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Abstrakt: Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna beskriver och 
uppfattar sin livsvärld i en förskola där de arbetar tillsammans med barn och barns 
lärande och utveckling. Forskningsfrågorna som har besvarats är: Hur upplever 
pedagogerna sitt arbete i förskolan? Vad upplever pedagogerna att det finns för problem 
och förtjänster med att arbeta i förskolan? Studien har ett hermeneutiskt angreppssätt 
och fem pedagoger har intervjuats samt observationer har genomförts. Resultatet visar 
att pedagogerna till största del upplever sitt arbete som glädjefullt och detta beror till 
stor del på den aktuella förskolans beskaffenhet. Problematiken återfinns då 
pedagogerna upplever att de verkar i för stora barngrupper och är för styrda av riktlinjer 
och kunskapskrav som inte är deras egna. Tolkningen av detta kan beskrivas som att 
arbetet som pedagog innebär upplevelsen av en konflikt professionellt då pedagogerna 
besitter kunskapen om att gemenskap med barnen är centralt för barns lärande och 
utveckling. Upplevelsen hos pedagogerna är att de inte kan erbjuda detta i tillräcklig 
stor utsträckning till barnen och att detta skapar en känsla av problematik.  
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Abstract: The aim of the study was to examine how preschool teachers describe and 
perceive their life-world in a preschool where they work with children and children's 
learning and development. The research questions that have been answered are: How do 
teachers experience their work in preschool? What do the teachers experience that there 
are problems and benefits of working in preschool? The study has a hermeneutic 
approach and five teachers were interviewed, and observations has been made. The 
result shows that the teachers for the most part find their work joyfully and this depends 
largely on the current preschools nature. The problem is found when teachers feel that 
they operate in too large groups of children and are controlled by the guidelines and 
knowledge that are not their own. The interpretation of the problem can be found as a 
conflict in the teachers view of their profession. Teachers knows about the importance 
of their time and social relation together with the children. This is central to the 
children’s development and learning while the teachers feel they cannot fulfill this fully 
to the children and that creates a sense of dilemma.  
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Inledning 
 
Föräldraskapet innebär att en rad existentiella frågor väcks till liv. Att börja på förskolan är en 
omställning för både barn och förälder där en daglig separation blir verklighet. En personlig 
erfarenhet av att ha barn i förskola ligger till grund för denna studies uppkomst och 
ämnesområde. Att barnet skall ha en så givande tid som möjligt på förskolan är förmodligen 
självklart för alla föräldrar. Pedagogens roll och upplevelse av sitt arbete blir då aktuellt och 
intressant att veta mer kring. Genom att synliggöra pedagogens upplevelse av sitt arbete så 
kan förskolan utvecklas och förhoppningsvis förbättras. Mycket finns forskat kring hur 
förskolan skall vara beskaffad tillika vilken lärandemiljö som är optimal för barnen, detta är 
då med barnens lärande i fokus. Denna studie syftar till att ge en bild av hur en pedagogisk 
ledare inom förskolan upplever sin livsvärld- sitt arbete både vad gäller förtjänster och 
problem.  
 
Förskolan är en institution som finns till då föräldrar är tvungna eller vill förvärvsarbeta och 
majoriteten av alla barn spenderar en stor del av dagen på förskolan. En bättre förskola gynnar 
barnen och även deras föräldrar. Hur pedagoger uppfattar sitt arbete på förskolan kan ge 
förklaringar och fördjupad förståelse på hur en väl fungerande förskola ur ett lärande 
perspektiv bör vara beskaffad för att vara en så god plats som möjligt för barns lärande och 
utveckling. En god förskola bäddar för framtida goda relationer och erfarenheter längre upp i 
barnaåldrarna, något som vi alla bör ha en strävan efter att åstadkomma.  

Förskolans utveckling och framväxt  
 
Under förra sekelskiftet skedde ett skifte kring synen på människan och särskilt på barnet. 
Ellen Key gav ut boken ”Barnets århundrade” där hon menade att den äldre synen på barn och 
familj var förlegad och en ny modern människa skulle framträda och ta en större roll i 
samhället. Den nya moderna pedagogiken var mer centrerad kring barnet och dess behov och 
mindre intresserad av vuxenperspektivet som tidigare varit fullkomligt gällande i samhället. 
Industrialiseringen och inflyttning från landsbygd till städerna gjorde även att människor 
förändrades och tillika deras livsvillkor (SOU 1997:21). 
 
Anna Whitlock var en pionjär inom kvinnorörelsen och anses vara den person som startat den 
första förskolan i Sverige. Denna form av förskola var annorlunda utformad än förskolorna 
idag men tanken kring barns lek och utveckling fanns även där. Anna Whitlock var en kvinna 
som drevs av kvinnopolitiska frågor och kämpade för frågor som kvinnlig rösträtt och 
kvinnligt självförsörjande (SOU 1997:21). 
 
På 1970- talet gick en stor andel svenska barn i förskola och många började i 8-9 månaders 
ålder. Debatten kring huruvida förskola är bra eller skadligt för små barn har svängt mellan 
decennierna. I dagens samhälle så går en majoritet av alla små barn på förskola då deras 
föräldrar arbetar. Barngrupperna har under alla år blivit större och större för att i dagens 
samhälle befinna sig på en toppnivå med upp till sex barn per vuxen pedagog. Detta ställer 
nya krav på förskolan men även på den enskilde pedagogen. Mer kollektivt lärande har blivit 
en naturlig process i samband denna utveckling med större barngrupper. År 1998 antog 
riksdagen förslagen från regeringen en läroplan kring skolan och förskolan vid namn- Lpfö98. 
I denna beskrivs vad som är centralt inom förskolan, vilka mål som skall eftersträvas och 
vilka övriga regler och riktlinjer som finns (SOU 1997:21). Pedagoger och annan 
förskolepersonal är beordrade att följa de styrdokument och policys som gäller för förskolan.  
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Dialog 
 
I ett samhälle är dialogen ett nödvändigt redskap för att människor skall kunna samtala, förstå 
och kommunicera med varandra. Detta sker i samtliga situationer då människor kommer 
samman och skall kommunicera, detta sker också i förskolan mellan barn och pedagoger.  
Wilhemlsson och Döös (2005, s 6) definierar dialog som ”Att de som samtalar betraktar 
varandra som likvärdiga och är inriktade på att förändra sin förståelse av det man samtalar 
om”. I en dialog sker ett lärande både individuellt men även i grupp. Detta med anledning av 
att dialogen karaktäriseras av att vara inkännande och lyssnande såväl som uttrycksfull till sin 
natur. Den gemensamma förståelsen för ett fenomen eller en situation, vilken som helst, gör 
att individen tvingas förändra sitt eget synsätt och förstå den andre individen och dennes 
synsätt. Den gemensamma förståelsen kan således inte skapas på egen hand utan är beroende 
av andra människor i omgivningen. Dialogen karaktäriseras av att vara demokratisk och 
inkännande till sin karaktär (Wilhelmsson & Döös, 2005). Detta är något som även betonas i 
förskolans läroplan och riktlinjer, att dialogen skall stå i centrum och genomsyra alla 
verksamheter och aktiviteter som försiggår i förskolan (SOU 1997:21). Vidare är dialogen 
sådan att alla i dialogen är lika viktiga, alla erfarenheter räknas och allas åsikter och tankar 
skall tas tillvara. Ingen person i en dialog har således tolkningsföreträde och detta skiljer 
också dialogen från en debatt eller diskussion.  
 
Relationik (Döös & Wilhelmsson, 2005) är ett begrepp som man vid första anblick möter vad 
gäller arbetsliv. Dock finns vissa komponenter som rör relationik som inte enbart hör hemma 
inom arbetslivet utan även rör samvaron mellan barn och vuxna. Relationiken kan beskrivas 
som relationella processer och summan av dessa som sker mellan människor i samvaro. 
Genom att identifiera olika relationer kan man också identifiera olika lärprocesser. 
Relationiken handlar tillsyende och sist om att agera, lyssna och se tillsammans och att detta 
är något som uppbygger förtroende och delaktighet och som sedan kan bygga upp 
kompetensbärande relationer. Denna relation kan bestå av att bygga upp en relation till en 
pedagog som då är ett kunskapssubjekt som kan förmedla kunskap till individen genom att ha 
skapat en kompetensbärande relation (Döös, 2003; 2004; 2005).  

Problem, syfte och forskningsfrågor  
Problemområdet i denna studie berör hur pedagoger uppfattar sitt arbete. Således är 
problemområdet inriktad på pedagogens subjektiva upplevelse av att arbeta i förskolan med 
lärande och utveckling. En kunskapslucka finns kring huruvida pedagoger arbetar praktiskt i 
förskolan och de regler förskolans verksamhet bedrivs efter och hur individen som arbetar 
som pedagog upplever att det är att arbeta med barn i förskolan.  

En lärandemiljö som förskolan är, och bedrivs som, är specifik till sin karaktär då 
verksamheten skall uppfylla vissa krav för att på så sätt kunna vara en god plats för 
förskolebarnen att vistas i. Samtliga individer i en lärandemiljö bör vara med och utveckla 
organisationen och verksamheten skall vara orienterad gentemot lärande och utveckling 
(Ellström, 2003; 2005). Inom en organisation så förekommer ofta både individuellt lärande 
och kollektivt lärande. Ett individuellt lärande har stor vinning i om det resulterar i ett 
kollektivt lärande där kunskapsutbyte sker mellan individer och samtliga får ta del av denna 
nya kunskap och detta lärande. En lärandemiljö är alltid beroende av sina medarbetare och 
kan aldrig existera utan dessa. Vidare är en lärandemiljö även influerad och en produkt till 
stor del av den tid den verkar i. Kulturen, regler, normer och andra värden kommer till stor del 
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prägla lärandemiljön och hela dess verklighet. Det skall även påpekas att olika lärandemiljöer 
ser olika ut och fungerar olika. Detta kan bero på de individer som ingår i en lärandemiljö 
eftersom individer tänker och känner olika. Även faktorer som bakgrund, kön, ålder och 
liknande kan vara omständigheter som bidrar till att lärmiljöer är olika till form. Andra 
organisatoriska faktorer spelar även roll såsom vad det finns för ekonomiska förutsättningar, 
kulturella skillnader och hur strukturen ser ut (Ellström 2003;2005). Jag har i denna studie 
valt att enbart beskriva hur pedagogen uppfattar sitt arbete i förskolan med lärande och 
utveckling. Vidare vad densamme upplever för förtjänster och problem med att arbeta i 
förskolan med lärande och utveckling. Perspektivet som använts är således pedagogens 
upplevelse av sitt arbete i förskolan ur ett lärandeperspektiv.   

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna beskriver och uppfattar sin livsvärld i en 
förskola där de arbetar tillsammans med barn och barns lärande och utveckling.  
 
De forskningsfrågor som formulerats är:  

 
 Hur upplever pedagogerna sitt arbete i förskolan? 
 Vad upplever pedagogerna att det finns för problem och förtjänster med att arbeta i 

förskolan?  

