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Syftet är att undersöka hur förskollärare och barnskötare beskriver professionellt 
förhållningssätt och makt gentemot varandra som kollegor samt hur 
professionellt förhållningssätt och makt kommer till uttryck i praktiken. 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta deltagare. Resultatet visar 
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de saker som framkom var vikten av att kunna skilja på sin privata roll och sin 
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framkom även att makt var något som de åtta deltagarna inte reflekterat kring, 
men att det ändå hade en förståelse för vad makt innebär. Resultatet påvisar att 
deltagarna var ense om att det finns positiv och negativ makt. Slutsatsen är att 
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något som behöver lyftas mer i arbetslagen 
_______________________________________________________ 

Nyckelord: Arbetslag, förskola, hierarki, professionellt förhållningssätt, makt, 

sociala roller 

 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor........................................................................... 2 

1.2 Uppsatsens disposition ................................................................................ 2 

1.3 Begreppsdefinition ....................................................................................... 2 

1.4 Litteratursök ................................................................................................. 3 

2 Bakgrund ............................................................................................................. 4 

2.1 Tidigare forskning ........................................................................................ 4 

2.1.1 Arbetslag som fungerande team .......................................................... 4 

2.1.2 Professionellt förhållningssätt ............................................................. 5 

2.1.3 Normer, sociala roller och makt .......................................................... 7 

2.2 Teoretisk utgångspunkt ............................................................................... 9 

2.2.1 Vygotskijs tankar om samspel och kommunikation .......................... 9 

2.2.2 Makt enligt Foucault ........................................................................... 10 

3 Metod ................................................................................................................. 11 

3.1 Metodval ..................................................................................................... 11 

3.2 Förförståelse ............................................................................................... 11 

3.3 Datainsamlingsmetod ................................................................................ 11 

3.3.1 Intervjuer ............................................................................................. 11 

3.3.2 Critical incidents ................................................................................. 12 

3.4 Urval ............................................................................................................ 12 

3.5 Genomförande av intervjuer ..................................................................... 13 

3.6 Analysprocess ............................................................................................. 13 

3.7 Etiska överväganden .................................................................................. 14 

3.8 Trovärdighet och pålitlighet ...................................................................... 14 

4 Resultat ............................................................................................................. 16 

4.1 Hur beskriver förskollärare och barnskötare ett professionellt 
förhållningssätt och hur kommer det till uttryck i praktiken? ......................... 16 

4.1.1 Definition av professionellt förhållningssätt .................................... 16 

4.1.2 Att reflektera över det professionella förhållningssättet ................. 18 



 

4.1.3 Det professionella förhållningsättets påverkan på verksamheten .. 18 

4.2 Hur beskriver förskollärare och barnskötare makt och hur kommer 
makt till uttryck? .................................................................................................. 19 

4.2.1 Definition av makt .............................................................................. 19 

4.2.2 Maktfördelningen i arbetslaget ......................................................... 20 

4.2.3 Maktens påverkan på det professionella förhållningssättet ........... 20 

4.3 Situationer avseende professionellt förhållningssätt och makt ............. 21 

4.3.1 Professionellt förhållningssätt i praktiken ........................................ 21 

4.3.2 Makt i praktiken ................................................................................. 22 

5 Analys ............................................................................................................... 23 

5.1 Professionellt förhållningssätt ................................................................. 23 

5.2 Makt ........................................................................................................... 24 

6 Diskussion ......................................................................................................... 27 

6.1 Resultatdiskussion ..................................................................................... 27 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................... 28 

6.3 Relevans för förskolläraryrket.................................................................. 29 

6.4 Förslag till fortsatt forskning ................................................................... 29 

6.5 Slutsats ....................................................................................................... 29 

Referenser ................................................................................................................ 30 

Elektroniska referenser .......................................................................................... 30 

Begreppsreferenser .................................................................................................. 31 

APA-Referens .......................................................................................................... 32 

Bilaga 1 ......................................................................................................................33 

Bilaga 2 ..................................................................................................................... 34 

 

 
 

 



 1 

1 Inledning 

Skolverket (2015) skriver att under 2014 var det 98 853 anställda som arbetade med barn inom 

förskolan. Det innebär att det kan vara 98 853 olika sätt att se på hur arbetet i förskolan skall 

bedrivas. Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska arbetet i förskoleverksamheten utgå från 

alla verksammas kunskaper och erfarenheter. Detta för att kunna erbjuda barnen goda 

förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan, vilket även Läroplan för förskolan (2010) 

beskriver som viktigt. Detta innebär enligt Utbildningsdepartementet (2010) att personalen på 

förskolan skall arbeta som ett team och utföra uppgifter utifrån det arbetssättet som de kommit 

överens om i arbetslaget.  

Thomas (2012) beskriver att det är viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt för att 

kunna samarbeta bortom allas olikheter. Enligt Hougaard (2008) innebär professionellt 

förhållningssätt att personalen har som mål att tillfredsställa andras behov. Detta är även något 

som Thornberg (2004) skriver om. Han menar att när personalen i motsats till detta har sina 

egna mål i fokus blir makten mer synlig. Wahlström (2005) skriver att makt är ett laddat ord 

och att det inte är många som vågar erkänna sin önskan om att ha makt, men i nästan alla 

grupper finns den. Om det inte finns en medvetenhet om makt i arbetslaget menar Tallberg 

Broman (2006) att arbetslaget inte kan arbeta med att förbättra sina relationer med varandra 

som kollegor.   

Varför är professionellt förhållningsätt och makt i förskolan ett intressant fenomen?  

Utifrån vad de olika författarna belyser ovan kan vi se att det professionella förhållningsättet 

har en betydande roll för verksamheten. Det professionella förhållningssättet kan däremot 

påverkas av den makt som finns i arbetslagen. Makt kan ses som en "käpp i hjulet" för att 

personalen skall kunna utvecklas och arbeta tillsammans. Att personalen skall kunna samarbeta 

är en förutsättning för att barnen skall kunna erbjudas en lärorik och utvecklande verksamhet. 

Precis som Tallberg Broman (2006) skriver behövs det en medvetenhet om maktens påverkan, 

vi tror också att det behövs en medvetenhet om hur professionellt förhållningssätt kan te sig i 

praktiken samt hur den påverkar verksamheten. Därför finner vi det intressant att se hur 

förskolepersonalen beskriver professionellt förhållningssätt och ,makt i arbetslaget. Detta för 

att få en inblick i deras förståelse och medvetenhet för dessa begrepp. Vi vill med denna 

förståelse utveckla vår och andras kunskap för att i vår yrkesroll kunna skapa ett bra samarbete 

i våra arbetslag, där alla olikheter får ta plats. Denna undersökning syftar till att undersöka hur 

fyra barnskötare och fyra förskollärare beskriver professionellt förhållningssätt och makt i 

arbetslaget. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur förskollärare och barnskötare beskriver professionellt 
förhållningssätt och makt gentemot varandra som kollegor samt hur professionellt 
förhållningssätt och makt kommer till uttryck i praktiken. Forskningsfrågor: 

 Hur beskriver förskollärare och barnskötare ett professionellt förhållningssätt 
och hur kommer det till uttryck i praktiken? 
 

 Hur beskriver förskollärare och barnskötare makt och hur kommer det till 
uttryck i arbetslaget i förskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 redogörs undersökningens Bakgrund, där tas det upp tidigare forskning och 
undersökningens teoretiska utgångspunkt. Tidigare forskning utgörs av artiklar, 
doktorsavhandlingar, rapporter samt övrig litteratur som berör det valda ämnet. I 
kapitel 3, Metod, redogörs metodval samt den förförståelse som fanns. I kapitel 3 tas 
det även upp datainsamlingsmetod, urval och analysprocessen samt hur hänsyn tagits 
till de forskningsetiska principerna. Dessutom diskuteras undersökningens 
trovärdighet och pålitlighet. I kapitel 4 presenteras Resultatet av undersökningen, där 
en sammanställning av intervjuerna förs fram. I kapitel 5 presenteras analys där vi 
analyserar resultatet och där intervjuer och den tidigare forskningen kopplas samman. 
Därefter kommer kapitel 5, Diskussion, resultatet av undersökningen samt metodvalet 
diskuteras. Här belyses också undersökningens relevans för förskolläraryrket och 
förslag på fortsatt forskning. Arbetet avslutas sedan med en slutsats.  

1.3 Begreppsdefinition 

Professionellt förhållningssätt  
I svenska akademins ordlista finns ordet professionell som definieras som 
en handling som utförts på ett väl utförligt sätt. Ordet professionalism 
definieras av att en person är professionell och har en hög skicklighet. 
Förhållningssätt definieras som ett uttryck för en viss inställning i 
Nationalencyklopedins uppslagsverk. Skolverket (2010) skriver i 
Läroplanen för förskolan att ett professionellt förhållningssätt är när en 
förskollärare och barnskötare förhåller sig till gemensamma normer och 
värden som finns i förskolan samt hur de väljer att ge uttryck för dessa i 
arbetet med sina kollegor.  

Arbetslag  
Det har varit svårt att finna en definition av arbetslag, i varken Svenska 
akademins ordlista eller Nationalencyklopedins uppslagsverk gick det att 
hitta. Närmast ligger ordet lag som definieras i Nationalencyklopedins 
uppslagsverk som organiserad grupp av personer som samverkar för en 
bestämd uppgift. Detta är i likhet med det som anses vara ett arbetslag i 
denna undersökning. Ett arbetslag innebär den grupp med människor 
som arbetar tillsammans på en avdelning/hemvist i förskolan. I den här 
undersökningen inkluderas både barnskötare och förskollärare i ett 
arbetslag. 
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Makt 
Makt definieras enligt Foucault som något som ständigt cirkulerar men hela 
tiden är i förändring. Detta innebär att individer har olika sorters makt i olika 
situationer. Förändringarna i maktfördelningen kan ske medvetet och 
oavsiktligt. Foucault menar att makt kan ses utifrån ett negativt perspektiv men 
också ur ett perspektiv där makten är en produktiv kraft.  

Sociala roller 
Det begreppet som fanns närmast undersökningens betydelse av 
begreppet sociala roller fanns i Nationalencyklopedins uppslagsverk som 
socialstruktur. Där beskrivs det som den ram av intentioner, status 
positioner, roller och relationer mellan individer och grupper som bildar 
sociala beteendemönster, detta är i likhet med den tolkning av begreppet 
sociala roller som undersökningen syftar på. 

Hierarki 
Nationalencyklopedin beskriver hierarkier som fördelningen av över- och 
underordningsförhållanden baserade på status och auktoritet. I en 
hierarki är det oftast tydliga regler om beslut- och ansvarsfördelning. 
Hierarkier brukar oftast ses i pyramidform där de fåtal som styr tillhör den 
övre delen av pyramiden och de flertal som lyder tillhör den undre delen. 

1.4 Litteratursök 

Här presenteras de sökningar som gjorts på databaser efter relevant litteratur till 
denna undersökning.  

Sökningar efter relevant litteratur har skett via EBSCOhost (Eric). Där valdes 
Preschool Education, Kindergarten och Early Childhood Education i Educational 
Level, som finns under limit you results. Även Peer Reviewed valdes för att bara hitta 
litteratur som är granskad.  

I första sökningen användes sökorden Teacher Collaboration AND Competen* 
AND Teachers view. Detta resulterade i fyra träffar och en artikel valdes ut. I nästa 
sökning användes sökorden Colleagues AND Professionalism, vilket gav fyra träffar 
där en artikel valdes ut. Vid tredje sökningen angavs sökorden Preschool Teacher AND 
Professional Development AND Teachers Attitudes AND Teachers Thoughts. Detta 
resulterade i en träff på en artikel som valdes att användas.  

Två artiklar hittades genom andras examensarbeten. Dessa artiklar söktes sedan 
efter på Google Schoolar.  

Tabell om antal årsarbetare, personaltäthet och anställda 2014 som använts i 
undersökningen hittades genom sökning på Skolverkets hemsida. Vid sökning efter 
litteratur där flera träffar fanns, var fokus först på titlarna efter vad som verkade 
relevant för denna undersökning. I de artiklar som valdes ut efter titeln lästes sedan 
sammanfattningen för att ytterligare undersöka relevansen. De artiklar som sedan blev 
kvar lästes igenom i sin helhet. I denna process föll flertalet artiklar och avhandlingar 
bort då de inte ansågs relevanta längre efter att sammanfattningen, artikeln eller 
avhandlingen hade lästs i sin helhet. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning, där relevant litteratur kopplat till ämnet 
presenteras. Litteraturen har delats upp i tre kategorier, arbetslaget som fungerande 
team, professionellt förhållningssätt samt normer, sociala roller och makt. Sedan 
presenteras de två teoretiska utgångspunkter som valts till denna undersökning. En för 
varje forskningsfråga, för att användas i analysprocessen och i diskussionen. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Arbetslag som fungerande team 
Riddarsporre (2010) skriver om tre olika typer av arbetslag. Det rolldifferentierande 
teamet, rollintegrerande teamet samt det rollkompletterande teamet. I den första 
typen, rolldifferentierande teamet, arbetar var och en ur teamet med det de ska göra. 
De sköter sitt och gör det i rätt ögonblick. I ett rollintegrerande team samarbetar de 
till en viss del men arbetar parallellt för sig själva. Det tredje och sista teamet, det 
rollkompletterande teamet, har sin grund i ömsesidiga relationer och där 
medlemmarna arbetar tätt beroende av varandra. Ett sådant team får inte vara för stort 
då det bygger på laganda och kräver en väl fungerande kommunikation. Det 
rollkompletterande teamet kan liknas vid ett fungerande arbetslag inom förskolan. 

