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Syftet är att undersöka vad förskollärare uppfattar att ett professionellt 
förhållningssätt mellan kollegor innebär. Semistrukturerade intervjuer har 
genomförts med åtta verksamma förskollärare. Resultatet visar att kommunikation är 
övergripande för att förskollärarna ska kunna upprätthålla ett professionellt 
förhållningssätt mellan varandra. Resultatet visar även hur förskollärarnas 
förhållningssätt gentemot varandra påverkar resterande verksamhet. En slutsats är 
att det finns olika faktorer som kan leda till att förskollärarnas förhållningssätt 
mellan varandra kan påverka deras profession.  
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1. Inledning 
Sabuni (2012) skriver att förskolan är en plats där cirka 470 000 barn tillbringar sin 
vardag. Inom förskolan arbetar förskollärare som har i uppdrag att erbjuda barn 
lustfyllda tillfällen för utveckling och lärande. Det är viktigt att förskollärare tar det 
pedagogiska uppdraget på allvar och arbetar med att förankra förskolans läroplan i 
det vardagliga arbetet. Förskolans kvalitet ska vara i fokus. Faktorer som kan påverka 
kvaliteten är förskollärares kompetens och vilken medvetenhet som finns hos 
förskollärare samt hur de väljer att synliggöra det i verksamheten. Sabuni (2012) 
poängterar för att förskollärare ska uppfylla de mål och riktlinjer som finns i 
Läroplan för förskolan är det viktigt att de får utveckling inom olika områden, som 
kan bidra till att öka verksamhetens kvalitet. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
(Skolverket, 2010) beskrivs att arbetet i förskolan ska främjas genom att arbetslag får 
möjlighet att utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt samt samverka kring de 
mål och riktlinjer är aktuella i förskolans läroplan. Förskollärare är viktiga förebilder 
för barn och ska genom sitt demokratiska förhållningssätt bidra till att barn får rika 
tillfällen att utveckla förståelse och respekt för de skyldigheter och rättigheter som 
finns i samhället.  

I vår tidigare pilotstudie (Hansson & Jähi, 2014) intervjuade vi förskollärare och 
barnskötare kring deras erfarenheter och uppfattningar kring professionellt 
förhållningssätt i mötet med barn, föräldrar och kollegor. Vi valde ämnet till 
pilotstudien för att vi har fått uppfattning av att det ibland finns situationer där 
förskollärare skulle ha kunnat handla på ett annorlunda och mer professionellt sätt. 
Resultatet i studien visade att de deltagande lyfte fram det professionella 
förhållningssättet mellan varandra i arbetslagen som betydande, för att kunna 
bemöta barn och föräldrar professionellt. Med hänvisning till vår pilotstudie är det 
därför intressant att undersöka det professionella förhållningssättet mellan 
förskollärare ytterligare. Vi vill undersöka vad förskollärare anser är viktiga faktorer 
för att kunna stödja och upprätthålla ett professionellt förhållningssätt gentemot 
varandra. Vi tycker att ämnet är intressant, eftersom vi inom en snar framtid kommer 
att vara delaktiga i arbetslag inom förskolan. Vi vill därför utvidga vår erfarenhet och 
skaffa mer kunskap, för att kunna förbereda oss inför kommande yrkesroll som 
förskollärare och kollega. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att undersöka vad förskollärare uppfattar att ett professionellt 
förhållningssätt mellan kollegor innebär.  

Forskningsfrågorna är:  

1. Hur stödjer och upprätthåller förskollärare ett professionellt förhållningssätt 
till varandra i ett arbetslag? 
 

2. Vad uppfattar förskollärare är problematiskt i samverkan mellan kollegor för 
att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i verksamheten? 

1.2 Uppsatsens disposition  
Inledningen påvisar vårt intresse kring professionellt förhållningssätt mellan 
förskollärare och varför det anses vara viktigt. Här kopplas det även till vår tidigare 
pilotstudie, styrdokument och en debatt kring ämnet. Därefter synliggörs 
undersökningens syfte och forskningsfrågor. Under bakgrund redogörs styrdokument 
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för förskolan. Rubriken teoretisk utgångspunkt lyfter den teori som undersökningen 
utgår ifrån. Tidigare forskning redogör för artiklar, doktorsavhandlingar, rapporter 
samt övrig litteratur kring ämnet. Under metodkapitlet beskrivs undersökningens 
metodval och genomförande, vår egen förförståelse för ämnet, den 
datainsamlingsmetod som använts, urvalsgrupp, tidigare pilotstudie, vilka etiska 
överväganden som har gjorts, hur materialet har analyserats samt undersökningens 
tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet. Därefter presenteras resultatet 
med en sammanställning av de intervjusvaren som har kommit fram. Sedan 
analyserar och diskuteras vårt resultat. I diskussionen redogörs det som är relevant 
och intressant för undersökningen samt relevant för förskolläraryrket och förslag på 
fortsatt forskning. Undersökningen avslutas sedan med en slutsats. 

1.3 Begreppsdefinitioner  
Här nedan förklaras begreppen förskollärare, professionellt förhållningssätt, 
arbetslag, kommunikation, samarbete och samverkan som vi anser är bärande för vår 
undersökning. Begreppsdefinitionerna utgår ifrån Svenska Akademins ordlista samt 
Nationalencyklopedin, men vi har även valt att redogöra vår egen tolkning av 
samtliga begrepp. 

Förskollärare  
Begreppet förskollärare definierar Svenska Akademin (2006) är en person med en 
högskoleutbildning samt arbetar med barn. Förskollärare är en person som arbetar 
med barn i åldern 1 till 6 år i förskolan samt förskoleklass. En förskollärare arbetar 
efter och följer en särskild läroplan som innehåller särskilda mål och riktlinjer för att 
främja barns lärande och utveckling i verksamheten. 

Professionellt förhållningssätt  
I Svenska Akademins ordlista har vi funnit orden professionell och professionalism. 
Ordet professionell definieras som när något genomförs på ett väl utförligt sätt och 
definitionen av professionalism är när en person är professionell och har en hög 
skicklighet. Förhållningssätt preciseras som att uttrycka en viss inställning. Vi utgår 
från Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) som skriver att professionellt 
förhållningssätt innebär, när en förskollärare förhåller sig till gemensamma normer 
och värden som råder i förskolan och hur de väljer att förmedla dessa i arbetet med 
sina kollegor.  

Arbetslag  
Ordet arbetslag finns varken med i Svenska Akademins ordlista eller i 
Nationalencyklopedin. Det ordet vi har funnit närmast arbetslag är ordet 
arbetsgrupp. En arbetsgrupp definieras enligt Svenska Akademin (2006) följande 
"mindre grupp med uppgift att behandla ett avgränsat problem. Ofta gällande någon 
fråga som behöver beredas med experthjälp". Vi har använt Wikipedia som förklarar 
att ordet arbetslag är en grupp människor där samtliga personer har olika uppgifter 
och roller, men där alla arbetar för att uppnå ett gemensamt resultat och mål. Vi 
anser att Wikipedias definition stämmer in på vår uppfattning av ett arbetslag i 
undersökningen. 

Kommunikation  
Nationalencyklopedin (2005) förklarar att kommunikation är ett sätt för människor 
att överföra ett aktuellt innehåll till någon annan. Kommunikation för oss innebär 
när förskollärare kan förmedla budskap mellan varandra i ett arbetslag.  
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Samarbete  
Samarbete förklaras enligt Svenska Akademin (2006) och Nationalencyklopedin 
(2004) när flera personer tillsammans strävar efter ett gemensamt mål och/eller 
syfte. Den förklaringen stämmer in på vår egen definition av ordet samarbete i 
undersökningen.   

Samverkan  
Svenska Akademin (2006) beskriver att samverkan är när flera personer arbetar 
tillsammans för att uppnå ett gemensamt syfte. Ohlsson (2004) beskriver att 
samverkan handlar om hur ett arbetslag tillsammans utför olika uppgifter efter ett 
gemensamt sätt att förhålla sig till mål och riktlinjer, vilket passar med vår egen 
tolkning av samverkan.  

2. Bakgrund 
Vi har sökt i databaserna ERIC och Libris för att hitta relevant litteratur som avser 
artiklar och avhandlingar till vår undersökning. I databasen ERIC använde vi 
sökorden Preschool teacher AND colleagues, vilket gav 50 träffar och vi valde en 
relevant artikel. Andra sökord var Preschool teacher, approach, colleagues med 
begränsningen "peer reviewed", vilket gav 10 träffar och av vilka vi valde en artikel. Vi 
sökte med begreppen Preschool teachers, colleagues AND professionalism samt 
begränsningen "peer reviewed" och det gav 2 träffar, en artikel valdes. Sista sökorden 
i ERIC gjordes med Preschool teachers professionalism vilket gav oss en relevant 
artikel av 57 träffar. Genom att söka i Google fann vi två relevanta publikationer som 
vi har använt i vår undersökning. Vi har även använt tidigare kurslitteratur och sökt 
efter övrig litteratur i Mälardalens högskolas bibliotekskatalog Libris.  

2.1 Bakgrund till förskolans styrdokument 
Barnsomsorg och Skolkommittén (1997) visar på en stor förändring inom 
barnomsorgens historia år 1968. Barnstugeutredningen startade en diskussion som 
innebar en stor betydelse för barnfamiljen och barn skulle sättas i centrum. De 
demokratiska idealen om en likvärdigutveckling för alla barn skulle genomsyra 
barnstugeutredningen. Det var inte bara förskolans mål, organisation och innehåll 
som skulle förändras utan även personalens arbetssätt. Barnstugeutredningen blev 
inte som tänkt, men förskolans arbetsform med arbetslag har trots det levt kvar. Ett 
förslag från barnstugeutredningen angående att personalen skulle samarbeta utifrån 
demokratiska principer och därmed bilda arbetslag lades fram och de anställda i 
förskolan ansågs vara viktiga förebilder för barn (a.a).  

Barnomsorg och Skolkommittén (1997) skriver att den tidigare fördelningen mellan 
de olika yrkesrollerna förskollärare och barnskötare hade varit att, barnskötare hade 
fungerat som assistenter åt förskollärarna. Barnstugeutredningen ville förändra 
denna arbetsfördelning och ville att samtlig personal istället gemensamt skulle 
samarbeta och diskutera fram olika lösningar i verksamheten. Tanken var att 
arbetslag i förskolan skulle genomsyra ett demokratiskt arbetssätt, men det visade sig 
inte vara helt enkelt i det praktiska arbetet. Barnstugeutredningen ville att arbetslag 
skulle bidra till en positiv utveckling av verksamheten, men tyvärr hade förskollärare 
och barnskötare svårt att samarbeta och enas om vilka kunskaper och synpunkter 
som skulle råda. En central grund blev lagd och idag har arbetslagsidén utvecklats till 
det bättre. Något som har bidragit till ett utvecklat pedagogiskt förhållningssätt i 
förskolan (a.a).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att den 1 juli år 1996 slutade 
förskolan att lyda under socialtjänsten och utbildningsdepartementet tog istället över 
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ansvaret för förskolan. År 1998 fick förskolan sedan sin första egna läroplan. När 
förskolan fortfarande reglerades under socialtjänsten fanns det allmänna råd som de 
arbetande i förskolan skulle följa. Men i den nya läroplan som kom blev det istället 
tydliga mål och riktlinjer som arbetslaget gemensamt skulle arbeta efter. 
Förskollärares ansvar förtydligades i och med att Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
reviderades 2010.  

Förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) innehåller bland annat normer och 
värderingar som ska avspegla det pedagogiska arbetet i verksamheten. Förskollärare 
ska samarbeta med varandra i arbetslag och genom sitt förhållningssätt förmedla till 
barn vilka demokratiska grunder, normer och värden som samhället är uppbyggt på. 
Arbetslag ska ha en rådande kunskapssyn på barn och lärande, vilket kräver att 
förskollärare har ett förhållningssätt som avspeglar arbetet i verksamheten. Även om 
det finns tydliga styrdokument som arbetslaget måste följa, har de ändå möjlighet att 
ta egna ställningstaganden i olika situationer samt frihet att utforma arbetet efter vad 
som fungerar bäst för barngruppen och verksamheten (a.a).   

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) vilar följaktligen på en 
demokratisk grund. Alla som verkar inom förskolan ska visa varandra respekt och 
hänsyn för varje människas egenvärde och alla ska känna samhörighet i 
verksamheten. Det gäller även arbetslaget och i förskolans läroplan finns det mål och 
riktlinjer om hur arbetslaget ska samverka för att främja arbetet i verksamheten. Ett 
av arbetslagets uppdrag är att se till att barn får erfarenhet av att samarbeta, möta 
och hantera konflikter samt att respektera varandra. Förskolans värdegrund vilar på 
att alla i verksamheten använder sig av ett etiskt förhållningssätt gentemot varandra 
(a.a).  

Skolverket (2005) skriver att barn under deras dagliga vistelse på förskolan ska få 
gott om tillfällen att skapa förståelse för hur de ska ta ansvar för sina egna 
handlingar, vilket ska ske i samspel med andra barn eller vuxna förebilder. Läroplan 
för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) menar att om förskollärare skapar konkreta 
upplevelser för barn kan de tillägna sig normer och värden. Skolverket (2005) skriver 
att förskollärare är viktiga förebilder och arbetslagets gemensamma förhållningssätt 
samt helhetssyn på förskolans verksamhet. Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
(Skolverket, 2010) beskriver att barn ska få möjlighet att utveckla förståelse och 
respekt för de skyldigheter och rättigheter som gäller i det demokratiska samhället.  

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska visa på 
människors olika uppfattningar för skillnader och likheter i varandras tankar och 
handlingar för att barn ska kunna utveckla förmåga att kunna respektera och tänka 
sig in i andras livssituationer. Det är viktigt att arbetslaget förmedlar detta 
förhållningssätt till varandra för att barn ska kunna utveckla förståelse för denna 
förmåga. Skolverket (2005) menar att förskollärare bör uppfatta och ta tillvara på 
tillfällen för utveckling och lärande i de dagliga situationerna. För att dagarna ska bli 
så innehållsrika som möjligt på förskolan är det viktigt att förskollärarna i arbetslaget 
tillsammans ansvarar för och organiserar arbetet, för att skapa möjlighet för 
utveckling och lärande i barngruppen. Förskollärares pedagogiska medvetna 
förhållningssätt gentemot kollegor, barn och föräldrar kan skapa en gemensam 
samsyn på förskolans verksamhet vilket enligt forskning kan bidra till en högre 
kvalitet.  

Skolverket (2005) menar att arbetslaget tillsammans ska reflektera över det 
medvetna förhållningssättet angående vilken barnsyn som råder i arbetslaget och hur 
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det kan avspegla arbetet i barngruppen. Skolverket (2005) beskriver vidare att det är 
viktigt att varje individuell förskollärare är medveten om sitt eget förhållningssätt och 
vilka värderingar de själva har för att det ska kunna vara en utgångspunkt för 
reflektioner i arbetslaget. Det sker ofta förändringar i barngruppen och verksamheten 
i övrigt vilket gör att det är viktigt att förskollärare tillsammans kontinuerligt 
diskuterar och reflekterar över det gemensamma förhållningssättet i det dagliga 
arbetet.   

3. Teoretisk utgångspunkt 
3.1 Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen  
I undersökningen har vi valt att utgå från Vygotskijs (1896-1934) teori om att lärande 
sker i en social konstruktion med andra människor. Vi valde teorin eftersom vårt 
ämne handlar om hur förskollärare förhåller sig professionellt till varandra, vilket 
sker genom socialt samspel i arbetslag. 

Enligt Vygotskij är socialt samspel ett fundament i människors utveckling och han 
menade att emotionella, sociala, intellektuella och existentiella förmågor grundas i 
sociala relationer och kulturer. Vygotskijs talade om att utveckling och lärande sker 
när människor tar del av någon annans erfarenhet och kunskaper. Han kallade denna 
teori för en proximal utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen innebär att 
människor lär sig genom att se hur andra gör, för att sedan imitera och kunna utföra 
en uppgift själv. Därefter kan människor sedan förklara sitt tänkande för andra och i 
sin tur lära andra (Strandberg, 2006). 

Separerar vi socialt liv från individuell utveckling, prat från tänkande, rumphugger vi 
lärande (Strandberg, 2006, s. 48). 

Utvecklingen av tänkande och språket var något som intresserade Vygotskij. För att 
människor ska förstå hur omvärlden fungerar måste människor få möjlighet att 
kommunicera och uttrycka sig i interaktion med andra. Kommunikation bidrar enligt 
honom till en gemensam förståelse för våra medmänniskors kulturer, vilket skapar en 
djupare förståelse för andras tänkande och agerande (Säljö, 2010). Om interaktion 
mellan människor är av god kvalitet är de inblandades relationer jämställda, där alla 
kompletterar och vill stödja varandra i utmanande situationer (Strandberg, 2006).   

4. Tidigare forskning 
Vi har funnit litteratur och forskning kring ett professionellt förhållningssätt i 
förhållande till olika situationer, bland annat mellan förskollärare och barn samt 
förskollärare och föräldrar. I bemötandet mellan förskollärare har det däremot varit 
svårt att finna relevant litteratur och forskning. Vi tar stöd i Ohlsson (2004) som 
belyser att samverkan och samarbete mellan kollegor i förskolan är ett relativt 
sällsynt perspektiv inom forskning. Det är däremot en komplex uppgift i 
förskollärarens arbete som bör synliggöras för att det ska kunna utvecklas inom 
förskolan. 

4.1 En gemensam värdegrund  
Ohlsson (2004) menar att samverkan handlar om att tillsammans utföra uppgifter 
som bestäms av hur ett arbetslag väljer att förhålla sig till gemensamma mål och 
riktlinjer. Enligt Bogren och Klingen (2013) går det inte att utgå från att alla i ett 
arbetslag tänker och agerar på samma sätt, men det är viktigt att samtliga får 
möjlighet att uttrycka sig och att det sker kompromisser för att alla ska få känna sig 
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delaktiga i arbetet. Kuisma och Sandberg (2008) nämner att delaktighet mellan 
kollegor berikar verksamheten, eftersom att samtliga i arbetslaget tillsammans får 
möjlighet att tolka normer och värden på ett likvärdigt sätt. 

I ett arbetslag är det enligt Niikko och Ugaste (2012) viktigt att samtliga verkar för att 
arbetet med barn sker utifrån gemensamma normer och värden. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) menar att det är viktigt att ha en gemensam värdegrund kring hur 
arbetslaget ska förhålla sig och agera i arbetet med barn. Det är därför viktigt med ett 
öppet klimat i arbetslaget där samtliga får möjlighet att framföra sina åsikter. Bogren 
och Klingen (2013) påpekar att nya infallsvinklar och perspektiv som kollegor i ett 
arbetslag delger varandra kan öppna upp för nya sätt att tänka och uppfatta kring 
olika vardagliga händelser. Att kontinuerligt reflektera och diskutera kring 
värdegrunden är viktigt för att samtliga i arbetslaget ska bli medvetna om hur de ska 
hantera olika situationer i arbetet.  

Thomas (2012) menar att det i förskolan finns en förväntan om att olika normer och 
värden synliggör det professionella arbetssättet hos förskollärare. För att kunna 
upprätthålla förväntningarna av hur normer och värden ska synliggöras är det viktigt 
att förskollärare utgår från sig själva men också söker stöd hos kollegor. Enligt 
Strandberg (2006) bör förskollärare vara medvetna om att de normer och värden 
som finns i arbetslaget avspeglar arbetet i barngruppen.   

4.2 Organisation och rutiner för att trygga barns lärande 
Ohlsson (2004) hävdar att arbeta i arbetslag är en komplex uppgift, men det kan 
underlätta arbetet i verksamheten om det sker i ett välfungerande arbetslag, där 
samtliga kollegor kontinuerligt kommunicerar och reflekterar med varandra. När 
samtliga i ett arbetslag får framföra sina egna tankar och åsikter poängterar Gjems 
(1997) att de gemensamt kan komma fram till olika ståndpunkter som kan bidra till 
ett bättre arbetsklimat för alla. Ohlsson (2004) poängterar vidare att i arbetslag där 
kollegor arbetar tillsammans är det viktigt att de försöker förstå varandra och den 
enskildes situation för att kunna undvika missförstånd sinsemellan. Delaktighet är en 
faktor för att ett arbetslag ska kunna utföra gemensamma uppgifter, för att de ska ske 
ett kollektivt lärande.   

Om ett arbetslag tillsammans organiserar och fördelar uppgifter om till exempel vem 
som ska hämta maten, när de ska ta raster eller vem som ska utföra administrativa 
uppgifter menar Sandberg, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) att arbetslaget 
får större frihet att lägga upp arbetet i barngruppen utifrån egna förutsättningar. 
Organisation kring arbetet i verksamheten kan också underlätta stressfyllda 
situationer, eftersom samtliga i arbetslaget vet när och vilka saker som ska göras. En 
väl organiserad verksamhet ger enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005)  
arbetslag en större möjlighet att vara flexibelt. Om arbetslaget är medvetna om 
varandras kompetenser och brister kan det bli enklare att fördela arbetsuppgifter och 
undvika onödiga diskussioner. Ohlsson (2004) menar om arbetslag kontinuerligt 
reflekterar och tar del av varandras erfarenheter och kunskaper som de sedan kan 
använda i arbetet kan det skapa en proximal utvecklingszon. Enligt Strandberg 
(2005) menar Vygotskij att sociala relationer främjar lärande och utveckling bland 
människor. 

Förutsättningarna till ett bra arbetsklimat i arbetslag kan enligt Bogren och Klingen 
(2013) bero på olika påverkansfaktorer. Den viktigaste faktorn enligt Wallskog (2011) 
är att trivas, känna glädje i arbetslaget och få stöd från sina kollegor. Ett sådant 
klimat menar Sheridan, Sandberg och Williams (2011) kan bidra till att förskollärare 
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vågar ta upp och lyfta brister för varandra, något som kan leda till att kollegor 
utvecklar förståelse för varandra och hur de agerar i olika situationer.  
Olika situationer och individer kräver att förskollärare är flexibla i sitt sätt att 
kommunicera.   