Tidigare forskning  
 
Dewey menade att lärande alltid är relaterat till erfarenhet, och att erfarenheten är det som 
ligger till grund för lärande och utveckling samt samvaro i mellanmänskliga relationer. Vidare 
betonar Dewey vikten av reflektion för att ett lärande skall kunna ske, oavsett vad detta 
lärande har för innehåll. Dewey exemplifierar sin syn på lärande och kunskap genom ett 
illustrativt exempel. Han menar att när en individ tittar på en stol så kan denne säga att ”jag 
såg och jag upplevde stolen”. Dewey menar att det individen verkligen gjorde var att denne 
såg stolen, dess färg, form och vinklar. Om individen verkligen skall uppleva stolen och 
kunna tillägna sig erfarenhet så krävs det att individen sitter på stolen, endast då har en 
verklig upplevelse uppkommit och en erfarenhet beskaffats individen. På samma sätt menade 
Dewey att kunskap skall anskaffas, genom erfarenhet och upplevelser. Med detta synsätt så 
menande Dewey att kunskap bäst tillägnas genom att få riktiga erfarenheter knutna till sina 
kunskaper. Dewey menade att praktik skall förenas med teori i en växelverkan, person och 
natur, subjekt och objekt, kunskap och utförande, hjärna och kropp är några exempel på 
element som han ansåg skulle förenas. Dewey menade att lärande också bäst uppnås i 
gemenskap och samvaro med andra och att pedagogen inte bör presentera ett färdigt koncept 
eller förutbestämd uppgift. En kollektiv lärmiljö där reflektion får ta plats kommer att få ett 
bättre resultat enligt Dewey än på den plats där kunskap förmedlas genom en klassisk 
sändare- och mottagare modell (Beard, 2006).  
 
Denna studie skiljer på en del punkter vad gäller Deweys syn på lärande. Denna studie har 
som utgångspunkt att se till pedagogens upplevelse av att arbeta med lärande och utveckling i 
förskolan. Denna studie fokuserar således inte på barnets perspektiv och vad denne lär eller 
inte lär. Endast pedagogens upplevelse av lärande och utveckling i förskolan är vad denna 
studie tagit hänsyn till. Förskolan är pedagogernas kontext och Dewey menade även att 
kontexten har betydelse för individers lärande och utveckling. Denna studie delar Deweys syn 
kring att lärande sker via erfarenheter och att lärande sker i samklang och i samverkan bäst 
med en pedagog och inte via en sändar- och mottagarmodell.  
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Miller och Nod (1996) delar Deweys syn på lärande och erfarenhetens betydelse för lärande 
och mänsklig samvaro. Författarna menar att pedagogens roll är mycket viktig och benämner 
pedagoger eller andra individer som har för avsikt att lära andra individer något som en 
”animator” – animatör. De menar att pedagogen skall måla upp, ge liv åt, och inspirera dem 
som denne skall lära och bringa kunskap åt. Vidare är det även pedagogens roll att se till att 
situationen där ett lärande skall ske är en bra plats som kan ge utrymme för dessa ovanstående 
faktorer. På så sätt är pedagogens roll kopplad till i vilken kontext ett lärande skall kunna ske. 
Erfarenhet är enligt Miller och Nod (1996) ingenting som går att överföra till en annan individ 
utan all erfarenhet är sprungen ur individen själv. Varje erfarenhet är en källa till lärande och 
detta bör varje pedagog ta hänsyn till och utforma sin pedagogiska verksamhet efter för att ett 
lärande och kunskapsinbringande skall kunna äga rum. Även Miller och Nod (1996) 
åskådliggör reflektion som en central aspekt av allt lärande. De menar att ett lärande skall 
kunna ske enskilt eller i grupp så måste reflektion vara en central del av lärandet och ges 
mycket utrymme. Först när individen får chans till reflektion kommer denna att gräva efter 
tidigare erfarenheter och på så sätt kunna inbringa ny kunskap kring en ny situation eller 
fenomen. Vidare är lärande och alla erfarenheter som individen anskaffar sig präglade av det 
sociala och kulturella arvet och miljön, politiska beslut och ekonomiska omständigheter. På så 
vis är allt lärande kopplat till den tid individen lever i och i samklang med sin samtid.  
 
Miller och Nod (1996) refererar till Dewey och hans syn på lärande och kunskapsbildande. 
De finns således konsensus mellan dessa olika författare. Tankesättet som denna studie 
grundar sig på menar att erfarenhet inte är så avgörande för lärande och utveckling som Miller 
och Nod (1996) gör gällande. Denna studie, som kommit att studera hur pedagoger upplever 
sitt arbete i förskolan med lärande och utveckling, menar att erfarenheter och pedagogens roll 
är viktig men att individen även har nedärvda förmågor inom sig själv. Språket är något som 
är centralt för lärande och utveckling och dess centrala roll i människors kommunikation med 
varandra. Detta är något som denna studie mer önskar fokusera på än att enbart erfarenheter är 
en väg till lärande och utveckling. I likhet med Miller och Nod (1996) vill denna studie ta del 
av Miller och Nods (1996) tankar kring reflektion som en viktig del av kommunikation, 
lärande och utveckling tillsammans med andra människor. Vidare delar denna studie även 
synsättet kring att pedagogen i förskolan är påverkad av den kultur och tid i vilken denne 
lever. Pedagoger i förskolan är således påverkad av olika faktorer som denne ej direkt kan 
påverka och detta kommer att prägla hur individen lär och vad individen lär samt hur 
individen tolkar och uppfattar sin livsvärld.  
 
Ellström (2003; 2005) menar att fokus har flyttats från det formella till det informella lärandet 
på senare år inom forskningsvärlden. Det informella lärandet har fått ta allt mer plats och 
fokus från det mer stela och rigida formella lärandets tidigare utbredda läge. Denna studie 
kommer ej att beskriva eller ge svar på hur förskolan borde arbeta, det vill säga kommer 
denna studie ej att ge något svar på ett praktiskt problem. Snarare kommer en beskrivning att 
ges kring hur pedagoger uppfattar sin situation och hur dennes livsvärld är beskaffad vad 
gäller arbete i förskolan. Ellström (2003; 2005) har dock gemensamma drag till denna studie 
på så vis att pedagogerna arbetar inom en organisation som styrs med hjälp av normer och 
regler som pedagogerna inte kan påverka i särskilt hög utsträckning. Med detta i åtanke blir 
Ellströms (2003; 2005) resonemang kring arbetsplatsen och det informella och formella 
lärandets applicerbart på denna studie. Ellström (2003) menar att hur arbetsuppgiften är 
utformad är centralt för hur lärandet kommer att se ut och hur detta kommer att ske. Vidare 
menar Ellström (2003) att en alltför stor standardisering och alltför rutinmässiga beteenden på 
en arbetsplats kan leda till att lärandet hämmas. Detta genom att individen på arbetsplatsen ej 
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får chans till reflektion och stimulerande utveckling. Viktiga faktorer för att lärande på bästa 
sätt skall kunna utvecklas inom en organisation är att individerna på arbetsplatsen får ta plats, 
deltaga vid problemlösning, veta vart och hur organisationen skall nå sina mål samt 
gemensamt eftersträva dessa. Vidare finns ytterligare faktorer som är viktiga för att individer 
inom en organisation skall kunna lära. Att det finns förenade synsätt gällande befogenheter, 
insatser, lärande, utbildning, kontakt mellan individerna utgör alla viktiga parametrar som 
innehåll i lärandet.  
 
Johansson (2003) menar att barnets perspektiv är en samtida hållning som många pedagoger 
och forskare håller högt. Johansson (2003) menar dock att människan måste fråga sig vilka 
fördelar och på vilka grunder barnets perspektiv alltid skall ställas i centrum. Johansson 
(2003) har i sin forskning lyft fram att samspel mellan pedagog och barn alltid vilar på 
ojämförbara grunder. Barnet har alltid en lägre ställning gentemot den vuxne eftersom barnet 
inte har samma erfarenheter och samma kunskap om världen som den vuxne. Den vuxne 
individen kan enligt Johansson (2003) medvetet eller omedvetet manipulera och styra barnet 
mot den vuxnes givna mål. Johansson (2003) menar att skapa ett förtroende i en förskola 
mellan pedagog och barn handlar om tid och ett repetitivt beteende, kort sagt att dyka upp 
tillräckligt ofta i ett barns liv. Detta är också något som all anknytningsforskning visar. Vidare 
är det centralt att för att arbeta med barn kring lärande och utveckling så måste barnets värld 
tas med i pedagogiken och förstås. Det är då oundvikligen så att även pedagogens livsvärld 
måste delas med övriga och detta är en ”risk” som pedagogen måste utsätta sig för 
(Johansson, 2003). Vidare menar Johansson (2003) att dagens förskoleverksamhet 
uttryckligen skall sträva till att förstå barnets livsvärld och tolka denna med stor respekt och 
integritet. Johansson (2003) ställer sig frågan till om barnets värld är dold eller synlig för 
pedagogen? Johansson (2003) menar att det kan föreligga så att barnets värld aldrig kan 
förstås helt eller tolkas med en vuxen individs perspektiv och erfarenheter då barnet möjligen 
befinner sig i en egen dimension där ingen vuxen kan bryta in eller till fullo förstå denna 
livsvärld.  
 
Johansson (2003) ställer höga krav på pedagogens roll och ifrågasätter dennes motiv på en del 
plan. Författarens resonemang håller barnet högt och menar att reflektion är något som var 
och en av pedagogerna måste ägna sig åt för att kunna utföra ett bra arbete. Detta är en synsätt 
som delas av denna studie då pedagogen alltid skall ha barnet i centrum i sitt arbete. Studien 
skiljer sig från Johanssons (2003) resonemang på så sätt att denna studie ej valt att ha barnet i 
fokus för studien utan enbart ta del av pedagogens livsvärld och upplevelse av att arbeta 
tillsammans med barn med lärande och utveckling. Barnet i denna studie är således avskilt 
från pedagogen i den bemärkelsen att ingen hänsyn tas till hur barnet uppfattar sin pedagog 
eller hur pedagogen uppfattar ett visst barn. Det är i denna studie fokus som legat på 
fenomenet att arbeta i förskola och hur pedagogen subjektivt uppfattar sitt arbete.  
 
Denna studie har vissa drag som särskiljer sig från tidigare forskning. Denna studie har ej 
kommit att ha barnet och barnets lärande i centrum som så stor del av tidigare forskning inom 
förskolan ägnat sig åt. Denna studie har enbart valt att synliggöra pedagogers upplevelse av 
att arbeta i förskolan med lärande och utveckling. Pedagogerna befinner sig och verkar i en 
lärandemiljö. Denna studie delar tidigare forsknings synsätt kring att en individ är bärare av 
erfarenheter och att dessa kommer att påverka de val som individen gör. I denna studies 
perspektiv så har barnen en ständig involvering med pedagogerna eftersom det är pedagoger 
och barn i samklang som är förskolan grundfundament.   
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Teori 
 
För att belysa lärande och pedagogernas upplevelse av att arbeta med lärande och utveckling 
hos barn och i en miljö som präglas av dessa synsätt så kommer jag att utgå från teorier och 
som berör dessa ämnen från olika håll. Samspelet mellan vuxna och barn sker oundvikligen 
på en förskola. Pedagogerna arbetar tillsammans med barnen för att skapa lärandemiljöer och 
på så sätt kan lärande ske i en växelverkan och mellan pedagog och barn. Vygotskys teorier 
kring lärande är till stor del fokuserade på barns lärande men även lärande då ett samspel sker 
mellan ett barn och en vuxen individ. Vygotsky har även perspektiv gällande lärande i en mer 
generell mening som kan vara applicerbart på såväl vuxna som barn. Vygotskys teori kommer 
därmed vara relevant i denna studie där pedagogens upplevelse av att arbeta tillsammans med 
barn och i förskola kommer att beskrivas. Vygotskys lärosatser beskriver även språkets 
inverkan på lärande samt hur individen lär och hur ett lärande kan stimuleras och utvecklas. I 
denna studie betraktar jag pedagogens lärande utifrån Vygotskys teorier men även med 
synsättet att lärande kan ske såväl individuellt som i grupp. Pedagogerna i denna studie 
arbetar i grupp och därmed kommer en del av lärandet vara av kollektiv karaktär och stundtals 
kommer lärandet att ske individuellt. Eftersom pedagogerna arbetar tillsammans både med 
andra pedagoger och med barnen så är synsättet kring individuellt lärande och kollektivt 
lärande av vikt för att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna i denna studie. Med 
bakgrund av dessa faktorer för lärande som just beskrivits är båda teorierna; Vygotskys samt 
teorier kring individuellt lärande och kollektivt lärande av vikt för studien och är således 
komplementära.  