Utbildningsdepartementet (2010) skriver att arbetet i verksamheten skall utgå 
från förskollärare och barnskötares gemensamma kunskap och kompetenser. Detta för 
att kunna erbjuda barnen goda förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan. 
Detta innebär att personalen skall arbeta som ett team och utföra uppgifter utifrån det 
arbetssättet de kommit överens om i arbetslaget. 

Avhandlingen Kollektivt lärande skriven av Jon Ohlsson (1996) belyser även 
vikten av en gemensam värdegrund i ett arbetslag. Detta för att samarbetet skall 
fungera. Avhandlingen påvisade att tid avsattes för reflektion tillsammans, men att 
arbetslagen sällan reflekterade över värdegrunden. Det framkom att några 
förskollärare valde att prata om privata saker som inte rörde verksamheten. Ohlsson 
(1996) menar då att vissa individer inte möjliggjorde för en gemensam reflektion, 
eftersom reflektionstiden gick åt till att prata om privata saker så hindrade det den 
gemensamma diskussionen kring värdegrunden i arbetslaget. 
Utbildningsdepartementet (2010) betonar vikten av att förskollärare och barnskötare 

tillsammans ska utforma och genomföra det pedagogiska arbetet som Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2010) uttrycker. Samtliga i förskolans verksamhet ska följa de 

normer och värden som anges i Läroplan för förskolan samt bidra till att förskolans 

uppdrag följs. Wahlström (2005) skriver att gruppen i arbetslivet är en ovärderlig 

tillgång och kan ibland vara förutsättningen för att arbetet utförs. Hon fortsätter med 

att summan av gruppens gemensamma tankar blir mycket större än summan av varje 

enskild individs ansträngningar.  

I Ohlssons (1996) avhandling uppfattade han att det fanns sociala roller i ett 

arbetslag, som de inblandade var omedvetna om. Han beskriver att ett välfungerande 

arbetslag hade en öppen och tillåtande kommunikation. Ett gemensamt mål och en 

gemensam helhetssyn menar Ohlsson (1996) kan bidra till ett fungerande arbetslag. 

Wahlström (2005) skriver att i ett arbetslag som ger mer kraft än det tar, råder det 

generositet och alla individer klarar av att hantera konflikter som kan uppstå. Det 

arbetslaget har lättare att hitta metoder för att lösa konflikter. Wahlström (2005) 
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menar att grunden i detta arbetslag är att varje människa har förstått sitt uppdrag, och 

de har insett att deras egna behov är viktiga men aldrig viktigare än uppdraget.  

Ohlsson (1996) har uppmärksammat att i ett sämre fungerande arbetslag, varierar 

arbetslagets förhållningssätt och arbetssätt mellan kollegorna. Vissa i arbetslaget 

påverkade andra negativt. Det kan handla om kollegor som gärna pratar och då 

automatiskt inte låter andra kollegor komma till tals. Ohlsson (1996) menar med detta 

att enskilda kollegor kan ha stor påverkan på hur arbetslaget fungerar. 

Strandberg (2006) belyser att ett arbetslag kan behöva en lathund för hur 
arbetslagets samverkan bör gå till. Han nämner att han under läsåret 2004/2005 fick 
möjlighet att arbeta med en grupp lärare och skolledare i Örnsköldsvik för att försöka 
ta fram en lathund för just arbetslagets samverkan. Detta miniexperiment utmynnade 
sedan i en artikel skriven av Anna Andrén i ”Barn och Utbildning” (2005) som är 
kommunens tidning för utbildningsfrågor. Strandberg (2006) citerar Anna Andrén: 

Man måste tillskriva den andre värde, tillskriva den andre kompetensen av intellektuell, 
emotionell och social natur. Den jag talar med gör detsamma med mig. Vi tycker helt enkelt det 
är intressant att tala oss samman. Vi har inga på förhand givna svar, vi vet inte exakt vart vårt 
samtal leder (Strandberg, 2006, s.64). 

Strandberg (2006) menar att det är när arbetslaget gör sitt bästa för att finna en 
gemensam grund som de upplever en tillfredställelse att arbeta i ett arbetslag. Han 
beskriver hur människor fascineras av det härliga att få prata och bli lyssnad på, den 
härliga känslan av när arbetslaget tillskriver varandra kompetens, tryggheten som 
uppstår när de arbetar tillsammans, tankesprånget som kan ske vid utbytet av kunskap 
och idéer samt den tillfredsställelse som grundar sig att dina till synes privata problem 
är av gemensam vikt. 

2.1.2 Professionellt förhållningssätt 
Enligt Hougaard (2008) är personal på förskolan professionella när de har en 
ämnesutbildning och besitter en specifik kunskap, samt att de kan arbeta 
helhetsinriktat, har metodkunskap och att de kan arbeta tvärvetenskapligt.  I motsats 
till detta skriver Frelin (2012) att professionalitet innefattar något utöver kompetens 
som har med omdöme att göra. Kuisma och Sandberg (2008) skriver att i deras studie 
framkom det att professionalism kommer från den kunskap de besitter. 
Professionalism har också att göra med hur personalen utför sina handlingar utifrån 
sin kompetens. Det framkom även att erfarenhet och förmåga var i fokus och utifrån 
detta kan professionalitet ses på två sätt. Det ena synsättet innefattar förmågan som 
kunskap skapad på en vetenskaplig nivå som lärarexamen. Det andra synsättet innebär 
en möjlighet att se på förmågan som någonting mätbart genom erfarenhet som skapats 
i praktiken med barn, kollegor, vårdnadshavare och genom samarbete med socialtjänst 
i samhället.  

Dalli (2008) utförde en undersökning om hur personal inom förskolan uppfattar 
ett professionellt förhållningssätt i Nya Zeeland och bilden som hon fick av den 
professionella personalen är en samarbetande person med god personlig integritet. 
Den professionella personalen på förskolan är varm och vänlig, skvallrar inte utan 
framhäver den positiva sidan hos varje människa som de kommer i kontakt med. 
Förskolans professionella personal är öppen för lärande, har en god 
kommunikationsförmåga, har en god generell kunskap om förskolan och barn 
samtidigt är de också ödmjuka. 

Hougaard (2008) beskriver det som att när personalen på förskolan är 
professionella är deras mål att tillfredsställa andras behov. Han menar att personalen 
också vill se sina egna resultat i arbetet mot målet att tillfredsställa andras behov. När 
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det fungerar som bäst kan de både tillfredsställa sina egna och andras behov. För att 
göra detta krävs det att alla är både professionella och personliga. Att vara personlig 
innebär att ha ett sakligt förhållningssätt till olika problem och att ha förmåga till 
inlevelse. Det innebär även att besitta samarbetsförmåga och att vilja samarbeta, samt 
att våga säga sin mening att vara tillgänglig och att ha självkännedom. Hougaard 
(2008) skriver vidare om att idealet är att kunna vara både professionell och personlig, 
men det är inte alltid personalen i förskolan klarar det och då kan det hända att de 
hamnar i det privata området där målet är att få sina egna behov tillfredsställda, vilket 
oftast sker på andras bekostnad. När en person hamnat i det privata kan denne inte 
längre vara professionell, de utesluter varandra. Det är dock omöjligt att personen inte 
hamnar i det privata ibland, som när ens känslor tar över. När personen då hamnat i 
det privata är det intressant vilka faktorer eller personer som är anledningen till att 
denne hamnade där. 

Dalli (2008) kom fram till att det fanns tre aspekter som var gemensamt för ett 
professionellt förhållningssätt enligt hennes medverkande. De tre aspekterna är en 
tydlig pedagogisk stil, professionell kunskap och praktik samt samarbetsrelationer. 
den första aspekten, tydlig pedagogisk stil, framkom det att en professionell människa 
ur personalgruppen var en person som lyssnade på barnen och pratade med barnen på 
deras nivå. Viktiga egenskaper var respekt, lugn, informativ, stöttande och rättvis. I 
den andra aspekten, professionell kunskap och praktik, kunde Dalli (2008) tolka det 
som att det behövdes en generell kunskap om barn, möjligheter till professionell 
utveckling, kunskap om innehållet, till exempel styrdokument och aktuella teorier om 
barn samt ett reflekterande arbetssätt, vilket också Hougaard (2008) skriver om. Han 
menar att eftersom det hela tiden dyker upp nya kunskaper, ideal, material, uppgifter 
och krav ställs det hela tiden större krav på den enskilde att hela tiden uppdatera sin 
kunskap inom de aktuella ämnesområdena. Den sista aspekten som Dalli (2008) fann 
viktig för ett professionellt förhållningssätt var samarbetsrelationer, vilket också 
Thomas (2012) skriver om. Dalli (2008) kom fram till att de gemensamma nämnarna 
är: Arbeta tillsammans, vara stöttande, arbeta utifrån ett konsulterande arbetssätt och 
samarbeta med andra utanför förskolan. En deltagare från Dallis (2008) undersökning 
sammanfattade samarbete som ett sätt att arbeta sida vid sida för barnens, kollegornas, 
ledningens och verksamhetens bästa. Thomas (2012) skriver att det finns en 
förväntning på att de som jobbar i förskolan ska arbeta tillsammans med varandra. 
Detta samarbete identifieras som det bästa för barnen. För att kunna arbeta 
professionellt måste personalen på förskolan engagera sig i att vara en bra kollega. 
Thomas (2012) definierar en bra kollega som samarbetsvillig och stöttande mot de 
andra kollegorna, oavsett vad det finns för olikheter. Att möta denna förväntan 
möjliggör för dem som arbetar i förskolan att skapa en professionell identitet där de 
samarbetar och stöttar varandra. Vidare tolkade Dalli (2008) som att när det kommer 
till samarbete i ett arbetslag var det dominerade uttrycket mellan deltagarna 
teamwork, vilket innebär för dem att lyssna på varandras synpunkter, skapa en god 
praktik, dela på ansvaret och arbetet, planera tillsammans och dela information mellan 
varandra. 

När det kommer till samarbete skriver Frelin (2012) att professionalism utövas 
inte bara individuellt utan också i ett arbetslag. Vad som anses vara professionellt 
förhållningssätt i yrket är väldigt olika från person till person. Olika synsätt på arbetets 
innehåll kan också medföra att det uppstår olika synsätt på vilken slags professionalitet 
som krävs för att utföra arbetet. Detta framkom även i Dallis (2008) undersökning i 
Nya Zeeland, där uttrycker sig en av hennes deltagare såhär: 
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It can be very difficult with varying degrees of untrained and trained staff in centres, as well as 
experience, which means varying degrees of professional knowledge. (Dalli, 2008, s.179) 

Med detta menas att personalen i Dallis (2008) undersökning uppfattar olikheter i 
kunskap utifrån utbildning och erfarenheter som en påverkansfaktor på deras 
professionella medvetenhet. Thomas (2012) skriver att det är förväntat och mycket 
möjligt att det finns många olika perspektiv i ett arbetslag. I en studie som han 
genomfört där han pratat med olika förskollärare om olikheterna i ett arbetslag, kom 
det fram att personalen i förskolan måste vara professionella för att arbeta med 
olikheterna. Detta för att alla i arbetslaget, förskollärare och barnskötare, kan komma 
fram till en gemensam förståelse i gruppen. De förväntade normerna om samförstånd 
och olikheter måste arbetas ihop tillsammans med de mål som finns. Thomas (2012) 
skriver vidare att det finns en förväntan på dem som har förskollärarutbildning och att 
de ska bidra med sin kunskap och stötta barnskötarna som arbetar tillsammans med 
dem. En annan förväntning som finns på förskollärare är att de ska visa ett 
professionellt ledarskap i arbetslaget. 

Något som även är viktigt enligt Kuisma och Sandberg (2008) är att 
professionalitet även innefattar förmågan att kunna konkret beskriva sitt 
professionella område med hjälp av språket och professionella begrepp. Språket gör 
kommunikation i professionen enklare och har en viktig funktion när det kommer till 
att utveckla sin identitet. Personalen får möjligheten att beskriva det professionella 
området med grundläggande begrepp. För att kunna veta hur personalen i förskolan 
ska kommunicera sin kunskap i det professionella området behöver personalen ha 
välutvecklade språkkunskaper. Idag är det ännu viktigare då personalen utvecklar sin 
egen praktik utifrån de strävansmål som Läroplanen för förskolan (2010) uttrycker. En 
risk som kan uppstå är att personalen i förskolan kan bli privata om de inte delar en 
gemensam förståelse för det professionella språket. För att få status och legitimitet i 
samhället behöver de sätta ord på de professionella kunskaperna och kommunicera 
om det öppet.  