4.3 Arbetslagets påverkan i förhållande till barngruppen och 
verksamheten 
Bogren och Klingen (2013) menar att det är viktigt att alla i ett arbetslag ska må bra 
och att alla kan ha roligt tillsammans under arbetstid. Alla i arbetslaget har troligen 
många olika kompetenser som är en stor tillgång för arbetslaget och det gäller att ta 
tillvara på dessa för att barngruppen ska kunna få möjlighet till variation, inom 
många olika områden där de kan utvecklas och lära. För att stimulera barn till att 
leka, lära och utvecklas så krävs det kreativa förskollärare men för att de ska kunna få 
möjlighet att visa sina kompetenser krävs det att de vågar pröva på och misslyckas. 
När kollegor trivs och mår bra i sitt arbetslag kan det möjliggöra att idéer flödar 
mellan alla kollegor.  

Enligt Bogren och Klingen (2013) kan det uppstå situationer i förskolans verksamhet 
som sätter förskollärares kompetenser på prov. Inte minst i barngruppen när det sker 
oförutsedda händelser som lätt kan orsaka stress, i olika grad hos olika individer. Det 
är av stor betydelse att förskollärarna ändå kan upprätthålla ett professionellt 
förhållningssätt i dessa situationer. För att förskollärare ska kunna vara samspelta i 
dessa situationer menar Ohlsson (1996) att det är av stor vikt att de diskuterar och 
reflekterar kring deras barnsyn samt hur de kan förstå varandras tankar. Det i sin tur 
kan leda till att förskollärarna vet var, hur och när de kan hjälpa varandra i olika 
situationer.  

Sheridan, Sandberg och Williams (2011) poängterar att om barns vistelse på 
förskolan ska vara av god kvalitet är det av betydelse att förskollärare kan samarbeta 
och synliggöra varandras kompetenser. Strandberg (2006) menar vidare att det är 
viktigt att tänka på att barn tar efter vuxnas sätt att agera. Om förskollärare 
samspelar genom att lyssna och ta tillvara på varandras erfarenheter så överförs det 
högst troligt till barn. Det är därför av stor vikt enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) 
att inte bara tänka på att diskutera och samarbeta utan även tänka på hur det görs 
och i vilket syfte. Om arbetslag diskuterar tillsammans och är lyhörda på varandras 
åsikter är förskollärare enligt Sheridan m.fl. (2011) goda förebilder för barn för hur 
det demokratiska samhället ska fungera  

Att agera i förskolan menar Sheridan m.fl. (2011) inte alltid är helt enkelt eftersom en 
situation sällan är en annan lik, men om förskollärare är öppna för alternativa sätt att 
skapa förståelse kan det öppna upp flera möjligheter. Om förskollärare är öppna för 
sina kollegors sätt att tolka och förstå saker på bidrar det i sin tur till att 
förskollärares individuella sätt att tänka utvecklas.  

4.4 Trygghet – en skyddsfaktor för att motverka konflikter 
Goldstein (2008) skriver att det finns många olika situationer i förskolan som kan 
anses vara svåra och i sådana fall är det viktigt att våga ta stöd från sina kollegor. När 
svåra situationer förekommer är det enligt Ohlsson (2004) vanligt att förskollärare 
handlar utifrån vad de anser vara nödvändigt för situationen här och nu. En del 
situationer kräver att kollegor tar stöd av varandra, genom att bidra med sitt eget 
handlande i situationen. Forskning visar att kollegor som finns där för varandra i 
svåra situationer skapar trygghet och även kan bidra till avlastning.  
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Trygghet gör att kollegor kan anförtro sig till varandra, både med positiva och 
negativa känslor som kan förekomma i arbetet i verksamheten. Öhman (2009) menar 
att om kollegor känner sig trygga i sitt arbetslag kan det underlätta för dem att prata 
om situationer som de upplever vara påfrestande, situationer som de kanske inte 
alltid känner sig tillräckliga i eller något som de irriterar sig över hos varandra eller i 
arbetet. Att våga ta upp de känsliga ämnena i arbetslaget kan bidra till att kollegor får 
förståelse för varandra när en stressfylld situation uppstår, men det bidrar även till 
att förebygga stressfulla situationer.  

Konflikter är enligt Bogren och Klingen (2013) en vanlig del av dialoger och kan 
medverka till att ett arbetslag får en trygg grund att stå på. Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2013) menar att vanliga konflikter handlar oftast om olika personliga 
erfarenheter av värderingar, hur verksamheten ska utformas eller personkemi i 
arbetslaget. Konflikter är något som utmanar individers känslomässiga värderingar 
och attityder påstår Killén (2008) och att det är något som kan kräva tankemässiga 
förändringar när ett arbetslag måste samarbeta med varandra. Enligt Wheelan (2013) 
är konflikter är nödvändiga för att skapa trygghet i arbetslaget men också för att 
utveckla arbetet i verksamheten positivt. Det är viktigt att den som väljer att lyfta en 
konflikt kan göra det på ett professionellt sätt för att den ska bidra till både 
individuell utveckling och utveckling av verksamheten. Med rätt inställning menar 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2013) att konflikter kan bidra till att verksamheten 
får högre kvalitet.  

4.5 Arbetslagets gemensamma kompetenser 
Alla människor är olika menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) men i verksamheten 
är det inte alltid så enkelt att ta tillvara på varandras olikheter. I ett arbetslag tänker 
och agerar vi utifrån våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Det är en fördel att det 
finns variation i ett arbetslag och det är viktigt att vara nyfiken, kunna lyssna och ta 
tillvara på varandras olikheter. Om ett arbetslag ser varandras olikheter som en 
resurs kan det främja verksamheten eftersom att förskollärarna blir varandras 
kompetenta kollegor. Om kollegor inte lyssnar på varandra och ser varandras 
olikheter som en tillgång är det svårt att ”öppna ögonen” för nya sätt att tänka.   

För att få en välutförd verksamhet menar Sheridan, Sandberg och Williams (2011) att 
det är av stor betydelse att arbetslaget tar tillvara på varandras kunnande för att 
komplettera och fördela arbetet mellan varandra. Bogren och Klingen (2013) skriver 
att det är viktigt att kollegor delar med sig av sina kompetenser till varandra, för att 
alla ska kunna pröva på något nytt och utvecklas. Enligt Ohlsson (1996) är det 
betydelsefullt att samtliga kollegor får känna sig delaktiga eftersom att de utför ett 
lagarbete där de med sina kompetenser och personliga erfarenheter kan bidra till att 
utforma och utveckla verksamheten. Desto mer kollegor utbyter erfarenheter och 
kunskaper med varandra så bidrar det enligt Thomas (2012) till att deras relation 
stärks och de utvecklas som förskollärare. Det bidrar i sin tur till att förskollärare blir 
mer säkra i sitt förhållningssätt i andra relationer med barn och föräldrar.  

4.6 Reflektion och kommunikation i arbetslaget  
Kollegor är enligt Ohlsson (2004) ett viktigt stöd för att förskollärare ska stärka sin 
identitet och utvecklas i sin yrkesroll. Wallskog (2011) menar att det är viktigt att 
regelbundet reflektera, kommunicera och granska sig själv och sin egen arbetsinsats 
tillsammans med kollegor för att öka sin kompetens och utveckla sin yrkesroll. Enligt 
Bogren och Klingen (2013) är det viktigt att reflektera och kommunicera med 
kollegor kring olika händelser i vardagsarbetet för att förskollärare ska bli medvetna 
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om olika teorier, kunskaper och metoder som andra kollegor har. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) menar vidare att det även kan ge förskollärare nya sätt att tänka och 
förstå, vilket är viktigt för hur de väljer att förhålla sig i olika situationer med 
kollegor, barn och föräldrar.  

Att reflektera menar Ohlsson (2004) är en process som utvecklar sätt att tänka och 
agera i olika situationer. Det handlar om ett tillbakablickande angående en erfarenhet 
eller situation där större förståelse kan skapas och ett nytt handlande kan upptäckas. 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) kan det innebära nya sätt att tänka och 
förskollärare kan även bli medvetna om varför de väljer att agera på ett särskilt sätt. I 
vissa situationer kan det därför vara viktigt att förskollärare stannar upp och tänker 
efter hur en situation påverkas av deras förhållningssätt. För att kunna upprätthålla 
det egna professionella förhållningssättet behöver förskollärare vara medvetna om 
vad och hur deras agerande kan leda till och påverka olika situationer. Det är först 
när förskollärare kan uttrycka sitt eget tänkande som en dialog med kollegor kan bli 
professionell. Oftast tror människor enligt Strandberg (2006) att de vet hur de tänker 
och hur saker och ting ska vara, men det är inte förrän människor reflekterar och 
delar sina tankar med andra som de kan hitta nya infallsvinklar och utveckla nya 
kompetenser 

Genom att kollegor i ett arbetslag reflekterar tillsammans kan de enligt Myndigheten 
för skolutveckling (2008) skapa ett gemensamt vidgat perspektiv att tänka vilket kan 
tillföra nya kunskaper. För att ett arbetslag ska sträva mot samma mål krävs det att 
alla i arbetslaget är lika delaktiga i reflektioner kring att ta tillvara på erfarenheter 
och vad som sker i barngruppen. Arbetet i förskolan menar Wallskog (2011) kräver 
ett flexibelt arbetslag eftersom det dagligen uppstår nya situationer som förutsätter 
att förskollärare behöver kompetenser för att kunna lösa dessa på ett professionellt 
sätt. Detta medför att det är viktigt att reflektera med kollegor över hur vissa 
områden i verksamheten fördelas. 

 Tillit – Hur öppna är arbetslag i sina relationer? 

 Ansvar – Hur är ansvaret fördelat? 

 Omsorg – Hur lyhörda är arbetslag för varandra? 

 Målmedvetenhet – Strävar arbetslag åt samma håll? 

 Beslutsformer – Hur och vilka beslut som ska tas?  

 Resursutnyttjande – Hur tar arbetslag tillvara på varandra som tillgångar? 

 Feedback – Hur ger arbetslag varandra konstruktiv kritik? 

 Inflytande – Hur möter arbetslag varandras åsikter? 

 Kreativitet – Hur gör arbetslag för att skapa ett nytänkande? (Wallskog, 2011).  

Sheridan, Sandberg och Williams (2011) skriver att forskning visar att det är 
väsentligt att förskollärare är medvetna om vilka kompetenser de har och hur de ska 
användas, för att kunna upprätthålla ett pedagogiskt och professionellt 
förhållningssätt samt att ha hög kvalitet i verksamheten. Myndigheten för 
Skolutveckling (2008) menar att om arbetslag har en fungerande reflektionsprocess 
där de samtidigt relaterar över den dagliga verksamheten samt kopplar det till aktuell 
forskning, visar på ett nytänkande och en vilja att sträva efter att utveckla nya 
kunskaper i arbetslaget. I ett arbetslag finns det enligt Sheridan, Sandberg och 
Williams (2011) olika sätt att reflektera på, ett är kontinuerlig reflektion i den dagliga 
verksamheten, medan det andra är vid planerade tillfällen. Vid de planerade 
reflektionstillfällena finns det möjlighet att fördjupa tänkandet i olika situationer. 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) kan sådana tillfällen för reflektion 
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däremot inte alltid vara så lätt att få tid till. Tid menar Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) är något som krävs för att samtliga i ett arbetslag ska få möjlighet att 
synliggöra sina tankar och åsikter.   

