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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Förskolan är en miljö som är under ständig utveckling och förändring. När en verksamhets 

styrdokument och förutsättningar förändras sker även förändringar hos dem som är aktiva 

inom verksamheten. Lärande och utveckling hos barnen är en ständigt pågående process som 

påverkas av den pedagogiska omsorgen och miljön. Den pedagogiska omsorgen och miljön 

påverkas i sin tur av pedagogernas val av arbetsmetoder, förhållningssätt och barnsyn. 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att visa på de positiva arbetssätt och metoder pedagoger 

använder sig av för att lösa olika dilemma i förskolan. Hur resonerar pedagoger kring detta? 

Hur löser de frustrerande situationer? 

 

Metod 
Vi har använt oss av kvalitativ metod med selfreport som verktyg och med fenomenologi som 

ansats när vi samlat in data till vår undersökning. 

 

Resultat 
Resultatet visar på pedagogers förmåga att anpassa sig efter olika situationer och 

barngruppens behov. Framträdande blir deras flexibilitet och att våga tänka i nya banor för att 

främja barnens utveckling. En medvetenhet om betydelsen av reflektion, utvärdering, positiv 

inställning, barnsyn och förhållningssätt är gemensamma drag som träder fram hos 

respondenterna.  
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Inledning 

Vi är två studenter som genomgår en utbildning till förskollärare där bedömning av reell 

kompetens ingår. Det innebär att vi samtidigt som studier pågår arbetar i förskolan som 

pedagoger. Vi arbetar i en verklighet där stora barngrupper numer tillhör vardagen och med 

knappa resurser i anskaffandet av vikarier. Detta bidrar till ett hårt klimat för både oss och 

barnen som deltar i verksamheten. I medier kan man nästan dagligen ta del av rapporter om 

för stora barngrupper i förskolan och att pedagoger upplever att de inte räcker till för alla 

barn. Williams berättar i en intervju i pedagogiska magasinet (Nöjd, 2013) att det framkommit 

i arbetet med hennes studie hur pedagogerna upplever att arbetsbelastningen blivit tyngre. Ett 

svar som återkommer är hur de som arbetar i stora barngrupper inte hinner med att se varje 

barn och kommunicera enskilt. De berättar även om hur de ibland måste avstå från aktiviteter 

med barnen, som utflykter. Williams beskriver vidare hur hon hoppas att hennes forskning ska 

bidra till en förändring, där en satsning på de yngsta barnen i förskolan prioriteras i 

kommunerna. Vi har tagit del av artiklar i dagstidningar där debatten kommer både från 

politiskt håll och från fackförbund som uppmärksammat de stora barngrupperna och hur det i 

sin tur påverkar barnen negativt i deras utveckling. Lärarförbundet vädjar i sin artikel (Catby, 

Hall, Vapnar & Wärme, 2014) till kommunpolitikerna att bygga fler förskolor med mindre 

avdelningar för att minska barngrupperna och anställa fler förskollärare. Vidare skriver de om 

det stora antalet sjukskrivningar bland de anställda som följer i den mer ansträngande 

vardagen som finns ute på förskolorna. Barnen kan inte vänta, deras kunskapsutveckling 

måste värnas om för deras framtida lyckade skolkarriär. Barn- och äldreministern Maria 

Larsson, Kristdemokraterna, (Rapp, 2013) berättar under sin intervju över sin oro över de 

stora barngruppernas storlek. Lärarförbundet uttrycker en stor oro i Lärarnas nyheter och har i 

en skrivelse till regeringen påtalat krav på tydligare regler och riktlinjer för hur 

personaltätheten och barngruppernas storlek ska se ut i förskolorna i Sverige (Hagström, 

2014).   

Det som ofta präglar debatten är de negativa aspekterna och negativa fakta. Vi anser att det 

alltför sällan diskuteras vad som är positivt i förskolans miljö, vad som ger barn möjlighet att 

utvecklas och pedagoger som känner tillfredsställelse i sitt arbete. Det finns pedagoger som 

lyckas bedriva en fantastisk pedagogik på förskolorna trots de stora barngrupperna och 

minskad personaltäthet. Vi beslöt oss därför att fokusera på pedagogernas positiva 

upplevelser. Vi bad dem beskriva sitt val av arbetsmetod och lösning i en situation de upplevt 

som frustrerande, men där valet av arbetsmetod gav tillfredsställelse. Förskolan lyder under 

skollagen och har i uppdrag att bedriva en pedagogisk verksamhet. Enligt läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) är förskolans uppdrag: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

Tidigare forskning (Lidholt 1999, s. 134; Ekström 2007, s. 183) belyser konsekvenserna av 

större barngrupper i relation till minskad personaltäthet där den pedagogiska verksamheten 

blir lidande och där pedagogerna upplever en stor frustration och stress i dessa förändringar 

av förskolan. Vi vill i vår studie ta del av pedagogers positiva upplevelser där de använt sig av 



5 
 

olika arbetsmetoder för att bedriva en pedagogik som gör dem tillfreds med sitt arbete. Vårt 

val blir därför kvalitativ metod med selfreport som verktyg, för att kunna ta del av så skilda 

arbetsmetoder som möjligt från de olika pedagogernas berättelser. Vi bad några pedagoger 

från olika förskolor att de skulle skriva ner sin berättelse om sina erfarenheter och upplevelser 

utifrån våra frågeställningar.  

 

 

Syfte  

Syftet med undersökningen är att visa på de positiva arbetssätt och metoder pedagoger 

använder sig av för att lösa olika dilemma i förskolan. 

Vi tror att vi, genom att be verksamma förskollärare beskriva en konkret situation, där de till 

en början har känt frustration men som i slutänden gav en känsla av tillfredsställelse, kan få 

fram olika pedagogiska arbetsmetoder, som kan underlätta arbetet i barngrupp både för barn 

och vuxna. 

Hur resonerar pedagoger kring sitt arbete kopplat till arbetssätt? 

Hur löser de frustrerade situationer? 

Bakgrund 

För att kunna förstå pedagogens roll, arbetssituation och förutsättningar bör man även se på 

fenomenet ur sitt historiska perspektiv. I detta kapitel beskrivs förskolans historiska 

utveckling i stora drag. Detta för att förtydliga hur pedagogens roll i förskolan har ändrats 

över tid. Då vårt samhälle är under ständig utveckling och förändring så förändras även de 

element som är viktiga för dem som är del av samhället. De senaste åren har en 

kvalitetssäkring av förskolan pågått. En ny reviderad läroplan med fler och mer konkreta mål 

att sträva mot har tillkommit.  Vi redogör för hur barngruppernas storlek förändrats de senaste 

åren och vad konsekvenserna av detta kan bli. Det finns olika teorier och pedagogiska 

inriktningar, gemensamt för alla är dock att främja barns utveckling och lärande. Förskolors 

pedagogiska inriktning och pedagogers förhållningssätt varierar från förskola till förskola. 

Tidigare forskning om hur arbetet i förskolan utvärderats, utvecklats och förändrats bearbetas 

också i detta kapitel. 

Historik kring förskolan 
Förskolans utveckling fram till idag har sina rötter långt tillbaka. I samband med att samhället 

har utvecklats och förändrats så har förskolan gjort detsamma. Så tidigt som på 1800-talet 

förekom sporadiska former av olika slags tillsyn, en del med inriktning på undervisning och 

andra på omsorg (Tallberg Broman 2010, s. 22). När kvinnor behövdes på arbetsmarknaden 

blev behovet av omsorg för barnen stort. Under 1900-talets början startade de första 

utbildningarna av pedagoger till dessa institutioner i Sverige. Föregångare var systrarna Ellen 

Moberg (1874-1955) och Maria Moberg (1877-1948) som hade stora ambitioner om att 

utbilda kvinnor till kompetenta barnträdgårdsledarinnor (Tallberg Broman 2010, s. 23). 
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Yrkestiteln förskollärare dök upp först 1955 och en anledning till detta var att titeln skulle 

kunna användas av både kvinnor och män. Orlenius (2001, ss. 53-54) sammanfattar 

förskolans pedagogiska innehåll med att beskriva hur den första hälften av 1900-talet 

fokuserade på den moderliga pedagogiken med syfte att skapa framtida moraliska 

medborgare. Andra hälften av detta sekel lades fokus på aktivitetspedagogiken. Syftet 

ändrades nu till att forma aktiva och ansvarstagande individer och samhällsmedborgare. I 

stora drag skulle man kunna sammanfatta Orlenius beskrivning av förskolans roll från att ha 

varit fostrande till att bli pedagogisk och bildande. Dagens förskola är med sina riktlinjer och 

läroplan mer fokuserad på kunskapsbildande än på fostran. Vår tolkning av detta är att vi idag 

ser mer till individen och individens rätt att vara unik. Alla barn i förskolan är olika men ska 

ha samma förutsättningar att lyckas, det ställer stora krav på pedagogens förmåga att 

tillgodose alla barns behov. 

Läroplan 
Pramling Samuelsson (2011, ss. 14-20) beskriver hur förskolan och dess föregångare alltid 

följt någon form av läroplan. Från 1990-talet och framåt har alltfler länder utformat en 

läroplan för förskolan. Läroplaner i olika länder skiljer sig dock åt från bara några sidor till 

uppåt femhundra sidor med riktlinjer för hur arbetet skall utföras. Den svenska läroplanen är 

en av de med färst antal sidor, men ändå så innehållsrik. Såväl uppdrag som perspektiv och 

strävansmål finns representerat. Den svenska läroplanen skiljer sig från andra länders 

läroplaner genom att den pekar ut vad man ska rikta barns lärande mot. Flertalet andra länders 

läroplaner beskriver vad man ska göra med barnen rent praktiskt och hur pedagoger skall 

agera. Metoder och genomförande är inget som nämns i den svenska versionen av läroplanen. 

Pramling Samuelsson menar att den allmänna åsikten för att Sverige kan ha en så minimal och 

odetaljerad läroplan beror på att Sverige har välutbildad personal på förskolorna. Stor andel 

av pedagogerna har en högskoleutbildning där läroplanen implementeras mycket noga. Det 

innebär därmed att läraren har förmåga att tolka läroplanens innehåll och sedan omsätta den 

rent praktiskt i det pedagogiska arbetet. Lagerkvist (2012, s. 22) menar att det är upp till 

pedagogerna att tolka och utföra värdegrundsarbetet på förskolorna utifrån läroplanen. Detta 

innebär att barnets möjlighet att bli sedd och komma till tals sker utifrån vuxnas perspektiv 

eller ur ett barnperspektiv. Detta är helt beroende av den aktuella pedagogen som barnet möter 

och hur den väljer att tolka läroplanen och agera. Jonsson (2013, ss. 87-88) visar i sin 

avhandling att pedagogernas arbete med barnen inte utgår i så stor utsträckning från planerade 

aktiviteter och verksamheter utan mer riktat till nuets didaktik. Barns utveckling och lärande 

sker i större utsträckning här och nu och utgår från ett tydligt barnperspektiv där barns 

intentioner tas hänsyn till och lärandet sker i stunden och under hela dagen. Jonsson beskriver 

vidare att pedagogen har ett ansvar för barnens lärandeprocess där barnanpassad retorik 

hjälper barnen till förståelse och användning av aktuella begrepp som är kopplat till 

ämnesinnehållet. Hon menar att pedagogerna ser barnen som kompetenta och utifrån 

läroplanen arbeta de med naturvetenskap, matematik och svenska, lek genom lärande och inte 

som förr, lek och omsorg. 
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Stora barngrupper 
I Skolverkets rapport (Skolverket 2014) beskrivs de stora barngrupperna. Skolverkets 

rekommendation om 15 barn per förskolegrupp togs bort 2013 och andelen barn i 

förskolegrupperna runt om i landet tenderar att öka. Rapporten visar vid mätning 15 oktober 

2012 att 84 procent av alla barn i åldern 1–5 år i befolkningen gick i förskola, jämfört med 72 

procent tio år tidigare. Andelen inskrivna barn i förskola har stadigt ökat de senaste tio åren. 

Det nuvarande snittet på 16,8 barn per förskolegrupp är beräknat på alla förskolegrupper i 

hela Sverige. De största barngrupperna finns främst i förortskommuner till våra större städer 

och kommuner i tätbefolkade regioner, där ligger snittet på 17,2 barn per grupp. Vidare 

påtalas att rikssnittet i Sverige inte ökat men att andelen småbarnsavdelningar med mer än 17 

barn ökat sedan 2003.  

Williams (2013, s. 16) beskriver i sin pågående forskning, där undersökningsområdet är de 

stora barngrupperna och hur det påverkar barnenens möjligheter att lära och utvecklas i 

förskolan. Syftet med hennes projekt är att studera hur barnen och lärarna påverkas utifrån de 

stora barngrupperna i förhållande till läroplanens intentioner. Hon påtalar att det saknas 

forskning om de yngsta barnen där gruppstorlekens betydelse för deras lärande utifrån 

läroplanens mål och förskollärarnas möjligheter att arbeta professionellt i den miljön.  

Lidholts (1999, s. 134) och Ekströms (2007, s. 183) avhandlingar belyser de konsekvenser 

som stora barngrupper för med sig och som drabbar de verksamma pedagogerna. De större 

barngrupperna i relation till minskad personaltäthet bidrar enligt de båda avhandlingarna att 

den pedagogiska verksamheten blir lidande. Pedagogerna beskriver en stor upplevd frustration 

och stress som en bidragande orsak på grund av den miljön som finns i förskolan. 

