödvändig del i förskolans verksamhet. Fagerli m.fl. (2001) påpekar att den del av 
förskollärarens ansvar är att vara ett stöd till hemmet och att bygga upp ett förtroende så att 
föräldrarna känner sig trygga då de lämnar sina barn i förskolans verksamhet. Vår tolkning är 
att förskollärarna har en naturlig kontakt med föräldrarna och att de lägger ner tid till 
samarbete och det anser vi är ett sätt att uppnå professionalism. Konsekvenserna av att 
föräldrar och förskollärare inte har en naturlig kontakt och vi har insett att det påverkar barnen 
på ett negativt sätt då de har svårt att känna trygghet i förskolan. Det kan innebära att barnen 
hindras i sin utveckling och sitt lärande. 
 
 

6.3 Praktisk yrkesrelevans 
Professionalism inom förskolan är avgörande för det pedagogiska arbetet i verksamheten, 
genom att bli medveten om den professionella förskollärarens betydelse växer ett annat tänk 
och agerande fram. Vilket leder till att förskoleverksamheten får större betydelse för personal, 
föräldrar och barn. För många är förskolan än idag barnpassning och lek, det är upp till 
lärarna i förskolan att genom sin utbildning kunna förmedla sin syn och sitt arbete till andra 
för att förskolans syfte ska bli mer tydligt. Professionalism är inget som enkelt kan pekas ut i 
förskolans verksamhet utan det är mer en känsla över hur olika situationer hanteras och hur 
förskolläraren klarar av att bemöta barnen i deras utveckling. För det kommande arbetet i 
förskolan är viktigt att tid tas till planering, reflektion och utvärdering både av sig själv som 
förskollärare samt den pedagogiska verksamheten för att inte stanna upp i sin egen utveckling 
och upptäcka saker att förändra och arbete vidare med. 
 
 

6.4 Slutsatser 
När vi började med examensarbetet hade vi inte någon direkt kunskap om vad förskollärares 
professionalism innebar. Genom litteraturbearbetning och undersökningar har vår förståelse 
ökat och idag anser vi att förskollärarens professionalism har en stor betydelse för förskolans 
verksamhet. I våra undersökningar har vi utgått ifrån begreppet professionalism när vi 
studerat hur förskollärare ser på sitt arbete samt hur de praktiskt använder sin kompetens. Att 
förskollärare anser sig vara professionellt kompetenta är viktigt för att de ska kunna tala och 
stå för varför förskolan är viktigt för barnen och vad man konkret gör för att främja barnens 
utveckling. Förskollärarens professionalism har betydelse för hur verksamhetens alla delar 
fungerar och anpassas efter de barn som vistas på förskolan. I våra undersökningar har vi sett 
att förskollärare måste bli bättre på att uttrycka sitt handlande i ord för att kunna förmedla de 
yngre barnens betydelse för samhället och för att omgivningen ska förstå hur viktigt arbetet 
med de yngre barnen är. Blir förskollärarna bättre på att förstå varför de agerar som de gör 
och om de sätter ord på sitt arbete kan förskolans status öka och förskollärarna blir mer 
professionella i sitt arbete.   
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6.5 Nya forskningsfrågor 
För att få en större bredd på ämnet professionalism i förskolan kan undersökningar göras 
inom fler områden som berör professionalism än det som detta arbete har riktat sig mot. 
Något som kan vara intressant att forska mer om är förskollärarnas tysta kunskap och deras 
yrkesspråk. Något som denna undersökning har visat är att förskollärarna har svårt att sätta 
ord på sitt agerande i förskolans verksamhet och det skulle vara intressant att forska vidare 
kring det området.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 
1. Hur många år har du arbetet i förskoleverksamhet? 
 
2. Hur många år har du arbetet i denna förskola? 
 
3. När tog du din lärarexamen? Vilket år? Var? 
 
4. Vilken kompetensutbildning får du? 
 
5. Hur ofta får du kompetensutbildning: 
 
6. Om du fick välja fritt, vilken kompetensutbildning skulle du då vilja få? 
 
7. Beskriv din syn på: 
 
Barn:  
 
Kunskap: 
 
Utveckling: 
 
Lärande: 
 
8. Vilka teorier bygger du dessa tankar på? 
 
9. Hur påverkar dessa synsätt ditt pedagogiska arbete? 
 
10. Vilken är din huvuduppgift på din förskola? 
 
11. Vilken är din roll på din förskola? 
 
12. Vilket ansvar har du på din förskola? 
 
13. Beskriv en vanlig dag på förskolan. 
 
14. Vilka områden anser du vara det viktigaste i ditt arbete? 
 
15. Varför är det viktigast? 
 
16. Beskriv din roll i arbetslaget? 
 
17. Hur arbetar ni? 
 
18. Hur samarbetar du med andra professionella från samhällets olika instanser? 
 
19. Vad är kvalitet för dig? 
 



 