När kollegor inte delar samma åsikter menar Ohlsson (1996) att det är för att de har 
olika erfarenheter och förståelse för saker och ting. Genom att samtliga får synliggöra 
sina åsikter kan det bidra till att arbetslaget upptäcker något nytt och att de ger ett 
bredare perspektiv. Kollegor måste vara lyhörda på varandra, men det innebär inte 
att de behöver vara överens men ändå skapa en förståelse för hur andra ser på saker. 
Det viktiga är att skapa en gemensam bild över hur situationer i verksamheten ser ut 
och hur de kan utvecklas till det bättre. Reflektioner gör att likheter och olikheter blir 
synliga och förtydligas. Även om arbetslag inte delar samma åsikter säger Wallskog 
(2011) att det ändå är en självklarhet att kollegor ska kunna ge varandra konstruktiv 
kritik.   

5. Metod 
I metodkapitlet följer en beskrivning av vilka metoder och vilket tillvägagångssätt 
som har använts i undersökningen.  

5.1 Metodval 
Den metod som används i undersökningen är kvalitativ. Bryman (2011) skriver att en 
kvalitativ metod är lämplig att använda om forskaren vill skapa en bild av någon 
annans tankar, berättelser och åsikter. I vår undersökning vill vi undersöka 
förskollärares sätt att förhålla sig till och bemöta sina kollegor och därför var det 
lämpligt att använda en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) bygger en kvalitativ 
metod på att forskaren ska utveckla en förståelse och uppfattning för någon annans 
sociala verklighet. Vidare nämner han att metodvalet kan påverkas av de deltagandes 
erfarenheter och tankar, något som kan skilja sig åt beroende på deras individuella 
upplevelser. Forskaren kan även utgå från personliga erfarenheter och intressen, 
vilket kan påverka vad forskaren väljer att lyfta fram som relevant och viktigt för 
undersökningens resultat.   

5.2 Förförståelse 
Våra egna förkunskaper kring förhållningssätt mellan kollegor i ett arbetslag, grundas 
i vår tidigare yrkesroll som barnskötare samt i vår verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) i förskollärarprogrammet. Vi har upplevt att förskollärare har brustit i 
förhållningsättet i olika situationer, mellan förskollärare och barn, förskollärare och 
föräldrar samt kollegor emellan. Vi valde därför att göra en pilotstudie (Hansson & 
Jähi, 2014) som handlar om Professionellt förhållningssätt i praktiken: i mötet med 
barn, föräldrar och kollegor. I pilotstudien valde förskollärarna att nämna sina 
kollegor som viktiga pelare, för att kunna bemöta föräldrar och barn professionellt. 
Med hänsyn till vår pilotstudie blev vi nyfikna och ville fördjupa oss ytterligare i 
ämnet. 

5.3 Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamling. Intresset har varit att 
undersöka vad förskollärare ser som viktigt och relevant kring ämnet. Bryman (2011) 
beskriver att semistrukturerade intervjuer inte måste följa någon specifik 
ordningsföljd. Den som intervjuar har därför möjlighet att vara flexibel och kunna 
ställa ledande följdfrågor. I undersökningen har följdfrågor ställts för att be 
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förskollärarna utveckla sina svar och därmed få en djupare förståelse för deras 
information.  

En intervjugudie med öppna frågor (bilaga 1) har använts. Bryman (2011) beskriver 
att öppna frågor är frågor utan förutbestämda svar men med ett bestämt område. 
Öppna frågor ger informanterna möjlighet att formulera sina svar med egna ord.  

Bakgrundsfrågor ställdes i förhållande till förskollärarnas ålder, antal verksamma år 
och arbetsplatser som förskollärare. Bakgrundsfrågor har gett oss möjlighet att se om 
förskollärarnas sätt att förhålla sig emot sina kollegor, kan influeras av deras tidigare 
erfarenheter och kunskaper.  

5.4 Urval 
I undersökningen deltog åtta verksamma förskollärare. De deltagande är ifrån olika 
förskolor och avdelningar som är belägna i samma kommun men olika områden. 
Urvalet är målinriktat och yrkesgruppen förskollärare utsågs för att de har gått en 
högskoleutbildning med pedagogisk och teoretisk inriktning mot förskolans 
verksamhet. Åtta förskollärare valdes för att få bred variation och olika förskollärares 
perspektiv. Ålder, yrkeserfarenhet och verksamma år skiljer sig mellan de 
förskollärare som deltagit i undersökningen, vilket kan ha bidragit till mer variation i 
deras svar.  

Tabell 1. Nedan presenteras undersökningens urvalsgrupp.   
 

Informant  Informants 
ålder 

Antal år i 
yrket som 
förskollärare 

Antal 
arbetsplatser som 
förskollärare 

1. Anna 47 år 8 år 2 

2. Rut 55 år 14 år 4 

3. Siv 30 år 7, 5 år 2 

4. Lena 58 år 33 år 15  

5. Elsa 34 år 3,5 år 2 

6. Tarja 41 år 3 år 1  

7. Gun 62 år 22 år 3 

8. Karin 45 år 24 år 8  

 

I tabellen ovan presenteras förskollärarnas fiktiva namn i undersökningen vilka är; 
Anna, Rut, Siv, Lena, Elsa, Tarja, Gun och Karin. Förskollärarnas ålder är ett spann 
på 30 år till 62 år och antal verksamma år som förskollärare är mellan 3 år till 33 år. I 
tabellen går det även att utläsa att förskollärarna har arbetat på 1-15 arbetsplatser 
under antalet verksamma år som förskollärare. 

5.5 Pilotstudie 
Vår pilotstudie Professionellt förhållningssätt i praktiken: i mötet med barn, 
föräldrar och kollegor fick ett annat utfall än vi hade förväntat oss. Pilotstudien var 
riktad mot förhållningssättet mellan barn, föräldrar och kollegor. Vår förväntning av 
pilotstudien hade varit att förskollärarna och barnskötarna fokuserat på 
förhållningssätt gentemot barn, i första hand. Resultatet av pilotstudien visade 
däremot att förskollärarna valde att fokusera på det professionella förhållningssättet 
mellan varandra som mer viktigt, för att kunna upprätthålla det även i mötet med 
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barn och föräldrar. Vårt resultat kan till viss del bero på de öppna frågorna som inte 
var specifikt riktade emot endast barn. Vi blev nyfikna på vårt tidigare resultat och 
vill vidare undersöka varför förskollärarna valde att lyfta fram varandra som ett 
viktigt stöd i bemötandet med barn och föräldrar. Den här gången är det 
förskollärarna som är i fokus och våra intervjufrågor (bilaga 1) är riktade mot det 
valda ämnet.  

5.6 Genomförande 
En förskolechef kontaktades via mail där även ett missivbrev (bilaga 2) med 
information om undersökningen bifogades. Förskolechefen kontaktade biträdande 
förskolechefer i kommunen och frågade om det fanns ett intresse hos förskollärare att 
delta i en undersökning. Med en önskan om att åtta förskollärare skulle delta, visade 
åtta sitt intresse. Samtliga förskollärare fick själva bestämma datum, tid och plats för 
intervjuerna. Därefter blev de biträdande förskolecheferna kontaktade via telefon för 
en bekräftelse av samtliga intervjuer.  

Förskollärarna fick inte frågorna innan intervjuerna och detta för att de inte skulle 
kunna diskutera frågorna med sina kollegor. Förskollärarna intervjuades även enskilt 
av samma anledning. De flesta intervjuerna ägde rum i förskolornas personalrum 
medan två av intervjuerna genomfördes på ett av förskolans kontor.  

Båda två deltog under intervjuerna, för att kunna få med bådas olika perspektiv. 
Stukát (2011) skriver att om två personer deltar under intervjuer kan de fokusera på 
olika saker, vilket han nämner är en fördel. Vid intervjuerna var den ena observatör 
och skrev ner sina spontana intryck när något intressant/avvikande sades och den 
andra koncentrerade sig helt på intervjuerna. 

Med förskollärarnas godkännande spelades intervjuerna in med diktafon. En 
förskollärare ville inte bli inspelad vilket togs till hänsyn. Diktafon användes för att 
kunna gå tillbaka och lyssna på det inspelade intervjuerna.  

5.7 Etiska överväganden 
Undersökningen har beaktat de fyra forskningsetiska huvudkraven som avser 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

Informationskravet, de deltagande har via ett missivbrev fått information om 
undersökningens innehåll och syfte. Namn och kontaktuppgifter till oss samt 
handledare och även lärosäte framgick. Samtyckeskravet, förskollärarna har frivilligt 
valt att delta och de har blivit informerade om att de har rätt att avbryta intervjuerna 
utan några påtagliga följder samt att intervjuerna sker på deras villkor. Intervjuernas 
tidsram har noga framgått och även godkännande från förskollärarna om att spela in 
intervjuerna med diktafon. Med förutsättning att inspelningarna raderas efter 
användning. Konfidentialitetskravet, upplysning om att stad, förskola, avdelning och 
förskollärarnas namn inte skulle gå att identifiera av någon annan än oss har 
framkommit. Även att materialet inte skulle hamna i obehörigas händer och att det 
insamlade materialet endast används i studiesyfte. Att materialet kommer att 
förstöras efter godkänd examination har meddelats till förskollärarna. 
Nyttjandekravet, förskollärarna blev informerade om att det färdigställa arbetet 
kommer att läggas upp på databasen Diva och att de vid intresse gärna får ta del av 
arbetet.  
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5.8 Analysmetod och analysprocess 
Det började med en gemensam transkribering av de inspelade intervjuerna. Därefter 
gjordes en sammanställning av samtliga intervjusvar under respektive 
forskningsfråga, för att enklare få en överblick över svaren. För att sammanställa ett 
resultat kopplades intervjusvaren ihop med respektive forskningsfråga. Analysen 
utgick ifrån en ”mindmap” över resultat- och litteraturdelen. Varje förskollärare har i 
undersökningen blivit tilldelade ett fiktivt namn för att hålla reda på vad varje 
förskollärare har sagt.  

5.9 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Tillförlitlighet (reliabilitet) och trovärdighet (validitet) är viktiga kriterier för att göra 
en mätning av undersökningens kvalitet.  

Tillförlitlighet handlar om hur forskaren har bearbetat datamaterialet på ett pålitligt, 
begripligt och intressant sätt (Bryman, 2011). Urvalet förskollärare kan höja 
undersökningens tillförlitlighet eftersom att de är verksamma i åtta olika arbetslag. 
Tillförlitligheten kan anses vara högre för att informanterna inte har fått frågorna 
innan intervjuerna och de har därför inte kunnat diskutera frågorna med sina 
kollegor. Vår semistrukturerade intervjuform kan öka undersökningens 
tillförlitlighet, eftersom informanterna har fått utgå från personliga erfarenheter och 
uppfattningar. Stukát (2011) menar att semistrukturerade intervjuer kan vara 
negativa, han menar att informanterna kan ge de svar som de tror att intervjuaren 
förväntar sig och därmed inte vågar erkänna sina brister. Stukát (2011), menar att 
undersökningens tillförlitlighet kan bli högre utifrån hur frågorna har formulerats 
och ställts samt om frågorna är relevanta för ämnet. Förskollärarna har intervjuats 
enskilt vilket kan höja tillförlitligheten. Genom att samtliga intervjuer genomfördes 
på avskilda platser kan det påverka tillförlitligheten i undersökningen. Informanterna 
kan ha varit mer avslappnade och därmed kunnat ta sig tid att svara på frågorna i 
lugn och ro. Risken med att det endast har varit två personer som tolkat materialet 
kan medföra konsekvenser för hur hög tillförlitligheten blir (Stukát, 2011). 
Intervjuerna har spelats in och lyssnats på tillsammans för att säkra att all viktig 
information har tagits med, vilket ökar undersökningens tillförlitlighet.  