 

Ekström (2007, ss. 171-172) beskriver i sin studie hur de tillfrågade pedagogerna upplevde att 

deras möjligheter begränsades av det ökande antalet barn i grupperna. De beskriver 

svårigheter med att hinna se och lyssna till varje enskilt barn, deras möjligheter till 

individualisering var begränsande. Vidare beskriver Ekström hur de stora barngrupperna, med 

många yngre barn, begränsade pedagogerna till utflykter och studiebesök, eftersom det fanns 

begränsat antal pedagoger tillgängliga. Han belyser hur konsekvenserna av den större andelen 

yngre barn i grupperna inneburit en stressfaktor för de berörda pedagogerna och därmed ett 

arbetsmiljöproblem. De beskriver hur de äldre barnen får mindre uppmärksamhet och 

stimulans eftersom de yngre barnens behov av omsorg måste prioriteras. En annan 

konsekvens som framkom i hans studie var att pedagogerna tvingades sänka sin 

ambitionsnivå för att kunna anpassa arbetet efter de yngre barnens omsorgsbehov. 

Pedagogik, omsorg och educare 
Sedan 2011 ingår den svenska förskolan i utbildningsväsendet genom att börja gälla under 

skollagen. Många har uttryckt en oro kring detta och menat att förskolan riskerar att bli alltför 

skolinriktad och tappa bort sin omsorgsbit. Oron fanns redan när skolverket publicerade sin 

första utvärdering 2004 av förskolan efter att läroplan introducerats (Halldén 2007, ss. 60-62). 

De senaste åren har uttrycket educare fått ett stort genomslag. Med detta uttryck menas att 

omsorgen och lärande länkas samman. Innebörden i detta uttryck går även att finna i 

förskolans läroplan;     
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Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet.  (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) 

Kärrby (1992, s. 38) menar att den svenska synen på hur barns inlärning och utveckling 

präglas av både omsorg och pedagogik har varit ganska unikt för Sverige. I andra länder har 

detta synsätt haft svårt för att få gehör då man ser omsorg (care) och pedagogik (education) 

som två skilda företeelser. I många länder tillhör även dessa två olika företeelser olika 

departement som är skilda från varandra. I takt med att heltidsomsorg blev mer 

förekommande i fler länder och därutöver forskning om barns inlärning, förändrades synen på 

omsorg och pedagogik och ses numera i många länder som en process. Denna process 

beskrivs med uttrycket “educare”. Med detta uttryck betonas att barns omsorg inte går att 

skilja från dess utveckling och inlärning. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s. 32) 

menar att i förskolor med hög kvalitet sker mycket inlärning genom kommunikationen vid 

omsorgssituationer. Blöjbyten, toalettbesök, på- och avklädning, matsituationer är alla 

omsorgssituationer då barnen möter någon form av inlärning. Pedagogers samspel med barn i 

dessa situationer ger utrymme för att en språklig, motorisk och social inlärning sker. En del av 

dessa tillfällen som t.ex. blöjbyten ge möjlighet för barnet att uppleva det sociala samspelet 

mellan två parter (barn-vuxen) andra tillfällen såsom matsituationen ge möjligheten till en 

inlärning tillsammans med andra. Kärrby (1992, s. 39) beskriver hur inlärning sker i sociala 

sammanhang och att den sociala biten i inlärningsprocessen är nödvändig för att den nya 

kunskapen ska bli meningsfull och bestående.  

Förhållningssätt och barnsyn 
Pedagogernas bemötande gentemot barnen spelar en stor roll för hur barnet utvecklar sin 

förmåga att samspela och bli trygga på förskolan (Niss 2009, s. 18). Pedagogernas 

förhållningssätt och samspel med barnen kräver en positiv känslomässig relation i det 

vardagliga mötet på förskolan. Dessa möten är centrala för barnen då grunden för deras 

självkänsla byggs upp. Enligt Niss (2009, s. 19) är det pedagogens ansvar och skyldighet att 

bygga upp en positiv relation och visa engagemang i varje enskilt barn, det är då pedagogen 

vinner barnens förtroende. Öhman (2003, s. 17) anser att relationen mellan pedagog och barn 

är en viktig del för barnet som bidrar till dess personliga utveckling, självkänsla och öka 

kunskapsförmågan. 

I en artikel från NAEYC (National Association for the Education of Young Children 2009, s. 

5) beskrivs det hur viktigt det är med pedagogernas förhållningssätt, medvetenhet och 

kännedom om barnens individuella styrkor och intressen för att de skall kunna lyckas med sin 

inlärning. 

Teachers who have studied how young children learn and develop and effective ways of 

teaching them are more likely to have this specialized knowledge. Moreover, it is the 

teacher who is in the classroom every day with children. So it is the teacher (not 

administrators or curriculum specialists) who is in the best position to know the particular 

children in that classroom—their interests and experiences, what they excel in and what 

they struggle with, what they are eager and ready to learn. Without this particular 

knowledge, determining what is best for those children’s learning, as a group and 

individually, is impossible. 
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Det krävs enligt artikeln att pedagogernas intresse för varje enskilt barn har en avgörande 

betydelse för hur de utvecklas och kan ta till sig den kunskap som förmedlas av pedagogen. I 

relationen mellan pedagog och barn utvecklas förutsättningar för barnets inlärning och 

kompetens i grupp och enskilt. 

Kihlström (1995, s. 84) beskriver i sin studie att samtliga pedagoger som deltagit, påtalar hur 

viktigt det är att vara lyhörd inför barnen, både på individ- och gruppnivå. Majoriteten av de 

förskollärare som deltog i studien ansåg att deras arbete i första hand innebär att vara följsam 

och ha respekt för barnet. Därefter följer kriterierna att ta barn rätt, anpassa aktiviteter efter 

barns utveckling, sysselsätta barnen, uppmuntra barn att fundera och att ge barn uppgifter där 

de lyckas.  

Personalen beskriver i Ekströms (2007, s. 190) avhandling hur grunden för en god verksamhet 

beror på barnens trygghet, den nära relationen mellan pedagogen och barnet. Vidare beskrivs 

även hur viktiga de yttre omständigheterna är för barnen. En stabil struktur inom 

verksamheten med samma personalstyrka och rutiner som skapar ett igenkännande för barnen 

och därmed bidrar till ökad trygghet. Dessa faktorer, fortsätter Ekström, är grunden för 

barnens trygghet i förskolan. 

 

Utvärdering och reflektion av det pedagogiska arbetet  

För att kunna utveckla och förbättra pedagoger och det pedagogiska arbetet krävs reflektion 

och utvärdering. En bra utvärdering bör lyfta fram svagheter och styrkor och leda till att 

styrkor blir förstärkta och svagheter elimineras. Bjørndal (2005, s. 13) beskriver hur viktig 

utvärdering av den pedagogiska verksamheten är genom att påtala att utvärdering per 

automatik följs av utveckling. Han menar att dessa två begrepp, utvärdering och utveckling, 

inte kan skiljas från varandra. Om man som pedagog är självkritisk och reflekterande över sitt 

arbetssätt blir man medveten om de brister som råder och därmed intresserad av att förbättra 

sitt eget agerande. Motsatsen till den reflekterande pedagogen kallas inom sociologin, enligt 

Bjørndal, för en amfibisk människa. Med detta menar han att en amfibie ständigt upprepa sina 

handlingar utan reflektion eller att ifrågasätta. En sådan person ser alla förändringar som rent 

tillfälliga och är nöjd med att göra saker på samma sätt som den alltid gjort. Med tanke på att 

förskolan under hela sin existens har utvecklats och förändrats är det därmed att föredra att 

även pedagoger är reflekterande i sin yrkesroll och inte främmande för förändringar i sitt eget 

agerande.  

Förskolans pedagogiska arbete kan utvärderas på ett flertal olika sätt. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009, s. 54) beskriver hur utvärdering kan delas in i två huvudsakliga modeller; 

produktionsinriktad och processinriktad. Den produktionsinriktade modellen ser till 

effektivitet och produktivitet där graden av måluppfyllelse är avgörande för bedömningen av 

verksamhetens kvalitet. Den processinriktade modellen försöker beskriva både innehåll och 

förlopp. De två modellerna beskriver dock inte med vilken slags metod information ska 

samlas in från verksamheten. För att samla information till en utvärdering kan man använda 

sig av olika utgångspunkter eller ansatser och beskrivs av Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009, ss. 54-56) på följande sätt: 

Teoriinriktad utvärderingsansats: Fokusera på relationen mellan förutsättningar, process och 
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resultat. Syftet med utvärderingen och den teoretiska referensramen är tydlig och klar. Även 

det teoretiska perspektiv som verksamhetens betraktas utifrån är uttalad och tydlig. Data som 

samlas in ska användas för att förklara olika aspekter av verksamheten. 

Summativ och formativ utvärdering: Den summativa utvärderingen kartlägger effekter av den 

pedagogiska verksamheten och syftet med den. Fokus ligger därmed på resultat till skillnad 

från den formativa utvärderingen som fokusera på pedagogiska processer och har utveckling 

av dessa processer som huvudsyfte.  

Praktikbaserad respektive målstyrd utvärdering: Praktikbaserad utvärdering utgår från den 

lokala situationen och den aktuella barn-pedagoggrupp som utvärderas. Den målstyrda utgår 

från centralt fastställda mål och kriterier. 

Associativ utvärdering: Denna modell bygger på pedagogernas gemensamma reflektion och 

synpunkter på den egna pedagogiska verksamheten.  

Sheridan och Pramling Samuelsson menar att en kombination av samtliga modeller och 

ansatser kan benämnas som pedagogisk utvärdering och vara att föredra då den se till alla 

dimensioner av pedagogisk kvalitet.  

Två vanliga arbetsmodeller i utvärderingsarbetet är ECERS (The Early Childhood 

Environment Rating Scale) och BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet). 

Ecers utformades av Thelma Harms och Richard Clifford i USA på 1980-talet och har 

översatts för att passa svensk förskola av Gunni Kärrby, 1989. År 2007 reviderades den av 

Sonja Sheridan och syftet är att utvärdera och utveckla verksamheten (Sheridan & Pramling 

Samuelsson 2009, s. 57). Ecers utgår från 7 utvecklingssektorer och ta hänsyn till hela 

verksamheten; omsorgsrutiner, inventarier, språkutveckling, motoriska aktiviteter, skapande 

aktiviteter, social utveckling och personalens behov vad gäller fortbildning, arbetsvillkor mm. 

Den person som utför observation av verksamheten är en extern person som inte har en 

personlig anknytning till den aktuella verksamheten som utvärderas. Bedömningen sker dock 

i samråd och dialog med pedagoger i den aktuella miljön.  Det som skiljer de båda modellerna 

åt är vem som utför insamlandet av data för utvärderingen. Med BRUK är det pedagogerna 

själva som gör en självskattning av verksamheten. Självskattningen utgår från läroplanen för 

verksamheten och är indelad i fyra olika delar.  

1. Varje förskolas eller skolas utveckling.  

2. Normer, värden och inflytande.  

3. Kunskap, utveckling och lärande.  

4. Övergång, samverkan och omvärld.  

Varje område innehåller en indikator med kriterier att skatta (http://www.skolverket.se/bruk/) 

Lidholt (1999, s. 135) menar i sin avhandling att de pågående förändringarna som sker inom 

utbildningssystemet och omfattande reformarbete i förskolan medför att det krävs större 

utbildningskraft och en kollegial reflektion över praktiken hos pedagogerna. Lidholt beskriver 

vidare vikten av att som pedagog kunna reflektera över sin egen praktik tillsammans med sina 

kollegor är betydelsefullt för att verksamheten skall utvecklas i samma takt som den snabba 

utvecklingen som sker i samhället idag. För att det skall bli genomförbart i praktiken så krävs 

förutsättningar för pedagogerna i verksamheten att under en längre tid få möjlighet till 

kompetensutveckling, större tidsutrymme och ett gemensamt förhållningssätt i arbetet. 
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Teoretisk ram 

Här presenteras den teoretiska ram som undersökningen vilar på. Fenomenologin är den 

ansats som studien utgår ifrån. 

Fenomenologi 

I vår undersökning har vi valt att utgå från fenomenologi som ansats. Vi har undersökt 

pedagogers val av arbetsmetoder som har sin utgångspunkt i en frustration till att slutligen 

känna en tillfredsställelse. Pedagogerna beskriver i sin berättelse en konkret situation som de 

upplevt i förskolan. Det innebär att de beskriver sina tankar, känslor, reflektioner kring sina 

upplevelser och därmed anser vi att den fenomenologiska ansatsen är användbar i vår studie.  

Utgångspunkten i fenomenologin är människors upplevelser och erfarenhet av ett visst 

fenomen (Barbosa da Silva & Andersson 1993, s. 175). Detta var för vår undersökning 

relevant då vi söker efter en viss upplevelse, ett specifikt fenomen. Upplevelsen vi sökte var 

en känsla av tillfredställelse efter att först ha känt frustration. Det centrala är dock valet av 

arbetsmetod som pedagogerna väljer för att lösa den konkreta situationen. 

Enligt Wallén (1996, s. 35) innebär fenomenologin att de empiriska studierna innehåller 

människors föreställningar och upplevelser som bildar tankemönster och världsbilder. Vår 

undersökning innehåller pedagogers egna berättelser och upplevelser som de beskriver utifrån 

våra frågeställningar.  

Edmund Husserl (1859-1938) var en tysk filosof som var en av de första att använda sig av 

benämningen fenomenologi som “sträng och objektiv” vetenskap (Barbosa da Silva & 

Andersson 1993, s. 174). Husserl menade att sträng vetenskap handlar om “fenomen” och 

dess innehåll i fenomenologin var grundläggande kännetecken och egenskaper hos ett 

fenomen. Han beskriver fenomenologin som ”den allmänna väsenslära, till vilken 

vetenskapen om kunskapens väsen hör” (Husserl 1989, s. 41). Enligt Bachelor & Joshi (1993, 

s. 16) ligger den fenomenologiska kvalitativa forskningsmetodiken på upplevelsen, genom 

den eidetiska målsättningen som vill undersöka och identifiera fenomenets grundläggande 

struktur. Det är upplevelseinnehållet som är det centrala för den tänkande, upplevda individen, 

subjektet, enligt Wallén (1996, s. 36). Fenomenologen söker efter fenomenets kärna, dess 

essens. I vår undersökning ska vi ta del av pedagogers olika lösningar och arbetsmetoder i 

situationer som de upplever som frustrerande eller på något sätt negativt, men som i slutändan 

ger en känsla av tillfredsställelse.  

