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Förord 

Jag vill tacka de anställda barnskötarna och förskollärarna som ställt upp med att delge sina 

beskrivningar av situationer i förskolan. 

Jag vill också tacka handledarna Vaike Fors och Mattias Nilsson för kommentarer och tankar. 

Men även ett tack till mina kurskamrater som delat med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper. 

Att göra en uppsats tar tid och kraft utan min familj, vänner och sambons positiva stöttande 

och uppmuntran hade uppsatsen aldrig varit möjlig att genomföra.  

Så ett stort tack till er alla som har gjort det möjligt för mig att genomföra denna uppsats ni är 

guld värda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på anställda förskollärare och barnskötares beskrivningar 

av situationer i förskolan tillsammans med barn i åldern 1-3. I studien undersöktes också om 

anställda barnskötare och förskollärares beskrivningar av situationer kunde härledas till 

utbildning, ålder eller antal år i yrket. 

För att ta reda på de anställda förskollärarnas och barnskötarnas beskrivningar av situationer i 

förskolan genomfördes en kvalitativ undersökning i form av samtalsintervjuer. 

Utifrån de anställda barnskötarnas och förskollärarnas beskrivningar framkom det att de 

anställda förskollärarnas beskrivningar i större utsträckning än de anställda barnskötarnas var 

grundade i den vetenskapsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006). Detta genom att de bland 

annat beskrev teorier om lärande och utveckling vilket inte de anställda barnskötarna gjorde. 

De anställda barnskötarnas beskrivningar var däremot i större utsträckning än de anställda 

förskollärarnas beskrivningar grundade i den erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 

2006). Detta genom att de fokuserade på att själva vilja lära av situationer i praktiken vilket 

inte de anställda förskollärarna beskrev. 

Studien visade att de yngre anställda i större utsträckning än de äldre fokuserade på barnet 

genom att bland annat enbart vilja samtala om barnet i arbetet på förskolan. De äldre anställda 

som har arbetet längre än de yngre i förskolan såg istället mönster och reflekterade genom 

frågor som Vad? Hur? och Varför? vilket visar på att de som arbetat en längre tid i förskola 

och var äldre i större utsträckning än de yngre som arbetat en kortare tid i förskola gav uttryck 

för kunskapsmodellen know- how (Selander, 2006).  

Skillnaderna mellan de anställda barnskötarna och förskollärarna kunde bland annat härledas 

till utbildningsbakgrund, ålder och antal år i yrket. 
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1. Inledning 

Under tidigare praktikperioder på högskolan vid utbildning till lärare mot de yngre åldrarna, 

har jag samtalat med anställda förskollärare. De har då menat att det finns skillnader i hur de 

två yrkesgrupperna barnskötare och förskollärare tänker i situationer i förskolan, tillsammans 

med barn i åldern 1-3. Detta gjorde att jag började fundera över på vilket sätt en utbildning till 

lärare på högskolan påverkar individens sätt att tänka och handla i förskolan. 

 

Då jag studerade tidigare forskning inom området barnskötare och förskollärare visade bland 

annat Söderlund – Wijks (2006) studie att barnskötare som utbildar sig till förskollärare tänker 

annorlunda. Davies (1996) menar att förskollärare är säkrare än barnskötarna på vad de ska 

göra, förklara målen för verksamheten samtidigt som de även i större utsträckning har kontakt 

med människor som hjälper personalen med sådant som har med verksamheten att göra. 

 

Mot bakgrund av den tidigare forskningen och samtal med anställda förskollärare blev det 

intressant att studera skillnader mellan anställda barnskötare och förskollärares beskrivningar 

av situationer i förskolan. Detta för att se om skillnader mellan de två yrkesgruppernas 

beskrivningar kan säga något om betydelsen av utbildning, ålder eller antal år i yrket. 