Trovärdighet handlar om hur forskaren har uppfattat och tolkat det insamlade 
datamaterialet (Bryman, 2011). Förskollärarna skiljer sig åt i ålder och personliga 
erfarenheter vilket ger en bredd och olika uppfattning ifrån olika förskollärare, vilket 
höjer graden av trovärdighet i vår undersökning ytterligare. Eftersom ingen kände 
informanterna sedan tidigare kan det öka trovärdigheten, eftersom det inte funnits 
några förutfattade meningar. Även intervjufrågorna har ökat undersökningens 
trovärdighet eftersom att de är relevanta för ämnet. Att det har varit två personer 
med olika perspektiv som tillsammans har tolkat och reflekterat över datamaterialet 
kan öka trovärdigheten. Däremot finns det en medvetenhet om att våra teorier och 
personliga erfarenheter samt intressen kan ha påverkat våra tolkningar av 
datamaterialet. Något som delvis kan ses som en nackdel.  

6. Resultat 
Intervjufrågorna (bilaga 1) har blivit indelade utifrån undersökningens två 
forskningsfrågor. Resultatet har därefter kategoriserats för att slutligen presenteras 
utifrån respektive forskningsfråga. 
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6.1 Hur stödjer och upprätthåller förskollärare ett professionellt 
förhållningssätt till varandra i ett arbetslag? 
 
6.1.1 Gemensam grund  
På frågan om vilka egenskaper förskollärarna önskar hos en kollega, svarar alla en 
gemensam grund och barnsyn som grunden för allt. En gemensam barnsyn lägger 
förskollärarna in som ett viktigt fundament, eftersom de arbetar med en gemensam 
barngrupp. Men det handlar också om att kunna upprätthålla ett professionellt 
förhållningssätt mellan varandra. Det benämns även att det är viktigt i relationen till 
barn och föräldrar. Att ha ett gemensamt synsätt över normer och värden i 
verksamheten beskriver förskollärarna som oerhört viktigt. Att vara lyhörda, öppna 
samt ärliga mot varandra nämner de som betydelsefulla egenskaper. 

Ett väl fungerat samarbete beskriver förskollärarna kräver att samtliga i arbetslagen 
diskuterar och är lyhörda för varandra. Oavsett om de inte alltid får sin vilja igenom. 
Det viktiga är att kunna kompromissa och tillsammans diskutera för att komma fram 
till ett beslut, som gäller för alla. Förskollärarna nämner att det är viktigt att vara 
medveten om att alltid ge och ta i arbetslaget. Att ha förståelse och vara tillåtande är 
därmed egenskaper som är betydande hos en kollega. Att respektera och visa empati 
för varandra och olika sätt att tänka anser förskollärarna vara två andra viktiga 
egenskaper.  

Olikheter är berikande i ett arbetslag... (Gun). 

Något som tydligt framkommer är vikten av att samtliga i arbetslaget strävar emot 
samma mål och uppdrag. Förskolans läroplan, Lpfö 98 är viktig för arbetet. 
Förskollärarna poängterar att det tydligt går att se när ett arbetslag inte drar åt 
samma håll, vilket leder till många onödiga diskussioner. De menar att barngruppen 
samt föräldrar blir oroliga om arbetslag inte är samspelta med varandra. En aspekt 
som framkommer från förskollärarna är att ha en gemensam plan där samtliga vet 
vem som ska göra vad. Om det tydligt framgår vilket ansvar kollegor har i arbetslaget, 
blir det enklare att kunna se och dela upp sig efter var de behövs. Utan en tydlig 
struktur i arbetslaget, påverkar det barngruppen negativt. Eftersom det hela tiden blir 
samtal mellan kollegor kring vem som ska göra vad, om till exempel vem som ska ta 
hand om disken eller dukningen etc.  

När alla vet vad som ska göras så flyter arbetet på hela tiden (Lena). 

... bara det här att vi har ett schema över vem som tar disken eller sitter med barnen 
underlättar att man kan vara en närvarande pedagog (Elsa) 

Förskollärarna tycker att det är viktigt att arbeta med en kollega som har en positiv 
inställning till sitt arbete. De menar att det märks om en kollega inte tycker om sitt 
arbete och det är något som påverkar arbetslaget. De uttrycker att det kan leda till 
dålig stämning i arbetslaget. Några av förskollärarna menar att det krävs engagemang 
från samtliga i arbetslaget för att samarbetet ska vara bra. Att känna trygghet i 
arbetslaget framkommer som en viktig egenskap hos kollegor. För att vara trygg är 
det viktigt att först och främst vara trygg i sin yrkesroll som förskollärare. De menar 
att det inte är förrän de är trygga i sig själva som de kan erkänna sina fel och brister 
inför varandra i arbetslaget. Trygghet anser förskollärarna vara en grund i 
arbetslaget, för att våga ta upp känsliga områden.  

6.1.2 Kompetenser 
Förskollärarna anser att det är viktigt att ta tillvara på varandras kompetenser. Att 
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låta varandra göra det som de tycker är mer intressant eller har mer kompetens inom 
är väsentligt. Matematik, språket, naturvetenskap, sång samt administrativa 
uppgifter är några områden förskollärarna ger som exempel. Det framkommer att 
förskollärarna anser det vara viktigt att vara nyfiken och våga byte område, som 
någon annan har ansvar för. Det anses vara betydande för att kunna utmana sig själv 
samt utvecklas. Att samtliga i arbetslaget har kompetens inom alla områden 
framkommer som viktigt för att arbetet i verksamheten ska fungera även när en 
kollega är frånvarande. Att visa intresse för de områden som ligger utanför ens egen 
kompetens är därmed väsentligt. Tidsbrist och bekvämlighet visar sig vara en 
bidragande faktor till att förskollärare inte tar sig an sådant som de inte är bekanta 
eller bekväma med. 

Jag gör det här så går det fortare, jag vet vart det här materialet finns så jag tar fram det 
(Gun).  

När förskollärarna tillfrågas hur de tar tillvara på varandras kompetenser, svarar alla 
att de vid planering delar upp ansvaret efter vad de har för intresse och har mer 
kompetens inom. För att kunna ta reda på vilka kompetenser samtliga i arbetslaget 
har är det betydande att vara öppna samt prata med varandra menar förskollärarna. 
Förskollärarna säger att det är viktigt att tillåta varandra att vara mer bra på vissa 
områden samt ta tillvara på varandras olika kompetenser. De menar att det berikar 
verksamheten. Att ingen i arbetslaget ska känna att de inte får ha ansvar för de 
områden som den egentligen vill eller tvärtom är något som framkommer som 
viktigt. Flexibilitet inför att kunna anpassa sig efter vad olika situationer kräver här 
och nu, menar två av förskollärarna är viktigt.   

6.1.3 En rik arbetsmiljö  
Flera förskollärare menar att arbeta i arbetslag med kollegor som är i olika åldrar är 
en fördel. Alla bär på olika ”ryggsäckar” som är fyllda med personliga erfarenheter 
och kunskaper, där alla har något viktigt att tillföra. Att dela med sig av sin unika 
”ryggsäck” menar förskollärarna främjar kvaliteten i verksamheten. Framförallt i 
arbetet med barngruppen. ”Ryggsäcken” ses även som något som kan utveckla samt 
stärka samarbetet i arbetslaget. Förskollärarna menar även att individen själv 
utvecklas. Det framkommer även att förskollärarna tycker att det är givande att 
arbeta med både äldre samt yngre kollegor. En ung förskollärare kan ha rika 
erfarenheter och goda råd i sin ”ryggsäck”. Framförallt ifrån sin utbildning, om de 
nyligen har avlutat en sådan menar förskollärarna. 

... alla har olika i sina ryggsäckar. Min kollega har koll på saker på ett helt annat sätt än 
jag har. Jag lär mig något nytt hela tiden (Siv). 

... jag är ju den som gick i skolan sist. Jag har alla fina ord när vi sitter och skriver 
haha... jag har den pedagogiska biten färskt i huvudet men att mina kollegor har 
erfarenheterna och tillsammans med de nya och gamla så blir det en bra blandning i 
arbetslaget (Elsa) 

Att visa varandra uppskattning i arbetslaget är en annan aspekt som framkommer. I 
uppskattning ingår det att berömma varandra samt lyfta positiva saker hos varandra. 
Förskollärarna visar även uppskattning genom att kramas. Positiva boken som flera 
förskollärare kallar den för, är en bok som de använder i arbetslagen. I boken skriver 
förskollärarna ner olika händelser i vardagen som någon kollega har gjort bra. Att ta 
tillvara på och synliggöra händelser som sker i stunden samt lyfta småsaker som en 
kollega gör bra framkommer som viktigt. Förskollärarna nämner att det kan vara en 
enkel sak som att tala om att "gud vad bra du tog den där föräldern här om dagen”. 



16 
 

Att visa varandra i arbetslaget att alla gör ett bra arbete, är viktigt för att alla ska vara 
glada.  

... av positiv kritik växer man och blir trygg i sig själv och sin yrkesroll (Gun).  

Förskollärarna nämner att om samtliga i arbetslaget är glada, smittar det av sig på 
verksamheten vilket i sin tur gör att det blir roligare att gå till jobbet. Att ha humor 
och ha roligt tillsammans i arbetslaget framkommer som viktigt för förskollärarna. 
Om det finns arbetsglädje och en positiv inställning hos samtliga kollegor i 
arbetslaget anses det underlätta det vardagliga arbetet. Det underlättar även för 
samarbetet i arbetslaget menar förskollärarna.  

Förskollärarna uttrycker hur betydelsefullt det är att kunna ge varandra konstruktiv 
kritik, för att hela tiden kunna utvecklas och inte köra fast i arbetet. Att kunna prata 
med varandra om vad som känns bra och mindre bra menar förskollärarna är viktigt. 
Det blir ingen bra verksamhet och inget väl fungerande samarbete i arbetslaget 
annars. Att vara rädd för att bli illa omtyckt i arbetslaget framstår som ett hinder för 
att inte våga lyfta sådant som kan vara känsligt. Men förskollärarna poängterar att 
det är viktigt att hela tiden tänka på att inte ta saker personligt.  

… för att inte behöva trampa runt på tårna hela dagarna (Karin).  

... försöka ta det för sakens skull, vad är problemet, det är inte du som är problemet, 
utan det är den här situationen som händer just nu (Gun). 

6.1.4 Reflektion för utveckling 
För att kunna reflektera över olika händelser i barngruppen och det egna 
förhållningssättet menar förskollärarna att arbetslaget är ett viktigt stöd. Att 
reflektera med varandra kan underlätta för dem att synliggöra nya sätt att tänka eller 
agera med andra. Förskollärarna upplever att det är roligt och givande att diskutera 
med andra. De menar att det är spännande att upptäcka nya saker, samma saker eller 
något helt annat, i förhållande till barngruppen, arbetssättet eller det egna 
förhållningssättet. Förskollärarna beskriver även att det är viktigt att kontinuerligt 
reflektera och arbeta med sig själv för att hela tiden kunna utvecklas och hitta nya 
synsätt samt infallsvinklar. Genom att diskutera i arbetslaget kan förskollärare bli 
medvetna om vilket förhållningssätt de har i olika situationer. Ibland kan kollegor ha 
upptäckt att de agerar helt utifrån vad de egentligen vill, menar förskollärarna. Det 
kan vara betydande för att förskollärare ska bli medvetna om hur och varför de väljer 
att agera på ett särskilt sätt, vilket kan leda till att de ”tänker efter en extra gång vid 
nästa tillfälle”. En förskollärare nämner hur viktigt det är att vara självkritisk kopplat 
till olika situationer;  

Jag säger till mig själv att jag måste titta på mig själv först och främst. Hur är jag som 
människa? Hur beter jag mig i olika situationer? Vad säger jag? Jag måste utgå från mig 
själva hela tiden... Det är viktigt att vara självkritisk, att titta på sig själv. Jag gör fel 
också. Om du är öppen för att titta på dig själv kan du också förändra sig själv... ehm... 
om du inte är det då är det ju svårt att förändras (Gun). 