Lärande  
  
I det sociokulturella perspektivet som Vygotsky företräder så ses lärande som ett skeende av 
små mikrogeneser som kan beskrivas som små lärdomar. En mikrogenes behandlar den 
närmsta (proximala) utvecklingszonen hos individen och avser det människan lär av och 
tillsammans med andra. En serie av mikrogeneser skapar en utveckling och en ontogenes 
sker, individen har tagit sig till nästa nivå i kunskapen (Vygotsky, 1986).  

Vygotsky (1986) menar att människan till skillnad från djuren har både kommunikativa 
förmågor såväl som problemlösande förmågor och att dessa två samexisterar inom individen. 
Vygotsky (1986) menar att ett barns utveckling alltid står i samband med de miljöer där 
barnet befinner sig. Sociokulturella faktorer har stor inverkan på hur barnet kommer att 
utvecklas och hur barnets språk och inlärning kommer att te sig. Vidare använder sig 
människan av artefakter för att tolka och förstå sin omvärld. Dessa artefakter kan vara språk, 
tekniska hjälpmedel, redskap, symboler. Dessa är skapade av människan och förenklar och 
förtydligar omvärlden och dess komplexitet för människan. Artefakterna är en del av 
kontexten och eftersom människan verkar och existerar i kontexten kan människan aldrig 
tolkas och förstås utan att ta hänsyn till kontexten och artefakternas påverkan. Både kulturella 
artefakter och människan utvecklas ständigt, detta som ett resultat av att artefakterna är 
skapade av människan. Artefakter och människan utvecklas, på så sätt skapar människan ny 
kunskap och nya processer kommer till stånd för människan (Vygotsky, 1986).  
 
Vygotsky (1986) menar att varje individ, från minsta barn, har en ständig inre dialog som 
pågår. Detta kan beskrivas som en inre röst som inte talar till någon, annat än till individen 
själv. Denna röst kan resonera, fundera och reflektera kring olika känslotillstånd eller 
situationer som möter individen. Denna förmåga ansåg Vygotsky (1986) vara ett mycket 
viktigt utvecklingsverktyg för barnet och dess väg mot självreglering och fortsatt icke verbalt 
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tänkande. Talet och tänkandet skall således skiljas från varandra som två skilda ting. De är 
beroende av varandra men de är inte av samma karaktär. En pendling sker hela tiden i 
människan från tal till tänkande och från tänkande till tal.  
 
Kravtsova (2009) delar Vygotskys teori kring att vuxna utgör en plattform för leken som 
barnet accepterar och börjar leka. Det är således den vuxnes roll att leda in barnet i en lek för 
att sedan låta barnet självständigt utforska och leka med det som står till buds.   
Vygotsky (1986) var en förespråkare för funktionen av fantasi när det gäller barn utveckling 
och språkinlärning.  

Kollektivt och individuellt lärande  
 
I förskolan kommer många individer samman, både vuxna och barn. Detta betyder att ett 
lärande aldrig endast kan ske enskilt inom förskolan utan ett kollektivt lärande kommer att 
äga rum. Det kollektiva lärandet kan beskrivas som en grupp individer som genom sina 
erfarenheter, karaktärsdrag och förkunskaper påverkar varandra (Ohlsson 1996; 2004). 
Genom reflektion och att individer kommer samman kommer ett kollektivt lärande att ske, 
detta oavsett om det är en grupp barn och vuxna eller enbart vuxna i en grupp. Ett kollektivt 
lärande är också beskaffat så att ett problem finner fler lösningar än en. Det finns tillsynes lika 
många lösningar på ett problem som det finns individer i gruppen, detta är både utvecklande 
för lärandet men kan också vara en utmaning då så många viljor skall samexistera. Det 
kollektiva lärandet och dess problemlösningsförmåga kan bäst beskrivas som att en individ 
kommer till gruppen med egna erfarenheter och tillsammans med gruppen kommer en 
gemensam förståelse för en uppgift att vara slutledningen. Det kollektiva lärandet är också 
beskaffat med synergieffekter, detta kan förklaras med att 1 + 1 = 3, det vill säga så kommer 
gruppen att lära mer gemensamt än vad den enskilde egenhändigt hade gjort. Denna positiva 
synergieffekt benämns ibland som ”team think” då individer kommer samman och stävar mot 
ett gemensamt mål, ett kollektivt lärande sker (Ohlsson 1996; 2004).  
 

Det individuella lärandet kan ske på olika nivåer och dessa kallas reproduktivt – och 
utvecklingsinriktat lärande. Dessa är av olika karaktär men den ena kan inte existera utan den 
andra. De korsbefruktar varandra och är således beroende av varandra.  Det reproduktiva – 
och det utvecklingsinriktade lärandet har det informella lärandet som grund, det vill säga de 
handlingar som individer utför i en verksamhet där lärandet kommer till genom de processer 
en individ väljer att engagera sig i inom en verksamhet (Ellström, 2005). Det reproduktiva 
lärandet kan skildras som att en individ adderar ny kunskap till en redan existerande 
kunskapsbas. Individen behöver inte ifrågasätta den nya kunskapen utan adderar den till 
befintlig kunskap. Denna kunskap och detta sätt att addera ny kunskap kan vara individen till 
godo då rutinartade problem skall lösas i en verksamhet och där ingen större reflektion eller 
analys behövs för uppgiften. Det utvecklingsinriktade lärandet är annorlunda beskaffat. Denna 
form av lärande kräver reflektion, ifrågasättande och nytänkande hos individen. Vidare fodras 
en tolerans för misstag och att individer har olika uppfattningar i en fråga. Dessa två typer av 
lärande existerar ofta samtidigt i en verksamhet och detta är till godo för verksamheten 
eftersom olika typer av lärande är till nytta i olika situationer. Styrdokument och regler kan 
dämpa det utvecklingsinriktade lärandet samtidigt som dessa kan vara till godo för en 
verksamhet i form av målstyrning och således för det reproduktiva lärandet (Ellström, 2003; 
2005).  

Jag kommer i denna studie att lägga fokus på Vygotskys teorier kring lärande med tonvikt på 
de delar som berör samspelet i de mellanmänskliga relationerna. Vygotsky (1986) menar att 
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den vuxnes inverkan till barns lärande och utveckling är ytterst central och avgörande för hur 
detta lärande och utveckling kommer att gestalta sig. Pedagogerna som varit delaktiga i denna 
studie arbetar under majoriteten av sin arbetsdag i direkt samverkan med förskolebarnen, 
därmed är detta samspel och pedagogens upplevelse av detta vara studiens fokuspunkt. Även 
teorier som rör individuellt lärande och kollektivt lärande kommer denna studie att lägga sitt 
fokus på. Detta med anledning av att lärande sker på förskolan både individuellt och 
kollektivt hos pedagogerna.  

Ansats  
Hermeneutik   
Hermeneutiken är en tolkningslära som främst inriktar sig på att tolka och förstå ett visst 
fenomen. Hermeneutiken är en lämplig metod för att tolka och analysera data då forskaren 
vill förstå en eller flera individers innersta upplevelse av ett fenomen eller händelse. Individen 
ges inom hermeneutiken att komma till tals med sina egna ord och ges utrymme för detta 
(Fejes & Thornberg, 2009 s. 62). Kvalitativ data har ofta en mindre mängd respondenter är 
studier med kvantitativa data. Den kvalitativa datan har ofta ett mer rik mängd på ord och 
utsagor från respondenter. Detta med tanke på att kvalitativa data ofta kommer från till 
exempel intervjuer (Cohen et al, 2009 s. 461). I denna studie har kvalitativa data samlats in i 
form av intervjuer och observationer. Detta för att få en bild av informanternas egna innersta 
upplevelser av fenomenet och på så sätt fånga essensen i fenomenet.  
 
Den allmänna tolkningsläran inom hermeneutiken är den som kommit att vara denna studies 
fokus.  Inom den allmänna tolkningsläran vill forskaren finna förståelse av ett budskap som 
informanten ger uttryck för (Fejes & Thornberg, 2009 s. 65). Ju fler utsagor som 
informanterna har en samlad bild kring gör analysarbetet och tolkningen lättare för forskaren, 
inte minst blir tolkningen mer rimlig och trovärdig då informanterna har en gemensam bild 
kring ett fenomen. Att registrera återkommande utsagor, ord eller undermeningar är 
forskarens uppgift och hör till hermeneutikens område. Det är dock viktigt att som forskare 
förstå att i hermeneutiken är förförståelsen för ett fenomen av stor betydelse och denna 
förförståelse kommer att färga hur tolkningen genomförs och presenteras (Fejes & Thornberg, 
2009 s. 70-71). I denna studie har förförståelsen varit sådan att jag själv varit och är fortsatt i 
kontakt med förskolan som institution på daglig basis då jag har barn i förskoleåldern. Detta 
har givetvis färgat mitt ämnesområde, val av forskningsområde och hur jag kommit att tolka 
det empiriska materialet. Den personliga erfarenheten och förförståelsen av förskola som 
fenomen och de individer som verkar där har jag valt att betrakta som en styrka för denna 
studie tack vare att ett personligt engagemang och intresse ger studien bränsle och en verklig 
önskan om att förstå forskningsområdet. Detta är vad Fejes och Thornberg (2009) kallar för 
att minska den kulturella distansen mellan forskaren och det fenomen som studeras.  
 