2.1.3 Normer, sociala roller och makt 
Thornberg (2004) anser att det finns informella och formella normer. Informella 
normer är de normer som inte är nedskrivna men ändå självklara för dem som ingår i 
den sociala gruppen. De formella normerna däremot är nedskrivna. Detta kan vara till 
exempel trafikregler. Informella och formella normer kan även kategoriseras utifrån 
etiska normer som handlar om hur människor skall bete sig mot varandra i en grupp. 
Funktionella normer handlar om det praktiska som händer i en grupp och vilka regler 
som gör att det arbetet fungerar bäst. Sedan finns det skyddande normer vilket handlar 
om vilka regler som finns för att skydda gruppmedlemmarna. Den sista kategorin 
enligt Thornberg (2004) är etikettnormer, det vill säga regler som handlar om 
traditioner och om vad som är god sed eller inte. 

Enligt Thornberg (2004) handlar normer även om gruppens beteende som helhet. 
Han menar att när det talas om olika individers beteenden talas det egentligen om 
deras olika roller. Han menar att roller är ett beteende som upprepas flera gånger hos 
individerna i en grupp. I och med att det finns olika roller skapas det en rollstruktur 
vilket kan underlätta samspelet i en grupp. Alla personer i gruppen blir medvetna om 
de andra personernas olika sätt att reagera eller agera i olika situationer, utifrån de 
olika rollerna. Detta gör att gruppmedlemmarna vet vad de kan förvänta sig av de 
andra i gruppen. Dessutom får personer olika uppgifter utifrån sin roll. 

Enligt Meslec och Lucian Curşeu (2015)  finns det nio olika roller att ha i en grupp. 
De olika rollerna som ingår är samordnaren, kontrollerar aktiviteterna i gruppen. 
Resursutredaren, skapar kontakter utanför förskolan och utvecklar idéer. 
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Lagarbetaren, är orienterande och kommunicerar bra med andra. Den lekfulla, är 
kreativ och fantasifull. Den övervakande, är försiktig och analytisk. Initiativtagaren, 
är praktisk och uppgiftsorienterad. Avslutaren, är uppmärksam på detaljer och 
avslutar saker. Formaren, är dynamisk och utmanande. Specialisten, har hög teknisk 
kompetens och djup kunskap för uppgiften.  

Thornberg (2004) menar att roller skapas genom olika förväntningar på hur 
individer skall bete sig i olika situationer som kan uppstå. Dessa förväntningar kan 
komma utifrån andra individers åsikter eller utifrån samhället. Människor kan ha olika 
roller beroende på situation, exempelvis kan en individ i den ena gruppen vara framåt 
men i en annan grupp vara tyst. Thornberg (2004) menar att de olika rollerna hänger 
ihop med varandra, är det någon som pratar mycket måste det finnas en annan individ 
som har en roll där han eller hon är tyst. Meslec och Lucian Curşeu (2015) skriver att 
gruppmedlemmar har en tendens att visa speciella beteendemönster i de personliga 
mötena. Rötterna i de olika rollerna inom gruppen antogs ligga i individens 
personlighet och mentala förmågor, så väl som i miljöns struktur.  

Thornberg (2004) poängterar att det finns en skillnad mellan en upplevd roll, 
utförd roll och förväntad roll. En upplevd roll bygger på att en individ tänker att denne 
bör visa ett visst beteende inför de andra gruppmedlemmarna. Detta behöver inte 
stämma överens med vad de andra egentligen förväntar sig av individen. En utförd roll 
handlar om en individs beteenden genom handlingar och det individen säger. 
Individen är inte själv medveten om dessa beteenden utan behöver hjälp från övriga 
gruppmedlemmar som ser detta utifrån. En förväntad roll handlar om de beteenden 
som de andra i gruppen förväntas att en individ skall ha.  

Meslec och Lucian Curşeu (2015) påpekar även att balanserande grupper presterar 
bättre än obalanserade grupper. Det är värdefullt att ha individer i en grupp som har 
egna styrkor istället för att styrkorna dupliceras. En perfekt grupp skulle ha alla de nio 
rollerna på en hög nivå. En helt obalanserad grupp skulle vara en grupp där alla 
individer vill ha samma roll.  

Thornberg (2004) skriver att makt innebär att en individ får sin vilja igenom och 
blir lydd. Det kan också definieras av kapaciteten eller möjligheten att utöva inflytande 
över andra. Makt i socialpsykologisk betydelse är något som uppstår i det sociala 
samspelet. Det uppstår mellan två eller fler individer och sammanhänger med 
rollmönstret i gruppen. De olika individerna i gruppen uppfattar att en gruppmedlem 
har en viss roll och till detta en knuten makt. Makt uppstår genom ett ömsesidigt 
beroende av att nå både personliga mål samt att nå gruppens mål. Makt kommer till 
uttryck på olika sätt beroende på vad som utgör dess grund.  

Thornberg (2004) skriver vidare om olika former av makt. I en expertmakt uppstår 
ett inflytande på grund av att andra tror att en viss individ har mer kunskap och 
färdigheter än de själva. Personlig makt betyder att andra identifierar sig själva eller 
beundrar och ser upp till en individ som då automatiskt utövar inflytande. 
Informationsmakt innebär att en individ får inflytande genom argument, logik och 
information. Legitim makt uppstår när andra uppfattar att en individ har inflytande i 
gruppen och att den accepteras av hela gruppen. Det ses som naturligt när individen 
fattar beslut. Belönande makt innebär att en individ får makt genom att ge belöningar 
till dem som lyder. Tvångsmakt uppstår genom att en individ har mandat att ge eller 
hota om bestraffningar om inte den andre gör som individen vill.  

Det finns både makt som är icke accepterad och makt som är accepterad enligt 
Thornberg (2004). Han skriver att den accepterade makten kallas auktoritet och 
kopplas samman med den legitima makten. Den legitima makten kan dock även 
ackompanjeras med andra former av makt, i rollen som auktoritet. Förutsättningen för 
att en auktoritet ska uppfattas som auktoritär är att makten är legitim, det vill säga 
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accepterad av andra. En auktoritet är en individ vars handlingar och ord har inflytande 
på andra individers attityder, föreställningar eller beteenden. Detta sker då individerna 
som blir påverkade upplever att det finns skäl till att lyssna på den auktoritära 
individen och lyder.  

Wahlström (2005) beskriver makt som ett laddat ord. Många vågar inte erkänna 
sin önskan om att ha makt, men i nästan alla grupper finns hierarkier. Hos de flesta är 
den välkänd och erkänd. De vet att individen på toppen har makt. I vissa yrkesgrupper 
finns en mycket tydlig hierarki med titlar och gradbeteckningar. Detta gör att rollerna 
är tydliga och kan upplevas befriande. Den informella hierarkin är dock mer 
komplicerad att hantera och beskriva. Här finns det många idealiserade grupper som 
inte vill erkänna de olika ställningarna och villkoren de har. De som har hög status i en 
grupp upplever oftast inte att det finns en hierarki. De tror också att alla andra upplever 
gruppen på samma sätt som de själva. Individer med hög status talar ofta och gärna 
för hela gruppen och det är sällan dessa individer blir motsagda. Det är bara underifrån 
som hierarkin upplevs. Det är de individer som ofta blir ignorerade, avbrutna, 
överhoppade eller osynliggjorda på annat sätt som kan berätta hur rangordningen i 
gruppen ser ut. De vet precis vilka individer de skall lyssna på och vems idéer som ska 
användas.  

Thornberg (2004) skriver om närhetsetiken och att den sätter fokus på 
mellanmänskliga relationer, i mötet mellan ett "jag" och ett "du". Människor är väldigt 
utlämnade åt varandra i alla mänskliga möten. Etiken handlar därav om hur individer 
väljer att använda sin makt över den andre. Dessa möten och denna makt medför 
därför ett ansvar. Den etiska frågan ligger i avgörandet om att använda makten över 
den andre för individens eller för sitt eget bästa. Det etiska kravet innebär även att 
kunna sätta sig in i den andres situation. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

2.2.1 Vygotskijs tankar om samspel och kommunikation 
Denna undersökning vilar på Lev Vygotskijs tankar om att lärande sker i samspel med 
andra som baseras på den sociokulturella teorin där språket har en viktig roll. Denna 
teori valdes då undersökningen syftar på hur professionalism beskrivs och kommer till 
uttryck i ett arbetslag, vilket då kräver ett socialt samspel.  

Säljö (2012) skriver att grundtanken i Vygotskijs teori är att lärande sker i samspel 
med andra. Människor lär sig och utvecklas genom att kommunicera och interagera 
med varandra. Strandberg (2006) tar upp att Vygotskij ansåg att alla människors 
emotionella, intellektuella, sociala och existentiella förmågor har sina rötter i sociala 
relationer. Enligt Säljö (2012) menade Vygotskij att det är genom kommunikation med 
andra som människor kan utrycka sig, de språkliga begreppen hjälper individen att 
organisera sin omvärld. Vygotskij ansåg att språket är människans partner i nästan alla 
handlingar. Kommunikation och språk är länken mellan individer och deras 
omgivning och är därför ett mycket viktigt verktyg. Strandberg (2006) påpekar att 
dialog mellan likvärdiga individer är grunden i Vygotskijs tankar och detta möjliggör 
ett lärande av och med varandra. 

Kommunikation baserat på över- och underordnande ger inte individer samma 
möjlighet till samlärande. Samlärande kräver att det finns en frihet, att kunna röra sig 
från det jag kan till det jag inte kan. För att uppnå en bra kvalité i kommunikationen 
måste bägge parter uppleva att de får bidra och göra sig hörda. Han beskriver 
interaktioner av god kvalitet som jämlika, hjälpsamma, problemlösande, utmanande, 
generösa och rika på känslor. 
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2.2.2 Makt enligt Foucault 
”Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskap att inte 
framkalla makt” (s.84) så citeras Foucault i boken Foucault, en introduktion skriven 
av Roddy Nilsson. Enligt Nilsson (2008) menar Foucault att makt är beroende av och 
förutsätter att kunskap finns.  

Nilsson (2008) tolkar Foucaults ord att det inte är möjligt att äga eller inneha makt 
utan att använda den. Makt kan med andra ord inte ligga latent, det existerar enbart 
som utövad makt. Foucault menar enligt Nilsson (2008) att makt skall ses som något 
som ständigt cirkulerar och där olika krafter griper i varandra, omformar och upplöses. 
Makt är något dynamiskt och befinner sig hela tiden i förändring. Detta innebär att 
styrkeförhållanden ständigt ändras, den som hade makt i en situation behöver inte 
nödvändigtvis ha den i en annan situation. Dessa förändringar kan ske när som helst 
och kan ske utifrån medvetna handlingar eller via oavsiktliga förändringar. 

Foucault menade också att det inte endast går att se makt ur ett negativt 
perspektiv. Han menade att makt också har en produktiv kraft och att individer 
använder sig av och drar nytta av makten som finns. Foucault pratade om att individer 
accepterar viss makt utifrån att just makten kan ses som en produktiv kraft. Nilsson 
(2008) skriver att njutningen och lockelsen av makt inte ligger i att förbjuda eller 
förhindra saker utan att kunna åstadkomma, eller tro sig kunna åstadkomma, resultat. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer undersökningens metodval och förförståelse att presenteras 
samt de två olika datainsamlingsmetoderna som använts. Undersökningens deltagare 
kommer att presenteras under rubriken urval. Efter det kommer en förklaring till hur 
intervjuer och analysprocess genomförts. Sedan kommer etiska överväganden och 
undersökningens trovärdighet och pålitlighet att presenteras.  

3.1 Metodval 

Det metodvalet som använts i denna undersökning är kvalitativ. Detta innebär enligt 
Bryman (2011) att forskarna kan komma närmare andra individers tankar, 
erfarenheter och åsikter. Detta gör det möjligt att undersöka hur professionalism och 
makt kommer till uttryck i olika arbetslag utifrån deltagarnas uppfattning. Bryman 
(2011) beskriver skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod vilket innebär 
att i en kvalitativ metod kan forskaren gå in djupare på ämnet, vilket passade ihop med 
denna undersökning.  

3.2  Förförståelse 

Den förförståelse som fanns kring detta ämne grundar sig i tidigare erfarenheter som 
barnskötare samt från tre verksamhetsförlagda utbildningarna som ingår i 
förskollärarprogrammet. Utifrån de tidigare erfarenheterna kan det konstateras att 
olika maktförhållanden påvisats. I olika arbetslag, både positiva men också de som 
upplevt som negativa, har blivit synliga.  Genom de tidigare erfarenheterna har vikten 
av att vara professionell i ett arbetslag och hur viktigt det är med ett arbetslag som 
fungerar synliggjorts. Under utbildningen till förskollärare har det ingått litteratur som 
tar upp vikten av ett fungerande arbetslag, dock saknas det litteratur som belyser hur 
arbetet skall utföras för att få ett fungerande arbetslag. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

I denna undersökning har två datainsamlingsmetoder använts för datainsamling. 
Intervjuer har genomförts med fyra barnskötare och fyra förskollärare som arbetar på 
förskola. Dessa deltagare har även fått berätta om två stycken Critical incidents under 
intervjuerna. 