Husserl (1989, ss. 79-81) beskriver vikten av att lägga sina förutfattade meningar åt sidan och 

istället se med nyfikenhet och klarhet på sitt forskningsobjekt. Det är viktigt att vi som 

forskare ser på vår empiri och insamlade data med öppna sinnen för att kunna ge en tolkning 

som är tillförlitlig för studien och trovärdig analys av det studerade fenomenet. Bachelor & 

Joshi (1993, s. 16) menar att den som forskar utifrån fenomenologin är likvärdigt ambitiös 

som den traditionella forskaren att metoderna för undersökningen är noggranna och att 

resultaten visas i öppenhet, med syfte att generalisera i ämnet om den mänskliga varelsens 

beteende. I vår forskning analyserade vi resultaten med hjälp av Amadeo Giogio 

fenomenologiska forskningsmetod. Den hjälpte oss som forskare att omvandla den insamlade 

empirin till systematisk dataanalys där fenomenets särdrag strukturerades och identifierades. 
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Med Giogios modell berättar respondenterna i sin text vad ett visst fenomen betyder för just 

dem samt vilken upplevelse och erfarenhet de har. Detta blir resultatet i analysen. 

Respondenternas egna upplevelser framkommer i analysen och därefter kan de olika texternas 

betydelseenheter läsas av, därefter studeras olika skillnader och likheter. De olika delarna i 

texten och betydelsen av den blir en helhetsbild av personens handlingar och upplevelser 

(Bachelor & Joshi 1993, s. 13).  

Metod och genomförande 

Detta kapitel presenterar metoden som använts i undersökningen. Presentation av urval, 

pilotstudie och hur genomförandet gått tillväga tas upp. Tillförlitligheten och giltigheten i 

studien, externt och internt bortfall, analys och tillvägagångssätt samt etik beskrivs.  

Kvalitativ metod med selfreport som verktyg 
Bachelor och Joshi (1993, s. 17) menar att de viktigaste komponenterna i en kvalitativ 

forskning är verbalisering och beskrivning. Verbaliseringen inhämtas från individen genom 

den skriftliga vittnesbörden, den så kallade selfreporten, som utgör den största mängden i 

datainsamlingen. Den insamlade empirin består av detaljerade beskrivningar av upplevelser 

genom de skrivna berättelserna. Den kvalitativa empirin är enligt Bachelor och Joshi (1993, s. 

17) beskrivande och ger studien ett djup och en detaljrikedom som är mer varierat än den 

kvantitativa metoden som är mer inriktad till utvärderingar och därmed avgränsas de 

individuella skillnader. Även Fejes och Thornberg (2009, s. 30) menar att forskare som 

studerar ett fenomen ska använda den metod som ger en förståelse för hur respondenternas 

upplevelser kan bidra till att få en djupare förståelse kring den kvalitativa forskningen som 

bedrivs. Även Björkdahl Ordell (2007, s. 193) anser att kvalitativ metod bör användas när 

forskaren söker respondenternas upplevelser kring det valda fenomenet. I sina selfreports 

beskriver de sina upplevda situationer och erfarenheter utifrån forskarens frågeställningar. 

Fejes och Thornberg (2009, s. 19) beskriver kvalitativ forskning med att det är verkligheten 

som beskrivs genom skriftliga utsagor där syftet är att enkelt förstå det som analyseras. Då vi i 

vår studie ville ta del av pedagogers positiva upplevelser och erfarenheter av lösningar och 

arbetsmetoder vid en konkret situation, ansåg vi att kvalitativ metod med selfreport som 

verktyg var en bra metod för undersökningen.  

 

Urval   
När vi gjorde vårt första urval av pedagoger som tillfrågades om de ville delta valde vi att 

välja ut pedagoger med både barnskötar- och förskollärarutbildning. Detta för att vi ville se 

om utbildningen hade någon betydelse för vilka arbetsmetoder pedagogerna använde sig av. 

Allt eftersom arbetet med att finna frivilliga pedagoger till studien föll barnskötarna ifrån och 

utfallet blev istället utbildade förskollärare och en utbildad grundskollärare. Dessa två 

utbildningsgrader är enligt vår uppfattning mer jämlika än den skillnad som finns mellan 

barnskötares gymnasiala utbildning och förskollärares universitetsutbildning. Vi valde därför 

att lägga utbildningsfrågan åt sidan och fokusera på de val av arbetsmetoder som pedagogerna 

valde att använda sig av, oavsett deras utbildningsbakgrund. Urvalet i studien bestod av tio 
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pedagoger. Vi gjorde medvetna val av pedagoger som skulle delta i studien. Vi valde 

pedagoger som vi hade en personlig relation till och som vi visste var intresserade av att 

hjälpa oss i vårt arbete. Detta gjordes eftersom vi var mycket beroende av en hög 

svarsfrekvens och för att säkerställa att deras svar kom oss tillhanda inom vår planerade 

tidsaspekt. Patel och Davidsson (2011, s. 74) anser att det är viktigt att de utvalda personerna 

som deltar i en undersökning är motiverade till att besvara frågeställningarna och ser det egna 

bidraget till studien som viktig. Det bekräftas även av Bachelor & Joshi (1993, s. 43) som 

menar att en undersökning som genomförs av en kvalitativ forskare bara kan utföras när 

respondenten är samarbetsvillig eftersom undersökningen utförs i hans frånvaro och därmed 

inte kan närvara i forskningsmiljön.  

De utvalda pedagogerna arbetade samtliga i vårt närområde och deras förskolor var 

traditionella i sin inriktning, utom en förskola som var inspirerad av montessoripedagogiken. 

Pedagogernas åldrar var olika och sträckte sig från tjugofem år till femtionio år, samtliga var 

kvinnor. Antal år i yrket skilde sig mellan de olika pedagogerna. Fyra av respondenterna hade 

arbetat inom yrket i fyra till sex år varav en var nyutexaminerad förskollärare som tidigare 

arbetat som vikarie. Tre av respondenterna hade varit yrkessamma i sju till åtta år varav en var 

utbildad grundskollärare. Slutligen hade en av respondenterna en lång och gedigen 

yrkeserfarenhet på fyrtiotre år.  

I valet av pedagoger utgick vi från våra personliga föreställningar om vilka pedagoger som 

skulle kunna ge oss positiva lösningar på pedagogiska dilemman och även vilka pedagoger vi 

trodde skulle engagera sig i vår studie genom att skriva en selfreport.  

Pilotstudie 
I tidigare undersökningar där vi medverkat bestod våra erfarenheter av kvalitativa metoder 

som intervju samt enkät som verktyg. Då vi inte hade tidigare erfarenhet av selfreport som 

verktyg beslöt vi oss omgående för att göra en pilotstudie. Patel och Davidsson (2011, s. 60) 

menar att förberedelser med hjälp av en pilotstudie kan hjälpa forskaren i undersökningen dels 

att pröva en för forskaren ny teknik samt en hjälp till att se att frågeställningarna har rätt 

innehåll i förhållande till syftet. Enligt Eliasson (2010, s. 52) och Patel och Davidsson (2011, 

s. 86) så minskar risken för brister och missuppfattningar i frågeställningarna och ger 

forskaren en möjlighet att formulera om innehållet i informationen, om en pilotstudie är väl 

genomförd. De pedagoger som deltog i vår pilotstudie var jämförbara med de individer som 

skulle ingå i den kommande undersökningen fast genomfördes i mindre skala (Patel & 

Davidsson 2011, s. 60). Två pedagoger deltog i vår pilotstudie med sina berättelser. De svaren 

som vi fick tillbaka från pilotstudien visade att respondenterna hade uppfattat våra 

frågeställningar på ett tillfredställande sätt. 

Genomförande 

Pilotstudien upplevde vi vara till stor hjälp för den fortsatta undersökningen då ingen av oss 

hade tidigare erfarenheter av detta verktyg som kvalitativ forskningsmetod.  

Davidsson (2010, s. 73) menar att det är viktigt hur man formulerar frågeställningarna och att 

informationen måste var noga genomtänkt eftersom man ber om respondentens egen 

berättelse och detta ligger till grund för hela undersökningen. Vidare anser Davidsson och 

även Bachelor och Joshi (1993, s.17) att individens vittnesbörd är den huvudsakliga källan för 
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datainsamlingen. Eftersom kärnan i vår undersökning grundar sig på pedagogernas 

vittnesbörd var en pilotstudie av stor betydelse för oss som forskare men även för att 

undersökningen skulle få ett pålitligt resultat. 

Eliasson (2010, s. 43) beskriver hur viktiga synpunkterna är från respondenterna i 

pilotstudien. Genom att uppmuntra till att ge synpunkter på vad som kan förbättras bidrar de 

till att undersökningen har bättre förutsättningar att lyckas. Efter att ha fått tillbaka deras svar 

tillfrågades de om hur de upplevde informationen samt frågeställningarna och hur de upplevt 

att få skriva ner sin berättelse. När deras synpunkter och tankar kommit oss tillhanda insåg vi 

att några justeringar krävdes i instruktionerna till respondenternas selfreport. Vi tog bort 

frågorna om hur länge de arbetat, vilken utbildning de hade och lade in det i 

informationstexten istället och bad deltagarna att börja sin berättelse med dessa uppgifter 

istället. Vi ändrade även i texten till respondenterna att de skulle försöka hålla sig till två 

stycken A4 dataskrivna sidor eller fyra stycken handskrivna sidor. Vi bad även om att de 

skulle försöka återlämna svaren till oss ett datum tre veckor framåt i tiden.  

Efter bearbetning av det insamlade resultatet från vår pilotstudie skickades det slutgiltiga 

missivbrevet (bilaga 1) och instruktioner till selfreporten (bilaga 2) till våra deltagande 

pedagoger i vår undersökning. Den slutgiltiga frågeställningen vi använde oss av var: 

•I din text vill vi att du så tydligt som möjligt beskriver en konkret situation i 

barngruppen. En situation där du till en början kände frustration men där ditt val 

av arbetsmetod bidrog till att du i slutändan upplevde en känsla av 

tillfredsställelse. 

•Utveckla och förklara valet av arbetsmetod. 

Missivbrevet och instruktioner för hur selfreporten skulle utformas delades ut personligen till 

de deltagande pedagogerna och via mail. Kontakten till deltagarna delades upp mellan oss och 

ansvaret för att samla in empirin låg hos den som delat ut materialet. De utvalda pedagogerna 

ombads att ta kontakt med oss om det var något oklart med frågeställningarna eller om de 

hade några frågor under tiden de skrev.  

När en vecka återstod innan slutdatumet för inlämningen av svaren, kontaktaktades varje 

deltagande pedagog personligen, per telefon eller via mail. Detta för att säkerställa deras 

deltagande i studien och för att de skulle ha möjlighet till att ställa eventuella frågor som 

uppkommit.  

När alla selfreports kommit oss tillhanda läste vi var och en igenom texterna på var sitt håll. 

Därefter träffades vi och gick igenom innehållet gemensamt. Innehållet i texterna diskuterades 

och vi började bena upp och sortera ut vad som var intressant för vår studie. Med hjälp av 

Giorgis analysmodell (se avsnittet  Analys och tillvägagångssätt) bearbetade vi texterna från 

respondenterna. Denna analys gjordes gemensamt dels för att modellen var ny för oss båda 

och på grund av att vi upplevde att vår gemensamma granskning fungerade bra. När analysen 

med hjälp av modellen var genomförd återstod att formulera den relativa samt den generella 

strukturen. De fyra första relativa strukturerna formulerades gemensamt för att vi båda skulle 

känna en trygghet i att senare formulera de återstående fyra på egen hand uppdelat på två var. 

De generella strukturerna har vi formulerat var för sig, men via ett gemensamt dokument i 
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Google drive. För att läsaren skulle få förståelse för vårt resultat var det viktigt att vi var 

tydliga i våra tolkningar. Respondenternas selfreports analyserades och beskrevs i 

undersökningen med ett förståeligt språk för läsaren. Innehållet i studien är vi gemensamt 

författare till även om vi i vissa kapitel har delat upp avsnitt mellan oss. Vi har tagit del av det 

som den andre har författat och kommenterat eventuella ändringar i varandras texter i Google 

drive, diskuterat per telefon samt träffats i biblioteket på Högskolan vid ett flertal tillfällen. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

I forskningssammanhang finns det två begrepp att ta hänsyn till, validitet och reliabilitet 

Validiteten innebär giltigheten för undersökningen och att analysen beskrivs så tydligt som 

möjligt. Reliabiliteten handlar om att undersökningen är trovärdig och tillförlitlig. 

Giltighet och validitet 

För att försäkra sig om studiens validitet, eftersträvas att man undersöker det som avses att 

undersökas. För att säkerställa att respondenterna hade uppfattat frågeformuleringarna korrekt 

gjordes en pilotstudie. Två pedagoger deltog i pilotstudien och gav oss kommentarer på vad 

de ansåg om frågeställningarna och missivbrevet. Vid pilotstudien kunde undersökningens 

frågeställningar prövas med respondenter som liknade den grupp som var avsedd att 

undersökas i den kommande studien, en samtidig validitet, enligt Kihlström (2007, s. 231). 

Validiteten i vår studie stärktes även av att en handledare granskade frågeställningarna i 

missivbrevet till respondenterna och utformningen av selfreportens instruktioner. 

Kommunicerbarheten anses vara ett sätt i kvalitativa studier för att säkra validiteten, den som 

läser studien ska kunna förstå dess innehåll och resultat och förstå det språk som används 

(Kihlström 2007, s. 23; Patel & Davidsson 2011, s. 108). Under vårt arbete med studien var 

det viktigt att vi lät andra ta del av vår text så att vi kunde försäkrar oss om att den var 

förståelig och gav svar på det som studien avsåg att undersöka. 