Vidare är barn i förskolan och pedagoger i förskolan i en livsvärld som finns där varje dag för 
dem. Det är såldes intressant att studera vilka upplevelser pedagoger har av att arbeta med 
barn och deras lärande och utveckling i den värld där dessa grupper ständigt befinner sig.  
Ontologin lägger grunden för epistemologin på så vis att forskaren måste veta sin ställning 
med sin på världen för att kunna beskriva sin syn på kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2007). I 
denna studie tror jag att hur ett arbete upplevs är beroende av kontexten och tillika de andra 
individer som befinner sig i denna kontext. Vidare vilar denna studie på idén om att relationer 
är av betydelse för människor och skapar ett sammanhang och en meningsfullhet som är 
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viktiga då en individ skall lära sig något. Socialisering sker också via språket och är bärande 
för kunskapsinhämtning hos individer. Lärandet handlar i grund och botten om ett samspel 
mellan människor där kontexten utgör en fond mot detta lärande. De ontologiska 
ställningstagande som denna studie grundar sig på är tanken att varje individ uppfattar 
verkligheten och ser sig själva i förhållande till den kontext i vilken denne lever och verkar. 
Ett lärande sker således i en kontext tillsammans med andra individer och de handlingar och 
skeenden som förekommer individer emellan. Denna studie landar i den empiriska 
relativismens område då tillvaron finns och skapas oavsett om individen kan se och uppfatta 
den eller ej. Verkligheten finns dock även inom människan och hur denne upplever denna 
verklighet, verkligheten är således beroende av subjektet med detta sätt att se på 
världen(Alvesson & Sköldberg, 2007). Studien har utgångsläget att individer ingår i 
kollektiva sammanhang och att dessa har en social eller språklig karaktär. Individen lär 
tillsammans med sin omvärld och samspelet mellan individen och individens kontext är ett 
förhållande som skapar lärande. Det sociokulturella synsättet som denna studie vilar på menar 
att kunskap och lärande är beroende och skapas i samklang med sin kontext (Vygotsky, 
1986). Således finns det ingen kontext som står utan subjekt utan dessa två skapas och är 
beroende av varandra. Individens upplevelse av sitt arbete är alltid relaterat till den kontext i 
vilken individen befinner sig och verkar.  

Metod 
Metod för att samla in data 
 
Inom kvalitativ metod är intervju den vanligaste datainsamlingsmetoden (Cohen, et al. 2009). 
Intervju används för att få reda på människors känslor och upplevelser om sin livsvärld. Det 
innebär en intervju med öppna svar, vilket ger en möjlighet till nyanserade, uttömmande samt 
varierande utsagor (Cohen, et al. 2009). Även observationer har kommit att genomföras för att 
uppfatta och åskådliggöra de skeenden som finns i den dagliga verksamheten på förskolan 
gällande pedagoger och barn och detta samspel som ständigt sker mellan dem och således få 
en bild av hur pedagogerna upplever sin arbetssituation på förskolan. Pedagogerna arbetar 
tillsammans med varandra och med barnen var dag och därför är observationer viktiga för att 
få en större bild av den kontext pedagogerna verkar i. Intervjuerna som genomförts har varit 
semistrukturerade till sin form med ett antal huvudfrågor med följdfrågor. Även ytterligare 
följdfrågor har ställts på de platser i intervjun där detta varit nödvändigt. Under en kvalitativ 
intervju är det viktigt att personen som intervjuar är lyhörd och har ett öppet sinnelag och 
intresse för det informanten förmedlar (Cohen, et al. 2009). För att kunna efterleva detta har 
samtliga intervjuer, fem till antalet, spelats in på band.   
Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun karaktäriseras av 
att vara lyssnande och intresserad av informantens svar, dennes livsvärld, villkor och 
upplevelser. Det är således informantens erfarenhet och upplevelse som skall stå i centrum 
och få ta plats i en intervjusituation. I denna studie har det varit centralt att fånga 
informantens upplevelse av att arbeta tillsammans med barn och andra vuxna. En intervju är 
ett möte mellan intervjuaren och informanten där ett gemensamt intresse ligger till grund för 
intervjun och där ett utbyte av kunskap, synpunkter och erfarenheter sker. Det ligger således 
höga krav på både intervjuaren och informanten. Intervjuaren måste vara förberedd och ställa 
rätt sorts frågor samt föra samtalet framåt. Informanten måste å sin sida svara utförligt och 
precist på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie har det varit av intresse att få 
ta del av informantens subjektiva upplevelse och såldes tolka dess utsagor. Med detta som 



 

 

 

14 

bakgrund föll det naturliga valet på att göra djupintervjuer samt observationer för att fånga 
informantens livsvärld och villkor. Hör till metod för att samla in data  

Urval  
 
Genom datainsamlingen för studien så ville jag få kunskap i hur pedagoger upplever sitt 
arbete av att arbeta i förskolan. Utifrån denna önskan så började ett sökande och en 
kartläggning av olika förskolor ta form. Att få kunskap i vilka förskolor som fanns och vilka 
förskolor som var villiga att ta emot en studie och således också genomföra intervjuer och 
observationer gjordes ett urval. De förskolor som kartlagts kontaktades och gavs en förklaring 
kring vad studien skulle komma att handla om samt vilken grupp som skulle beröras, i detta 
fall i första hand pedagogerna och deras subjektiva upplevelse. Denna typ av urval var 
följaktligen ett strategiskt urval. Det som eftersöktes var deltagare som kunde ge relevant och 
värdefull information om just det fenomen som studien kommit att undersöka. De pedagoger 
som arbetar på förskolan i fråga har setts kunna ge sådan värdefull och relevant information.  

Tillvägagångssätt   
När studiens syfte och riktning var inringad så började arbetet med att söka litteratur och 
forskning kring det aktuella ämnet. Intresset för barn och deras vardag på förskolan men även 
pedagogens roll och enorma uppgift har varit fokus och legat till grund för denna studie. 
Efterhand har ett tydligt syfte och en forskningsfråga formulerats för att ringa in vad det är 
studien är ämnad att belysa och hur arbetet skall fortskrida. Nästa steg var således att få fatt i 
en förskola som var villig att genomföra en studie i sin verksamhet och upplåta tid med sina 
pedagoger för att genomföra intervjuer. Kontakt togs i första hand med olika förskolechefer 
där en del responderade och vissa inte. En förskolechef ställde sig positiv till studien och dess 
syfte och var villig att låta genomföra intervjuer samt observationer i dennes pedagogiska 
verksamhet. En fysiskt kontakt togs med denna förskolechef där en presentation av studien 
och övrig information om hur studien gavs. Förskolechefen var fortsatt positiv och datum för 
intervjuer och observationer fastslogs. Förskolechefen samt de intervjuade informanterna fick 
ta del av en intervjuguide av semistrukturerad karaktär med öppna intervjufrågor med chans 
till att ställa följdfrågor (Cohen, et al. 2009) (se bilaga A) och ge sitt godkännande till denna 
innan några intervjuer genomfördes. Information delgavs också förskolechefen att 
observationerna avsåg att vara öppna, det vill säga ett visst antal observationer skulle ske på 
en viss tid men att studien avsåg att ha öppna observationer där det som framkom av relevant 
karaktär antecknades ned och observerades (se bilaga C).  
 
Intervjuerna skedde under en samlad vecka under fyra dagar i rad. Samtliga intervjuer skedde 
på förskolan i ett personalrum där ingen kunde komma och störa intervjun. Varje intervju 
hade en timme i anspråk men samtliga intervjuer klarade denna tidsmarginal och varade 
mellan 30 – 50 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och detta med informantens 
medgivande. Kvale och Brinkmann (2009) menar att inspelning av intervjuer gör att 
intervjuaren kan lägga fokus på informantens svar istället för att behöva nedteckna dess svar. 
Vidare möjliggör detta för intervjuaren att lyssna på intervjun igen och ge en mer korrekt bild 
än vid enbart nedtecknade svar. Pedagogerna visade sig ha ett brinnande intresse för området 
och intervjuerna flöt således på utan problematik. Samtliga informanter tycktes också förstå 
frågornas innebörd så inga förklaringar av olika begrepp eller frågor behövdes förtydligas. 
Innan varje intervju gavs informanten information kring de etiska riktlinjer som studien 
arbetar efter. Informanten gavs information om att denne när som helst under intervjun kunde 
avbryta sin medverkan, att materialet kommer att behandlas konfidentiellt, att informationen 
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endast kommer att användas i den aktuella studien samt att deltagarna får ta del av materialet 
när studien är avslutad. Samtliga informanter gav sitt godkännande till detta.  

Metod för att analysera data  
 
Inom hermeneutiken är det viktigt att med öppna ögon se vad texten talar om. Att identifiera 
vad som tycks engagera informanterna på ett alldeles extra sätt är centralt att urskilja (Fejes & 
Thornberg, 2009). I denna studie har det empiriska materialet insamlats och transkriberats för 
att sedan kategoriseras i teman som stämt väl överens med informanternas utsagor. Även 
observationer har genomförts och data som varit särskilt utmärkande i denna del har även 
tagits med under respektive kategorier. Ett konkret exempel som illustrerar hur kategorier och 
tolkning har gått till beskrivs härmed. Arbetet inleddes med att materialet transkriberades och 
lästes igenom flertalet gånger. Då ord och fraser återkom ströks dessa under och markerades 
väl. Detta är vad Fejes och Thornberg (2009, s. 75) kallar för att registrera återkommande 
utsagor. Detta leder även till att forskaren ser pusselbitar som sedan bildar en helhet och där 
tolkningen av data kan genomföras. I denna studie återkom utsagor och berättelser med 
särskilt engagemang som berörde tidsbrist i förskolan, beskrivningar av att vara styrd av 
normer och regler såsom skolplan och riktlinjer samt berättelser som vittnade om stort 
förtroendekapital vad gäller chef och kollegor. Dessa olika utsagor gav tillslut en samlad bild 
som ledde till denna studies tre kategorier eller teman som återfinnes i resultatdelen. 
Observationer som gav stöd åt detsamma som intervjuerna åskådliggjorde togs också med i 
tolkningen. Således har denna studie enbart fokuserat på och angett de delar där en samlad 
analys kan göras och inget materiel som inte kunnat styrkas genom flera utsagor har tagits 
med. Detta tillvägagångssätt leder till att är analysen trovärdig och rimlig.  

Tolkning av resultat   
Tolkningen av resultatet har genomförts genom att se till teorier om lärande där Vygotsky 
(1986) finns representerat såväl som teorier kring individuellt och kollektivt lärande (Ohlsson, 
1996; 2004). Teorier kring lärande på olika nivåer och ur olika synvinklar gör att tolkningen 
blir möjlig och begriplig. Tolkningen av resultatet tar tillvara de teman som resultatet 
påvisade. Vidare har tolkningen skett utifrån Vygotskys teorier samt teorier om individuellt 
och kollektivt lärande som tidigare presenterats i denna studie. Dessa teorier gör det möjligt 
för mig och ger mig förklaringar till hur resultatet har kommit att tolkats. Genom att få ta del 
av pedagogernas egen livsvärld och upplevelse av att arbeta i förskolan så har även min egen 
livsvärld vidgats vilket har givit mer bredd till tolkningen samt berikat tolkningen. Vidare är  
min egen bild av verkligheten och min förförståelse av det fenomen som studerats har 
påverkat hur tolkningen har kommit att se ut, något som är oundvikligt för en forskare i en 
hermeneutisk studie (Fejes & Thornberg, 2009).  

Reliabilitet och validitet   
I en kvalitativ metod innebär validitetsbegreppet det vetenskapliga värde undersökningen ger 
sett ur kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet (Cohen, et al. 2009). Den empiriska 
förankringen kopplas samman med validiteten och den empiriska förankringen kan delas upp 
i två delar; förankring i data samt generaliserbarhet. Det förstnämnda behandlar frågor kring 
att viktig data inte skall uteslutas men heller inte att data har lagts till som inte funnits. Detta 
betyder vidare att tolkningar av data inte skall dras för långt utan ses i sitt rätta ljus. De 
tolkningar som faktiskt görs skall ha grund i det empiriska materialet- teori och data skall 
således hänga samman Generaliserbarhet betyder att de företeelser som finns i populationen 
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även skall återfinnas i studien och vara relevant för det ämne som studeras (Cohen, et al. 
2009). 
 