3.3.1 Intervjuer 
I undersökningen har intervjuer genomförts med fyra förskollärare och fyra 
barnskötare i sju olika arbetslag. Anledningen till varför både förskollärare och 
barnskötare blev intervjuade är för att båda yrkesrollerna ingår i ett arbetslag och de 
har båda en betydande roll för att samarbetet sinsemellan skall fungera. 
Undersökningen baseras på hur förskollärare och barnskötare beskriver att 
professionalitet och makt kommer till uttryck i arbetslaget, intervjuer var då den 
datainsamlingsmetod som passade bäst. Intervjuer valdes även för att kunna gå 
djupare in på frågorna och för att lättare kunna samla upp deltagarnas tankar kring de 
olika ämnena.  

Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Till 
intervjuerna fanns 15 uttänkta frågor där följdfrågor formulerades efter behov (se 
bilaga 1). Således har dessa uttänkta frågor ställts till samtliga deltagare som blivit 
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intervjuade. Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer inte behöver ha 
någon specifik ordningsföljd. De som intervjuar har möjlighet att vara flexibla och 
kunna ställa ledande följdfrågor. Bryman (2011) skriver även att fördelarna med semi-
strukturerade intervjuer är att det går lättare att följa ett tema samt att frågorna lämnar 
utrymme för de deltagarnas egna tolkningar och tankar. Baserat på detta var 
semistrukturerade intervjuer det som passade bäst för denna undersökning om vad 
förskollärare och barnskötare tänker samt vad de anser vara viktigt kring ämnet.  

De uttänkta frågor som använts vid intervjuerna har varit öppna frågor. Bryman 
(2011) skriver att öppna frågor är frågor som inte har något förutbestämt svar men som 
har ett bestämt område. Öppna frågor ger deltagarna i intervjuerna möjlighet att själva 
formulera svar med egna ord. 

3.3.2 Critical incidents 
För att komplettera intervjuerna användes metoden Critical incidents. Johansson och 
Sandberg (2012) skriver att metoden är till för att analysera professionellt arbete. 
Critical incidents avser antingen positiva eller negativa händelser som har betydelse 
för lärandet. Metoden användes för att samla in uppgifter om iakttagelser och som då 
redovisas från minnet. Minnet från händelsen är starkt och påverkade på något sätt 
personen. I Critical incidents ligger fokus på deltagarnas perspektiv. Att samla in 
information om vad en annan individ tycker har sin historia från 1940-talet, då militära 
psykologer i USA började fråga flygarna vad de tyckte var problematiskt med att flyga 
men också vad de tyckte var lätt med att flyga. Målet med detta var att man lättare 
skulle kunna välja ut vilka individer som var lämpliga för att utbilda sig till piloter. 
Flanagan (1954) menade att Critical incidents är en observerbar aktivitet som är så 
pass fullständig att det går att dra slutsatser om handlingen. Begreppet Critical syftar 
till de beteenden som beskrivs i händelsen i en specifik situation och har en 
betydelsefull eller avgörande roll för resultatet.  

Valet av Critical incidents som metod motiverades utifrån att metoden möjliggör 
en diskussion om praktikens svårigheter och genom metoden kan faktiska 
förhållanden kring professionellt förhållningssätt och makt i arbetslagen lättare 
identifieras. 

3.4 Urval 

I undersökningen deltog fyra förskollärare och fyra barnskötare. Yrkesgrupperna 
valdes att intervjuas då båda grupperna ingår i ett arbetslag. Deltagarna är från två 
förskolor i samma kommun. Deltagarna arbetar i sju olika arbetslag. Ålder 0ch 
yrkeserfarenhet skiljer sig mellan deltagarna, vilket kan bidra till variation i svaren för 
denna undersökning. De åtta deltagarna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval, då 

förkunskap om deras bakgrund finns samt att tiden för studien är begränsad. Bryman (2011) 

skrivet att bekvämlighetsurval innebär att forskarna väljer deltagare utifrån vilka som finns i 

närheten och är tillgängliga. 
 

Tabell 1: Presentation av deltagare 
 

Deltagare 
Antal år inom 

yrket 
Verksam tid i 

nuvarande arbetslag 

Maja 16 år 3 månader 

Stina 13 år 3 månader 

Sandra 15 år 1 år 



 13 

Lovisa 19,5 år 3 veckor 

Saga 12 år 3 månader 

Emelie 10-15 år 1 år 

Gunnel 14 år 14 år 

Caroline 18 år 10 månader 

 
I tabell 1 presenteras undersökningens deltagare genom fiktiva namn samt deras 
verksamma år i förskolan och tid i nuvarande arbetslag. Deltagarnas verksamma år 
inom förskolan sträcker sig från 10-19,5 år och deras verksamma tid i det nuvarande 
arbetslaget sträcker sig mellan tre veckor och 14 år. Deltagarna arbetar i sju olika 
arbetslag. 

3.5 Genomförande av intervjuer 

Ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades ut till två förskolechefer för ett 
godkännande om att genomföra intervjuer på förskolan de ansvarar för. Efter 
godkännandet genomfördes besök på de olika förskolorna. Vid detta besök tillfrågades 
fyra förskollärare och fyra barnskötare om de ville delta i denna undersökning. Vid 
detta besök fick deltagarna skriftlig information om undersökningen. Samtliga 
deltagare fick bestämma när intervjun skulle ske under de två veckor som erbjöds. 
Samtliga intervjuer spelades in med diktafon.  

Vid intervjuerna ställdes fyra bakgrundsfrågor till deltagaren samt 15 uttänkta 
frågor kring ämnet med tillägg av följdfrågor. Deltagarna hade inte sett frågorna innan 
men visste om ämnet. Detta för att deltagarna inte skulle diskutera de exakta frågorna 
med övriga deltagare innan intervjun. Deras egna tankar och att höra hur de själva 
diskuterar fram sina svar sågs som värdefullt. De fick reda på att de skulle tänka ut två 
olika situationer (Critical incidents) inför intervjun, vilket stod i informationsbrevet 
(se bilaga 2). Detta för att deltagarna skulle få tid på sig att tänka kring två situationer 
som passade till ämnet. Det fanns även en tanke om att mycket tid från intervjun skulle 
försvinna om de skulle tänka ut situationerna vid intervjutillfället, utan någon 
förberedelse.  

Alla intervjuer gjordes enskilt med varje deltagare. Samtliga intervjuer 
genomfördes på deltagarens arbetsplats i ett enskilt rum. Intervjuerna genomfördes av 
oss båda. Detta för att få med bådas perspektiv på alla intervjuer. Vid intervjuerna hade 
vi olika roller. Den ena hade till uppgift att ställa frågorna och den andra hade 
uppgiften att observera och ställa följdfrågor om det var något som behövde förtydligas 
eller fördjupas. 

3.6 Analysprocess 

Bearbetningen av den insamlande informationen från intervjuerna utgick från en 
kvalitativ analysmetod, vilket innebär att materialet arbetades tematiskt. Bryman 
(2011) skriver att det insamlade materialet måste bearbetas innan det går att 
analyseras. Intervjuerna spelades in med diktafon i samband med alla deltagares 
godkännande. Detta för en möjlighet att kunna transkribera och lättare kunna gå 
tillbaka och analysera materialet. Analysprocessen presenteras här i de fem olika steg 
som utfördes. 

I steg ett transkriberade vi fyra intervjuer vardera. I steg två skapades det två 
teman och sju kategorier utifrån diskussionerna kring transkriberingen av 
intervjuerna. Steg tre innebar att vi individuellt lade in en sammanfattning av varje 
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deltagares svar kring de olika kategorierna. Varje deltagare fick en färg, detta för att de 
lättare skulle kunna hållas isär. I steg fyra bearbetade vi varje deltagares svar till en 
sammanhängande text under varje kategori, vilket presenteras i kapitel 4, Resultat. 
Steg fem innebar att utifrån det färdiga resultatet kopplades det samman med tidigare 
forskning och teorier som stöd för att kunna påvisa likheter och skillnader mellan 
deltagarnas svar, gentemot varandra samt mot tidigare forskning.  

3.7 Etiska överväganden 

I undersökningen har de fyra forskningsetiska principerna beaktats. Dessa principer 
är Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. Så här beskriver Bryman (2011) om dessa fyra principer: 

Informationskravet - innebär att som forskare måste de informera berörda 
personer om undersökningens syfte. Samtyckeskravet - innebär att deltagarna i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. De kan när som helst 
välja att avbryta undersökningen, utan att det sker några följder.  
Konfidentialitetskravet - innebär att deltagarnas uppgifter i undersökningen ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter till deltagarna måste 
förvaras så att ingen obehörig ska kunna komma åt dem. Nyttjandekravet - innebär 
att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas till 
undersökningen och ingenting annat. 

Deltagarna har i undersökningen fått information via ett informationsbrev (se 
bilaga 2) om hur hänsyn tagits till de fyra etiska principerna. Detta informationsbrev 
delades ut personligen till deltagarna som intervjuades. I informationsbrevet står det 
beskrivet om vad syftet är med undersökningen samt att det finns det kontaktuppgifter 
till oss, till handledaren och lärosätet framgick. Deltagarna har frivilligt valt att delta i 
denna undersökning och de har blivit informerade om att de har rätt att avbryta 
intervjuerna eller deras medverkan när som helst under undersökningens gång, utan 
att de ska ske några följder. Intervjuerna sker på deras villkor, plats och tid för 
intervjuer har deltagarna fått styra inom en två veckors period. Tidsramen för 
intervjuerna har noga framgått samt godkännande om att intervjuerna spelas in med 
diktafon. Deltagarna är anonyma. Deltagarna har fått information om detta samt att 
materialet inte kommer att hamna i obehörigas händer och att materialet endast 
kommer att användas till denna undersökning. Deltagarna har fått information om att 
materialet som samlats från intervjuerna kommer att förstöras efter undersökningen 
är klar och denna examination är godkänd. I informationsbrevet fick deltagarna även 
information om att arbetet kommer att läggas upp på databasen Diva efter den blivit 
godkänd och om de vill får de gärna ta del av arbetet då. 

3.8 Trovärdighet och pålitlighet 

Trovärdighet och pålitlighet är viktiga kriterier för att kunna göra en mätning av 
undersökningens kvalitet. 
Bryman (2011) skriver att trovärdighet handlar om hur de som gjort undersökningen 
uppfattat och tolkat det insamlade materialet. I denna undersökning bestämdes det att 
vi skulle delta under samtliga intervjuer för att få två synsätt på det som framgick. 
Intervjuerna spelades in för möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna på 
intervjuerna igen, samt för att höra vad de sa exakt för att kunna citera. Samtliga 
intervjuer har även transkriberats utifrån ljudinspelningarna. Detta för att kunna 
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analysera varje enskild intervju på djupet. I analysen av resultatet har vi båda varit 
delaktiga för att ha två olika synsätt på det som framgick.  

Däremot kan våra egna erfarenheter, teorier och intressen haft en viss påverkan i 
tolkningarna av materialet. Vi har också en medvetenhet om att makt kan upplevas 
som ett känsligt ämne och att svaren under intervjuerna kan påverkas av detta. 
Förhoppningsvis har förskolepersonalen modet att ärligt beskriva en sann bild av verksamheten 

när det kommer till makt. 
Bryman (2011) beskriver pålitlighet genom att säkerställa att det skapats en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Detta 
innefattar problemformulering, val av deltagare, fältanteckningar, intervjuskrifter 
samt beslut rörande analysen av data. Detta har genomförts då denna undersökning 
redogör processen för alla delar som Bryman (2011) skriver om. I undersökningen har 
beslut tagits om att inte redovisa transkriberingen av intervjuerna då hänsyn tagits till 
de etiska principerna där det insamlade materialet ska förstöras efter arbetet 
färdigställts och är godkänt. Problemformulering nämns i inledningen av denna 
undersökning. Val av deltagare tas upp i urval. Intervjufrågor och informationsbrev 
finns som bilaga (se bilaga 1 och 2) och analysprocessen har redogjorts steg för steg. 
Pålitligheten kan anses vara högre då intervjuer skett med personal från sju olika 
arbetslag. Detta har bidragit till en variation på olika arbetssätt. Pålitligheten i denna 
undersökning kan också anses som högre då deltagarna som intervjuades inte fick se 
några intervjufrågor innan intervjun. Valet att inte delge deltagarna intervjufrågorna 
innan intervjutillfället gjordes då deras egna tankar önskades utan påverkan från 
arbetskollegor eller andra individer. De har därför inte kunnat diskutera frågorna med 
kollegor eller andra individer innan. Den semistrukturerade intervjuformen kan också 
ha ökat undersökningens pålitlighet då deltagarna fått utgå från personliga 
erfarenheter och uppfattningar. Deltagarna intervjuades enskilt och på enskilda 
platser, det för att deltagarna skulle få tid på sig att svara i lugn och ro, vilket kan ha 
ökat pålitligheten i undersökningen. Intervjuerna som genomfördes spelades in för att 
säkerhetsställa att all viktig information kom med. Utifrån ljudinspelningarna gjordes 
också en transkribering av samtliga intervjuer för att kunna analysera intervjuerna på 
djupet, vilket också kan vara en aspekt som ökar undersökningens pålitlighet.  