Om studien innehåller mycket text i sin empiri så krävs det att det finns balans mellan citat 

och forskarens egna kommentarer så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning och därmed 

kunna bedöma trovärdigheten i tolkningen (Patel & Davidsson 2011, s. 108). Detta var viktigt 

när vi producerade vår text i studien. Jämförbart med intervju kan selfreport som metod bidra 

till en större validitet enligt Davidsson (2007, s. 73) då respondenten ges möjlighet att svara 

utan att bli avbruten. Vid en intervju finns risken att den som intervjuar avbryter eller 

påverkar respondentens svar med olika följdfrågor. Vid skrivandet av selfreporten kan 

respondenterna i lugn och ro författa sin text utan risk för att bli avbruten av forskarens 

följdfrågor, mimik eller kroppsuttryck. 

Tillförlitlighet och reliabilitet 

Tillförlitligheten eller reliabiliteten i en undersökning innebär att resultatet ska bli likvärdigt 

om studien upprepas. Forskaren har möjlighet att försäkra sig om att ha uppfattat textens 

innehåll korrekt genom att gå tillbaka i texten och läsa den igen. I vårt analysarbete av den 

insamlade empirin fanns möjlighet att gå tillbaka i texterna för att försäkra oss om att vi hade 

fått med det som var väsentligt för studien och att vi tolkat våra respondenter korrekt. 

Eftersom berättelserna i selfreporten är tillgängliga under analysarbetet så ökar möjligheten 
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att påverka tillförlitligheten i undersökningen (Patel & Davidsson 2011, ss. 104-105). Med 

hjälp av en pilotstudie prövade vi våra frågeställningar på respondenter som motsvarade den 

grupp vi avsåg undersöka i vår studie. Vi ökade därmed tillförlitligheten i undersökningen 

enligt Patel och Davidsson. Respondenterna som deltog i pilotstudien bidrog med sina åsikter 

och därmed försäkrade vi oss om att våra frågeställningar var noga formulerade och 

genomtänkta. 

Enligt Kihlström (2007, s. 232) och Szklarski (2007, s. 119) ökas reliabiliteten om en 

genomförd undersökning görs av två forskare och en kompetent medbedömare. I 

bearbetningen och formulering av resultaten från respondenternas selfreports var vi två 

forskare som deltog och bidrog aktivt samt en kompetent handledare för att säkerställa 

reliabiliteten i studien.  

I analysarbetet av den insamlade empirin har arbetet utgått från faserna i Giorgis analys 

modell (Bachelor & Joshi 1993, ss. 27-28; Davidsson 2007, ss. 74-75). Detta anser vi har ökat 

undersökningens tillförlitlighet och giltighet. Vi anser att analys modellen bidrog till att vi 

som forskare fick en djup förståelse av texternas innehåll. Detta genom samtal om dess 

innehåll, meningsbärare och betydelseenheter. All diskussion kring texterna utifrån analys 

modellen anser vi gav oss de bästa förutsättningarna till att hitta kärnan i varje enskild 

berättelse och därmed ökade studiens tillförlitlighet och giltighet. 

 

Externt och internt bortfall 
Totalt lämnades åtta stycken selfreports in till oss av de tio som delades ut till respondenterna, 

vilket innebär att vi fick två stycken bortfall.  Dessa två bortfall förklarade båda 

respondenterna med att tidsbrist var orsaken till att de inte kunde delta. De upplevde inte att 

de hade tid att skriva ner sina berättelser till oss under den tidsaspekten vi angivit. Efter att vi 

analyserat de selfreports vi fått in valde vi att ta med samtliga i vår studie. Trots att vissa 

berättelser var korta och komprimerade, ansåg vi att de innehöll mycket information till vår 

studie. 
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Analys och tillvägagångssätt 
Vi använde oss av Giorgios analysmodell i arbetet med den insamlade empirin som består av 

fem faser (Bachelor & Joshi 1993, ss. 27-28; Davidsson 2007, ss.74-75). Bachelor och Joshi 

beskriver de fem faserna i dataanalysen enligt nedan: 

1. Varseblivning av helhetsbetydelsen hos den text man studerar. I syfte att lära 

känna försökspersonens upplevelse i dess helhet och för att veta hur man skall 

kunna återger den så troget som möjligt måste man vid den första fullständiga 

genomläsningen av texten försöka förstå dess helhetsbetydelse. 

 

2. Avgränsning av naturliga betydelseenheter. Texten delas in i betydelseenheter 

vartefter försökspersonen spontant uttrycker en ny betydelse med avseende på 

det studerade fenomenet. Dessa enheter är oftast enstaka fraser eller hela 

meningssekvenser. Kriteriet för avgränsningen av enheterna är att fraserna 

framträder som karaktäristiska exempel på helheten i försökspersonens 

upplevelse i förhållande till det man vill studera.  

 

3. Avgränsning av det centrala temat. Den tredje fasen består av att man 

eliminerar överflödiga utsagor och avgränsar det huvudtema som en eller flera 

naturliga enheter gett uttryck för. De centrala teman som avgränsas uttrycks 

vanligen med försökspersonens egna ord.  

 

4.  Analysen av centrala teman som en funktion av studiens specifika syften. De 

teman som identifierats i etapp tre undersöks med tanke på vad de avslöjar om 

det fenomen som studeras. Man ersätter här försökspersonens egna ord med 

ett vetenskapligt språk.  

 

5. Definition av fenomenets grundläggande struktur. Här gäller det att 

sammanställa resultat genom att formulera utsagor som beskriver fenomenets 

väsentliga struktur. Detta görs antingen från en generell eller relativ 

utgångspunkt. Vid en generell definition elimineras det specifika i 

forskningssituationen och man beaktar bara de aspekter av fenomenet som är, 

om inte universella, så i alla fall giltiga i flera likadanasituationer. När man 

däremot gör en relativ definition innehåller beskrivningen av fenomenet 

forskningssituationens konkreta och specifika aspekter. 

Analysarbetet påbörjades med steg ett i Giorgis analysmodell, att läsa igenom texterna 

för att bilda oss en helhetsbetydelse av dess innehåll. Vi använde oss av 

överstrykningspenna för att få fram det viktiga i texternas innehåll. Därefter började vi 

att dela texterna i betydelseenheter som kunde bestå av en eller flera meningar ur 

respondenternas selfreports. Då det är viktigt inom fenomenologin att forskaren inte 

lägger in egna värderingar eller tolkningar, lästes alla selfreports mycket noga och flera 

gånger för att finna betydelseenheter. Vi valde att arbeta utifrån träningsprogram för 

bedömare som Bachelor och Joshi (1993, ss. 29-32) beskriver. Det består av en tabell 
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med tre faser: betydelseenheter, centrala teman och analys av centrala teman. Efter att 

ha letat fram de olika betydelseenheterna, steg två i modellen, i de åtta selfreports som 

vi fick in avgränsades det centrala temat, steg tre, vilket innebar att överflödiga 

kommentarer eller information eliminerades bort. När det centrala temat i de olika 

betydelseenheterna tagits fram inleddes steg fyra i analysmodellen, att omvandla språket 

till ett mer vetenskapligt sådant. Denna arbetsmodell fann vi var mycket givande att 

arbeta med när vi analyserade texterna. Det som tog mest tid i anspråk var att analysera 

de centrala teman som uppkommit och omvandla innehållet till vetenskapliga texter. Vi 

fick med hjälp av tabellen en klar överblick över texternas innehåll och kunde koppla de 

olika texterna till gemensamma teman. Detta tillvägagångsätt bidrog till att texterna 

granskades mycket noggrant och vi upplevde det som att vi näst intill hade dissekerat 

respondenternas texter och fått med allt av betydelse i analysen. Det femte steget i 

analysmodellen innebär att den relativa samt den generella strukturen presenteras och 

detta beskrivs i vår resultatdel.  

Den relativa strukturen innebar att vi sammanfattade varje enskild selfreport och skrev 

om texterna till kortfattade beskrivningar av deras upplevelser och tankar. De väsentliga 

strukturerna i varje text letades fram, det vill säga de relativa strukturerna. Att ta med 

den relativa strukturen och presentera delar av respondenternas berättelser anser vi 

berika vår studie och ger läsaren en djupare förståelse.  

Utifrån dessa kortfattade beskrivningar delades den generella strukturen upp i olika 

delar. Det som framkom som gemensamt i de relativa strukturerna delades in i olika 

ämnesområden. De olika ämnesområdena var inte kända för oss på förhand utan växte 

fram i vår analys av texterna. Det är detta som slutligen blir fenomenets essens, vår 

studies resultat. De generella dragen fanns inte representerade hos alla respondenterna 

men vi valde dem som var mest förekommande. 

 

Etik  
Vetenskapsrådet (Hermerén 2011) beskriver fyra grundkrav som forskare ska ta hänsyn till 

vid olika undersökningar. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagarna i studien informeras om sitt deltagande i studien. I 

vår studie skickades ett missivbrev till deltagarna där syftet med studien beskrevs. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien skall vara informerade om att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Skulle detta inträffa vid en studie får inget av det 

insamlade materialet från just den deltagaren användas i studien. I vårt missivbrev 

informerades respondenter om att deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att materialet som samlas i en studie är anonymt. Deltagare 

ska känna sig trygga i att deras identitet inte skall gå att avläsa från resultatet. I vår studie är 

det endast vi som genomför undersökningen som ta del av respondenternas selfreports. I 

resultatet nämns inte namn på förskolor eller personer. 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in under studien endast är avsett att 
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användas i forskningssyfte. Det får också endast användas till forskarens syfte och inte lämnas 

vidare till andra forskare eller personer som skulle ha intresse av materialet. I vår studie har de 

insamlade selfreportens endast läst av oss. Efter analys och studiens avslut förstörs allt 

material som kan röja någons identitet. I vår analysdel redovisas resultatet från den insamlade 

empirin, där är respondenternas identitet är osynlig för läsaren och de benämns med siffror, 

pedagog nr 1-8. 

 

Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av de åtta pedagogernas selfreports kring positiva val 

av arbetssätt och metoder. Presentationen delas in i den relativa samt den generella strukturen. 

Vi har valt att benämna respondenterna med ”pedagog nr X” för att lättare kunna gruppera 

och skilja dem åt i texten. 

Den relativa strukturen 
I denna första del redovisas varje enskild pedagogs selfreport, den relativa strukturen. Det 

som presenteras nedan är en sammanfattning av varje enskild selfreport i studien där de 

viktigaste betydelseenheterna plockats ut. För att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten i 

vår tolkning av empirin har vi valt att publicera flera citat ur respondenternas selfreports. 

Pedagog nr 1  
Pedagogen beskriver att hon tillsammans med sina kollegor upplever en frustration i sitt 

arbete.  

Vi har barngrupper på 22-25 barn och frustrationen är stor. Vi får inte plats, ljudnivån är 

hög, konflikterna är många, vi vuxna hinner aldrig prata ihop oss, än mindre planera vår 

verksamhet.  

Frustrationen grundar sig i ett flertal olika orsaker; för litet utrymme, hög ljudnivå, konflikter 

samt utebliven planering och kommunikation bland personalen. Avdelningens barn är indelad 

i åldersgrupper och det är främst i gruppen med 4-åringar som konflikter uppstår. Hon talar 

om svårlösta konflikter i barngruppen som är många och spridda över dagen. Hon upplevde 

att den ständigt pågående konflikthanteringen tog över arbetet och det blev till slut ohållbart. 

Hon upplever även en stor frustration på grund av de uteblivna politiska besluten om mindre 

barngrupper.  

Vi rullar på i ett ekorrhjul där man bara är irriterad och frustrerad för att politikerna inte 

minskar på barngrupperna. 

Dagen började struktureras upp och arbetslaget funderade över när konflikterna uppstod. 

Fokus lades på det som fungerade bäst, utevistelsen. De utgick från barnens stimulansbehov 

och deras intressen. Verksamheten förlades därmed utomhus med en del av barngruppen, 

vilket bidrog till större yta att vistas på och ett bättre socialt klimat bland barnen. Nu upplever 

hon att konflikterna har minskat mellan barnen i 4-årsgruppen och deras samhörighet ökat. 



20 
 

Inomhusmiljön upplever hon som mycket lugnare, ljudnivån lägre och kommunikationen har 

förbättrats. Hon berättar om att hon fått ny erfarenhet och lägger numera fokus på det som 

fungerar.  

Det jag lärde mig under arbetets gång är att se på det som fungerar och lägga fokus på det. 

Det är så lätt att allt rullar på som det alltid har gjort. 

Hon har även upptäckt positiva förändringar för de andra barnen i gruppen där de får 

mer tid från pedagogerna.  

 Det är så mycket roligare att gå till arbetet när man ser vad som fungerar än det som inte 

gör det. 

Hon beskriver hur nya tankar har väckts om hur fördelningen på barngruppen kan göras och 

fördelas under dagen, alla behöver inte göra allt samtidigt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att pedagogen upplever känslan av tillfredsställelse i sitt 

arbete då hon tillsammans med sitt arbetslag fokuserade på det som fungerade och utgick från 

barnens intresse. Pedagogen upplever en känsla av tillfredsställelse då ny erfarenhet gett 

henne nya tankesätt för att bemöta framtida dilemma i verksamheten. 

Pedagog nr 2 

Pedagogen berättar om sin barngrupp som består av barn med ovanligt stora skillnader i 

förutsättningar. Hennes önskan är att hitta en aktivitet där alla är lika delaktiga oavsett 

mognadsnivå. Hon vill att aktiviteten ska öka sammanhållningen i gruppen och öva upp 

barnens förmåga att samarbetet. Pedagogen har sedan tidigare en idé utifrån barnens önskemål 

om att göra en takmålning tillsammans.  