En studie bör genomföras på så sätt att läsaren kan tydligt se alla de steg som forskaren valt 
att göra. Detta är särskilt viktigt då en studie skall kunna genomföras på samma sätt av en 
annan forskare, detta beskrivs som en studies generaliserbarhet. Studien bör ha så stor 
transparens som möjligt. På grund av detta är tydligheten i studien av avgörande betydelse för 
att detta skall kunna ske. Den externa validiteten beskriver hur väl resultaten kan överföras 
och generaliseras på en hel population. Problem uppstår ändock om en forskare skulle besluta 
sig att göra om studien eftersom individer alltid bär med sig olika förkunskaper och 
erfarenheter som aldrig helt kan tas ur bilden eller sägas inte påverka studien. En kontext är 
även den i sin utformning omöjlig att till fullo återskapa i ett senare skede. Individer samtalar 
vidare på differentierade sätt och interagerar med individer på olika vis. Det som bör 
tydliggöras i studien är de medvetna val som forskaren gör och vad dessa val grundar sig i 
(Cohen et al. 2009 s. 137). I denna studie har fokus inte legat på att göra generaliseringar av 
grupper eller verksamheten som studerats. Däremot kan fokus legat på god förkunskap och 
god förståelse för den kontext i vilken denna studie verkar. Vidare har denna studie 
genomförts så att intervjuer och observationer genomgåtts gång på gång. Detta för att finna 
meningsbärande enheter och strukturer samt att se till att inte missa viktiga underliggande 
meningar och budskap. I de inledande kapitlen av uppsatsen argumenteras för val av syfte och 
forskningsfrågor samt vad denna studie är sprungen ur, det vill säga ett brinnande intresse för 
barn, pedagoger och arbetsliv och hur dessa interagerar. Både tolkning och analys utgår ifrån 
de resultat som framkommit och relaterar sedan till de teoretiska ramarna som presenterats.  
Den inre validiteten illustrerar att data från det empiriska materialet verkligen stämmer 
överens med det fenomen som studeras. Fenomenet skall således kunna styrkas av data i form 
av empiriskt material, detta kan exempelvis vara data från intervjuer (Cohen et al. 2009, s. 
135).  
 
Validitet handlar om studiens tillförlitlighet och giltighet kopplat till vad som undersökts och 
vad forskaren avsåg att undersöka. Forskarens undersökningsmetoder och uppsåt skall 
beskrivas och vara väl underbyggd (Cohen, et al 2009 s. 133). I denna studie har en tydlig 
beskrivning gjorts av de olika steg som genomförts och hur dessa hänger samman med den 
ansats som valts och som genomsyrar syfte och forskningsfrågor. Validiteten är särskilt svår 
att bedöma i kvalitativa studier där individers subjektiva upplevelser har undersökts (Cohen, 
et al. 2009). Viktigt för en studies validitet är att det finns en förankring i data. I denna studie 
har detta efterlevts på så vis att ingen information har lagts till som inte funnits, ingen 
information från intervjuerna har heller förvridits utan presenterats på ett så precist sätt som 
varit möjligt. Vidare styrks validiteten i denna studie då två typer av rådata varit representerat, 
både djupintervjuer och observationer. I denna studie har även ett flertal pedagoger intervjuats 
istället för bara en individ eller möjligen två. Validiteten tjänar på att det finns två forskare 
som genomför studien i alla dess steg. Detta har dessvärre inte varit fallet i denna studien som 
enbart har en författare och detta kan måhända sänka denna studiens validitet.   

Etiska överväganden    
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra etiska principer som bör efterföljas vid forskning. 
Dessa har även denna studie tagit fasta på och efterlevts. Jag har valt att publicera samtliga av 
de etiska övervägandena eftersom de är viktig information till informanterna och något som 
delgivits samtliga som ingått i denna studie. De olika kraven är klassificerade i den ordning 
som jag ansett vara relevant för denna studie och jag beskriver även hur vart och ett av kraven 
är kopplade till denna studie.  
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Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda individer om att deltagandet 
i studien är på frivillig basis och att när som helst under studiens gång finns det möjlighet att 
avbryta sin medverkan. Informanterna skall vidare få ta del av de aktiviteter där de är tänkta 
att ingå, till exempel intervjuer. I denna studie fick informanterna sig tillgodo en intervjuguide 
och information kring upplägget av intervjuerna och observationerna två veckor innan 
planerad intervju eller observation. Samtyckeskravet innebär att samtliga informanter måste 
meddela att de samtycker till att medverka i studien. I denna studien gav samtliga informanter 
sitt medgivande till medverkan. Konfidentialitetskravet behandlar att uppgifterna i en studie ej 
skall spridas eller behandlas på sådant sätt som kan kränka den personliga integriteten. Vidare 
skall obehöriga personer ej kunna få tag i information utan endast forskaren skall ha denna 
tillhanda. I denna studie har förskolans namn ej avslöjats. Både berörd avdelning på förskolan 
samt informanter som deltagit i intervjuer har getts fiktiva namn för att ej kunna identifiera 
dessa. Nyttjandekravet avser att forskaren ej kommer att nyttja informationen för annat 
ändamål än det som kan förknippas med studien. I denna studie har inga särskilda 
personuppgifter samlats in och informanterna har blivit informerade om att få ta del av 
studien vid avslutande av densamma.  

Metoddiskussion    
När det gäller studier med kvalitativa data såsom är gällande i denna studie måste man alltid 
ta hänsyn till validiteten. Inom kvalitativ forskning finns olika kriterier för hur trovärdigheten 
skall tolkas och behandlas. Dessa brukar benämnas som tre delar: tillförlitlighet, pålitlighet 
samt överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Pålitlighet och överförbarhet står för hur 
väl forskningsfrågor och insamlingsmetod hänger samman och därtill hur analysen är 
beskaffad. Vidare inom denna del är en faktor vilka deltagare som valts ut och hur relevanta 
dessa individer är för studien som stort (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
I denna studie har en tolkning av det insamlade materialet och att detta hänger samman med 
relevanta teorier som knyter an till forskningsfrågor och syfte. Det är av yttersta vikt att inte 
information läggs till eller att tolkningar i analysen görs som inte är relevanta. Detta påverkar 
studiens validitet (Graneheim & Lundman, 2004). Detta har tagits i beaktning i denna studie 
på sådant sätt att ett ifrågasättande av information och relevans hela tiden funnits som en fond 
för denna studie. Validiteten i denna studie har stärkts med tanke på att två metoder för att 
samla in data har funnits med, dels djupintervjuer och dels observationer. Detta ger ett bredare 
underlag för information och analys av data. Som forskare är det viktigt att sträva efter 
kvalitativ generaliserbarhet. Detta betyder att resultatet skall svara mot syftet och vara 
relevant för detta. Vidare är det viktigt att studien svarar på den fråga den strävar efter att 
svara på (Graneheim & Lundman, 2004). Detta har i denna studie betytt att en beskrivning av 
kontexten i vilken studien verkar finns klarlagd. Dock har inte allt för detaljerad information 
getts kring förskolan i fråga eller de informanter som medverkat i studien. Detta har gjorts 
med hänsyn till att värna om integritet och stärka studiens validitet. Det urval som gjorts i 
denna studie kan sägas ha god kvalitativ generaliserbarhet eftersom de informanter som 
medverkat arbetar inom den verksamhet som beskrivs och deras upplevelser är relevanta för 
studiens syfte och forskningsfrågor.  
 
Under intervjuernas gång så flöt samtalet mellan intervjuare och informant på väl. Dock 
behövdes följdfrågor ibland ställas för att klargöra vissa detaljer för informanten. Detta kan 
sägas vara en brist i studien eftersom onödig tid upptas och värdefull information kan komma 
i kläm. Det är viktigt att i en intervjusituation förstå att en intervju är ett samarbete mellan en 
intervjuare och en informant (Graneheim & Lundman, 2004). Det är således viktigt att till 
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fullo förstå att informanten har förstått frågan så att denne kan ge relevanta svar för studien. 
Studien har haft som strävan att ha ett reflekterande samtal i intervjusituationen och att 
upplevelsen skall vara av god karaktär för informanten. Det har således varit till fördel att 
enbart en individ intervjuat informanten och att studien enbart utförs av en individ då annars 
en känsla av maktunderordning kan infinna sig hos informanten (Graneheim & Lundman, 
2004). Händelsevis är enbart resultatet i denna studie överförbart till förskolor med liknande 
kontext och individer med samma typ av arbetssätt och syn på barn. Detta menar Graneheim 
och Lundman (2004) många gånger är fallet eftersom studier ofta har mycket små urval och 
inte alltid är dessa urval representativa för en hel population. I många fall går det dock att 
överföra tolkningar och begrepp till andra typer av liknande verksamheter och till andra typer 
av fenomen. Detta kan så möjligen också vara fallet gällande denna studie.  

Resultat   
I detta avsnitt kommer resultat från de fem djupintervjuer som genomförts samt de 
observationer som verkställts att visas. Jag kommer att redovisa detta utifrån informanternas 
subjektiva upplevelser och de fynd som gjorts i observationerna. Jag kommer i resultatet att 
redovisa under sex teman som stämmer samman med de fynd som jag gjort i både intervjuer 
och observationer. Dessa sex teman har benämnts: Tillit ger trygghet, medbestämmande, 
barnen som drivkraft, initiativförmåga, normer och regler, stora barngrupper i förskolan.  
 

Tillit ger trygghet 
 
Resultatet påvisar att upplevelsen av att arbeta i förskolan är till största möjliga grad 
tillfredställande och upplyftande på många plan. Inte minst är den kollegiala samvaron av god 
karaktär och karaktäriseras av att vara uppmuntrande, inkännande och med en stor portion 
humor. Resultatet åskådliggör även att relationen mellan pedagoger och chef utgör en stabil 
grogrund och att denna relation är väl underbyggd och att ett stort förtroende finns från båda 
parter vad gäller kunskap, professionalitet och engagemang. Resultatet visar att pedagoger 
och förskolechef har en delad syn på förskolans verksamhet och att förtroendet mellan 
pedagoger och chef är av god karaktär åt samtliga håll.  
 
Observationer visar att deltagandet och engagemanget till stor del bygger på tillit som byggts 
upp mellan de olika grupperna- pedagogerna och förskolechef. Detta illustrerades i 
observation där två pedagoger diskuterade tillsammans med förskolechef huruvida nya böcker 
om döden skulle inhandlas då en flicka på förskolan nyligen hade en pappa som avlidit. Detta 
möte var förskolechef och pedagoger deltagande vid men där förskolechefen tydligt gav 
uttryck för att överlämna detta beslut till pedagogernas kunnande och professionalism. Detta 
gav upplevelsen av att chefskapet är inkännande men ändå ger utrymme för pedagogerna att 
växa och fatta egna beslut i olika frågor. Resultatet åskådliggör att detta är en stor förtjänst 
med att arbeta inom den aktuella förskolan.  
 