Det framkommer att förskollärarna anser att de genom att reflektera med varandra 
får mycket kunskap och lärdom om det egna förhållningssättet. Vissa förskollärare 
har fått gå en utbildning som kallas för ICDP som är en förkortning av International 
Child Development Program. Utbildningen inriktar sig på det positiva samspelets 
betydelse och har varit givande för förskollärarna. ICDP - utbildningen anser 
förskollärarna har gjort reflektion till en naturlig del av vardagen, de reflekterar 
numera dagligen över olika händelser i verksamheten. Att välja rätt ord och vad 
orden förmedlar menar förskollärarna att de har fått mer förståelse för, över hur 
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viktigt det är. Tidsbrist eller stress är däremot två påverkansfaktorer som leder till att 
förskollärarna ibland gör uttalanden innan de hinner tänka över situationen.    

Nu för tiden reflekterar jag så fort jag öppnar munnen… (Elsa).  

Det som framträder är att vissa förskollärare anser det vara svårt att få tid för 
tillfällen med gemensam reflektion. De nämner att deras planeringstid oftast går åt 
till andra uppgifter i verksamheten. Dokumentation, utvecklingssamtal, LAP 
(likabehandlingsplan) eller kvalitetsarbete är några exempel som lyfts fram. 
Förskollärarna som arbetar på småbarnsavdelningar menar att den stund när barnen 
sover är ett perfekt tillfälle för att reflektera tillsammans. De nämner dock att det är 
ett problem när de har barn som är vakna. Förskollärarna uttrycker att det är mest 
givande att reflektera på en gång när någonting uppstår i verksamheten, för att inte 
glömma något. En förskollärare skiljer sig dock från resterande och menar att det 
alltid går att hitta tillfällen för reflektion, utegården är till exempel ett tillfälle för 
reflektion nämner hon.  

6.2 Vad uppfattar förskollärare är problematiskt i samverkan 
mellan kollegor för att kunna upprätthålla ett professionellt 
förhållningssätt i verksamheten? 
 
6.2.1 Problematiska situationer  
Det som blir tydligt är att förskollärarna är duktiga på att kommunicera med 
varandra. Ibland menar en del av förskollärarna att det ändå uppstår situationer 
mellan varandra som de uttrycker är svåra eller jobbiga. Tidsbrist eller hög 
arbetsbelastning upplevs vara en grund till att problematiska situationer förekommer 
och det är något som samtliga förskollärare menar påverkar arbetslaget.  

Flera förskollärare menar att problematiska situationer kan vara när en kollega 
anklagar en för något eller kollegor som pratar bakom ryggen på varandra. Något 
som kan leda till dålig stämning i arbetslaget. Förskollärarna anger även att det är 
störande när en annan kollega väljer att avbryta en situation utan att de själva har 
blivit förberedda, vilket de upplever vara kränkande. Andra situationer uttrycker 
förskollärarna är om en kollega avviker från en gemensam plan som arbetslaget har 
kommit överens om. Något som tydligt framkommer är hur viktigt det är att ta upp 
problemen på en gång. Att de ibland inte hinner prata färdigt och att vissa situationer 
inte hinner tas upp till större diskussion, påverkar förhållandet mellan kollegor. 
Förskollärarna menar att det blir svårare och känsligare att diskutera och reda ut ett 
problem ju mer tid som går. En av förskollärarna beskriver följande kopplat till 
konflikter;  

En outredd konflikt färgar mitt tänk att se på den personen (Lena).  

Personkemi är en aspekt som framkommer när samarbetet i ett arbetslag inte 
fungerar väl. Alla människor är olika och tänker olika, ibland fungerar alla helt enkelt 
inte ihop med varandra. Här nämner förskollärarna att det även gäller i interaktion 
med barn samt föräldrar. Kollegor i arbetslag har olika åsikter om saker men det är 
viktigt att våga vara öppen och prata med varandra för att kunna utveckla förståelse 
för varandra. En av förskollärarna menar att det är genom att möta det som känns 
besvärligt som de kan utveckla och lära sig. Om kollegor har förståelse för varandras 
privatliv, har det enklare att respektera samt förstå varandras sinnesstämning. Att 
kunna ha en dålig dag framkommer som en självklarhet för förskollärarna.  
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Man måste tala om man har haft en jobbig morgon, att man till exempel har varit osams 
med gubben eller sovit dåligt (Rut).    

Genom att vara öppna med sina känslor mellan varandra i arbetslaget menar 
förskollärarna att det blir enklare att stödja varandra när någonting är besvärligt. Om 
någon kollega går runt och är till exempel irriterad över något påverkar det 
resterande i arbetslaget. Det blir därför även enklare att undvika missförstånd om de 
är ärliga och öppna gentemot varandra. Att det inte ska finnas någon status i att be 
varandra om hjälp framkommer som viktigt för förskollärarna. De ska istället stödja 
varandra i svåra situationer.  

6.2.2 Påverkansfaktorer för samarbete 
Att vara medveten om betydelsen för vad som förmedlas och hur det uttrycks 
framkommer som viktigt hos förskollärarna, för hur en kollega tar en situation. Att 
vara anklagande när kollegan gör någonting fel menar en förskollärare är fel. I 
hennes arbetslag använder de istället kodord, som hänvisar till att en situation 
behöver brytas.  

Vi använder meningen: nu behöver du nog gå och hämta posten (Anna).  

En annan av förskollärarna säger att det är viktigt att vara medveten om hur de ska 
lyfta en situation. Hon menar att det ibland kan vara enklare att nämna en situation 
mer allmänt istället för att peka ut någon kollega.  

Det är inte meningen att vi ska såra varandra, utan stödja varandra (Gun).     

Förskollärarna menar att det är viktigt att tänka på hur en konflikt ska tas upp. För 
att kollegan inte ska uppleva något som negativt riktat personligen, kan det ibland 
vara viktigt att ta det utifrån sig själv menar förskollärarna. Istället för att lägga kritik 
på kollegan beskriver en förskollärare; 

... jag skulle kunna göra såhär... jag skulle kunna tänka mig att man kan göra såhär 
istället... (Gun). 

Förskollärarna nämner i sammanhanget att kollegor måste bli mer modiga att 
diskutera med varandra när förhållningsätt blir fel. För dem blir det enklare att tala 
om för en kollega när den gör något mindre bra, om de själva kan erkänna sina fel 
och brister för andra. Att känna trygghet i arbetslaget anser förskollärarna är 
väsentligt, för att de ska våga erkänna vad som är besvärligt samt påpeka varandras 
utvecklingsområden. 

När förskollärarna tillfrågas om hur vidare arbetslagets förhållningssätt påverkar 
barngruppen och föräldrarna, svarar alla ja. Barngruppen och föräldrar känner av 
hur stämningen i arbetslaget är och vilken atmosfär som råder. Det framkommer att 
det är viktigt att ha en gemensam värdegrund och ett arbetslag där samtliga drar åt 
samma håll. Om alla i arbetslaget gör sin egen sak, det vill säga, inte samarbetar med 
varandra, leder till en orolig barngrupp samt oroliga föräldrar. Ett väl fungerande 
arbetslag anser förskollärarna ger högre kvalitet på verksamheten, vilket ger trygga 
föräldrar och trygga barn. Två av förskollärarna nämner följande kopplat till 
arbetslagets förhållningssätt; 

Har man inte ett bra förhållningssätt mot varandra så smittar det av sig på barngruppen 
och föräldrarna (Elsa). 

Ett bra team ger en bra barngrupp (Tarja).   
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7. Analys 
Här nedan följer en analys av resultatet. Analysen har framkommit genom en 
sammanställning av resultatet, tidigare forskning samt den teoretiska 
utgångspunkten. 

Kommunikation framkommer som en grund för att samarbetet i arbetslag 
överhuvudtaget ska fungera. När förskollärare beskriver kommunikation nämner de 
egenskaperna lyhörd, öppen, förståelse samt respekt som övergripande. Utan att 
kommunicera med varandra finns det ingen möjlighet att utbyta tankar och 
erfarenheter. Något som förskollärarna anser är en avgörande aspekt för att kunna 
utvecklas. Vi kopplar det till Säljö (2011) som hänvisar till Vygotskij och menar att 
människor utvecklar en djupare och gemensam förståelse för andra i interaktion. 
Sheridan, Sandberg och Williams (2011) beskriver hur viktigt det är att förskollärare 
kan anpassa sitt kommunikationssätt efter vad olika individer samt situationer 
kräver.   

De flesta förskollärarna menar att det är genom kommunikation som de lär känna 
varandra på ett djupare plan. De får även ta del av varandras erfarenheter samt 
kompetenser. Vidare nämner de att vara öppna och kunna samtala med varandra om 
personliga saker främjar förståelse för varandra vilket i sin tur leder till trygghet i 
arbetslaget. Vi kopplar förskollärarnas tankar kring trygghet till Ohlsson (2004) som 
beskriver att det är viktigt att kollegor har förtroende för varandra. Enligt honom 
utvecklar det trygghet i arbetslaget, vilket kan leda till avlastning i svåra situationer, 
eftersom kollegor kan ta stöd av varandra. Förskollärarna säger att de söker stöd hos 
varandra när problematiska situationer uppstår och de anser att de kan lösa sådana 
situationer genom att diskutera och reflektera med varandra.  

Att lyssna och visa hänsyn för varandras åsikter framkommer hos förskollärarna som 
viktigt för att kunna kompromissa och komma fram till ett gemensamt beslut. 
Förskollärarnas syn stämmer överens med vad Strandberg (2006) skriver angående 
Vygotskijs resonemang om att det är viktigt för människor att kommunicera med 
varandra, för att de tillsammans ska kunna skapa en gemensam förståelse för hur 
omvärlden fungerar. Gjems (1997) menar att arbetslag gemensamt måste diskutera 
över och lyfta fram olika åsikter för att uppnå en gemensam förståelse, vilket 
påverkar arbetsklimatet. I resultatet framkommer att förskollärarna lyfter fram att ett 
bra arbetsklimat kan underlätta samarbetet. De menar att det blir roligare att gå till 
jobbet och vara där, om det finns arbetsglädje, humor samt en positiv attityd hos 
samtliga i arbetslaget. Vi kopplar förskollärarnas resonemang till Bogren och Klingen 
(2013) som menar att när alla i ett arbetslag mår bra och har roligt tillsammans, kan 
det vara en fördel som bidrar till att inspiration sprudlar bland kollegor. I följande 
resonemang nämner en förskollärare att en positiv inställning och engagemang hos 
kollegor, smittar av sig på resten i arbetslaget samt underlättar samarbetet.  