Jag var orolig först och tänkte att det nog skulle vara väldigt svårt för dem att samarbeta så 

mycket. Jag hade nog aldrig ens fått idén om jag inte hade gått kursen i entreprenöriellt 

lärande /.. / där fick vi lära oss att alltid försöka se möjligheter istället för hinder. 

Pedagogen skriver hur hon tillsammans med barnen diskuterar olika sätt att gemensamt fatta 

beslut i en grupp. Hon berättar hur barnen kommer med olika förslag bland annat 

slumpmässigt val (genom ole dole doff), majoritet (röstning) och ett enhälligt förslag. 

Pedagogen berättar att varje barn fick uttrycka sin åsikt och slutligen kom man överens om ett 

motiv. Glädjen i barngruppen var stor och pedagogen reflekterar över om det var hennes egen 

entusiasm eller barnens inflytande som bidrog till den positiva känslan.  

 Jag vet inte om det var för att de valt ämnet tillsammans eller om det var min entusiasm 

som smittade av sig men hela gruppen gick verkligen igång på detta. 

Pedagogen berättar hur hon upplever att alla kunde delta utifrån sina olika förutsättningar och 

att hon kunde anpassa svårighetsgraden.   

Alla kunde delta utifrån sina egna förutsättningar eftersom det var ett så brett ämne, många olika 

intressen kunde samverka och jag kunde anpassa informationen i olika svårighetsgrader. 

Hon betonar att hennes egen inställning att se möjligheter bidrog till ett lyckat arbete.  
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Sammanfattningsvis kan vi notera att pedagog nummer 2 upplevde att inspirationen från en 

fortbildningskurs gav henne förmågan att se möjligheter istället för hinder när hon skulle 

genomföra aktiviteten. 

Pedagog nr 3  

Pedagogen berättar om ett tillfälle då hela barngruppen ska gå iväg till skogen. De äldsta 

barnen i gruppen vill inte gå med. 

 – Tråkigt, sa dom. Jaha tänkte jag, vad gör jag nu? Som fröken hade jag bara kunnat säga 

att -Nu ska vi gå och ni ska också med.  

Hon tog sig tid att tänka efter vad deras ovilja grundade sig på. Genom dialog med barnen 

framkom det att de tyckte att de yngre barnen tvingade dem att gå för långsamt, det blev 

tråkigt. Hon kommer då med ett förslag till barnen och kollegorna om att de stora barnen kan 

gå i förväg i raskare takt. Alla är positiva till hennes förslag.  

I ett vidare perspektiv hade jag kunnat fråga barnen hur de ville lösa det hela och på så sett 

fått med dem i dialogen i ett tidigare skede. 

Hon skriver om hur viktigt hon anser det är att vara lyhörd inför barnens åsikter och flexibel i 

sitt tänkande och handlande.  

Jag känner mig ändå nöjd med att vi tänkte nytt och inte bara pustade över att de stora 

tycker det är tråkigt att gå till skogen. Då hade det blivit så negativt. 

Hennes förslag utmynnade i en spännande promenad med dikeshoppning och bergsklättring 

för barnen och stor tillfredställelse för henne. Hon berättar vidare att denna situation har 

bidragit till att de numera delar upp barnen när de går till skogen. De stora barnen får ta en 

svårare väg där de även får träna på att vara ledare, hjälpa varandra över olika hinder, vänta in 

den som är sist, uppmuntra varandra och räkna så att alla är med. 

Så det blev en rask promenad med nöjda och glada äldre barn. 

Hon skriver avslutningsvis att det viktigaste i arbetet med barn är att vara lyhörd för barnens 

åsikter.  

Det här visar hur viktigt det är att vara lyhörd för barnens tyckande, att ta reda på varför och 

att kunna tänka nytt. 

Hon berättar att hon inte direkt kände sig frustrerad men blev ställd och tänkte att det här 

måste lösas på något sätt. 

Sammanfattningsvis noterar vi att pedagogens lyhördhet inför barnen utmynnande i en för 

barnen helt ny upplevelse på väg till skogen. Pedagogen kände stor tillfredställelse då hennes 

förmåga att lyssna till barnen bidrog till att aktiviteten genomfördes trots starka protester från 

början. 
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Pedagog nr 4  

Pedagogen beskriver hur hennes egna förväntningar på sin yrkesroll såg ut när hon som 

nyutexaminerad förskollärare började arbeta. Hon hade en önskan om att se snabba resultat av 

sitt arbete men så blev inte fallet. Hon beskriver barngruppen som hon arbetade i som livlig 

och med ett flertal barn som hade olika slags svårigheter. Med erfarenhet från sin utbildning 

ansåg hon sig ha många olika förslag på lösningar för att underlätta arbetet med dessa barn. 

Dagarna gick och jag såg inte de resultat jag eftersträvade och detta ledde till att jag 

tappade mycket av min motivation och arbetsglädje. 

När resultatet uteblir och hon inser att hennes olika förslag är mer teoretiska än praktiskt 

anpassade tappade hon stor tilltro till sitt val av yrke. Vid självreflektion inser hon hur hennes 

agerande påverkar arbetet tillsammans med barnen.  

Jag såg då mig själv inte som en medupptäckare utan en fixare och detta ledde till att jag 

aldrig lärde känna barnen på riktigt och det som de var intresserade av. 

Idag är hon medveten om att saker måste få ta sin tid och att det viktigaste inte är snabba 

resultat. Hon beskriver även att hon ibland tar på sig för mycket ansvar och att detta leder till 

frustration hos hennes som smittar av sig till barngruppen som hon då upplever som stressad.  

När jag idag ska starta ett tema eller arbete brukar jag ställa tre frågor, VAD; HUR och 

VARFÖR. Genom dessa frågor brukar jag få en ganska klar bild över arbetet, samt mina 

förväntningar till att det ska fungera i praktiken har minskat. Detta hjälper mig då att inte 

sätta allt för höga krav på mig själv och våga vara en medupptäckare. 

Hon betonar att hon lärt sig att sänka sina förväntningar på resultatet och istället fokusera på 

att ha roligt tillsammans med barnen och kollegorna 

Nu är det processen som är det viktigaste och detta tror jag man lär sig med tiden. Genom 

dessa år kan jag se min egen utveckling som den största utvecklingen jag kan påverka. 

Sammanfattningsvis kan vi notera att de egna förväntningarna som pedagogen hade på 

resultatet av sitt arbete inte blev uppfyllda och att detta ledde till stor frustration och 

funderingar på att byta yrke. Idag känner hon en glädje och tillfredsställelse i sitt arbete då 

hon sänkt kraven på resultat, ändrat sitt arbetssätt och fokusera på processen istället. 

 

Pedagog nr 5  

Pedagogen berättar att hon har matematiksamling med några barn. Ett moment är planerat där 

hon ska fråga barnen om olika matematiska begrepp. Alla barnen ska sitta i en ring runt 

henne. Hon märker ganska fort att barnen har svårt att sitta still och vara tysta. 

Jag får säga till barnen att sitta stilla och vara tysta. Jag blir frustrerad. Jag bestämmer mig 

ganska fort för att bryta. 

Pedagogen berättar vidare hur hon ber barnen att förflytta sig och berättar att de ska göra 

något annat. Därefter tar hon fram en tärning och barnen turas om att slå. 
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Barnen turas om att slå tärningen och efter vad antalet visar ska de genomföra något, t.ex. 

hoppa på ett ben fyra gånger. 

Valet av att bryta och ändra arbetsmetod till annan aktivitet anser hon hjälper barnen till 

koncentration och hon ser hur barnen utstrålar glädje.  

Barnen är aktiva och tycker detta är kul, de är aktiva och koncentrerade. 

De har en bra kommunikation om andra matematiska begrepp än vad hon planerat från början.  

Min reflektion är av detta att jag hade en matematisk stund men inte som jag först planerat. 

Pedagogen beskriver tillfredsställelse i sitt val att bryta aktiviteten och göra något annat, men 

som ändå tillhörde ämnet hon tänkt från början. 

Efter vår samling upplever jag att de lärt sig saker och haft en rolig stund. Jag känner mig 

väldigt nöjd och tillfredsställd! 

Hon berättar hur hon tillsammans med barnen upplevde glädje och känner sig mycket 

tillfredsställd i sitt val av arbetsmetod. 

Sammanfattningsvis kan vi notera att pedagogen känner stor tillfredsställelse av att ha kunnat 

bryta en aktivitet som inte fungerade till att fatta ett beslut att påbörja en ny aktivitet. 

Barngruppen visade stor glädje och intresse vid den nya aktiviteten och hon var mycket 

tillfreds med att kunna behålla samma ämnesinnehåll. När barnen visade sin glädje så blev 

tillfredsställelsen total. 

 

Pedagog nr 6 

Pedagogen berättar om hur en pojke vid hennes matbord är mycket tålamodsprövande. Varje 

dag vill han alltid börja med att ta mat först av alla, svårt att sitta still och ständigt ha ordet 

och vara i centrum. Pedagogen beskriver att hon befinner sig i ett dilemma. Hon står inför en 

ständig vågskål med hur mycket plats pojken ska får ta, eftersom det blir på de andra barnens 

bekostnad.  

Hur gör jag då för att alla barn runt bordet ska få det de behöver? Jag tänker att alla barn 

har olika behov och olika utgångspunkter/./ Vi skall ställa krav på barnet som utgår från 

dennes behov och utvecklingsnivå. Detta går också att finna i Lpfö. 

Vid ett tillfälle beskriver pedagogen hur hon blir frustrerad och arg när pojken ignorerar 

hennes tillsägelser.  

Jag upprepar att vi redan lyssnat på honom och hans berättelse och att det är väldigt viktigt 

att lyssna på alla runt bordet. Han accepterar inte det, utan fortsätter att söka 

uppmärksamheten från alla runt bordet. Vissa barn blir störda medan andra tycker att han är 

rolig. Jag blir väldigt frustrerad och provocerad, jag ryter ifrån ordentligt och säger att nu 

räcker det. 

Eftersom situationen är ständigt återkommande känner hon att orsaken till beteendet behöver 

fastställas. För att kunna ta del av barnens tankar och synpunkter diskutera hon med dem vid 
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ett tillfälle då de är neutrala och inte är påverkade efter en rörig lunch. Pojken kommer med 

förslaget att man kan använda sig av samma tillvägagångssätt som vid fruktstunden. Där 

använder de sig av lista för att det ska bli ett rättvist turtagande i barngruppen.  

Jag gör iordning en bild som föreställer vårt bord och sätter bilder på barnen i den ordning 

de sitter. Jag klipper också ut små prickar i papp som man får när man fått börja ta maten 

först den dagen. 

Hon beskriver hur hon berömmer pojken för den smarta idén och ge honom ansvar för att 

varje dag sätta en prick vid det barnet som får börja ta mat. Hon var medveten om pojkens 

tankar och gav honom en ledande roll för att kunna genomföra förslaget och samtidigt 

tillgodose hans behov av uppmärksamhet. 

Genom att ge honom ansvaret för det får han en ledande roll vid matbordet, vilket är vad 

han eftersträvar och faktiskt också behöver. Samtidigt försvinner hans fokus från att varje 

dag vilja börja eftersom han ändå känner sig behövd. 

Hon kan fortfarande uppleva matsituationen som krävande, samtidigt känner hon 

tillfredsställelse att med rätt arbetsmetod kan påverka och främja pojkens utveckling. 

Sammanfattningsvis kan vi notera att den tillfredsställelse som pedagogen upplevde infann sig 

i vetskapen om att ha främjat utvecklingen hos pojken och valet av arbetsmetod som utföll 

väl. Detta trots att situationen fortfarande kräver mycket av hennes tålamod. 

 

Pedagog nr 7 

Pedagogen beskriver ett tema-arbete som genomfördes i en barngrupp. Pedagogerna hade sett 

ett stort intresse för Pippi Långstrump i barngruppen och valde att utgå från detta intresse. I 

personalgruppen diskuterades vad pedagogerna trodde att barnen kunde vara intresserade av 

och detta lade grunden till temat.  

Temastarten gick bra, men därefter hade vi svårt att få barnen att “förstå” temat och fånga 

dem i det vi planerat. Allt kändes mer eller mindre kaosartat de dagar vi skulle ha 

temaarbete och vi blev mer och mer frustrerade över att det inte fungerade som vi tänkt. 

Hon skriver att de som pedagoger inte lyckades fånga barnens intresse med temat vilket ledde 

till frustration i arbetslaget. Hon beskriver hur all ursprunglig planering lades åt sidan och att 

de i samtal med barnen hade ett flertal bra diskussionstillfällen om ämnet.  

Det kom upp saker som vi själva inte ens tänkt på och det skapade reflektion hos oss alla 

och vidgade våra vyer. 

Hon berättar hur det sker en reflektion i personalgruppen över hur de har antagit vad de trodde 

att barnen hade för tankar om Pippi Långstrump istället för att aktivt ta reda på vad barnen 

tänkte. Den resterande tiden med temat följde barnens intresse och temat växte utifrån barnens 

tankar. Hon beskriver hur det ibland var svårt att hänga med i barnens tankebanor men också 

en glädje i att se hur stärkta barnen blev av att deras förslag togs tillvara på.  
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Man märkte på barnen hur de växte när de såg att vi tog tillvara på deras idéer och när de 

fick ha inflytande över arbetet. Allt för ofta tror jag vi vuxna utgår från det vi tror är 

barnens intressen utan att faktiskt undersöka hur barnen själva ser på ämnet. 

Avslutningsvis beskriver hon tillfredsställelsen i att vända något som till en början inte 

upplevdes som roligt med barnen till något som kändes mycket givande för alla inblandade. 

Under arbetets gång blev intresset för pirater större och större (Pippi på de sju haven) och 

allt avslutades med en piratfest med skattjakt och allt som hör till. Helt annorlunda mot vad 

vi planerat från början. Barnen var så nöjda och glada och vi pedagoger kände 

tillfredsställelse och var stolta över vårt arbete tillsammans med barnen. 