Att vi har så bra sammanhållning både mellan kollegor och chef tror jag verkligen är ett framgångsrecept. 
Det är en öppen kanal mellan oss och vi är inte rädda för att säga om det är problem eller så. Föräldrarna 
säger också att det här syns och det gynnar ju barnen något oerhört att vi har ett gott samarbete 

 
Vidare exemplifierar resultatet att personalomsättningen är låg på förskolan och att detta är en 
konsekvens av att upplevelsen av att arbeta på förskolan är positiv. Tillit till kollegor och 
förskolechef samt att ledarskapet på förskolan upplevs som inkännande, tryggt och stabilt är 
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nyckeln till den positiva upplevelsen och till låg personalomsättning. Känslan av att förskolan 
är en hierarkisk organisation är något som resultatet visar men att denna hierarkin inte utgör 
något problem eller hot. Tvärtom visar resultatet att upplevelsen är att det inte finns någon 
problematik kring denna hierarkiska ordning.  

Medbestämmande  
 
Resultatet visar att samtliga deltagare inom hela förskolan närvarar vid veckomöten och även 
får komma till tals vad gäller förändringar, tankar och hur tidigare vecka förflutit. 
Veckomötena karaktäriseras av att vara öppna med högt i tak för olika åsikter och synpunkter. 
Resultatet visar att upplevelsen av veckomötena är att de ger en chans till reflektion, 
kunskapsutbyte, lärande och samkväm. Kollegor delger varandra information kring hur dem 
löst problem som uppstått i verksamheten både i kontakt och icke kontakt med barnen. Vidare 
visar resultatet att upplevelsen av att arbetet på förskolan är stimulerande är delvis beroende 
av att pedagogen som individ får vara med och bestämma i en konkret fråga.  
 

Vi lär så himla mycket av varandra på våra veckomöten. Jag får ofta upp ögonen för nya perspektiv av 
mina kollegor eller min chef. De är verkligen meningsfulla våra veckomöten.  

 

Barnen som drivkraft  
 
Barnen på förskolan är den enskilt största faktorn till att upplevelsen av att arbeta i förskolan 
är positiv och upplevs som stimulerande och spännande. Resultatet visar att upplevelsen av att 
arbetet aldrig ser lika ut dag efter annan är en faktor som bringar trivsel och en känsla av att 
vara i ständig utveckling i sin professionella roll. Visserligen följer förskolans rutiner samma 
schema var dag men ändå visar resultatet att upplevelsen är att ingen dag på förskolan är den 
andra lik. 
 

De här ungarna som vi jobbar med är så otroligt härliga och underbara på alla sätt och vis. Om vi inte 
hade så underbara barn att jobba med så skulle inte arbetet kännas lika värdefullt. Man skrattar och får 
nya tankar och idéer varje dag, det gör det till en lisa att gå till jobbet! 

Initiativförmåga  
 
En problemsituation som åskådliggjorde att pedagogerna har stor initiativförmåga 
observerades då barnen åt lunch tillsammans. Det serverades spaghetti och köttfärssås där 
spaghettin låg på ett stort fat med köttfärssåsen ovanpå pastan.  Ett barn vägrade äta spaghetti 
som hade tillstymmelse till köttfärssås på sig. Pedagogen löste då denna situation genom att 
gå ut till kocken i köket och be om en separat tallrik med enbart spaghetti på. Detta gjorde att 
barnet i fråga utan vidare åt all pasta med köttfärssås på sidan om. Detta var en situation som 
inte hade någon fastlagd rutin eller var nedtecknad någonstans men vittnar om att 
pedagogerna på förskolan tar egna initiativ då situationen kräver det. Detta visar även den 
samlade bilden från intervjuer med pedagogerna.  
 

Om det inte finns en specifik rutin kring ett ämne så kan man ju alltid i stunden komma på något sätt att 
lösa det. Jag har jobbat så länge så det mesta har jag lyckats klura ut på vägen, men ibland tvingas man 
tänka utanför boxen så att säga.  
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Normer och regler 
 
Förskolan i studien måste i likhet med alla förskolor i Sverige följa läroplanen och uppnå och 
kvalitetssäkra vissa lärandemål för barnen. Resultatet visar att upplevelsen av att normer och 
regler styr i för hög grad är påtaglig men att detta endast gäller de nationella kraven och 
lärandemålen som finns. Läroplaner och kunskapskrav upplevs inte vara förankrade i den 
aktuella verksamheten och i den realitet där personalen verkar. Upplevelsen av att vara för 
långt ifrån de beslutfattande organen beskrivs som påtaglig. Vidare är upplevelsen att 
läroplanen ligger för långt ifrån hur förskolan skall bedrivas och bör bedrivas för att skapa ett 
gott innehåll för förskolebarn och personal. Uttryck ges för att för att läroplanen inte är 
skapad eller influerad av individer som arbetar tillsammans eller i närheten av barn. Ändå är 
personal förpassade och förvisade att följa läroplanen. Detta blir således en konflikt mellan 
regler och förordningar på papper och den realitet där dessa krav skall införlivas. Upplevelsen 
blir således att vissa av de kunskapskrav som finns i läroplanen är rent utav löjeväckande med 
tanke på hur förskolan är beskaffad och hur hårt belastad personal är. Detta leder till 
upplevelsen att personalen har vissa krav på sig att leverera resultat i form av vad barnen lär 
sig inom olika områden.  
 

Det är helt absurt att tro att vissa av de saker som står i läroplanen är genomförbara med tanke på hur 
verksamheten ser ut. De som har skrivit de där pappren har ingen aning om hur vi har det eller hur barn 
fungerar 

 
Resultatet visar att det finns konsensus kring att det är viktigt att det finns styrning och 
riktlinjer för förskolan och dess verksamhet, lärandemål och kunskapskrav. Resultatet visar 
att upplevelsen är att dessa faktorer och styrmedel bör vara influerade av individer som verkar 
i direktkontakt med barnen och den dagliga verksamheten i förskolan. En önskan av att själv 
kunna påverka som pedagog visar resultatet såldes tydligt uttryck för. Detta på grund av att 
pedagogerna i förskolan är de som skall uppnå dessa mål och krav och upplevelsen är således 
att det då vore rimligt att ha inflytande över dessa formalia som skapas av högre instans än 
förskolan själv. Vidare visar resultatet att upplevelsen är att kraven skapas av andra men 
pedagogerna tvingas prestera utifrån dessa krav under stor press.  

Stora barngrupper i förskolan  
 
Resultatet beskriver att upplevelsen att tiden och pressen på den enskilde pedagogen är hög. 
Den samlade bilden visar att samtliga pedagoger är mycket hängivna i sina arbeten och i 
relationen till förskolebarnen men att tiden tillsammans med barnen är för knapp. Resultatet 
ger beskrivningar av att barngrupperna succesivt blivit större och större de senaste tio åren. 
Upplevelsen är således att det är en omöjlighet att tillgodose alla barns behov med så många 
barn i grupperna. Resultatet ger en bild av att det aldrig är något fel eller problem med barnen 
på förskolan i egentlig mening, dock kan problem framkallas och skapas hos vissa barn då 
dessa särskilt sköra individer inte får tillräckligt med tid och engagemang hos en pedagog. 
Upplevelsen av frustration hör förskolans verksamhet till, speciellt då de riktigt små barnen 
aldrig får en chans att riktigt knyta an till en i personalen då så många barn skall dela på få i 
personalen.  
 

Det är inte klokt hur många fler barn vi har i grupperna nu jämfört med tidigare. Ändå förutsätts vi kunna 
skapa samma goda kvalitet i förskolan, det är absurt.  
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Tänkt själv, du ska sätta sin ettåring i förskolan och så är det en personal på ungefär sex barn. Som 
förälder går man sönder om man tänker den tanken. Ändå är det så många föräldrar måste göra, det är 
skandal!  

 
Resultatet visar att det är ett stort problem i förskolan att arbetsuppgifterna mer och mer 
kommit att handla om att handla om andra saker än att ta hand om barnen och vara i samvaro 
med dessa. Mer administrativt arbete har kommit att hamna på enskilda pedagoger istället för 
på en extern resurs som inte också har ansvar för barnen och deras lärande, utveckling och 
välmående. Upplevelsen av att behöva hantera så stora barngrupper och den tidsbrist som 
följer med detta samt den känsla av att inte räcka till beskrivs som den mest dränerande och 
frustrerande inom förskolan. 
 

Att ta undan efter mellis, sopa golven och torka av det ingår ju absolut i vårt jobb. Men hur man än vrider 
och vänder på det så tar det bort tid från barnen, och vi är ju redan så belastade så det hade varit bra om vi 
kunnat slippa sådana saker.  
 

Den samlande bilden gör dock gällande att det finns ett missnöje gentemot politikerna snarare 
än förskolechefen och dess likställda. Upplevelsen är således att för att kunna påverka 
besparingsbeslut och system måste detta ske högre upp i hierarkin för att kunna påverka 
denna ordning. Ingen kritik mot den egna ledningen ges det uttryck för. Den samlande bilden 
tycks vara att förskolechefen inte kan påverka hur barngrupperna skall vara beskaffade utan 
dessa individer enbart leder under beslut som tagits av politiker på högre instans.   
 

Sammanfattning av resultat   
Arbetet på förskolan består av många olika faktorer och uppgifter. Var och en av dessa kräver 
mycket av den enskilde pedagogen i form av engagemang och tålamod. Chefskapets 
utformning och beskaffenhet leder till och skapar förutsättningar för goda arbetsförhållanden 
och goda upplevelser av det egna arbetsinnehållet hos pedagogerna. Stor tilltro till 
pedagogens egen kunskap och professionalitet är genomgående för förskolans utformning och 
ledarskap.  Dock finns det begränsningar i hur mycket resurser som kan delges förskolan både 
vad gäller det egna arbetsinnehållet, goda arbetsförhållanden och förskolan som lärandemiljö. 
Verksamheten är styrd av politiska beslut och normer och regler vad gäller lärandemål och 
kunskapskrav finns för samtliga förskolor. Förskolan kan sägas vara del av en större helhet 
där politiska beslut sätter ramarna för hur förskolan kan bedrivas. De problem och förtjänster 
som förskolan brottas med dagligen kan beskrivas vara en del i den lilla verkligheten där 
konkreta situationer uppstår och blir aktualiserade. Dessa olika delar, den stora samt den lilla 
verkligheten, är delar som förskolan måste förhålla sig till på olika sätt. I den egna 
verksamheten handlar det till stor del om att få verksamheten att fungera till både pedagogers 
och barns belåtenhet. Vad gäller den större bilden så handlar det om att förhålla sig till de 
ramar och regler samt politiska beslut som inte är pedagogernas egna men som ändå blir 
konkreta i verksamheten vad gäller till exempel storleken på barngrupper. 

Tolkning   
I detta kapitel resoneras det empiriska resultatet med utgångspunkt i de teorier som 
presenterats i denna studies inledning. Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna 
beskriver och uppfattar sin livsvärld i en förskola där de arbetar tillsammans med barn och 
barns lärande och utveckling. Forskningsfrågorna har varit formulerade på följande sätt; 
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Hur upplever pedagogerna sitt arbete i förskolan? Vad upplever pedagogerna att det finns för 
problem och förtjänster med att arbeta i förskolan? 
 