Vi har funnit att vara öppna och ärliga mot varandra är något förskollärarna tycker är 
viktigt hos kollegor. Dels för att kunna stödja varandra men även för att kunna ge 
konstruktiv kritik. Förskollärarna poängterar att det är viktigt att inte vara 
anklagande när de ger varandra kritik. De ska istället peppa varandra genom att lyfta 
varandra med rätt ord samt signaler, för att kollegan inte ska tolka budskapet fel. 
Förskollärarnas resonemang stämmer överens med vad Wheelan (2013) skriver om 
hur viktigt det är att tänka på hur kollegor ska ta upp konstruktiv kritik på ett 
professionellt sätt. Enligt henne är konstruktiv kritik mellan kollegor väsentligt för att 
utveckla arbetet i verksamheten samt bidra till hög kvalitet.  
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När det kommer till att ge varandra konstruktiv kritik menar flera av våra 
förskollärare att de måste våga. Även om det kan upplevas som känsligt eftersom 
rädslan av inte bli omtyckt finns där. Enligt Gjems (1997) måste kollegor försöka 
förstå varandras situationer för att kunna ge konstruktiv kritik och undvika 
missförstånd. Även Ohlsson (2004) samtycker och tillägger hur viktigt det är med 
förståelse för varandra i arbetslaget. Förskollärarna i undersökningen menar att 
konstruktiv kritik är utvecklande för arbetslaget och individen samt för att komma 
vidare i arbetet.  

Nyfikenhet, visa intresse samt vilja anta nya utmaningar framkommer hos 
förskollärarna som betydande för att kunna utvecklas, både individuellt men även i 
arbetslaget. Förskollärarna menar att arbetslag ska ta tillvara på varandras intressen 
och kompetenser samt uppmuntra varandra. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver 
att det är en fördel att kollegor är nyfikna på varandras olikheter för att det ska ge 
variation i arbetslaget. Om arbetslag tar tillvara på varandras olikheter som en resurs 
kan de bli varandras kompetenta kollegor. Däremot tänker och agerar människor 
olika utifrån personliga erfarenheter och kunskaper. Det kan därmed inte vara helt 
enkelt att ta tillvara på olikheter men om arbetslagen kan göra det, kan det främja 
verksamheten.  

Erfarenheter och kunskaper är enligt förskollärarna olikheter, något som de anser 
berikar verksamheten. Strandberg (2005) styrker sitt resonemang i vad Vygotskij 
säger, om att ta del av andras erfarenheter och kunskaper kan det bidra till utveckling 
och lärande mellan individer. Det framkommer att förskollärarna tycker det är 
givande att arbeta med kollegor i olika åldrar, eftersom det kan tillföra olika och nya 
sätt att tänka samt se på verksamheten. De preciserar att alla bär på unika ryggsäckar 
oavsett om en kollega är mer eller mindre erfaren, alla har något att tillföra. Det 
handlar helt enkelt om att kunna ta tillvara på varandra som resurser. 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det att förskollärares 
förhållningssätt mellan varandra påverkar hur resten av verksamheten utvecklar 
förståelse och respekt för skillnader och likheter. Det framkom att förskollärarna 
anser att det är viktigt att ta tillvara på och vara tillåtande för varandras tankar och 
egenskaper. Med tillåtande menar dem att de låter varandra var bra på det som de är 
mer intresserad av samt även få ha ansvar för det området. Enligt Sheridan m.fl. 
(2011) får arbetslag större frihet att lägga upp verksamheten om samtliga i arbetslaget 
ansvarar för och organiserar olika områden. Det framkom i resultatet att 
förskollärarna vid planering, delar upp ansvaret mellan varandra utifrån vad som 
intresserar de mer eller vad de har mer kompetens inom.  

Förskollärarna menar att när alla i arbetslaget vet vad som ska göras samt att det 
finns en gemensam plan, fungerar arbetet och det blir enklare att dela upp arbetet 
samt se var de själva behövs bäst. Att dela upp ansvaret menar några förskollärare 
kan spara mycket tid och undvika onödiga diskussioner. Vi kopplar förskollärarnas 
resonemang till Sheridan m.fl. (2011) som menar att ansvarsfördelning även kan 
förebygga stressfyllda situationer. De flesta förskollärarna menar att det är viktigt att 
byta områden med varandra för att kunna utvecklas. De påpekar även hur viktigt det 
är att flera i arbetslaget har kompetens inom alla områden, för att verksamheten även 
ska fungera när en kollega är frånvarande. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
(Skolverket, 2010) framkommer att det är viktigt att förskollärare utvecklar sin 
kompetens inom olika områden för att främja kvaliteten i verksamheten. Enligt 
Bogren och Klingen (2013) är det en fördel om förskollärare får ta del av och använda 
nya kompetenser, eftersom det kan bidra till nya infallsvinklar och ett mer kreativt 
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arbetslag. Genom att ta del av varandras kompetenser menar Vygotskij enligt 
Strandberg (2006) att det kan leda till en proximal utvecklingszon, där ett nytt 
lärande kan utvecklas både individuellt och i arbetslaget. 

När det kommer till att diskutera och reflektera gemensamt i arbetslaget menar 
förskollärarna att de får möjlighet att upptäcka nya synsätt samt infallsvinklar 
tillsammans. Även att ifrågasätta varandra i olika situationer är viktigt menar 
förskollärarna för att de ska bli medvetna om det egna förhållningssättet och varför 
de väljer att agera på ett särskilt sätt. Förskollärarna menar att det kan göra att de 
tänker efter en extra gång. Vi kopplar förskollärarnas resonemang till Ohlsson (2004) 
som visar på hur viktigt det är att reflektera med andra eftersom det sätter igång en 
process för en ny förståelse för olika sätt att tänka och agera i olika situationer. Det är 
väsentligt att förskollärare stannar upp och tänker över hur deras förhållningssätt 
kan påverka situationer samt vad det kan leda till. Enligt Myndigheten för 
skolutveckling (2008) är det inte förrän kollegor kan uttrycka hur de själva tänker 
som en dialog med kollegor kan bli professionell. För att kunna utveckla sitt eget 
lärande menar Strandberg (2006) att det enligt Vygotskij är väsentligt att kunna ta 
lärdom av andras sätt att se och agera.  

Det framkom att förskollärarna lär sig mycket om sig själva genom att reflektera med 
varandra i arbetslaget. Några av förskollärarna tar upp att de har fått möjlighet att gå 
en ICDP utbildning. De menar att utbildningen har bidragit till att de numera 
kontinuerligt reflekterar över vardagliga händelser i verksamheten, samt lyfter saker 
mellan varandra på ett positivt sätt. I Myndigheten för skolutveckling (2008) 
framkommer att en fungerande reflektionsprocess i arbetslaget visar på ett 
nytänkande, om de kopplar den vardagliga verksamheten till utbildning. Det visar 
även att det finns en vilja att utveckla nya kunskaper i arbetslaget.   

I resultatet framkom det att förskollärarna tycker det är givande att diskutera och 
reflektera med kollegor, eftersom de kan upptäcka nya saker tillsammans. Ibland kan 
de även upptäcka om någon kollega upptäckt samma sak eller något helt annat. 
Förskollärarna menar att de hjälper varandra att upp ögonen inför nya sätt att tänka 
genom att reflektera tillsammans i arbetslaget. Sheridan, Sandberg och Williams 
(2011) menar att det vid ett planerat reflektionstillfälle finns möjlighet att gå in mer 
på djupet kring reflektioner. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att det är viktigt 
att alla i arbetslaget får möjlighet att delta vid reflektioner kring verksamheten. Dock 
kan det vara svårt att få tid till dessa tillfällen. Några av förskollärarna menar att 
gemensam reflektion är något som tar tid och att det ibland kan vara svårt att hitta 
tillfällen i vardagen för att reflektera.   

Den gemensamma reflektionen menar förskollärarna kan bidra till ett gemensamt 
sätt att tänka kring olika saker samt varför de väljer att agera som de gör. Att 
diskutera och reflektera tillsammans är viktigt för att få fram en gemensam grund och 
barnsyn, för att kunna sträva mot samma mål och uppdrag. Förskollärarna nämner 
även vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt och säger att de underlättar om 
de har gemensamma normer och värden. Vi kopplar det till Kuisma och Sandberg 
(2008) som menar att det berikar verksamheten om arbetslaget gemensamt har 
tolkat normer och värden som ska råda. Skolverket (2005) betonar att arbetslag ska 
ha ett gemensamt förhållningssätt och Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 
2010) skriver att förskollärare genom sitt förhållningssätt ska förmedla gemensamma 
normer och värden i verksamheten. Vidare beskriver Skolverket (2005) att 
förskollärare därför är viktiga förebilder.    
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En förskollärare berättar hur viktigt det är att ha kännedom om hur de själva tänker 
kring normer och värden. Även hur det egna förhållningssättet påverkar 
verksamheten. Thomas (2012) menar att det är viktigt att förskollärare utgår från sig 
själva för att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt samt hur normer 
och värden ska synliggöras i verksamheten. Enligt Strandberg (2006) bör 
förskollärare vara medvetna om att arbetslagets normer och värden avspeglar 
barngruppen. I resultatet framkom att förskollärarna ser en gemensam värdegrund 
som betydande för att arbetslaget ska dra åt samma håll. De menar att genom ett 
gemensamt förhållningssätt mellan varandra i arbetslaget, skapar det en trygghet 
mot barn och föräldrar. 

I Skolverket (2005) står det hur viktigt det är att arbetslaget har en gemensam syn på 
verksamheten och ett medvetet förhållningssätt, för att kunna bidra med kvalitet i 
verksamheten. Vidare kan vi läsa att ett gemensamt förhållningssätt att utgå ifrån 
skapar en trygg grund hos förskollärare, eftersom barngrupper ständigt är i 
förändring. Genom att arbetslag kontinuerligt diskuterar och reflekterar över vilken 
barnsyn samt förhållningssätt som finns i arbetslaget avspeglar det deras arbetssätt. 
Att kunna uttrycka sig genom kommunikation och i interaktion med andra menar 
Säljö (2010) ger människor möjlighet att förstå omvärlden. I resultatet framkom att 
förskollärarna tar stöd av varandra för att reflektera över och kunna upprätthålla det 
professionella förhållningssättet. Det framkom även att förskollärarna tycker att det 
är viktigt att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt mellan varandra eftersom 
de anser att det avspeglar arbetet i barngruppen. De påpekar att om arbetslaget inte 
drar åt samma håll kan det leda till en orolig barngrupp samt oroliga föräldrar. 
Strandberg (2006) skriver att förskollärares sätt att agera påverkar barngruppen, 
eftersom barn tar efter vad vuxna säger och gör. Sheridan m.fl. (2011) samtycker med 
Strandberg (2006) och menar att förskollärare är viktiga förebilder i verksamheten. 
Enligt våra förskollärare är en verksamhet med god kvalitet, när ett arbetslag har ett 
väl fungerande samarbete. Något de menar avspeglar sig på föräldrar och barn.  

8. Diskussion 
Undersökningen kommer att diskuteras och reflekteras kring vad som anses vara 
relevant. Det förekommer även en diskussion kring undersökningens metodval, syfte 
samt forskningsfrågor. En diskussion kring undersökningens relevans för 
förskolläraryrket framkommer och kapitlet avslutats sedan med en slutsats. 