Hon berättar att resultatet av detta blev ett roligt tema där både pedagoger och barn hade roligt 

tillsammans och där pedagogerna blev medupptäckare. Hon tar med sig denna erfarenhet i sitt 

fortsatta arbete och kollar alltid med barnen först hur de ser på något innan hon fortsätter med 

planeringen. 

Man måste kunna tänka om och reflektera över vad som inte fungerar, det är inget nederlag 

utan en styrka att kunna göra detta. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att temat fick ett nytt intresse hos barnen när deras egna 

tankar togs tillvara. Hon konstaterar även att det inte ska ses som ett misslyckande att lägga 

all tidigare planering åt sidan och tänka om, utan istället se det som en styrka som har 

möjlighet att ge arbetet en nystart. Tillfredsställelsen infann sig när hon insåg att det var den 

gemensamma insatsen och glädjen som gjorde temat lyckat. 

 

Pedagog nr 8  

Pedagogen skriver i sin berättelse att hon under sin första tid som förskollärare arbetade i en 

förskola med inriktning på montessoripedagogik, där hon träffade en pojke som var fem år 

gammal. Hon upplevde att han hamnat utanför på grund av hans många placeringar i olika 

förskolor. Till en början märkte hon och hennes kollegor inget, han var en glad och aktiv 

pojke.  

Sedan började vi märka att han hade svårt att koncentrera sig och lyssna. Det verkade som 

om han kopplade bort sig själv när det blev för jobbigt för honom.  

Hon berättar vidare hur en av hennes kollegor ofta skrek på pojken och pratade illa om honom 

inför de andra kollegorna. Hon berättar hur hon upplever att pojken blev nedtryckt och hennes 

kollega kunde inte tänka sig att lyfta de bra saker han gjorde. Hon beskriver hur hennes 

kollega hade egna teorier om varför pojken var som han var. Hennes kollega hade ingen 

förskollärarutbildning men dock en montessoriutbildning. Hon upplevde sin kollega som 

väldigt hård mot barnen och följde montessoripedagogiken väldigt noga. Några av kollegorna 

hade obefintliga förväntningar på att barnen skulle lyckas och var negativa i sitt bemötande. 

Hon beskriver sitt önskemål om att införa ett rutinschema för att skapa ett lugnare klimat för 

barn och pedagoger, med fokus på ett specifikt barns behov. Hon upplevde att barnets 

känsloliv påverkade honom negativt och han hade stort behov av trygghet och uppmuntran.  
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Pojken ville gärna berätta mycket och vara med alla barnen men var väldigt känslig så fort 

något gick emot honom. Han hade skilda föräldrar och det verkade som att han fick göra 

olika saker för mamman och pappan. När han sedan kom till oss skilde sig reglerna även 

här mot vad han var van vid hemma. 

Hon kände att samarbetet mellan förskola och hem behövde stärkas för att ha en gemensam 

strategi i bemötandet av pojken. Hon hade sett att pojkens möjlighet till att lyckas var möjliga 

med rätt förutsättningar. 

Jag förstod att man måste vara väldigt konkret med honom och inte tjata eller förklara för 

många gånger för honom. Detta kopplade jag lite till att han kanske inte har så bra 

sekvensminne. 

De började sätta pojken mer avskilt från de andra barnen så han inte skulle bli distraherad. De 

började klä på de andra barnen först och lät honom vara tills han själv förstod att nu var det 

dags att klä på sig och gå ut. Detta fungerade väl och de hittade montessori-material som de 

hjälpte pojken att konkretisera sin vardag med, hälla vatten från en tillbringare, knäppa 

knappar och duka.  

Jag tror inte pojken hade någon riktig trygg bas hemma och visste inte hur han skulle agera 

så därför gjorde han sitt bästa men det passade inte alltid in i alla miljöer eller situationer. 

Då måste man som pedagog bli en anknytningsperson åt barnet och stötta det på alla sätt 

istället för att sänka det. 

Sammanfattningsvis kan vi notera att pedagogen upptäckt hur oerhört viktigt pedagogers 

förhållningssätt gentemot barn är. Detta specifika barns behov var att ha fungerande rutiner 

och en vuxen som stöd i alla situationer. Pedagogen ändrade på sitt arbetssätt i situationer 

med pojken och detta gav resultatet av att han upplevdes som lugnare och tryggare. 

 

Den generella strukturen 
I den här andra delen redovisas de gemensamma drag som återfinns i pedagogernas 

berättelser, den generella strukturen. Vi har valt att dela in texten i de olika ämnesområden 

som var mest framträdande i respondenternas berättelser. 

Förhållningssätt - att inta ett barnperspektiv  

Samtliga pedagogers berättelser tar upp hur viktigt de anser att förhållningssättet gentemot 

barnen är. Den planerade aktiviteten kanske inte alltid är lämplig för stunden och flera 

berättelser präglas av hur pedagogerna få tänka om och genomföra aktiviteten på ett annat sätt 

som passar barnen bättre. När barnen uttrycker ovilja att delta är samtliga pedagoger i studien 

noga med att ta reda på orsaken till oviljan. Sex av pedagogerna beskriver hur de genom yttre 

observation hittade orsaken till problemet och två hur de fann orsaken genom samtal med 

barnen. Samtliga pedagoger har i sina berättelser beskrivit sitt förhållningssätt ur barnens 

perspektiv.  

Gemensamt förhållningssätt 

Pedagog nr 1 och 7 beskriver hur de genom ett gemensamt förhållningssätt i sitt arbetslag 

utgår från barns intresse, tankar och stimulansbehov.  
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Pedagog nr 1 och 7 beskriver även hur de upplevde sin barngrupp som kaosartad, hög 

ljudnivå och konflikter mellan barnen. När de sedan strukturerade om sitt arbete och började 

utgå från vad barnen var intresserade av så upplevdes barngrupperna som lugnare. 

Pedagog nr 1 berättar hur de fokuserade på vad som fungerade bäst i barngruppen, vad barnen 

var intresserade av. Eftersom det var utevistelsen som fungerade bäst så förlades 

verksamheten där och sedan utgick de från barnens intressen. Hon upplever nu barngruppen 

som lugnare. 

Pedagog nr 7 skriver om hur pedagoger alltför ofta utgår från vad de tror är barns intresse utan 

att faktiskt undersöka hur barnen själva ser på ämnet. Hon startade ett tema tillsammans med 

sina kollegor genom att anta vad barnen skulle finna intresse i och resultatet blev att barnen 

inte var engagerade i temat. När de startade om och lät barnen vara med och forma temat blev 

intresset något annat, barnen tycktes känna att de ägde temat och de var delaktiga i processen.  

Förhållningssätt ur eget perspektiv 

Pedagog nr 2, 4, 5 och 6 beskriver ur ett eget perspektiv hur deras förhållningssätt är.  

Pedagog nr 2 berättar om stora skillnader i förutsättningar som barnen i hennes grupp har. 

Hennes vilja var att stärka barnens sammanhållning och öva upp deras samarbetsförmåga. 

Hon skriver att varje barn fick uttrycka sin åsikt och de diskuterade gemensamt hur man på 

olika sätt kan fatta beslut i en grupp. Hon upplever att alla barnen kunde delta utifrån sina 

olika förutsättningar och hon kunde anpassa svårighetsgraden. 

Pedagog nr 4 skriver hur hon varit mer en fixare i sitt arbete med barnen än en 

medupptäckare. Detta anser hon bidrog till att hon inte lärde känna barnen och deras 

intressen. Idag anser hon sig mer medveten om att det är processen som är det viktigaste i ett 

temaarbete och att ha roligt tillsammans med barnen och kollegorna. 

Pedagog nr 5 beskriver hur en planerad aktivitet inte fångar barnens intresse som hon önskar 

och hon fick be barnen vara tysta och sitta stilla. Hon bad barnen förflytta sig och berättade att 

de ska göra något annat, hon strukturerade om aktiviteten så den passade barnen bättre. Hon 

skriver hur hon upplevde att barnen blev mer aktiva och intresserade i den nya aktiviteten och 

de hade en bra kommunikation om andra matematiska begrepp än vad hon hade planerat från 

början.  

Pedagog nr 6 skriver hur hon är frustrerad över matsituationen och att ett barn hela tiden tar 

plats på de andra barnens bekostnad. För att kunna ta del av barnens tankar och synpunkter 

diskuterar hon med dem vid ett tillfälle där det är lugnt. Barnet i fråga kommer då med ett 

förslag som hon genast berömmer honom för och ger honom ansvar och en ledande roll att 

genomföra varje dag. På detta sätt anser sig hon ha tillgodosett pojkens behov av 

uppmärksamhet och hans fokus blir inte längre att ta mycket plats och uppmärksamhet från de 

andra barnen. 

Att lyfta det egna förhållningssättet med kollegor 

Pedagog nr 3 och 8 beskriver hur deras eget förhållningssätt och tankar lyfts med övriga 

kollegor och leder till förändringar. 

Pedagog nr 3 berättar hur de äldsta barnen i barngruppen en dag vägrar gå med till skogen. 

Hon skriver hur hon tog sig tid att tänka efter vad deras ovilja grundade sig på. Efter dialog 

med barnen och kom orsaken till deras ovilja fram och hon kom med ett förslag på lösning 

som barnen och hennes kollegor gick med på. Hon betonar vikten av att vara lyhörd på 
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barnens åsikter och att som pedagog vara flexibel i sitt tänkande och handlande. 

Pedagog nr 8 skriver hur flera av hennes kollegor med negativt bemötande sänkte barnet 

istället för att se hans styrkor, detta specifika barn for illa av all negativ fokusering på det han 

gjorde. Hon beskriver att en gemensam strategi krävdes i arbetslaget och hemmet för att 

kunna bemöta barnet på rätt sätt så hans möjligheter att lyckas ökade. Hon anser att en trygg 

anknytningsperson krävs till ett barn som upplevs otryggt och svårt att kunna koncentrera sig, 

att i sin roll som pedagog stötta på alla sätt istället för att sänka det. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att pedagogernas förhållningssätt och förmåga att 

uppleva situationer ur barnens perspektiv sker både direkt i stunden av en aktivitet men även 

ur ett observerande och tillbakablickande perspektiv. 

Positiv inställning och delad glädje  

Fokusering på det positiva nämns av flera av pedagogerna. Pedagog nr 1 beskriver hur mycket 

enklare och mer lustfyllt det är att gå till arbetet när fokusering är positivt riktad. Hon 

beskriver hur hon och hennes kollegor fokuserade på de negativa aspekterna som ljudnivå, 

barngruppens storlek och svårlösta konflikter istället för att se till vad som verkligen 

fungerade. Hon uttrycker även en frustration riktad mot politiska beslut som orsak till 

situationen de befinner sig i.  

Att negativa tankar påverkar arbetsglädjen vittnar pedagog nr 4 om då hon övervägde att 

lämna yrket på grund av att hennes förväntningar inte uppfylldes. Genom att tänka om och 

sänka kraven på sig själv och på resultatet i olika aktiviteter återfann hon sin arbetsglädje.  

Flera av pedagogerna nämner sin egen glädje när de upplever att barnen är glada. En ännu 

mer lustfylld känsla tycks den delade glädjen tillsammans med barnen ge.  

Den positiva känslan som pedagog nr 2 beskriver handlar om glädjen i barngruppen när de till 

slut gemensamt kommit fram till ett enat beslut om motiv. Hon reflekterar över om det var 

hennes egna positiva inställning eller barnens inflytande som bidrog till deras glädje och den 

positiva känslan. Hon betonar även att erfarenheten från en fortbildningskurs och hennes egen 

inställning till att se möjligheter bidrog till ett lyckat arbete.  

Pedagog nr 3 anser att sin positiva inställning till att lösa problemet med de äldre barnen som 

inte ville gå med till skogen bidrog till glada äldre barn som fick gå en svårare väg i raskare 

takt.  

När pedagog nr 4 fokuserade på att ha roligt tillsammans med barnen och sina kollegor istället 

för på höga förväntningar på resultat av sitt arbete bidrog det till ökad arbetsglädje. 

Barngruppen visade stor glädje och intresse när pedagog nr 5 valde att byta aktivitet till en 

annan men som ändå tillhörde ämnet. Hon kände stor tillfredsställelse av sitt val av att bryta 

en aktivitet som inte fungerade och där barnen visade sig ointresserade till en ny aktivitet som 

fångade deras intresse och koncentration.  

Pedagog nr 7 beskriver tillfredsställelsen i att vända något som till en början inte upplevdes 

som roligt med barnen till något som kändes mycket givande för alla inblandade. Resultat 

blev ett roligt tema där hon tillsammans med sina kollegor och barn kände stor glädje och där 

pedagogerna blev medupptäckare. 
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Reflektion och utvärdering ger nya arbetsmetoder  

Samtliga pedagoger beskriver hur de enskilt eller tillsammans med sina kollegor reflektera 

och utvärdera sin verksamhet. Några beskriver hur det reflekteras över olika dilemma eller 

rutiner som inte fungera i verksamheten och utvärdera därefter resultatet av de förändringar 

som skett. I några av fallen sker stora rutinförändringar som påverka hela barngruppen och i 

några av fallen små förändringar som visar sig har stor betydelse för den enskilde individen. I 

några av de beskrivna situationerna beskrivs en reflektion i efterhand och en utvärdering av 

resultatet.  

Vid en självreflektion inser pedagog nr 4 att hon tillsammans med barnen är mer en fixare än 

en medupptäckare. Det har gjort henne medveten om att saker måste få ta tid och det 

viktigaste är inte snabba resultat utan själva processen i arbetet tillsammans med barnen som 

är viktigast. 

Pedagog nr 7 berättar hur det sker en reflektion och utvärdering i hennes personalgrupp över 

hur de har låtit barnen komma till tals i deras temaarbete. Pedagogerna har antagit vad de 

trodde att barnen hade för tankar om Pippi Långstrump istället för att aktivt ta reda på vad 

barnen faktiskt tänkte. 