Resultatet visar att det är en kollegial stämning som pedagogerna på den aktuella förskolan 
befinner sig i och resultatet ger en bild av att personalen trivs på sin arbetsplats och till största 
del är nöjda med sitt arbete. Pedagogerna upplevde sig trygga med de relationer som fanns till 
varandra och de relationer de byggt upp i förhållande till barnen på förskolan. Pedagogerna 
beskrev hur de ofta skrattade och skojade med varandra sinsemellan och att ett stort 
förtroendekapital fanns mellan de olika pedagogerna. Vidare beskrev pedagogerna hur det 
fanns en öppen dialog dem emellan. Detta är något som Vygotsky (1986) menar är 
människans främsta redskap och särskiljande drag gentemot djuren. Människan använder sig 
av artefakter som kan bestå av språk och dialog, allt för att möjliggöra för individen att förstå 
och tolka sin omvärld. Artefakterna utgör således individens kontext och individen som 
verkar i kontexten kommer därför att förhålla sig till dessa artefakter. Resultatet visade att 
pedagogerna upplevde att de kunde finna kunskap hos varandra och lära av varandra vad 
gällde stora och små saker och de situationer som kunde uppkomma under en förskoledag. 
Vygotsky (1986) beskriver att lärande sker i små mikrogeneser som kan beskrivas som små 
lärdomar, detta avser att människan lär av varandra och att dessa små mikrogeneser leder till 
en ontoges där ett nytt lärande har skett och individen har införskaffat sig en ny kunskap av 
något slag.  
 
Resultatet åskådliggjorde att pedagogerna upplever att det är en mycket positiv känsla av att 
arbeta tillsammans med förskolebarnen. Dessa barn beskrivs som en stor källa till glädje och 
till att pedagogerna upplever att de lär var dag på arbetet. Detta till stor del beroende på att 
barnen gör att pedagogerna inte kan veta vad arbetsdagen bjuder. Barnen lockar till skratt och 
oförutsägbarhet i arbetet. Detta kan tolkas med hjälp av vad Vygotsky (1986) beskriver som 
barnets förmåga att pendla mellan tanke och tal och att dessa funktioner hos barnet ligger nära 
varandra och att barnet ofta uttrycker i tal det barnet just tänkt i sitt inre. Denna inre röst 
präglas av att vara resonerande och funderande hos det lilla barnet och kan ofta vara av 
oförutsägbar karaktär. Detta kan tolkas som att barnet genom sitt sätt att vara inbjuder till nya 
tankemönster och nytt lärande hos pedagogerna genom sitt originella och spontana sätt att 
vara och att detta leder till en förgylld arbetssituation för pedagogerna.  
 
Resultatet visar att pedagogerna upplever att det finns en vanmakt vad gäller den 
arbetssituation som råder inom förskolan gällande barngruppens storlek. Upplevelsen av att 
inte räcka till och ständigt vara stressad är en känsla som resultatet visar finns hos 
pedagogerna. Resultatet åskådliggör att pedagogerna upplever en emotion av att inte räcka till 
då barnen söker deras uppmärksamhet och omtanke men där tiden är för knapp för att ge varje 
barn detta. Vidare visar resultatet att upplevelsen av att arbetet mer och mer kommit att 
handla om administrativa uppgifter istället för samvaro med barnen är något som ökat i 
omfång under de senaste åren. Detta upplevs vara en konsekvens av politiska beslut och större 
barnkullar. Detta kan tolkas som en konflikt i förskolans värld som inte gynnar barnen. 
Kravtsova (2009) menar att den vuxnes deltagande och initiativtagande i barns lek utgör en 
grogrund för barns förutsättningar för att skapa sig nya kunskaper och färdigheter. Vidare 
menar Vygotsky (1986) att en pedagog skall och bör skapa lust och lek som illustrerar och gör 
lärande möjlig för barn. Inte genom att förmedla kunskap genom läroböcker eller rena fakta 
utan ta del i barns lek, utmana och problematisera olika situationer i leken för barn, detta leder 
till utveckling. Då pedagogerna upplever att minskad tid går åt till att vara tillsammans med 
och leka tillsammans med barnen så uppstår en konflikt, både inom pedagogen själv men 
även gentemot barnen. Vygotsky (1986) beskriver även att barn i småbarnsåldern ofta har ett 
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ologiskt språk som enbart kan tolkas och förstås av en vuxne genom att anslå tid och 
engagemang.  
 
Resultatet förmedlar en bild att upplevelsen är att det finns en god relation mellan pedagoger 
och förskolechef. Detta grundar sig i den tillåtande atmosfär och öppna dialog som fanns 
individerna emellan. Chefskapet beskrevs och upplevdes som öppet, inkännande och 
lyssnande men ändock med en fast och trygg hand. Vidare visade resultatet att det alltid fanns 
en öppen dialog mellan förskolechefen och pedagogerna och att desamma inte var rädda för 
att ta upp och lyfta olika spörsmål varandra emellan. Vygotsky (1986) talar om ”higher 
mental functions” som kan beskrivas som funktioner hos människan som handlar om 
samverkan och möjliggör sådan med andra människor. Till dessa mentala funktioner hör 
språket. Resultatet visar att språket är en central stöttepelare till allt som sker på förskolan. 
Detta illustreras till exempel då två pedagoger samtalar med förskolechefen närvarande kring 
huruvida ny litteratur skall inhandlas till förskolan som rör ett visst ämnesområde. Språket är 
då det centrala för att komma fram till ett beslut i just detta ämne. Vygotsky (1986) menar att 
språket är centralt för att utveckling hos en individ skall kunna ske. Vidare är språket och 
kommunikationen viktig då beslut skall kunna fattas eller då en individ skall kunna ha 
impulskontroll och självreglering.  
 
Då problemlösning måste till i förskolan så handskas pedagogerna med detta på olika vis. En 
observation gav exempel på hur en pedagog löste en konkret problemsituation kring ett barn 
som inte ville äta. Pedagogen klev då utanför gängse normer och regler för hur en pedagog 
brukar agera i en matsituation då denne gjorde en speciallösning vad gällde maten för ett visst 
barn ifråga. Detta kan kopplas till vad Ohlsson (1996; 2004) benämner som olika nivåer i en 
individs kunskap. Då en individ ägnar sig åt det utvecklingsinriktade lärandet så sker en 
reflektion kring en situation, ofta också ifrågasättande och nytänkande hos individen. Detta 
leder till att nya tankesätt väcks och inom en verksamhet kan detta leda till att nya rutiner 
kommer till eller börjar diskuteras. Detta kan tolkas av resultatet att pedagogen upplevde en 
problemsituation då barnet inte ville äta, upplevde att situationen måste lösas och reflekterade 
då kring olika sätt att gå tillväga. Resultatet visade att pedagogen löste uppgiften genom att 
denna gång gå ut i köket och arrangera en specialtallrik till detta matvägrande barn. Detta kan 
tolkas som att just denna situation var ett typexempel på det utvecklingsinriktade lärandet där 
individen i fråga också lärde sig och utvecklades genom att reflektionen ledde till en 
problemkorrigerande åtgärd.    
Observationer och intervjuer visade att kunskapen på förskolan i en del hänseenden låg på 
olika nivå. Förskolechefen visade sig inte uppleva sig ha tillräckliga kunskaper vad gällde 
vissa beslut som skulle få en direkt konsekvens i verksamheten. Denne bestämde sig då att 
överlämna detta till pedagogerna att avgöra, de som skulle leva med den faktiska verkliga 
realiteten i verksamheten.  Pedagogerna upplevde denna överlämning som positiv då 
pedagogerna gavs extra utrymme till medbestämmande.  De morgonmöten som förskolan satt 
i system fungerade som ett gemensamt möte för reflektion, idéskapande och återkoppling och 
upplevdes av pedagogerna som mycket viktiga och värdefulla. Samtliga individer som 
pedagog eller chef deltog även på dessa veckomöten. Detta ledde till att olika erfarenheter 
fick delges varandra och olika ståndpunkter och beslut fick ta plats och diskuteras. Ohlsson 
(1996;2004) menar att det kollektiva lärandet karaktäriseras av att en grupp kommer samman. 
Alla individer kommer med olika erfarenheter och personligheter och kommer därför göra ett 
unikt avtryck och intryck i gruppen. Detta är avgörande för att ett kollektivt lärande skall 
kunna ske. Resultatet visade att det inte alltid på morgonmötena fattades beslut eller att 
verksamheten tog nya vändningar. Ibland lät man frågan bero för att tas upp vid ett senare 
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tillfälle eller när frågan återigen kändes mer aktuell. Detta är i likhet med vad Ohlsson (1996; 
2004) menar en av fördelarna med det kollektiva lärandet där individer inser att det finns fler 
än en lösning på ett problem. Detta kan dock leda till att ibland så fattas inget konkret beslut i 
en fråga men individen har ändå fått ett lärande på så sätt att denne åskådliggjort och fått en 
annan åsikt åskådliggjord för sig.  

Resultaten gjorde gällande att det fanns en konflikt och slitning i förskolan vad gällde 
upplevelsen av att barngrupperna i förskolan är för stora och att detta leder till upplevelsen av 
tidsbrist i arbetet. Resultatet åskådliggjorde upplevelsen av pedagogerna inte kunde lära som 
de önskade och heller inte ta del av barnens livsvärld och därigenom lära sig nya färdigheter. 
Allt landade i att för få pedagoger har ansvar för allt för många barn. Detta visade sig till viss 
del hade sin grund i styrdokument och beslut som de själva inte kunnat påverka utan som var 
fattade av politiker och tjänstemän. Tolkningen är således att detta är något som pedagogerna 
upplevde var utanför deras kontroll och som pedagogerna var tvungna att rätta sig efter. 
Ohlsson (1996; 2004) menar att det reproduktiva lärandet är grundat i det informella lärandet 
och att det reproduktiva lärandet såväl som det utvecklingsinriktade lärandet är beroende av 
varandra. Dock är de olika till sina karaktärer och det reproduktiva lärandet kännetecknas av 
att individen enbart behöver addera mer kunskap till redan existerande kunskap. Mindre 
reflektion krävs än vid det utvecklingsinriktade lärandet. Det reproduktiva lärandet kan till 
viss del vara negativt för det utvecklingsinriktade lärandet och det reproduktiva lärandet kan 
ofta kopplas samman med styrdokument och målstyrning i en verksamhet. Det reproduktiva 
lärandet är således gott i de fall då man söker styra upp en verksamhet eller göra mål mer 
tydliga (Ohlsson, 1996; 2004). Tolkningen av resultatet visar dock att verksamheten ej 
behöver mer av styrdokument och målstyrning då samtliga upplever att detta fungerar väl och 
att den insatsen inte behöver bli större. Tvärtom finns en vilja av att mer utvecklingsinriktat 
lärande skall få ta plats där reflektion och eftertanke skall få ta mer plats, både bland kollegor 
och chefer men inte minst i samvaron tillsammans med barnen.  

Resultatet som påvisade frustration hos pedagogerna vad gällde upplevelsen av tidsbrist 
tillsammans med barnen kan kopplas samman med vad Vygotsky (1986) beskriver som att 
leken för barn är det mest utvecklande och viktiga för barns lärande och utveckling. Förskolan 
som skall sträva efter barns lärande och utveckling måste därmed ge plats för lek hos barnen. 
Vygotsky (1986) menar vidare att den vuxnes vägledning i leken är viktig eftersom den 
utmanar barnet och ger barnet chans att leka och tänka på nya sätt. Den vuxnes roll i barnens 
lek är vidare viktig för att reglera lek som tar sig felaktiga uttryck. Leken är kort sagt 
avgörande för hur ett barns jagutveckling kommer att fortlöpa framgent. Tolkningen av detta 
blir således att om pedagogerna har stor kunskap om att samvaron tillsammans med barnen är 
det viktigaste för att kunna arbeta med lärande och utveckling i förskolan. Vidare upplever 
pedagogerna en frustration baserat på deras kunnande och professionalism att inte kunna 
erbjuda det som pedagogerna önskar erbjuda barnen, en lärmiljö som präglas av stor närvaro 
och lärande och utveckling. 