Det finns en medvetenhet om att endast åtta deltagare har deltagit i denna 
undersökning. Detta gör att det inte går att dra allt för stora slutsatser kring resultat 
och se det som en norm eller allmängiltigt.  
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4 Resultat  

I detta kapitel beskrivs resultatet av intervjuerna under två olika teman, professionellt 
förhållningssätt och makt. Dessa teman har tagits fram utifrån intervjuerna. Under 
varje tema har det skapats kategorier utifrån likheter i de åtta intervjuerna. Dessa 
teman och kategorier presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 2: Tema och kategorier utifrån intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 2 presenteras två teman. I temat professionellt förhållningssätt presenteras tre 
kategorier, Definition av professionellt förhållningssätt, Att reflektera om 
professionellt förhållningssätt och Det professionella förhållningssättets påverkan 
på verksamheten. I temat makt presenteras tre kategorier, Definition av makt, 
Maktfördelning i arbetslaget och Maktens påverkan på det professionella 
förhållningssättet. I de två teman finns det även en gemensam kategori, situationer 
avseende professionellt förhållningssätt och makt. 

4.1 Hur beskriver förskollärare och barnskötare ett 
professionellt förhållningssätt och hur kommer det till 
uttryck i praktiken? 

4.1.1 Definition av professionellt förhållningssätt 
Fyra av deltagarna svarar att du måste kunna skilja på din privata roll och din yrkesroll 
för att kunna vara professionell. Sandra säger i sin intervju att det är viktigt att inte låta 
det brinna till och att du blir privat för en sekund. Gunnel berättar om att det är viktigt 
att ha en personlighet i sitt yrke men samtidigt måste det finnas en yrkesroll.  

Om jag är envis och inte bra lyssnare som person, i yrket skulle jag inte använda mig av  
det. Jag skulle vara tvärtom, för att det här är ett jobb. (Gunnel)   

Samma fyra deltagare tar upp vikten av att veta sitt uppdrag. Stina anser att det är 
viktigt att känna sig trygg i sin yrkesroll och att personalen vet vad dem skall göra. 
Sandra berättar att hon går in i sin professionella yrkesroll direkt när hon sätter 
nyckeln i dörren till förskolan. Hon säger: 

Jag är en förebild för barn, vårdnadshavare och kollegor. (Sandra)   

Teman Professionellt 
förhållningssätt 

Makt 

 

 

 

Kategorier 

Definition av professionellt 
förhållningssätt 

Definition av makt 

Att reflektera om 
professionellt 

förhållningssätt 

Maktfördelning i 
arbetslaget 

Det professionella 
förhållningssättets påverkan 

på verksamheten 

Maktens påverkan på det 
professionella 

förhållningssättet 

Situationer avseende professionellt förhållningssätt och 
makt 
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Två av deltagarna svarar att det också är viktigt att veta varför de är där, deras uppdrag 
är att vara där för barnens skull. Att ha ett barnfokus menar Gunnel gör att personalen 
tänker igenom allt de gör en extra gång. Sandra beskriver att om de har ett barnfokus 
blir det professionellt. I hennes arbetslag har de diskuterat om hur de ska förbättra 
verksamheten för barnen, inte det privata.  

Vi mår ju bättre på jobbet än om vi håller på att traggla vår privata del. (Sandra)  

Respekt är grunden i ett professionellt förhållningssätt enligt fyra av deltagarna. Maja 
menar att det är viktigt att inte ha fördomar om andra. Emelie berättar att det är viktigt 
att det är lika för alla.  

Försöka att få det så bra som möjligt för alla, om de vill vara lediga eller någonting. Att man är 
rättvis. (Emelie)  

Stina anser att det är viktigt att kunna ta kritik i sin yrkesroll som konstruktiv för att 
kunna utvecklas. För henne är det viktigt att kollegorna inte tar kritiken personligt. 

I Sandras arbetslag finns det ett öppet klimat, alla får säga sin åsikt. Detta har 
uppstått då de har en gemensam värdegrund, och att det litar på varandra.  

 
Vi tänker inte om, vi kollar inte tiden när någon går på rast, vi räknar med att kollegorna gör 
någonting gott när de är iväg. (Sandra)  

Detta har lett till att personalen i Sandras arbetslag är nära varandra och kan lätt ta 
upp saker om de är något som känns jobbigt, vilket även två andra deltagare berättar 
om. Gunnel och Stina menar att de ska kunna ifrågasätta saker som kollegor gör utifrån 
en yrkesroll. Kritiken skall inte tas personligt.  

På frågan om vilka egenskaper som krävs för att vara professionell svarar fem av 
åtta deltagare att det är viktigt att vara lyhörd.   

 
Kunna kanske läsa lite mellan raderna också när de säger någonting att det kanske inte var så den 
menade, utan att man förstår lite mer, beroende på vilken kollega det är som pratar tänker jag. 
(Saga)  

Maja är den enda deltagaren som tar upp självinsikt som en viktig egenskap för att 
kunna vara professionell gentemot sina kollegor. Hon menar att de är viktigt att arbeta 
på sina svaga sidor samt kunna benämna sina styrkor.  

Gunnel och Sandra berättar att i de i deras arbetslag tar hjälp av varandra hela 
tiden, utifrån varandras styrkor.  

 
Se varandras styrkor, kan ses som en kakdeg, någon är äggen, någon är bakpulvret, någon är 
mjölet och alla behövs för att det ska bli en kakdeg. (Sandra)  

Sandra berättar att i hennes arbetslag frågar det om tillåtelse innan de gör något, säger 
personen att det är okej så måste det sedan få vara okej. 

Gunnel belyser att det också är viktigt att ha utbildning men framförallt 
erfarenheter för att kunna vara professionell. Hon menar att praktiken är svårare och 
mer krävande än vad de läser om under sin utbildning, därför upplever hon att dem 
som är nyexaminerade är osäkra. 

  
Utbildning och erfarenhet tillsammans gör att man blir bra förskollärare eller barnskötare, om de 
kompletterar varandra. De får inte krocka. (Gunnel)  
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4.1.2 Att reflektera över det professionella förhållningssättet 
Sex av åtta deltagare berättar att de reflekterar om sitt eget professionella 
förhållningssätt varje dag. Saga och Caroline berättar båda att de ofta reflekterar om 
sitt förhållningssätt när de kommer hem. Saga reflekterar kring hur dagen varit och 
om det fanns något hon kunde gjort annorlunda. Maja menar att så fort människor 
interagerar med andra människor gäller det att tänka och förhålla sig på ett respektfullt 
sätt. Lovisa vänder ofta situationen mot sig själv när hon reflekterar, hur hon gjorde 
och vad hon kunde ha gjort annorlunda. Detta är något som Lovisa också gör när hon 
tänker kring de gemensamma reflektionerna som inte alltid upplevs så bra av Lovisa.   

Det kanske inte finns eller så kanske jag har lite höga krav. Jag bollar ju alltid tillbaka till mig själv 
och utgår från att det är jag som gör något. Jag tror att det är för att jag har så höga krav. (Lovisa)  

Lovisa berättar att hon inte riktigt känner att det finns ett professionellt 
förhållningssätt i hennes arbetslag idag. Detta tror hon kan ha att göra med att de inte 
har reflekterat kring sin gemensamma värdegrund. Hon känner att det är hon som 
behöver kämpa för att det ska bli bra reflektioner. Hon har en känsla av att de övriga 
kollegorna känner att hon ska sitta inne med ett svar på allt. Lovisa uttrycker en oro 
över att det inte riktigt fungerar och önskar hitta ett verktyg för att få fram bättre 
reflektioner, där alla är delaktiga. 

Sandra beskriver att de i hennes arbetslag inte använder orden professionellt 
förhållningssätt men hon tycker att det är deras professionella förhållningssätt som de 
ändå diskuterar under deras reflektioner. Hon fortsätter med att de i fortsättningen 
kanske skall tala om professionellt förhållningssätt mer konkret. Till skillnad från 
Sandras arbetslag som inte använder orden professionellt förhållningssätt, så gör 
Gunnels arbetslag det i deras reflektioner. Gunnel beskriver det professionella 
förhållningssättet som ständigt närvarande eftersom de hela tiden återkopplar till 
deras syfte. Gunnels arbetslag reflekterar också tillsammans när det uppstår någonting 
under en dag. Fem deltagare menar precis som Gunnel att den mesta reflektionen görs 
när det uppstår en situation. Saga talar om att hon ofta reflekterar kring hur hon ska 
ta upp saker som har hänt med andra. 

 
Ibland kanske det är bättre att ta det nu direkt eller jag kanske vet att den här personen behöver 
lugna ner sig. (Saga)  

Emelie ser att det ofta är i stressade situationer som det händer att kollegorna säger 
saker som får henne att reflektera. Det händer att Emelie också tar hjälp av en annan 
kollega för att kunna reflektera tillsammans över hur de ska hantera situationen.  

Under intervjun med Gunnel nämner hon att de i hennes arbetslag är de noga med 
att ge varandra tid och att de kan vara öppna med varandra.  

 
Vi bryr oss om situationerna tillsammans. Om jag säger att jag har en synpunkt så ser jag att de 
lyssnar och vill diskutera, de uppskattar min synpunkt /…/ Det känns jätteskönt när vi sitter 
tillsammans, man känner sig glad. Man vet redan innan att det blir positivt. Är det tvärtom så vill 
man inte vara med på reflektionerna. (Gunnel) 

4.1.3 Det professionella förhållningsättets påverkan på verksamheten 
Fem av deltagarna som intervjuades beskriver att barnen märker hur personalen på 
förskolan är mot varandra och hur de mår. Maja nämner att de i arbetslaget inte kan 
undervisa barnen i ett förhållningssätt de själv inte använder. 

Om vi går och muttrar mot varandra och tittar snett på varandra och irriterar oss på varandra så 
påverkar ju det barnen också. Men om vi är glada mot varandra, kanske kramas ibland, både 
vuxna och barnen, så påverkar ju det barnen, att de får en mer positiv syn. (Maja)  
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Dessa fem deltagare nämner alla att barnen märker av om personalgruppen har roligt 
tillsammans och det gör att barnen får goda förebilder. Gunnel berättar att dem i 
hennes arbetslag är väldigt noggranna med att alla ska må bra. Detta resulterar i att de 
är trygga, vilket återspeglas på både vårdnadshavare och barn. 

Stina berättar att om de i hennes arbetslag kan vara ärliga mot varandra kan de 
göra det bästa för barngruppen och verksamheten. De hjälper varandra att göra allt så 
bra som möjligt. Lovisa berättar om att personalen på förskolan behöver ha en 
gemensam syn. Om personalen på förskolan inte talar om saker och kommer fram till 
ett gemensamt synsätt får barnen dubbla budskap. När detta sker har Lovisa upplevt 
att det blir oroligt i barngruppen. Gunnel beskriver också vikten av att ha en gemensam 
grund att stå på. Detta sker genom att personalen tillsammans diskuterar fram vilka 
mål de ska sträva efter. 

  
Vi bygger ett fundament, antingen bygger man ett korthus som lätt rasar eller så bygger man med 
cement. (Gunnel)  

 
Gunnel menar att om alla strävar åt samma håll så märker barnen det. Genom att 
arbeta åt samma håll så blir personalen på förskolan mer engagerade och det leder 
även till att de kan fånga barnen lättare. 

4.2 Hur beskriver förskollärare och barnskötare makt och hur 
kommer makt till uttryck? 

4.2.1 Definition av makt 
Tre av deltagarna kopplar ordet makt till något hårt och negativt. Caroline kopplar 
makt till ett negativt perspektiv då hon fått uppleva den sortens makt i ett tidigare 
arbetslag. Sandra upplever det också som något negativt, men fortsätter att säga att det 
inte behöver vara negativt. Hon tror att en individ får makt genom att vara en bra 
person, lyssna och pusha andra framåt. Hon menar att om hon skulle höja rösten skulle 
hon få fel slags makt. Lovisa tar upp att den positiva makten innebär att arbetslaget 
kan föra någonting framåt. 

Gunnel menar att det finns tre sorters makt. Den första är den positiva, vilket 
handlar om att den personen som har makten hjälper arbetslaget framåt. Sedan finns 
det en negativ makt, där den personen som har makt bara vill bestämma. Sedan finns 
den makt som Gunnel inte hade något namn på men som innebär att det är någon som 
arbetar själv, någon som inte vill tycka och tänka för sig själv.  

 
Anledningen kan kanske vara att man har för bra självförtroende. Det blir inte positivt även om 
den personen är väldigt duktig. Men så länge hon inte vill ge och ta, och inte vill dela med andra 
så är det inte bra enligt mig. (Gunnel)  

Lovisa poängterar att så fort någon annan upplever makten som jobbig innebär detta 
att makten är av negativ karaktär. Saga säger att makten blir positiv eller negativ 
beroende på hur den utförs. Hennes exempel på negativ makt är när någon bestämmer 
och bara kör på. Exempel på positiv makt är när någon försöker göra det så bra som 
möjligt för sitt arbetslag eller för alla på hela förskolan.  