Genom att reflektera tillsammans i grupp med sina kollegor om vad som inte fungera i 

verksamhetens rutiner kommer pedagog nr 1 och 8 fram till lösningar som gynnar både hela 

gruppen och enskilt barn.  

Att snabbt för stunden lösa en situation som uppstår men i efterhand reflektera och utvärdera 

händelsen beskriver pedagog nr 2,3 och 5.  

Främja utvecklingen hos enskilda barn eller mindre grupper.  

Pedagogerna nr 1 och 3 beskriver hur de tar hjälp av nya tankesätt och arbetsmetoder i sitt 

arbete, alla behöver inte göra allt samtidigt. Pedagog nr 1 berättar hur barngruppen blev 

lugnare av att delas upp i mindre grupper. Några barn var ute vilket gjorde att de hade en 

större yta att vistas på och de barnen som var kvar inne hade en lugnare miljö med lägre 

ljudnivå. Hon anser att konflikterna i barngruppen minskade, sammanhållningen stärktes 

mellan barnen och positiva förändringar har skett bland barnen. Pedagog nr 3 skriver hur de 

delar sin barngrupp när de går till skogen. De äldre barnen hade uttryckt sin frustration över 

att de yngre barnen promenerade för sakta och efter dialog var alla barn och pedagoger eniga 

om en uppdelning. Hon berättar att de nu går en svårare väg till skogen över olika hinder, 

barnen lär sig att uppmuntra varandra och vänta på den som är sist. 

Pedagogerna nr 6 och 8 uppmärksammade båda att det var ett enskilt barns behov av stöd och 

uppmuntran som krävdes för att en vidare utveckling skulle ske hos barnet. Båda pedagogerna 

såg till det enskilda barnets behov och med hjälp av ändrad arbetsmetod och förhållningssätt 

kunde det enskilda barnet växa och bli en fungerande del i barngruppen. Genom att dels 

observera och samtala med det enskilda barnet kunde nya arbetssätt och nytt positivt 

bemötande stärka barnets självkänsla och utveckling främjas.   

Pedagog nr 6 beskriver dilemmat som många pedagoger riskera att hamna i då ett enskilt 

barns behov kan ge upphov till känslan att man som pedagog inte är rättvis eftersom man bara 

ser till det enskilda barnets behov. Hon anser att alla barn har olika behov och utgångspunkter 

och hänvisar till Lpfö där det står hur pedagoger ska utgå från barnets behov och 
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utvecklingsnivå.  

Pedagog nr 8 betonar vikten av att man som pedagog bör fokusera på att vara en trygg 

anknytningsperson som ger stöd med positiv uppmuntran för att främja utvecklingen hos det 

enskilda barnet. Hon upplevde att pojken med rätt stöd och bemötande blev ett lugnare och 

tryggare barn. 

 

Diskussion  

I detta kapitel presenteras vår diskussion angående resultat och metod. Därefter tas didaktiska 

konsekvenser upp samt slutsatser och förslag på vidare forskning.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att visa på positiva arbetssätt och metoder pedagoger använder sig av 

för att lösa olika dilemma i förskolan. Resultatdiskussionen utgår från de olika delarna i den 

generella strukturen som utgör de gemensamma dragen i respondenternas selfreports.  

Förhållningssätt - att inta ett barnperspektiv  

I resultatet av undersökningen framkommer det hur pedagogerna i sitt arbete ständigt försöker 

vara medvetna om hur barnen upplever olika situationer. När verksamheten eller enskilda 

aktiviteter inte fungera som planerat reflekterar respondenterna över barns tankar, upplevelser 

och känslor. Berättelserna som vi fått ta del av vittnar om hur pedagogerna söker efter svar 

hos barnen, dem som verksamheten faktiskt är till för. Detta överensstämmer med vad 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s. 31) beskriver. De menar att pedagogiken i 

förskolan är färgat av barns intresse som fenomen. Om inte intresset hos barnen lyckas fångas 

upp av pedagogerna, är det mindre troligt att de lär sig något av det som var tänkt. Oavsett om 

det rör hela barngruppen eller enskilda barns behov lyckas pedagogerna i studien läsa in vilka 

förändringar som behövs för att lösa de dilemman de hamnat i. Detta förhållningssätt anser vi 

vara en av de viktigaste egenskaper en pedagog kan ha. På grund av vår erfarenhet som 

pedagoger vet vi hur viktig denna egenskap är. Den är även avgörande för att fånga barns 

intresse. Lärandet måste göras på barnens olika nivåer så att de förstår innehållet. Lärandet 

måste även vara spännande, lockande och roligt för att barnens intresse ska uppstå och 

behållas.  

Kommunikationen mellan barn och vuxen anser vi vara viktig. Vi kan tydligt se en tendens i 

vår egen praktik att man som vuxen ofta antar vad barn tycker istället för att direkt fråga dem. 

Anmärkningsvärt är dock att endast två av de åtta pedagogerna beskriver hur de genom samtal 

direkt med barnen söker svar på varför olika situationer uppstått. De övriga sex pedagogerna 

hittar svaret genom observation och reflektion med kollegor. Orsaken till att inte fler av 

pedagogerna pratar direkt med barnen kan beror på flera olika faktorer. Barnens ålder och ett 

begränsat språk kan vara en faktor som gör att man istället väljer att diskutera vuxna emellan 

och observera situationen. En annan faktor kan vara att man helt enkelt inte anammat ett 

arbetssätt där barnens tankar och åsikter är jämlika med de vuxnas. Att man inte anammat ett 
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gemensamt arbetssätt tror vi beror på att pedagogerna inte haft möjlighet till gemensam 

planering och reflektion. Det bekräftas även av Lidholt (1999, s. 135) som i sin avhandling 

beskriver hur viktiga förutsättningar för kollegial reflektion är för verksamhetsutvecklingen 

och att detta kan bidra till att öppna för nya arbetssätt.  

En av pedagogerna i studien berättar att hon planerat en matematikinriktad samling. Barnen 

visade inget intresse och pedagogen valde att omstrukturera hela situationen. Vid reflektion av 

sitt agerande konstaterade pedagogen att barnens behov av att röra sig och hennes planerade 

aktivitet inte passade ihop. Hon lyckades ändå förmedla de, och fler därtill, matematiska 

begrepp som hon planerat från början. Om hon inte valt att byta strukturen på lärandet utan 

fortsatt aktiviteten som den var tänkt från början hade antagligen inte barnen tagit till sig lika 

många matematiska begrepp som de gjorde. Att kunna läsa av barnen och anpassa sig efter 

dem här och nu anser vi vara att arbeta med nuets didaktik. Detta bekräftas av Jonsson (2013, 

ss. 87-88) som menar att barns lärande sker i större utsträckning om pedagogerna har detta 

förhållningssätt och inte enbart håller fast vid planerade aktiviteter. Vår erfarenhet bekräftar 

att man som pedagog måste vara mycket lyhörd och se till att aktiviteten anpassas efter 

barngruppens behov för stunden.  

Pedagogen som ställs inför barn som uttrycker en ovilja att gå till skogen nöjer sig inte med 

att barnen inte vill. Hon ta aktivt reda på varför barnen inte vill och kommer med förslag till 

både barn och kollegor på hur situationen kan lösas så alla blir nöjda. Hon skriver själv att 

hon kunde tvingat barnen att gå utan att ta reda på vad oviljan grundade sig i. Vi tror att det är 

vanligt förekommande att vuxna bestämmer sig för en planerad aktivitet trots att barnen visar 

sin ovilja. Vad vuxna bestämt kanske inte alltid är det bästa. Förskolans aktiviteter planeras 

trots allt för barn och då anser vi att även barns tankar och önskemål ska värderas högt. Precis 

som Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s. 31) talar om vikten i pedagogernas 

ledarskap, lyfta barnens spontana intressen och ge dem förståelse i vad som sker. De påtalar 

vidare hur viktigt det är att man som pedagog ger barnen utrymme för att medverka och ge 

uttryck för sina idéer.  

Positiv inställning och delad glädje 

Resultatet i studien visar på hur de flesta av pedagogerna hittar lösningar och nya 

arbetsmetoder när de intog en positiv inställning till sitt arbete med barnen. Resultatet visar 

även hur arbetsglädjen ökade när de upplevde att barnen hade roligt och var glada. Enligt vårt 

tycke är ett positivt förhållningssätt en bidragande orsak till att lyckas som pedagog och känna 

tillfredsställelse i arbetet. Ytterligare bidragande faktorer till att uppleva tillfredsställelse i sitt 

arbete som pedagog anser vi vara den delade glädjen man som pedagog upplever tillsammans 

med barnen. Detta bekräftas av Niss (2009, s. 19) som menar att det är varje pedagogs ansvar 

att bygga upp och skapa en god relation med varje enskilt barn. 

När man som pedagog har negativa tankar påverkar detta arbetsglädjen, vilket en pedagog i 

vår studie beskriver. Hon övervägde att lämna yrket i början på sin karriär på grund av att 

hennes förväntningar inte uppfylldes. Genom att tänka om och sänka kraven på sig själv och 

på resultatet i olika aktiviteter återfann hon sin arbetsglädje. Vi kan känna igen oss i hennes 

frustration att inte kunna uppfylla de förväntningar man har hos sig själv. Som 

nyutexaminerad är man, med all rätt, så fokuserad på pedagogiken att andra praktiska hinder 

glöms bort. När detta sen hindrar pedagoger från att uppfylla de förväntningar de från början 
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hade kan besvikelsen och känslan av misslyckande upplevas som stor. De egna kraven måste 

sänkas och anpassas efter vad som är praktiskt genomförbart i verksamheten, anser vi. 

Ekström (2007, s. 171) beskriver i sin studie hur sänkt ambitionsnivå minskade risken för 

stress och arbetsmiljöproblem.  

Flera av pedagogerna i studien vittnar om hur viktigt det är att fokusera på de positiva delarna 

av verksamheten. Alltför ofta anser vi att pedagoger i förskolan tenderar att fastna i 

diskussioner om det som inte fungerar. När man använder sig av Ecers som utvärderings-och 

utvecklingsmetod fokuserar man mest på vad som fungerar och varför. Detta resultat tar man 

sedan med sig in i de situationer som inte fungerar lika bra. Vi har egen erfarenhet av arbete 

med Ecers-pedagoger och anser den vara mycket effektiv.  

I studien ville vi fokusera på pedagogers positiva arbetssätt och metoder och det anser vi att 

resultatet visar.  

Den fenomenologiska ansatsen anser vi har varit till stöd för att få fram resultaten i vår studie 

med hjälp av Giorgios analys modell. Speciellt denna del av innehållet, det positiva, som var 

en del av studiens kärna (Bachelor & Joshi 1993, s. 13). 

Reflektion och utvärdering ger nya arbetsmetoder 

Samtliga pedagoger som deltog i studien kommenterade vid inlämning av material hur nyttigt 

det varit att göra en tillbakablick på en situation där de till en början varit frustrerade för att 

slutligen känna sig nöjd. Även om reflektion och utvärdering skett vid tidpunkten för en del 

av de beskrivna händelserna sågs kanske delar av händelserna med nya ögon så här i 

efterhand. Att både reflektera i grupp och enskilt tycks dock av samtliga pedagoger vara 

utvecklande och nödvändigt för att förbättra sig själv och arbetslagets arbetsmetoder. I de fall 

där verksamhetens problem grundar sig i bristande rutiner nöjer sig ingen av pedagogerna 

med att finna sig i situationen utan lyfter det med sina kollegor. Detta vittnar om en önskan 

och vilja hos pedagogerna att hela tiden förbättra sin arbetssituation. De av respondenterna 

som reflektera över sitt eget handlande i en specifik situation beskriver hur de dragit ny 

erfarenhet av hur de löste situationen och hur viktigt det är för den egna utvecklingen att se till 

sitt eget sätt att lösa situationer som uppstår med barnen i arbetet. Vi som själva är aktiva 

inom barnomsorgen känner väl igen hur viktig reflektion och utvärdering är, men vi känner 

även igen oss i det faktum att inte få tiden att räcka till för detta. Vi anser att oavsett om 

reflektion och utvärdering sker individuellt, i arbetslag eller med hjälp av olika 

utvärderingsmetoder såsom t.ex. Ecers så är den ändå nödvändig. Nödvändig både för att 

utveckla den enskilde pedagogen, hela arbetslag och framförallt verksamheten på förskolan. 

Detta beskrivs även av Pramling Samuelsson och Sheridan (2009, ss. 99-100) hur 

systematiskt kvalitetsarbete bör ses ur flera olika dimensioner; lärardimension, barndimension 

och verksamhetsdimension och samhällsdimension. Vid utvärdering och återblick anser vi att 

samtliga dimensioner tillsammans utgör hur kvalitén och det fortsatta arbetet blir. Även om 

samhällsdimension och verksamhetsdimensionen kan upplevas som för långt ifrån den 

situation man som pedagog kan befinna sig i är de ändå faktorer som påverkar arbetet. Både 

barns och vuxnas perspektiv i en situation är viktig för att de ska få en förståelse för varför det 

gick som det gick och därmed bidrar till utveckling och lärdom för framtida situationer. 

Pedagogerna beskriver i sina berättelser hur den egna utvecklingen och reflektionen sker 
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tillsammans med barnen och kollegor, detta belyser vår teoretiska utgångspunkt där kärnan i 

studien är pedagogers upplevelser (Bachelor & Joshi 1993, s. 16). 