Diskussion   
Studien har visat hur pedagoger upplever sitt arbete i förskolan i arbete med lärande och 
utveckling. Vidare har studien kunnat påvisa olika faktorer i förskolan som pedagogerna 
upplever som problematiska samt förtjänstfulla vad gäller arbete i förskolan mot lärande och 
utveckling. Resultatet har visat att faktorer som medbestämmande, initiativförmåga, god 
stämning mellan kollegor och chef är faktorer som påverkar upplevelsen av arbetet i förskolan 
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hos pedagogerna. Vidare har även mer problematiska faktorer framträtt av resultatet såsom att 
barngrupperna upplevs som för stora och att pedagogerna upplever att normer och regler till 
för hög grad styr arbetet i form av riktlinjer och styrdokument.  
 
Studien visar att det personliga engagemanget är stort och att initiativförmåga och nytänkande 
är realitet i förskolan såväl som ett enormt kunnande runt barns och deras behov. Dewey 
menade att all kunskap och allt lärande är beroende av den egna erfarenheten. Vidare menade 
Dewey att reflektion är centralt för att ett lärande skall kunna ta plats hos individen (Beard, 
2006). Detta är något som denna studies resultat även styrker då pedagogerna uttrycker att 
reflektion ofta förekommer och är ett inslag i arbetet, inte minst så sker detta vid de 
veckomöten pedagogerna deltar i. Detta beskrivs och upplevs av pedagogerna som en viktig 
del av arbetet och något som leder till att arbetet med lärande och utveckling kan förbättras.  
Vidare visar resultatet att pedagogerna upplever att arbeta i förskolan med lärande och 
utveckling är givande och tillfredställande eftersom arbetsdagarna erbjuder mycket variation 
och lärande. Detta är något som pedagogerna upplever är tack vare barnens sätt att vara, 
rättframma och originella i sina tankar. Detta leder till att pedagogerna tvingas till reflektion 
och att ibland ändra sina egna tankemönster och tankevärldar. Dewey menade att reflektion är 
centralt då en individ skall lära enskilt eller tillsammans med andra. Dewey menade vidare att 
kunskap är något som erfars och lärande något som skapas genom att individen får egna 
erfarenheter av något slag (Beard, 2006).  
 
Resultatet påvisar att pedagogerna upplever att normer och regler som inte är pedagogernas 
egna påverkar upplevelsen av arbetet negativt. Upplevelsen blir således att pedagogerna 
tvingas arbeta med krav och riktlinjer som de inte själva varit med och utarbetat. Ellström 
(2003) argumenterar för då han menar att för stor del av standardisering eller belastning i ett 
arbete kan leda till att verksamhetens framgång hämmas. Vidare menar Ellström (2003) att 
reflektion är en viktig del i individers och verksamheters lärande och vidare utveckling. Utan 
reflektion blir således lärandet lidande i alla led. I denna studie har inget svar kunnat ges på 
huruvida verksamhetens framgång hämmas av de riktlinjer och krav som finns utan enbart 
kunnat påvisa en bild av att pedagogerna upplever att dessa riktlinjer och krav utgör en icke 
önskvärd situation på arbetsplatsen.  
 
Utifrån studiens resultat framkom att det fanns en frustration hos pedagogerna kring att de i 
för liten grad lyckades vara närvarande med barnen i deras lek och utveckling. För stora 
barngrupper och för lite personal tycktes vara argumentet för detta. Utifrån denna studies 
perspektiv så är detta område som behöver fortsatt utveckling och pågående diskussion. 
Samtidigt är det ett svårt område att förändra då pedagogerna själva inte besitter makten att 
påverka hur stora barngrupperna skall vara och hur de skall vara beskaffade. Frustrationen 
kring stora barngrupper och lite personal, som pedagogerna beskriver, är samstämmig med 
vad Johansson (2003) beskriver som att pedagogen och barnets villkor vilar på olika grund. 
Barnet kan inte veta intellektuellt vad som är bra för den eller hur denne kommer att lida då 
denne inte får den vuxennärvaro som barnet är beroende av för lärande och utveckling. Vidare 
menar Johansson (2003) att det är centralt i förskolan att relationen mellan barn och pedagog 
får vara av repetitiv art och att relationen skall karaktäriseras av förtroende och omtanke som 
byggs upp under anständig tid. Utifrån denna studies perspektiv så skulle inte detta krav eller 
önskan kunna uppfyllas till fullo vad gäller pedagog och barn i relation.  
 
Miller och Nod (1996) ger argument för att individer alltid är förvisade till den tid de lever i. 
Politiska beslut och kulturella gängse normer sätter ramen för under vilka livsvillkor 
människor kommer att leva. Denna studie har kunnat påvisa att pedagogerna upplever att 
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barngrupperna i förskolan har blivit större med åren och att detta påverkar deras arbete med 
lärande och utveckling på så vis att trycket på den enskilde pedagogen blir större då fler barn 
skall tas om hand. Vidare är upplevelsen hos pedagogerna att krav som skall levas upp till inte 
är deras egna utan skapade av politiska instanser. På så sätt kan denna studie styrkas av det 
Miller och Nod (1996) beskriver som kulturella och politiska beslut har påverkan för 
individers livsvillkor.  
 
För mig har det varit värdefullt att studien har kunnat påvisa hur pedagoger upplever sitt 
arbete i förskolan vad gäller lärande och utveckling både vad gäller förtjänster och problem. 
Studiens syfte är således vad mig anbelangar uppfyllt och forskningsfrågorna besvarade. 
Genom att kunna förmedla en bild av hur pedagogerna upplever sitt arbete i förskolan med 
lärande och utveckling så har en rad faktorer kunnat utpekas som är av betydelse för 
pedagogerna i arbetet. Dessa faktorer utgör svar på var arbetet i förskolan kan fortsätta 
utvecklas och var arbetet fungerar väl och upplevs fungera väl av pedagogerna. Tidigare 
forskning inom förskolan har till stor del varit fokuserat på barnets lärande och utveckling 
samt barnets kunskapstillägnelse. Denna studie har skiljt sig på så vis att pedagogerna själva 
stått i centrum för studiens fokus. Pedagogernas egna upplevelser av sitt arbete med lärande 
och utveckling har bidragit till ett annat fokus än det tidigare nämnda. Detta kan 
förhoppningsvis ge nya svar och ge nya möjligheter för framtida forskning och utredande.  

Fortsatt forskning  
 
I denna studie har resultatet visat på olika upplevelser som pedagoger har av att arbeta i 
förskolan samt vilka förtjänster och förluster som pedagoger upplever att det finns att arbeta i 
förskolan. Studien har kunnat påvisa olika faktorer som upplevs som särskilt problematiska 
och andra faktorer som upplevs som särskilt förtjänstfulla av att arbeta i förskolan. Fortsatt 
forskning skulle kunna bringa klarhet i detta genom att fler pedagoger får delge sina 
upplevelser av att arbeta i förskolan och att detta skulle ske i differentierande förskolor för att 
då kunna se mönster och likheter och skillnader förskolor emellan. Detta skulle kunna ge 
värdefull information för vad som förskolans gemensamma drag samt på vilka punkter 
förskolor och individer skiljer sig åt.  
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Bilaga A 
 
Intervjuguide 
Innan intervjun börjar försäkra oss om att IP känner till att:  

Det du säger behandlas konfidentiellt, avidentifierad i uppsatsen  

Frivillig, du kan avbryta när du vill  

Intervjun kommer med ditt godkännande att spelas in  

Du kommer att få ta del av uppsatsen när den är färdigställd  

Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna specifika c-uppsats, av mig 

 Vad har du för utbildning?  
 Hur länge har du jobbat här?  
 Vad har du för tjänst?  
 Hur kom det sig att du sökte dig hit till denna förskola? 
 Vad har du för arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
 Vad anser du är viktigt i din roll? Vilken kompetens anser du krävs för din roll? 
 Vad är viktigt hos en anställd hos er? (Kompetens, egenskaper?) 
 Hur brukar du göra när du stöter på ett problem i ditt arbete? Ge exempel! (Tar du hjälp av dina 

kollegor i ditt arbete) 
 Är det olika personer eller är det samma person som du brukar gå till? Om samma person; Hur ser den 

relationen ut? Varför går du till honom/henne? Om den personen slutade, hur skulle det påverka dig i 
ditt dagliga arbete? 

 Är det någon person som ofta kommer till dig med frågeställningar angående arbetet? Kan ni 
tillsammans lösa problem/frågeställningarna? Varför tror du att den personen kommer till dig?  

 Vad är samarbete för dig? 
 Hur ser samarbetet ut mellan dig och andra kollegor? Arbetar du ofta ensam eller tillsammans med 

andra (i team)? Ge exempel! 
 Beskriv ett vanligt formellt möte hos er. Bra eller dåligt? (Vem sammankallar, deltagare, förväntningar 

på dig?) 
 Hur är det med informella (spontana) möten under arbetsdagen, hur ser de ut? Bra eller dåligt? (Finns 

de? Fika, gå in rummet, korridorsnack) 
 Vad tycker du är viktigt när du samarbetar med dina kollegor. Hur tycker du att de skall vara, hur vill 

du vara/ är du? 
 Vad fungerar bra, mindre bra i Er förskola? 
 Hur tar du dina beslut i arbetet? (Ofta självständigt, bollar m andra kollegor?) 
 Brukar du ge feedback (bra/dålig kritik) till dina kollegor? När? Hur? 
 Brukar du få feedback av dina kollegor? När? Hur? 
 Hur ser man från ledningens sida på organisering av samarbete? (former, utrymme, förutsättningar, 

uppmuntran?) Hur fungerar det? 
 Vilka förändringar skulle du vilja se i Er verksamhet? 
 Vad är det sämsta med ditt arbete? 
 Vad är det bästa med ditt arbete? 

 

 

 
  



 

 

 

29 

Bilaga C   
Observationsschema 
 
Observationerna skedde via så kallade öppna observationer. Detta betecknas av att en observation nedtecknades 
per tiominuters intervall. Öppna observationer karakteriseras av att vara just öppna och med detta menas att 
forskaren observerar det som uppenbarar sig för densamme. Nedan följer ett urval av de observationer som 
genomfördes på den aktuella förskolan.  
 
Dag 1.  
 
Tid   Observation  
 
10:30   Påklädning, en pedagog uttrycker frustration då denne skall klä fem stycken 

barn 
 
11:40   Lunch. Ett barn vill inte äta. Pedagog hämtar specialmat i köket åt barnet 
 
12:00  Lunch avslutad, förberedelse inför vila. Hög volym.  
 
12:10   Alla barn börjar bäddas ned. Mycket hög volym och stoj. Många barn i omlopp. 
 
14:00  Sista barnet vaknar från vilan. Får uppvakna i pedagogs famn en stund.  
 
16:10   Flertalet av barnen är hämtade från förskolan. Ett lugn sänker sig.  