I grund och botten handlar makt om att bestämma utifrån tre av deltagarnas svar. 
Stina menar att makt för henne innebär att hon får vara med och bestämma och fatta 
beslut. Viktigt enligt Maja är att det finns en maktbalans. Hon menar att ibland behövs 
det någon som tar ett beslut för att arbetslaget skall kunna gå vidare. 
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Två av deltagarna likställer makt med kunskap. Emelie menar att makt kan fås fast 
en person egentligen inte vill ha den, detta för att personen vet mycket om någonting. 
Personen får då en sorts makt för att alla frågar och behöver hjälp. 

4.2.2 Maktfördelningen i arbetslaget 
Fem av deltagarna anser att de har makt i sitt arbetslag. Fyra av dessa personer anser 
att de har stor makt. Maja säger att hon fått sin makt genom hennes ålder, 
yrkeserfarenhet och hennes tjurskallighet. Hon berättar att hon även vill ha kontroll 
vilket bidrar till att hon har makt. Stina menar att hon fått makt genom att våga säga 
vad hon tycker och tänker samt att hon kan motivera varför hon tycker och tänker på 
det sättet.  

Lovisa upplever att hon har för stor makt i sitt nuvarande arbetslag. Hon har blivit 
tilldelade en sorts makt utifrån hennes kunskap. Lovisa har en känsla av att hennes 
arbetslag upplever hennes ord som lag. Hon brukar försöka lösa den situationen 
genom att tala om nackdelar med sin idé.  

Emelie berättar att hennes makt är olika mot olika personer. Att hon har makt över 
en del i arbetslaget säger hon beror på att de inte bryr sig, som när det kommer till att 
ta reda på saker.  

Tre av deltagarna anser att de inte har någon större makt än de övriga i arbetslaget. 
Caroline ser sitt arbetslag som ett medbestämmande arbetslag där alla får säga vad de 
tycker. Att arbetslaget har en jämn maktfördelning menar hon har kommit naturligt 
då arbetslaget har varit under stor förändring. Det har kommit in nya pedagoger och 
då blir det automatiskt att de lyssnar in varandra. Gunnel upplever också hennes 
arbetslag som medbestämmande. De har diskuterat om att det är barnen som har 
makten över dem, samt att Läroplan för förskolan (2010) också har en viss makt över 
dem. 

Vi kan inte jobba som vi vill, läroplansmålen har makten över oss. (Gunnel) 

Samtidigt berättar hon om att de har en person som lyfter upp dem under 
reflektionerna. Den här personen samlar ihop arbetslagets gemensamma tankar.  

Gunnel anser att det är arbetslaget som gör att det kan uppstå makt, oavsett om 
den är negativ eller positiv. Hon fortsätter med att berätta att hennes tolkning är att 
den negativa makten ibland gör att pedagoger slutar. Hon säger att om pedagoger hela 
tiden accepterar negativ makt genom att bara lyssna på en person och aldrig ifrågasätta 
blir det till slut att de flesta slutar. Om personen står emot negativ makt kan det skapa 
irritation och då skyddar denne sig själv hellre genom att sluta. På detta sätt menar 
hon att den negativa makten blir kvar. I hennes arbetslag lyfter de hela tiden upp 
varandra, och lyssnar. Genom att de lyssnar på varandra menar hon att de ger varandra 
makt automatiskt, även om den personen inte var ute efter makt. 

Sandra anser att hon inte har mer makt än någon annan i sitt arbetslag, men hon 
berättar dock om sin makt som arbetslagsledare, där hon försöker använda makten på 
ett positivt sätt. Hon anser sig ta en lite större roll när det kommer till att uppmuntra 
sina kollegor då hon har en arbetslagsledarroll. 

Sandra och fyra andra deltagare nämner att de får större makt utifrån sina 
specifika roller i arbetslaget. De roller som nämns är arbetslagsledare, organisatör, 
pedagogisk coach och skyddsombud. 

4.2.3 Maktens påverkan på det professionella förhållningssättet 
Alla deltagarna anser att makten har en påverkan på deras professionella 
förhållningssätt. Maja uttrycker det som att tillit kontra makt har påverkan på hur hon 
arbetar, om hon vågar göra det hon vill och tror på eller inte. Enligt Caroline har det 
att göra med hur människor är som personer, en person som är mer bestämmande 
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tycker att makt har en positiv inverkan på dennes sätt att arbeta. Ses makt däremot på 
ett negativt sätt kan det hindra en från att arbeta professionellt. Gunnel menar att hon 
i den negativa makten blir begränsad och osäker. Då finns det ingen som kan hjälpa 
henne framåt. Att vara professionell kräver samarbete. Lovisa berättar att hon hela 
tiden tänker på att hon ska arbeta professionellt, från det att hon stoppar nyckeln i 
dörren. Då är hon professionell under hela dagen, under alla situationer till dess att 
hon går hem. Det som Lovisa dock ser som en påverkan är att hon inte blir utmanad i 
sitt arbetssätt av sina kollegor för att hon har för stor makt. Detta gör att hon inte 
utvecklas och kan på så sätt se det som negativt för sitt professionella förhållningssätt.  

4.3 Situationer avseende professionellt förhållningssätt och 
makt 

Här belyses fem situationer som deltagarna berättat om. Två situationer kring 
professionellt förhållningssätt och tre situationer kring makt.  

4.3.1 Professionellt förhållningssätt i praktiken  
Situation 1 – Kommunikation om prioritering  

Ja då tänker jag till exempel en situation när vi har mycket uppgifter som vi måste göra och ibland 
är det lättare att en person som har datavana går i iväg och sätter sig och skriver eller 
dokumenterar och så. Då kan det bli att vissa pedagoger känner att de blir överkörda för att de 
aldrig får gå väg och dokumentera eller skriva eller göra dokument eller så. Men då måste ju vi 
prioritera att. Ska vi ta en som kan och gör det här ganska snabbt och effektivt för det är enklare 
för den. Eller ska vi sitta med den andra pedagogen för att den ska lära sig, och då tar de lång tid, 
det blir inte alls lika effektivt, det kanske tar flera dagar /…/ Då gäller det att förklara för den här 
pedagogen som kanske tar illa vid sig att vi måste få det här gjort, och vem skriver på bästa sättet 
eller vem kan formulera sig och så. Men inte ta det som att den pedagogen inte gör sitt jobb bra 
utan vi måste tänka vad som blir bäst just här och nu. (Stina) 

Stina anser att det är kommunikationen i den situation som speglar ett professionellt 
förhållningssätt. Stina talar om att lyfta varandras styrkor istället för att peka ut att den 
andre inte kan något. Personen som inte går iväg och skriver menar hon gör större 
nytta i barngruppen, och dennes starka sidor är något de i arbetslaget drar nytta av i 
andra situationer. Stina menar att de kan kritisera och diskutera om det som sker på 
jobbet, men att de inte ska gå in på hur en person är. 

Situation 2 - Reflektion 

När vi sitter och har reflektion så är vi väldigt noga med att ge varandra tid och är öppna med att 
säga vad vi tycker och vad vi tror. Vad som kan vara bäst, hur gör vi, hur går vi vidare. Vi bryr oss 
om situationerna tillsammans. Om jag säger att jag har en synpunkt så ser jag att de lyssnar och 
vill diskutera de uppskattar min synpunkt. Man känner att de inte begränsar mig när vi sitter 
tillsammans och reflekterar. Det känns att vi bestämmer tillsammans. Vi har respekt när vi pratar 
med varandra. Vi vet att det som tas upp är för barnens skull, det är inte för min skull. Det känns 
jätte skönt när vi sitter tillsammans, man känner sig glad. Man vet redan innan att det blir positivt. 
Är det tvärtom så vill man inte vara med på reflektionerna. (Gunnel) 

När deltagarna fick frågan om i vilka andra situationer som det är speciellt viktigt att 
ha ett professionellt förhållningssätt svarar fem att det är viktigt att vara professionell 
gentemot vuxna. Vuxna innebär vårdnadshavare och personer som kommer till 
förskolan, exempelvis vikarier. Caroline förklarar att det är speciellt viktigt att vara 
professionell i mötet med vårdnadshavare för att du har bara chansen att tala med 
vårdnadshavaren där och då. Med en kollega kan du alltid gå tillbaka och ge en 
förklaring och rätta till om det blev fel. 
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Gunnel lyfter vikten av att vara professionell i situationer som är kaosartade, detta 
för att kollegor inte ska köra över varandra. Kollegor kanske inte ska belysa kritik i en 
stressad situation utan istället ta det senare i lugn och ro, då kritiken kan framföras på 
ett fint sätt. Sandra tycker att det är viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt när 
det kommer till konflikter. Hon menar att det alltid finns två sidor av konflikter.  

Båda parter har ju sin känsla utifrån det de varit med om. Vi är alla olika, vi kommer från olika 
länder och har olika språk och uppväxt. (Sandra) 

4.3.2 Makt i praktiken 
Situation 1 – Lokala mål 

Jag tänkte till exempel det här med våra lokala mål. Nu blir det hur jag har utövat makt mot de 
andra. När jag kände att vi hade ett mål som inte fungerade, då rätt som det var så tyckte jag att, 
nej nu skriver jag om det här målet och då får de andra acceptera det, för jag tyckte att det var 
alldeles för stort och för brett och vi behövde smalna av det. Då tog ju jag det från mitt huvud bara 
och så får de andra acceptera det som jag beslutat. (Stina) 

 

Stina berättar att hon i efterhand upplevde att situationen blev positiv i slutändan och 
mottogs bra av övriga i arbetslaget.  

Situation 2 – Arbetsfördelning  

Jag arbetade på en annan avdelning och åldern på barnen var 1-5 år, vi var ute varje dag och det 
var en resurspersonal, två förskollärare och jag som barnskötare i det arbetslaget. Det slutade 
med att varje dag så satt båda förskollärarna vid datorerna medan jag och resursen var ute med 
barnen och gjorde aktiviteter. Detta skedde varje dag. Den situationen var väldigt konstigt, och 
det gick inte att rubba det på något vis. Det var bestämt. (Caroline) 

När frågan om varför hon tror att det var bestämt säger hon att det redan var så innan 
hon kom dit. Hon försökte påverka genom att säga vad hon tyckte skulle behöva 
förbättras, att förskollärarna inte bara kan sitta inne utan också behöver komma ut. 
Trots att hon påpekade detta flertalet gånger blev det ingen förändring. 

Situation 3 - Sagan 

Jag kom in och tog en ny saga för mig. Det var kaos för det var personal borta och jag var inte 
förberedd. Jag ville att alla skulle sitta. Men jag förväntade mig att det inte skulle bli den perfekta 
läsvilan, för jag var inte var förbered. Men jag gör så gott jag kan. Då kommer det en person som 
säger att det här är fel, du ska inte gör så, utan så här istället. Det handlade mer om makt för mig. 
Hon förväntade sig att jag skulle göra ett bra arbete. Men hon hade inte sett hur mycket kaos det 
var, det handlade mer om att hon ville att jag skulle vara perfekt i den situationen. Hon frågade 
sig inte om hon hade klarat av den situationen som var. Hon påpekade jättesmå fel, att jag borde 
läst på ett visst sätt för att fånga fler barn. Hon tänkte inte att jag gjorde ett bra jobb för att jag 
kunde fånga de flesta barnen. Det kändes inte bra att hon sa det inför barnen. Efteråt så kände 
jag att hon ville styra arbetet över mig. Hon var inte professionell för hon tänkte inte hur mycket 
kaos det var eller att jag inte var förbered. Hon hade inte förståelse för situationen som var. 
(Gunnel) 

Gunnel tycker inte att personer ska kräva mer av någon annan än det man själv skulle 
klara av. Hon talade med denna pedagog efteråt och bad henne att nästa gång hjälpa 
till istället. Inte att hon skulle trycka ner Gunnel inför barnen.  
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras analysen baserad på kopplingar mellan litteratur och 
resultat. Analysen har delats upp under två teman, professionellt förhållningssätt och 
makt.  

5.1 Professionellt förhållningssätt 

I undersökningens resultat framkommer det att professionalitet i arbetslaget generellt 
handlar om att veta sitt uppdrag och att ha goda samarbetsrelationer. Detta går att 
koppla till Dallis (2008) undersökning som gjordes i Nya Zeeland. I undersökningen 
fick hon fram att tydlig pedagogisk stil och att samarbetsrelationer var viktiga aspekter 
för hennes deltagare när det kommer till ett professionellt förhållningssätt. Dalli 
(2008) fick också fram i hennes studie att professionell kunskap och praktik var viktigt. 
I denna undersökning svarade Gunnel att utbildning och erfarenheter var viktiga för 
att kunna vara professionell. Hon menar att praktiken är svårare och mer krävande än 
vad de får läsa om i sin utbildning. Hougaard (2008) menar att professionalism 
handlar om att ha utbildning medan Frelin (2012) anser att det handlar om 
erfarenheter. I denna undersökning har en deltagare beskrivit sin utbildning som en 
viktig faktor för att kunna vara professionell. Samtliga deltagarna har dock benämnt 
erfarenheter som viktigast. Kuisma och Sandberg (2008) skriver att båda dessa 
faktorer, utbildning och erfarenheter, har en lika viktig roll. De konkurrerar inte med 
varandra. Gunnel nämner i sin intervju att erfarenheter och utbildning tillsammans 
skapar ett professionellt förhållningssätt under förutsättningen att de kompletterar 
varandra. 