8.1 Resultatdiskussion  
Syftet var att undersöka vad förskollärare uppfattar att ett professionellt 
förhållningssätt mellan kollegor innebär. Att undersöka förhållningssättet mellan 
förskollärare är något som vi önskar att förskollärarutbildningen kunde belysa mer. 
Våra frågeställningar var; hur stödjer och upprätthåller förskollärare ett 
professionellt förhållningssätt till varandra i ett arbetslag? Samt, Vad uppfattar 
förskollärare är problematiskt i samverkan mellan kollegor för att kunna upprätthålla 
ett professionellt förhållningssätt i verksamheten?   
 
Det framkommer att förskollärarna anser att kommunikation är övergripande för att 
de ska kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt mellan varandra. De 
menar att utan kommunikation kan de inte ta del av varandras kunskaper och 
erfarenheter, vilket inte skulle leda till utveckling av verksamheten. Vi tolkar det som 
att förskollärarna utgår från vad Strandberg (2006) skriver om Vygotskijs teori, om 
att sociala konstruktioner kan skapa utveckling och lärande mellan kollegor samt i 
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verksamheten. Vi kan se det genom att förskollärarna belyser vikten av att delge samt 
ta tillvara på varandras kompetenser och intressen. Förskollärarna menar även att 
det krävs kommunikation mellan varandra i arbetslaget för att kunna ta tillvara på 
varandras åsikter men även för att ha en gemensam förståelse. 
 
Vi har uppfattat att förskollärarna ser varandra som ett betydelsefullt stöd för att 
kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt. De ser kollegorna som 
varandras ”väckarklocka” på vis att de hjälper varandra att bli medvetna om det egna 
agerandet. Genom intervjusvaren kan vi se att samtliga förskollärare inte enbart 
lyfter kollegor varandra emellan, utan de kommer även in på barn och föräldrar. Vi 
kopplar det till vår pilotstudie (Hansson & Jähi, 2014) och finner det intressant att 
förskollärarna ser sambandet med hur deras egna förhållningssätt påverkar hela 
verksamheten, fastän vi inte har haft samma deltagare i de två undersökningarna.  
 
Under intervjuerna och genom resultatet kan vi urskilja att samtliga förskollärare har 
gett oss snarlika svar. Eftersom några av förskollärarna uppgav att de har gått en 
ICDP - utbildning och vår undersökning representerar en och samma kommun, så 
funderar vi på om det har bidragit till att det inte har gett mer varierande svar. Kan 
det ha varit så att det endast varit de förskollärare som har ett intresse för ämnet 
förhållningssätt som valt att delta? Kan utbildningen ha lett till ett gemensamt 
synsätt och förhållningssätt mellan förskollärare i hela kommunens förskolor?  

Vi kan urskilja att ICDP - utbildningen kan ha gett ett gemensamt tänk kring hur ett 
positivt bemötande påverkar omgivningen. Förskollärarna har valt att lyfta hur 
viktigt det är med arbetsglädje och att det avspeglar verksamheten. Vi tror att ICDP 
har bidragit till hur förskollärarna tänker och agerar kring sitt förhållningssätt. 
Eftersom vi valde att göra vår pilotstudie utifrån att vi upplevt ett behov hos 
förskollärare av att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt, så tycker vi 
att ICDP vore en lämplig utbildning för alla verksamma förskollärare, annan 
förskolepersonal samt även blivande förskollärare.    

8.2 Metoddiskussion  
Vi anser att valet av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var ett bra 
val, eftersom det har gett oss förståelse för förskollärarnas tankar, erfarenheter och 
åsikter. Vi tycker även att vi har fått en inblick i deras upplevelser. Vi är medvetna om 
att ett problem kan vara att förskollärarna har gett oss de svar som de tror att vi 
förväntade oss, vilket kan ha påverkat deras svar. Med semistrukturerade intervjuer 
har vi inte behövt följa någon specifik ordningsföljd, vilket har medfört att vi har 
kunnat vara flexibla. Det har gett oss möjlighet att ställa ledande följdfrågor för att få 
mer ingående svar från förskollärarna. Vår intervjugudie med öppna frågor, utan 
förutbestämda svar, kan ha gjort att förskollärarna har gett oss olika perspektiv och 
mer utförliga svar. 

Ett problem som framträdde var enstaka bortfall av frågor. Det kan ha varit eftersom 
frågorna inte följde någon specifik ordningsföljd, vilket gjorde att vi ibland tappade 
den röda tråden under intervjuerna. Ett annat problem som upptäcktes i efterhand 
var att flera frågor gick in i varandra samt att det kunde ha behövts eventuella andra 
frågor för att få ett bredare perspektiv. Något som vi också har upptäckt i efterhand är 
ordet konflikt i en intervjufråga, vi fick uppfattning av att förskollärarna relaterade 
ordet konflikt med något negativt.   
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En fördel i vårt val har varit att delta båda två under intervjuerna. Vilket kan ha 
bidragit till att vi har sett och fokuserat på olika saker under intervjuerna. Vi har fått 
med bådas tankar kring intervjuerna, vilket kan ha har gett oss ett bredare 
perspektiv.  

Att spela in intervjuerna med diktafon har underlättat för oss, men det har varit svårt 
att begränsa en del intervjuer. Transkriberingen har därför tagit längre tid än vad vi 
hade räknat med. Vi upplevde att det var svårt att avbryta en del förskollärare för att 
inte gå miste om värdefull information. Vi har även fått förståelse för att diktafon kan 
ha varit ett problem för en del förskollärare eftersom några blev mer avslappnade när 
vi hade stängt av. En informant var heller inte bekväm med att bli inspelad.   

8.3 Relevans för förskolläraryrket 
Vi anser att vårt ämne professionellt förhållningssätt mellan förskollärare är relevant. 
Ämnet har visat sig vara en viktig aspekt för att förskollärare ska kunna upprätthålla 
kvalitet i olika bemötanden. Vi tycker att det är viktigt att förskollärare och annan 
förskolepersonal är medvetna om det egna förhållningssättet och att de får möjlighet 
att utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom ämnet, för att kunna få en bra 
balans i arbetslag. Om samtliga i arbetslag har en gemensam grund kan det bidra till 
högre kvalitet i verksamheten.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
För oss skulle det vara intressant att undersöka förskolechefens erfarenheter och 
tankar kring professionellt förhållningssätt mellan förskollärare. Att intervjua 
förskolechefen skulle vara ett bra sätt att fördjupa oss ytterligare i ämnet. Vi tycker 
det skulle vara intressant och nyttigt att få förskolechefens perspektiv och se hur den 
kunskapen kan avspegla arbetet i verksamheten.  

8.5 Slutsats 
Undersökningen har gett oss en bredare syn och djupare förståelse över hur viktigt 
förskollärares förhållningssätt mellan varandra är och hur det avspeglar 
verksamheten. Vi upplever att vi har besvarat våra forskningsfrågor och syfte, 
eftersom förskollärarna har gett oss en relevant innebörd av ämnet och konkreta svar 
utifrån personliga kunskaper och erfarenheter av professionellt förhållningssätt.  

I vår undersökning upplever vi att förskollärarna vet innebörden av ett professionellt 
förhållningssätt, de finns även en medvetenhet om hur förhållningssättet mellan 
varandra påverkar den resterande verksamheten. För att kunna upprätthålla det egna 
förhållningssättet tar de stöd av varandra, genom att dagligen reflektera. Det som 
förskollärarna anser vara en problematik för att kunna vara professionella i sina 
bemötanden är tidsbrist, stressfyllda situationer samt hög arbetsbelastning. De 
menar dock att med en positiv inställning och rätt attityd kan de bidra till ett bra 
arbetsklimat. Det framkommer att ett bra arbetsklimat främjar trygghet mellan 
förskollärare, vilket underlättar för förskollärarna att framföra åsikter, önskemål och 
tankar kring personliga kompetenser samt intressen. Genom att visa intresse och 
engagemang för varandras kompetenser och intressen kan förskollärare lyfta 
varandra, vilket bidrar till ett positivt bemötande och högre kvalitet i verksamheten.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor för förskollärare 
Bakgrundsfrågor 

Hur många år är du?  

Vilken utbildning har du gått? 

Hur många år har du varit verksam som förskollärare? 

Hur många arbetsplatser har du haft som förskollärare? 

 

1. Vilka egenskaper önskar du hos en kollega?  

2. Hur tror du att dina kollegor uppfattar dig som kollega? 

3. Hur tar ni i arbetslaget tillvara på varandras kompetens?  

4. Hur reagerar du om en kollega uppträder på ett oprofessionellt sätt?  

5. Hur brukar ni reflektera över och diskutera vad som anses vara ”rätt” eller 

”fel” i arbetslaget?  

6. Brukar du reflektera över ditt eget förhållningssätt, gentemot kollegor?  

7. När anser du att ditt arbetslag fungerar som allra bäst?  

8. Hur stödjer ni varandra i arbetslaget i situationer som ni kan uppleva vara 

besvärliga? 

9. Hur gör ni i arbetslaget om det uppstår en situation som ingen av er känner er 

säkra i?  

10. Vad anser du att du har för roll i arbetslaget?  

11. Vilken roll anser du att dina kollegor har? 

12. På vilket sätt tycker du att du kan ta tillvara på dina kollegors åsikter?  

13. Hur tycker du att ni kan undvika missförstånd i arbetslaget?  

14. Kan du beskriva en bra respektive mindre bra händelse mellan kollegor från en 

arbetsplats?  

15. Hur visar ni varandra uppskattning i arbetslaget?  

16. Kan du beskriva en situation när du anser att du kunde ha handlat på ett 

annorlunda sätt gentemot en kollega?  

17. Hur anser du att kollegors förhållningssätt mot varandra i arbetslaget påverkar 

barngruppen och föräldrar? 
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Bilaga 2, Informationsbrev 
Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Mälardalens Högskola i 

Västerås. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete i pedagogik, där vi har valt att 

undersöka förskollärares professionella förhållningssätt gentemot varandra. 

Vårt syfte med arbetet är att undersöka vad förskollärare uppfattar att ett 

professionellt förhållningssätt mellan förskollärare innebär.  

Vi har tidigare gjort en pilotstudie där vi undersökte det professionella 

förhållningssättet i mötet med barn, föräldrar och kollegor. I studien lyfte de 

intervjuade förskollärarna fram förhållningssättet i mötet med kollegor som en viktig 

grund. Ämnet kan därför vara intressant för förskollärarstudenter samt verksamma 

förskollärare för att kunna reflektera och vara medveten över det egna 

förhållningssättet.    

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Dina kunskaper och 

erfarenheter inom ämnet är viktiga. Vi har därför tänkt att genomföra en intervju 

med dig som kommer att ta mellan 30-60 min.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några konsekvenser för 

dig. Du kommer inte att kunna identifieras av någon annan än oss och dina svar 

kommer inte att hamna i obehörigas händer. Vi ansvarar för att materialet endast 

används i vårt studiesyfte och att din information förstörs efter att undersökningen är 

avslutad. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Vid intresse 

finns det möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen.  

Ditt svar är betydelsefullt och vi hoppas att du vill medverka i vår undersökning. Har 

du några frågor eller funderingar kontakta vänligen oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Hansson 070-533 98 31 shn11013@student.mdh.se 

Ida Jähi 073-656 10 55 iji11001@student.mdh.se 

Handledare: Anette Sandberg anette.sandberg@mdh.se  

 

Ort: Västerås 

Datum: 2014-11-25 
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