Främja utvecklingen hos enskilda barn eller mindre grupper  

Med hjälp av nya tankesätt och arbetsmetoder beskrivs i studien hur några av pedagogerna 

upplever lugnare barngrupper genom uppdelning till mindre grupper. Studien visar hur en 

barngrupp fylld med konflikter och hög ljudvolym blev lugnare då den delades in i en 

utegrupp och en innegrupp. Detta bidrog till att barnen fick större yta att vistas på och 

konflikterna minskade drastiskt. Detta beskrivs vidare när en barngrupp delas upp för att gå 

till skogen, äldre barn för sig och de yngre för sig. Lärandet som barnen får möta är en svårare 

väg till skogen. De äldre barnen kan gå i rask takt samtidigt som de yngre barnen kan gå utan 

stress i grupp. Alla behöver inte göra allt samtidigt och på samma sätt. Det anser vi vara en 

vanlig fallgrop på förskolan. I många år har alla gått ut, ätit, haft samling samtidigt och fler 

situationer därtill, detta är vanligt förekommande även idag. Studien visar därmed hur viktigt 

det är att våga tänka nytt och se förbi de invanda vanor man lätt tar till sig i vardagen på 

förskolan. Vår studie visar på två barngrupper där uppdelning gav resultat och att 

förändringarna var positiva för barnen och där utvecklingen främjades för dessa barngrupper. 

Kihlbom (2009, ss. 108-109) menar att det ideala borde vara att förskolan gynnar 

utvecklingen hos alla barn men att den i verkligheten kan försvåra utvecklingen hos några få. 

I resultatet framhäver en pedagog hur hon upplever en konfliktfylld känsla hos sig själv av att 

inte vara rättvis när hon enbart ser till det enskilda barnets behov. Hon hänvisar dock till 

styrdokument som styrker hennes agerande. Vi anser att varje situation och dilemma av 

liknande art bör ses ur olika perspektiv. För precis som i fallet som beskrivs ovan så gynnas 

inte endast den enskilde individen i slutändan. Hela gruppen får dra fördel av en lugnare 

matsituation även om det till en början utgått från att lösa situationen för ett enskilt barn. 

Ytterligare en pedagog utgår till en början från ett enskilt barn som har svårt för att anpassa 

sig till gruppens rutiner och därmed upplevs som stökig. Hon upplever att kollegor har ett 

felaktigt bemötande och negativ fokusering gentemot barnet. Att stå upp mot sina kollegor 

och värna om ett enskilt barns utveckling och välmående, som pedagogen gjorde är i våra 

ögon mycket starkt gjort. I vårt tycke är det bättre att trampa på kollegornas vuxna tår, än på 

barnens mer ömtåliga och oskyddade. Pedagogerna som deltagit i Kihlströms (1995, s. 84) 

studie ansåg att deras arbete i första hand innebar följsamhet och respekt för barnen. Genom 

att lösa det enskilda barnets behov och ge det mer stöd än övriga, genererar det i att hela 

gruppen får ett lugnare klimat. 

Fenomenologin som ansats innehåller de empiriska studierna om människors upplevelser som 

bildar tankemönster (Wallén 1996, s. 35). Detta anser vi har bidragit till studiens innehåll av 

viktiga berättelser om hur nya tankesätt och metoder kan hjälpa barnen i förskolan till bättre 

arbetsmiljö. Alla behöver inte göra allt samtidigt! 

Metoddiskussion  
I vår studie har vi använt oss av fenomenologi som ansats och kvalitativ metod med selfreport 

som verktyg. Vi har tidigare varit i kontakt med kvalitativ metod men med intervju samt enkät 

som verktyg. Vi valde därför att tidigt göra en pilotstudie för att få en förståelse för hur 

selfreport fungerade i praktiken. De svar vi fick in gav oss mersmak och inspirerade oss till 
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fortsatt användning av selfreport som verktyg i vår kvalitativa studie. Fördelen med att 

använda sig av selfreport var att respondenterna i lugn och ro kunde skriva ner sina berättelser 

och reflektera över den situation de valde att beskriva. En annan fördel med selfreport som 

verktyg var att datainsamlingen inte krävde samma tid från oss som forskare som exempelvis 

enkät eller intervju hade gjort. Det faktum att vi hade en personlig relation till respondenterna 

tror vi bidrog till att de var engagerade i studien och lämnade in sina svar i tid. Nackdelen 

med metoden var att de berättelser som var kortfattade och mindre utförliga inte kunde 

berikas med mer information utan att i sådant fall utöka studiens genomförande med 

efterföljande intervju, vilket tiden inte tillät. Trots att några få av berättelserna var kortfattade, 

innehöll de ändå användbar information och var viktiga bidrag till vår studie, det var en nyhet 

för oss. Vi trodde först att texterna var oanvändbara på grund av sin storlek. 

Vår personliga relation till respondenterna kan ses som både negativ och positiv. Vi valde att 

göra vårt urval bland personer vi känd på grund av tidspressen. Negativt då vi som forskare 

kan ha en förförståelse för personerna bakom berättelserna och deras arbetsplatser. Positivt 

just på grund av vår förförståelse om detta för att lättare kunna förstå och analysera deras 

berättelser. Vi har försökt att ha distans och inte låta oss påverkas av de för oss kända 

omständigheterna kring våra respondenter. Vår ambition har varit att försöka hålla oss så 

neutrala som möjligt under arbetet med vår studie.  

Vi anser att studien fick ett brett spektra av yrkeserfarenhet där respondenternas 

yrkesverksamma år varierade från nyutexaminerad till lång erfarenhet. Vi såg dock ingen 

skillnad i hur de olika sätten att lösa dilemman berodde på hur lång erfarenhet pedagogerna 

hade. Kanske hade detta visat sig vid djupare informationssökning som efterföljande 

intervjuer med respondenterna. Till en början hade vi även en tanke att se till skillnaden i 

utbildningsgrad men då detta inte blev avgörande valde vi att inte identifiera 

utbildningsgraden i de olika berättelserna. 

Det som var mest tidskrävande var bearbetning och analys av materialet. Vi valde att följa 

Giorgi´s analysmodell som vi upplevde som en väl fungerande och systematisk modell. Vi 

anser att alla de steg som krävdes i analysarbetet bidrog till ett välarbetat material och därmed 

ett tillförlitligt resultat. Med analysmodellen såg vi nya infallsvinklar på empirin och kunde 

bryta ner texterna och studera varje enskild berättelses unika meningsbärare och 

betydelseenheter. 

Vi känner oss nöjda med valet av kvalitativ metod med selfreport som verktyg och kan vid 

eventuella framtida studier tänka oss att använda det igen.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Studiens syfte var att visa på de positiva arbetssätt och metoder som pedagogerna använde sig 

av för att lösa olika dilemman i förskolan. Pedagogerna betonar vikten av att vara 

uppmärksam som pedagog på barnens behov, i barngruppen som helhet samt även det 

enskilda barnets behov och att detta avgör vilken arbetsmetod de väljer. Pedagogerna 

framhäver betydelsen av att vara lyhörd inför barnen i deras vardag på förskolan och att våga 

tänka nytt.  
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I studien kan man tydligt se hur reflekterande pedagogerna är i sin yrkesroll. Några av 

pedagogerna har gett exempel på tillfällen och situationer då de själva eller hela arbetslag 

fastnat i dåliga rutiner eller vanor där reflektion, utvärdering och nytänkande inte minst, varit 

en bidragande orsak till förbättring. Flera av pedagogerna uttrycker hur viktigt det är att vara 

flexibel i det pedagogiska arbetet med barnen. Studien visar hur nya rutinförändringar 

påverkade verksamheten positivt efter att arbetslaget reflekterat över den kritiska situationen 

som pågick. Nytänkande efter reflektion bidrog till utveckling för hela barngruppen och deras 

lärandemiljö förbättrades. Det som konstateras i studien är vikten av att pedagogerna lyssnar 

in barnen och tar vara på deras intressen och åsikter. Det bidrog till att de barn som beskrivs i 

studien kände en delaktighet, blev koncentrerade och fick den stimulans som väl behövdes för 

deras fortsatta utveckling och lärande. Pedagogerna visar i studien att det är av stor betydelse 

hur de förhåller sig till barnen inför en aktivitet och i verksamheten i stort. Det har 

framkommit att reflektion över det egna arbetet och verksamheten har stor betydelse för hur 

barnens lärandemiljö och utveckling påverkas.  

Studien visar hur viktig pedagogernas positiva inställning och glädje är i arbetet tillsammans 

med barnen. Det som konstaterades var att det bidrog till ökad arbetsglädje hos personalen, 

ökad glädje, stimulans och lärande hos barnen. Den positiva inställningen hos pedagogerna 

bidrog till att ett temaarbete utvecklades, en grupp med äldre barn återfann sin vilja och glädje 

att gå till skogen. Lärandet och glädjen bland barnen ökade även då en annan pedagog avbröt 

en aktivitet som inte fungerade för barngruppen och introducerade en ny. Det framkom även 

att arbetsglädjen ökade när fokus lades på det som fungerade i barngruppen, såg möjligheter 

och utgick från barnens intressen. Slutligen visar studien att när barnen uttrycker sin glädje 

blir arbetsmiljön för pedagogerna lustfylld och förutsättningarna för lärandet hos barnen ökar.  

Vi hade även en förhoppning om att de utvalda pedagogerna skulle bidra med olika förslag på 

val av arbetsmetoder som vi själva senare kunde få användning av i vår pedagogiska 

verksamhet. Denna förhoppning uppfylldes och vi anser att materialet kan användas av oss 

personligen och andra pedagoger, som ett hjälpmedel för att finna nya tankesätt och 

arbetsmetoder.  
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Slutsatser  
Utifrån syftet har det framkommit arbetssätt och metoder för att lösa dilemman i förskolan. 

Dessa olika sätt och metoder har vi valt att punkta upp nedan för att få en överblick över 

resultatet. Det finns ingen inbördes rangordning då vi anser att alla delar är lika viktiga i det 

pedagogiska arbetet med barnen.  

 Positivt förhållningssätt 

 Positiv inställning till arbetet. 

 Reflektion över det egna pedagogiska arbetet. 

 Systematisk reflektion och utvärderingsarbete. 

 Nytänkande efter reflektion. 

 Flexibilitet i sitt arbete. 

 Uppdelning av stora barngrupper till mindre, alla behöver inte göra allt samtidigt. 

 Val av arbetsmetoder efter barngruppens och enskilda barns behov. 

 Att utgå från barnens intresse, respektera dem och lyssna på deras åsikter, tankar och 

önskemål. 

Dessa slutsatser anser vi vara ett viktigt resultat för vår studie och för den pedagogiska 

yrkesrollen som innebär att en god pedagog främjar barns utveckling och lärande. Vi vill här 

särskilt lyfta fram vikten av självreflektion. Har jag ett positivt förhållningssätt? Är jag 

flexibel? Utgår jag från barngruppens behov? Det skadar inte att kontinuerligt reflektera över 

sin egen pedagogiska roll i yrket då vi sett tydliga tecken på hur lätt det är att fastna i dåliga 

rutiner.  

 

Förslag till vidare forskning  

När studien påbörjades hade vi en tanke om att ta hänsyn till olika utbildningsgrad hos 

deltagarna i undersökningen. Vid analys av den insamlade empirin kunde vi inte urskilja 

några olikheter som tenderade att bero på utbildningsgrad. Till en början var tanken att 

barnskötare och förskollärare skulle delta, istället bestod deltagarna av förskollärare och en 

grundskollärare. Kanske hade det framträtt en skillnad om barnskötare funnits med i gruppen 

av respondenter och detta skulle kunna vara intressant att undersöka vid fortsatt forskning. 

Slutligen kan vi konstatera att valet av pedagoger som tillfrågades till att delta i 

undersökningen endast bestod av kvinnor. Ett annat undersökningsområde som kan vara 

intressant är hur män som arbetar inom förskola hittar lösningar på pedagogiska dilemman, 

finns det möjligen skillnad i hur män och kvinnor ser på olika situationer och finner 

lösningar?  
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Tack! 

Vi vill tacka de respondenter som ställde upp med sina personliga berättelser, utan dem hade 

inte studien varit genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare Annika Malm vid högskolan 

i Borås för hennes tid och stöd.  

Slutligen vill vi tacka alla de övriga studiekamrater i vår klass som under hela studietiden 

varit en glädjekälla och inspiration.  
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Bilaga 1 

 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter vid högskolan i Borås som 

skriver på vår kandidatuppsats.  Uppsatsen kommer att handlar 

om pedagogers arbetsmetoder och tankar kring sin yrkesroll i 

dagens förskola. Vi vill fokusera på de positiva upplevelserna 

och val av arbetsmetoder.  

 

Vår undersökning bygger på en forskningsmetod som kallas 

för selfreport. Det innebär att du som deltagare med egna ord 

skriver ner just dina tankar kring detta i ett brev till oss. 

Eftersom vi inte är närvarande när du besvarar våra 

frågeställningar är det viktigt att du svarar så tydligt och 

beskrivande som möjligt. 

 

Ditt svar kommer endast att läsas av oss som gör studien och 

behandlas enligt de etiska principer som krävs inom forskning. 

Det innebär att du är anonym och din skrivna selfreport 

hanteras konfidentiellt. Du kan när som helst avbryta din 

medverkan men vi hoppas att du vill vara med och bidra med 

just dina erfarenheter. 
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Bilaga 2 

 
Selfreport 

 

Pedagogers inställning till sin yrkesroll tror vi har stor betydelse för hur man hantera olika 
pressade situationer man möter i sitt arbete.  
 

 Inled gärna din berättelse med hur länge du arbetat och vad du har för utbildning. 
 I din text vill vi att du så tydligt som möjligt beskriver en konkret situation i 

barngruppen. En situation där du till en början kände frustration men där ditt val 
av arbetsmetod bidrog till att du i slutändan upplevde en känsla av 
tillfredsställelse.  

 Utveckla och förklara valet av arbetsmetod. 
 

Försök begränsa din berättelse till max 2 dataskrivna A4-sidor, eller 4 handskrivna sidor.  
Vi vill ha ditt svar senast måndag den 17 februari.  
 

Vid eventuella frågor är du mycket välkommen att kontakta oss. 
Malin Elverius           0735-XXXXXX        
Anneli Rasmussen    0766-XXXXXX   
 

 