Flera av deltagarna i denna undersökning anser att det är av vikt att kunna skilja 
på sin privata roll och sin yrkesroll. Hougaard (2008) skriver att vara professionell 
innebär att målet är att tillfredsställa andras behov samt att kunna vara personlig. För 
att kunna vara personlig bör personalen på förskolan ha ett sakligt förhållningssätt, 
förmåga till inlevelse, besitta samarbetsförmåga, våga säga sin mening samt ha 
självkännedom. Hougaard (2008) nämner att personalen på förskolan inte alltid kan 
vara personlig utan att ibland hamna i det privata. I det privata är målet att 
tillfredsställa egna behov vilket oftast sker på andras bekostnad.  

Flera av deltagarna i denna undersökning beskriver vikten av att lyfta varandras 
styrkor i arbetslaget. Sandra benämner det som en kakdeg, att kunna se varandras 
styrkor. Någon är äggen, någon är bakpulvret, någon är mjölet och alla behövs för att 
det ska bli en kakdeg. Detta är i likhet med det Dalli (2008) fick fram i sin 
undersökning. Hon skriver att en professionell personal framhäver varje positiv sida 
hos varje människa som de kommer i kontakt med. I situation 1, kommunikation om 
prioritering, ger Stina ett exempel på hur de i praktiken kan ta tillvara på varandras 
styrkor för ett effektivt arbete. Under intervjun med Maja säger hon att det är viktigt 
att ha god självinsikt för att kunna arbeta professionellt gentemot sina kollegor. För 
henne innebär självinsikt att kunna arbeta på sina svaga sidor samt kunna tala om 
dessa och om sina starka sidor med dem i arbetslaget.  

Något som flertalet av deltagarna tog upp under sina intervjuer var vikten av att ha 
en gemensam grund. Gunnel påpekar att hennes arbetslag arbetar utifrån barnens 
bästa i allt de gör, vilket är deras gemensamma grund.  Thomas (2012) påpekar att det 
naturligt finns olika perspektiv i ett arbetslag och att det är viktigt att arbetslaget 
kommer överens om en gemensam grund utifrån normer och mål. Ohlsson (1996) 
skriver att en gemensam värdegrund är en förutsättning för att samarbetet skall 
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fungera. Ett välfungerande arbetslag har en öppen och tillåtande kommunikation, 
gemensamma mål och en gemensam helhetssyn på verksamheten. Detta är något som 
kommer fram som viktiga aspekter i de intervjuer som genomförts. Detta påvisas i den 
praktiska situationen, reflektion, där Gunnel berättar om hennes erfarenhet från sitt 
arbetslag under ett reflektionstillfälle. Wahlström (2005) skriver att grunden i ett 
sådant arbetslag är att varje individ har förstått sitt uppdrag, och de har insett att deras 
egna behov är viktiga men aldrig viktigare än uppdraget. Gunnels arbetslag präglas av 
att de jobbar gemensamt kring verksamheten. De fattar beslut tillsammans. 
Strandberg (2006) menar att det är i ett sådant arbetslag som det uppstår en 
tillfredsställelse hos personalen. Han beskriver att människor njuter av att få tala och 
bli hörd på, samt över känslan att arbetslaget tillskriver en kompetens till varandra. I 
dessa arbetslag uppstår en trygghet där det sker ett utbyte av kunskap och idéer. Detta 
är också något som Sandra berättar, att hon genom sin roll i arbetslaget hjälper till att 
tillskriva sina kollegor kompetens. 

I sju av åtta intervjuer berättade deltagaren om en fungerande gemensam 
reflektion. Gunnel berättar i sin intervju att det professionella förhållningssättet är 
ständigt närvarande då de i hennes arbetslag hela tiden återkopplar deras reflektioner 
till deras syfte. Däremot nämner Lovisa att reflektionerna i hennes arbetslag inte 
fungerar, detta tror hon beror på att de inte har en gemensam grund att stå på. 
Wahlström (2005) menar att summan av gruppens gemensamma tankar blir mycket 
större än summan av varje enskild människas ansträngningar.  

Sex av åtta deltagare lyfter att de har en enskild reflektion regelbundet, på 
förskolan eller hemma, för att kunna utvecklas vidare i sitt professionella agerande 
gentemot kollegor, barn och vårdnadshavare. 

Det som framkom av deltagarna i denna undersökning var att kommunikation och 
samspel var två viktiga aspekter i ett fungerande arbetslag, där ett professionellt 
förhållningssätt syns. Detta kopplas ihop med Vygotskijs tankar som varit denna 
undersöknings teoretiska utgångspunkt. Enligt Säljö (2012) menar Vygotskij att 
människor lär sig och utvecklas genom kommunikation och integration med varandra. 
Enligt honom är det genom kommunikation som människor kan uttrycka sig. 
Strandberg (2006) påpekar att dialog mellan likvärdiga människor är grunden i 
Vygotskijs tankar och detta möjliggör ett lärande av och med varandra. Strandberg 
(2006) menar att interaktioner av god kvalitet är jämlika, hjälpsamma, 
problemlösande, utmanande och generösa. Dessa är egenskaper som framkommit i de 
olika intervjuer som gjorts. 

5.2 Makt  

Resultatet i denna undersökning påvisar att flertalet av deltagarna uppfattar ordet 
makt som något negativt i första hand, efter lite betänkande kommer det fram att makt 
även kan ses som något positivt. Detta är något som kan kopplas till det som Foucault 
beskriver och som använts som den teoretiska utgångspunkten för denna 
undersökning. Nilsson (2008) belyser att Foucault ansåg att makt inte går att ses ur 
enbart ett negativt perspektiv. Han menar att makt också har en produktiv kraft vilket 
de flesta av deltagarna också understryker. Lovisa menar att den positiva makten 
innebär att arbetslaget för någonting framåt. Nilsson (2008) skriver att njutningen och 
lockelsen av makt inte ligger i att förbjuda eller förhindra saker utan att kunna 
åstadkomma, eller tro sig kunna åstadkomma resultat. Sandra menar att makt är 
någonting människor får genom att vara en bra person. 

Vidare anser Sandra att hon inte har någon större makt än sina kollegor i 
arbetslaget. Samtidigt uttrycker hon att hon kan ha lite större makt, då genom sin roll 
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som arbetslagsledare. Hon menar att hon försöker använda sig av sin makt i en positiv 
riktning, genom att ta en större roll i att uppmuntra sina kollegor. Hennes makt kan 
kopplas till det som Thornberg (2004) menar är en personlig makt. Sandras arbetslag 
ser upp till henne och ger henne automatiskt lite mer makt. Lovisa tycker att hon har 
för stor makt i sitt arbetslag. Hon har blivit tilldelad en makt utifrån att hon besitter en 
viss kunskap. Hon har en känsla av att hennes arbetslag uppfattar hennes ord som 
någon sorts lag. Enligt Thornberg (2004) kan detta ses som en expertmakt, där Lovisa 
får makten utifrån att hon har större kunskap. Samtidigt kan det ses som en legitim 
makt, då det ses som naturligt att Lovisa fattar besluten. Enligt Thornberg (2004) 
innebär detta att makten som Lovisa har omvandlas till auktoritet. Thornberg (2004) 
menar att en auktoritet är en person vars handlingar och ord har inflytande på andra 
människors attityder, föreställningar eller beteenden. Detta sker då personerna som 
blir påverkade upplever att det finns skäl till att lyssna på den auktoritära personen 
och göra som personen säger. Detta kan också kopplas till den situationen som Stina 
berättar om, Lokala mål, där hon fattade ett beslut över henens kollegor huvuden. 
Stinas kollegor uppfattade hennes beslut som något positivt och beslutet mottogs bra.  

Thornberg (2004) menar att det finns en skillnad mellan en upplevd roll, utförd 
roll och förväntad roll. En upplevd roll bygger på att en person tänker att denne bör 
visa ett visst beteende inför de andra personerna. Detta behöver inte stämma överens 
med vad de andra egentligen förväntar sig av denne. Personen är inte själv medveten 
om dessa beteenden utan behöver hjälp från personer som ser detta utifrån. Detta kan 
kopplas till det Saga berättar om att hon inte visste vilken makt hon hade innan hon 
diskuterade med sin förskolechef om det. En förväntad roll som Thornberg (2004) 
nämner handlar om de beteenden som de andra i gruppen förväntas att en person skall 
ha. Den förväntade rollen kan kopplas Gunnels situation, sagan, där hon får en 
förväntad roll utifrån en annan persons tankar om hur sagan skall läsas. Det kan också 
kopplas till de fem deltagare som säger att de har specifika roller i sitt arbetslag, som 
exempelvis organisatör och pedagogisk coach. Detta gör att de automatiskt får mer 
makt. 

Fyra av dessa deltagare nämner att de upplever sig ha en stor makt i sina arbetslag. 
Maja säger att hon fått sin makt genom hennes ålder, yrkeserfarenhet och 
tjurskallighet. Hon berättar att hon även vill ha koll vilket bidrar till att hon har makt. 
Stina menar att hon fått makt genom att våga säga vad hon tycker och tänker samt att 
hon kan motivera varför i alla situationer. Stinas makt kan kopplas till det Thornberg 
(2004) beskriver som informationsmakt. Individen får inflytande genom att 
argumentera och genom att ha information. Wahlström (2005) menar att det inte är 
säkert att deras kollegor uppfattar att de har lika stor makt då människor med lägre 
status inte upplever hierarkin på samma sätt som de som har högre status. 

Lovisa upplever att hon har en roll med stor makt i sitt arbetslag, medan hennes 
kollegor har en roll där de följer efter henne, genom att hålla med i allt det hon säger 
och gör. Detta kan kopplas till den obalanserade gruppen som Meslec och Lucian 
Curşeu (2015) beskriver. I en sådan grupp strävar alla efter att ha samma roll istället 
för att i gruppen se varandras styrkor som värdefullt och ta tillvara på dem.  

Thornberg (2004) poängterar att de roller människor får skapas utifrån 
förväntningar på hur individer skall bete sig i olika situationer. Förväntningar uppstår 
genom att individer visar ett visst beteende flera gånger, ett beteendemönster. Meslec 
och Lucian Curşeu (2015) skriver att gruppmedlemmar har en tendens att visa 
speciella beteendemönster i de personliga mötena. Rötterna i de olika rollerna i 
gruppen antogs ligga i individens personlighet och mentala förmågor så väl som 
strukturen av miljön. Detta kan kopplas till att Lovisa är den som tar tag i saker och på 
så sätt har skapat en viss förväntning om att hon ska leda och har då automatiskt fått 
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en större makt. Lovisas makt accepteras, enligt Nilsson (2008), eftersom det ses som 
en makt som har en produktiv kraft. 

Thornberg (2004) skriver om att det finns informella normer och formella normer. 
De informella normerna är de som inte är nedskrivna men som ändå är självklara för 
dem i gruppen. Detta kan kopplas till Carolines situation, arbetsfördelning, där hon 
beskriver en situation om två förskollärare som varje dag satt inne och skrev på 
datorerna. Caroline uppfattade att detta var något som var bestämt sedan innan hon 
kom till arbetslaget och att det inte gick att förändra. 

Riddersporre (2010) tar upp att det finns tre olika sätt att se på arbetslaget. 
Det rolldifferentierandeteamet, rollintegrerandeteamet samt det rollkompletterande 
teamet. I den första typen, rolldifferentierande teamet, arbetar var och en ur teamet 
med sitt. I ett rollintegrerande team samarbetar de till en viss del men arbetar 
parallellt för sig själva, vilket kan kopplas till Lovisas arbetslag, där det till en viss del 
arbetar tillsammans men inte fullt ut som de gör i de andra arbetslagen som tagits del 
av. De övriga arbetslagen kan liknas med det tredje och sista teamet som Riddersporre 
(2010) nämner, nämligen det rollkompletterande teamet. Det har sin grund i 
ömsesidiga relationer och där medlemmarna arbetar tätt beroende av varandra. 
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6 Diskussion 

Utifrån syfte och forskningsfrågor diskuteras i detta kapitel resultat, tidigare forskning 
och teoretisk utgångspunkt kopplat till våra egna reflektioner. I detta kapitel kommer 
metodvalet för denna undersökning diskuteras samt relevansen för förskolläraryrket 
och förslag till fortsatt forskning. Kapitlet avslutas sedan med en slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka hur förskollärare och barnskötare beskriver professionellt 
förhållningssätt och makt gentemot varandra som kollegor samt hur professionellt 
förhållningssätt och makt kommer till uttryck i praktiken. De frågeställningar som 
fanns var: Hur beskriver förskollärare och barnskötare ett professionellt 
förhållningssätt och hur kommer det till uttryck i praktiken? Samt hur beskriver 
förskollärare och barnskötare makt och hur kommer det till uttryck i arbetslaget i 
förskolan? 