20. Hur syns det i ditt arbete? 
 
21. Hur arbetar du mot kvalitet? 
 
22. Hur garanteras kvalitet? 
 
23. Hur utvärderar du? 
 
24. Har ni på er avdelning utomstående som utvärderar? 
 
25. Beskriv ditt arbete tillsammans med föräldrarna? 
 
26. Vad är syftet? 
 
27. Varför anser du det vara viktigt? 
 
28. Vilket inflytande har föräldrarna? 
 
29. Beskriv dina tankar om läroplanen i förhållande till ditt arbete? 
 
30. Vad är viktigt? 
 
31. Varför är just detta/dessa områden viktiga? 
 
32. Hur arbetar du konkret med läroplanen i dessa områden? 
 
33. Beskriv dina tankar om de kommunala riktlinjer som finns i din kommun i 
förhållande till ditt arbete? 
 
34. Vad är viktigt? 
 
35. Varför är just detta/dessa områden viktiga? 
 
36. Hur arbetar du konkret med arbetsplanen i dessa områden? 
 
37. Vilka kunskapsområden anser du vara viktiga i ditt arbete för att främja barnen i 
deras lärande? 
 
Matematik:  
 
Natur: 
 
Språk: 
 
Lek: 
 
Lärande: 
 
Medier: 
 



 

Skapande uttrycksformer: 
 
38. Varför anser du dessa vara viktiga? 
 
39. Beskriv barns lärande och utveckling i din förskolemiljö? 
40. Hur vet du att barn lär sig? 
 



 

Bilaga 2. 
 

Missivbrev 
 

Vi, Melinda Erlandsson och Sandra Hellman, studerar till lärare vid Mälardalens högskola. 
Just nu läser vi sista terminen i vår utbildning och har precis påbörjat arbetet med vår c-
uppsats. De resultat som vi får fram i C-uppsatsen kommer att ingå i ett internationellt 
forskningsprojekt som är en fortsättningsstudie för att få kunskap om professionalism i 
förskolan. Forskningen bedrivs vid Uppsala Universitet och Mälardalens Högskola.  Syftet 
med studien är att undersöka, definiera och beskriva lärarens professionalism utifrån olika 
kvalitetsaspekter i förskolans verksamhet, därför är det viktigt att undersöka hur lärare i 
förskolan och förskoleklass ser på sig själva i yrket i ett internationellt perspektiv.  
 
Vi vill rikta vår undersökning mot verksamheten i förskolan och därför har vi respondenter 
som är utbildade förskollärare. Våra insamlingsmetoder i vår studie är videofilmning samt 
intervjuer. All information som vi tar del av kommer att behandlas konfidentiellt och 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas.  
 
Kontaktupplysningar: 
 
Sandra Hellman 
shn04001@student.mdh.se 
0707-404131 
 
Melinda Erlandsson 
men04003@student.mdh.se 
0768-652641 
 
Vår handledare Anette Sandberg 
anette.sandberg@mdh.se 
021-101404 
 



 

Bilaga 3. 
 
Hej! 
 
Vi, Sandra Hellman och Melinda Erlandsson, studerar vid Mälardalens Högskola till lärare i 
förskolan. Just nu är vi inne på vår sista termin och skriver vår c-uppsats om lärarens 
professionalism . I och med skrivandet av c-uppsatsen kommer det att göras videofilmningar 
av verksamheten, där syftet är att observera lärarens roll under dagen. För att kunna se 
förskollärarens roll kommer även barnen att bli filmade. Därför behöver vi er, föräldrars 
godkännande. Vi vill förtydliga att barnen inte kommer att nämnas eller uppmärksammas i 
vår undersökning, utan det är enbart lärarna som står i fokus. Endast vi och handledaren för c-
uppsatsen kommer att ta del av materialet och efter genomförd undersökning kommer allt 
inspelat material att raderas. För att ingen koppling ska kunna göras till förskolan, kommer 
inga namn att nämnas, varken förskola, avdelning eller individ.  
 
Vi vill klargöra att deltagandet kan avbrytas vid speciella omständigheter.  
 
Vid frågor eller funderingar kring vår undersökning kontakta oss på mail eller telefon. 
 
Melinda Erlandsson 
men04003@student.mdh.se 
0768-652641 
 
Sandra Hellman 
Shn04001@student.mdh.se 
0707-404131 
 
 
Underskrift för godkännande: 
 
 
 
____________________                        ______________________ 
 
 
 
 
 
 