Resultatet påvisar att de åtta deltagarna i undersökningen har en förståelse för vad 
som är ett professionellt förhållningssätt. När intervjuerna ägde rum var det flera av 
deltagarna som började tala om professionellt förhållningssätt gentemot barnen och 
deras vårdnadshavare istället för att fokusera på arbetslaget. Vi ställer oss frågan om 
detta beror på att personalen oftast bara diskuterar det professionella 
förhållningssättet gentemot barn och vårdnadshavare? Att tala om det professionella 
förhållningssättet mot varandra i arbetslaget kan tolkas som att det sker i den egna 
reflektionen. 

I intervjuerna pratar deltagarna om att de ständigt reflekterar över sitt egna 
professionella förhållningssätt. Det sker dock inte lika ofta att de reflekterar 
tillsammans i arbetslaget om det gemensamma förhållningssättet. Thomas (2012) och 
Ohlsson (1996) menar att det är viktigt att ett arbetslag kommer överens om en 
gemensam grund för att samarbetet skall fungera. Att ha en gemensam grund är något 
som de flesta deltagarna belyst under intervjuerna som viktigt för ett professionellt 
förhållningssätt. Vi ställer oss frågan hur denna grund skall komma till om inte 
gemensamma reflektioner kring det professionella förhållningsättet diskuteras i 
arbetslaget? 

Det går att utläsa att erfarenheter är grunden i ett professionellt förhållningssätt 
enligt deltagarna vilket är i likhet med det som Frelin (2012) skriver om. Hon menar 
att det är erfarenheterna som utgör hur professionell personalen på förskolan är. 
Samtidigt påpekar Gunnel att det är utbildning och erfarenheter som är grunden i det 
professionella förhållningssättet, vilket också Kuisma och Sandberg (2008) uttrycker.  
De menar att utbildning och erfarenheter tillsammans skapar förutsättningar för ett 
professionellt förhållningssätt. Att vi fått fram detta resultat kring deltagarnas syn på 
erfarenheter och utbildning i vår undersökning, tror vi kan bero på att personalen talar 
mer utifrån sina erfarenheter än den utbildning de har i vardagen på förskolan. Därför 
anser vi att personalen har lättare att koppla till sina erfarenheter som en grund för ett 
professionellt förhållningssätt i intervjuerna.  

Något som förvånat oss är att flertalet av deltagarna uppfattar ordet makt som 
någonting negativt men samtidigt berättar de om att maktutövningen i förskolan har 
en positiv inverkan på deras verksamhet. Vi har diskuterat om att detta kan ha sin 
grund i att de aktivt arbetar för att ta bort den negativa makten som kan uppstå. Det 
som då syns i verksamheten är den positiva makten. Foucault menar att en viss makt 
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accepteras utifrån att den kan ses som en produktiv kraft, enligt Nilsson (2008).  Vi 
tolkar att deltagarna i undersökningen benämner denna sortens makt som positiv.  

I resultatet kommer det fram att fem deltagare säger sig ha makt och att fyra av 
dessa deltagare upplever att de ha stor makt, vilket de är medvetna om. Detta går emot 
det Wahlström (2005) säger att en hierarki endast kan upplevas underifrån. Resultatet 
i denna undersökning speglar att det finns en medvetenhet om att deltagarna har makt 
och att den makten de har försöker de använda på ett positivt sätt i arbetslaget. Det går 
däremot inte att konstatera att de fem deltagarnas makt upplevs som positiv 
underifrån, då intervjuer inte genomförts med personer som är under deras ledning.  

Dessa fem deltagare, som har makt, har i intervjuerna medgett att de har en 
specifik roll för verksamheten. Rollerna kan vara arbetslagsledare, pedagogisk coach 
eller organisatör. Dessa olika roller kan ses som en produktiv kraft i sig, då de gör något 
för att föra verksamheten framåt. Vi ställer oss frågan om den makten de säger sig 
besitta har uppstått genom denna roll eller genom deras personlighet. Två av 
deltagarna belyser att de anser att de fått makten via sin personlighet. Detta kan 
stämma, att det beror på personligheten. Det går även att utläsa att alla de fem 
personer som sagt att de har makt i arbetslaget är de fem som också har en specifik roll 
för verksamheten. Vi tror dock, precis som Foucault, att makt existerar hela tiden, 
därför anser vi att deltagarnas olika roller inte är av betydelse för om makten finns.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer gav oss en inblick i hur 
åtta barnskötare och förskollärare beskrev professionellt förhållningssätt och makt, 
samt hur de beskriver att det kommer till uttryck i praktiken. Det som kan ses som en 
fördel med att vi båda närvarade vid alla intervjuer var att intervjuerna hördes och sågs 
genom två olika perspektiv. Dessutom sparades det tid i analysprocessen då vi redan 
var bekanta med materialet och inte behövde meddela den andra författaren om vad 
som sagts. 

Vi har även fört diskussioner om valet att inte lämna ut intervjufrågorna innan 
intervjutillfället har gett oss mindre innehållsrika svar då deltagarna inte kunnat 
diskutera frågorna med kollegor. Samtidigt har vi fått deltagarnas tankar som varit helt 
opåverkade av kollegor, vilket varit det vi varit ute efter. 

Intervjufrågorna delades upp i två teman och det förtydligades under intervjuerna 
för deltagarna. I efterhand har diskussioner genomförts om det kan vara därför 
kopplingen som önskats mellan makt och professionellt förhållningssätt inte uppstod. 
En tanke som fanns var att det hade kunnat bli rörigt i intervjuerna om dessa teman 
skulle blandats under intervjun. I början av intervjun ställdes fyra bakgrundsfrågor om 
deltagarna. Två av dessa valdes att inte redovisas i undersökningen. Detta för att höja 
anonymiteten hos deltagarna. I efterhand valdes det att inte presentera alla situationer 
som deltagarna beskrivit, för att ytterligare säkerställa deras anonymitet. Dessa 
situationer var väldigt specifika och kunde lätt kännas igen av berörda personer. 

Valet av Critical incidents känner vi i efterhand att det inte gav det resultat som 
önskats. Tanken var att få specifika situationer tagna ur praktiken som haft en 
påverkan på deltagaren. De flesta situationer som beskrevs var av en mer generell 
karaktär. Trots att informationen skrivits i informationsbrevet (se bilaga 2) att de 
skulle förbereda två situationer så kom de flesta oförberedda till intervjutillfället. En 
tanke som finns är att vi kunde varit tydligare genom att bifoga en mall med tydliga 
frågor kring en situation som uppstått i praktiken, detta för att alla deltagare skulle ha 
samma utgångspunkt. 
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I efterhand finns det en önskan att få genomföra samma intervju med samtliga 
deltagare, då vi upplevde att deltagarna inte reflekterat kring makt. Vi tänker att om vi 
gick ut en gång till skulle vi nog få andra svar eftersom vi tänker att medvetenheten om 
makt har ökat efter intervjuerna som genomfördes. Vilket också kommit fram från 
deltagarna efter intervjuerna, då de berättat att de säkert kommer se på makt med nya 
ögon. 

6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att ämnet professionellt förhållningssätt mellan personalen på förskolan är 
relevant, då det krävs ett professionellt förhållningssätt för att arbetet i arbetslaget 
skall fungera på bästa sätt. Ämnet har visat sig viktigt då det krävs ett fungerande 
arbetslag för att en god kvalité skall prägla förskoleverksamheten. 
Vi finner att ämnet makt mellan personalen på förskolan är relevant då litteratur 
påvisat att det är viktigt att vara medveten om att makt påverkar och att personalen 
inte kan arbeta med att förbättra sina relationer med varandra utan en medvetenhet 
om detta.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har påvisat att det finns en brist i medvetenheten om maktens 
påverkan i ett arbetslag. Därför finner vi det intressant att undersöka hur makt 
kommer till uttryck gentemot varandra i ett helt arbetslag. Detta för att tydligare se 
allas olika roller och hur de samspelar med varandra. Även för att få syn på hur en 
hierarki upplevs från alla parter i ett arbetslag. Vi tycker att detta vore intressant att 
undersöka med flera olika metoder för att få syn på makt ur olika vinklar. Vi tänker att 
detta kan ske genom att utföra enskilda intervjuer, gruppintervjuer och observationer.  

6.5 Slutsats 

Slutsatsen av denna undersökning är att det finns en medvetenhet om vad 
professionellt förhållningssätt innebär, samt vikten av att vara professionell i 
praktiken. Deltagarna berättar att de ständigt reflekterar kring sitt professionella 
förhållningssätt. En brist som uppfattats av resultatet är att deltagarna inte reflekterar 
kring det gemensamma förhållningssättet. När det kommer till makt vet deltagarna 
vad makt innebär. Vi kan konstatera att ingen av deltagarna talar eller reflekterar om 
makt i arbetslagen. Vi menar att det kan vara anledningen till att många av deltagarna 
inte kan beskriva hur makt kommer till uttryck. Samtliga deltagare anser att makten 
har en påverkan på det professionella förhållningssättet, däremot kan de inte beskriva 
hur den påverkan visar sig i praktiken.  

Vår uppfattning om att det professionella förhållningssättet är viktigt att reflektera 
och prata om har stärkts via denna undersökning. Vi har även stärkt vår uppfattning 
om att det är viktigt att belysa makt i arbetslaget för att kunna skapa och förbättra 
relationer mellan kollegor, vilket även gynnar barnen och deras lärande i slutändan. 
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Bakgrundsfrågor  

Hur gammal är du?   

Vilken utbildning har du gått?  

Hur många år har du varit verksam i förskolan? 

Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande arbetslag? 

 

 

1. Vad anser du vara ett professionellt förhållningssätt? 
2. Vilka egenskaper anser du krävs för att vara professionell gentemot dina 

kollegor i ditt yrke? 
3. Berätta om en situation där du upplevde att det fanns ett professionellt 

förhållningssätt i arbetslaget?  
4. Vad var det som gjorde att du valde den här situationen? 
5. I vilka andra situationer tycker du det är speciellt viktigt att ha ett professionellt 

förhållningssätt? 
6. När och hur brukar du reflektera över ditt förhållningssätt gentemot dina 

kollegor?  
7. På vilket sätt anser du att er professionalitet mot varandra i arbetslaget påverkar 

barnen och verksamheten? 
 

8. Vad är makt för dig? 
9. Vilken makt tycker du själv att du har i arbetslaget? Varför? 
10. Hur upplever du att maktfördelningen ser ut i ditt arbetslag? 
11. Vilka metoder används mot kollegor för att få makt? 
12. Berätta om en situation där du upplevde att makt kom till uttryck i arbetslaget? 
13. Vad var det som gjorde att du valde den här situationen?  
14. I vilka andra situationer brukar makt komma till uttryck i arbetslaget? 
15. Anser du att makt har en påverkan på hur du kan arbeta professionellt? 

Varför/varför inte? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 
Vi är två studenter från Förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna, 
som ska skriva vårt självständiga arbete. Vi har valt att skriva om professionalism inom 
arbetslaget på förskolan. Syftet med detta arbete är att vi undersöka hur förskollärare och 
barnskötare förhåller sig professionellt gentemot varandra samt hur makt kommer till 
uttryck i arbetslaget. 
Vi har valt detta ämne då vi under utbildningen fått tagit del av litteratur som påvisar 
vikten av att vara professionell i ett arbetslag vilket vi också sett har betydelse när vi varit 
ute i praktiken. Det vi däremot saknat under vår utbildning är att ta del av forskning som 
beskriver hur professionalism definieras av personal på förskolor Därför är vi intresserade 
av era tankar kring professionellt förhållningssätt och hur makt kommer till uttryck i ert 
arbetslag.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Intervjuerna kommer att 
vara mellan 30-60 minuter. Vi är intresserade av att veta hur ett professionellt 
förhållningssätt och hur makt kommer till uttryck. Därför vill vi att du inför intervjun 
tänker ut en situation där du anser att det fanns ett professionellt förhållningssätt i 
arbetslaget. Samt en situation där du upplevde att makt kom till uttryck. 
Situationerna ska vara tagna ur händelser som uppstått mellan personalen på 
förskolan och de kan vara stora som små händelser, alla är av betydelse 
 
Under vår undersökning kommer vi ta hänsyn till de forskningsetiska reglerna vilket 
innebär att ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du har rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Din medverkan kommer att vara helt anonym i denna 
undersökning. Den information du ger kommer endast användas till detta arbete. Vi 
kommer att ha ljudupptagning under intervjun. Intervjuerna som vi gör kommer att 
transkriberas för att användas i analysprocessen. Materialet som du bidrar med 
kommer att förstöras efter att vårt självständiga arbete är färdigt. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. När det färdiga arbetet är klart så erbjuder vi 
dig att ta del av arbetet. 
 
Vi ser att dina kunskaper och erfarenheter är viktiga därför är din medverkan 
betydelsefull för oss.  Har du några frågor eller funderingar så kan du kontakta oss 
eller vår handledare. 
 
Jennifer Karlsson  
XXXXX E-post                                .................................................................. 
XXXXX Telefonnummer 
 
Jeanette Berg 
XXXXX E-post                              .................................................................. 
XXXXX Telefonnummer 
 
Handledare: Anette Sandberg 
XXXXX E-post 
 

 
Ort: Eskilstuna 
Datum: 2015-11-17 
 