 

Som blivande lärare anser jag att detta är en undersökning som är relevant för mig själv och 

för andra verksamma i förskolan. Detta eftersom jag i min framtida yrkesutövning kommer att 

arbeta tillsammans med olika yrkesgrupper inom förskola eller skola som alla har olika 

utbildning, ålder och arbetat olika länge.  

  

Centrala begrepp: Barnskötare, förskollärare, förskola, kunskap, erfarenhet, utbildning, teori 

och praktik. 
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera anställda förskollärare och barnskötares beskrivningar av 

situationer i förskolan tillsammans med barn i åldern 1-3 för att se ifall dessa kan säga något 

om skillnader mellan de två utbildningsgruppernas förhållningssätt till yrket. 

 

Frågeställningar 

 På vilka kvalitativt skilda sätt beskrivs situationer i förskolan av anställda? 

 Hur relaterar dessa beskrivningar till faktorer som utbildningsbakgrund, ålder och år i 

yrket? 
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3. Bakgrund 

Avsnittet tar upp begrepp som är relevanta för arbetet genom ett resonemang om teori och 

praktik. Med syfte att skapa förståelse kring vilka skillnader som kan finnas mellan anställda 

barnskötare och förskollärare, för att sedan går vidare med beskrivningar av hur kunskap kan 

utvecklas. Syftet där är att koppla dessa till analysen för att se vad kvalitativt skilda 

beskrivningar av situationer i förskolan kan bero på. Sist ges en inblick i den tidigare 

forskning som gjorts inom området barnskötare och förskollärare.  

3.1 Teori och praktik 

Linnér och Westerberg (2001) har gjort en intervjustudie vilken handlar om hur 

lärarutbildningen har påverkat blivande lärare, där de tar upp utbildning och erfarenhet. I 

studien diskuteras förhållandet mellan teori och praktik. Författarna menar att teori var något 

som tidigare ansågs behövas för att utöva praktiken, medan teori och praktik idag har blivit att 

ses som mer bundna av varandra. De skriver vidare att det tidigare har varit en slags kamp om 

teori eller praktik lär mest. Forskarna anser att det krävs teori för att utvecklas i praktiken 

medan lärare anser att kunskap lärs bäst i praktiken. Författarna menar att teori och praktik 

hänger ihop och att det ena inte skulle vara bättre än det andra. De tar upp teorins praktik 

vilket innebär att lära teori som handlar om verkligheten och som går att använda ute i 

arbetslivet. Kunskap kan även fås genom praktikens teori vilket innebär att individen i en 

situation handlar utefter vad hon eller han har för kunskaper i huvudet som nåtts genom 

situationer individen tidigare varit med om. Det kan exempelvis vara tidigare erfarenheter av 

liknande situationer, medan teorins praktik handlar om kunskaper som fåtts genom utbildning. 

Författarna menar att studenter som gått på lärarutbildningen och tidigare inte varit med om 

situationer som händer i en verksamhet inte har praktikens teori utan teorins praktik. De 

menar också att individen kan ha kunskaper inom teorins praktik samtidigt som de inte 

handlar efter detta då situationen kräver något annat. Resonemanget om teori och praktik 

anser jag viktigt för studiens syfte eftersom det kan ge en bild av vad skillnader mellan 

förskollärare och andra yrkeskategorier i förskolan kan bestå av nämligen teori och praktik.  

3.2 Kunskap 

Det finns olika sätt att se på hur kunskap i ett yrke utvecklas. Linnér och Westerberg (2001) 

skriver att kunskaper människan tillägnar sig i vardagen kan ses som en teori, då författarna 

kallar detta för praktiskt teori. Författarna menar även att då individen tar sig an ett problem i 

praktiken är kunskapen grundad i den erfarenhetsbaserade kunskapen.   
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Rolf (2006) skriver att det finns tre olika kunskapsmodeller i ett yrke där teori och praktik kan 

delas in i:  

 Den erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen vilken innebär att erfarenhet ses som 

kunskap genom praktik. Kunskap som omedvetet kommit då individen vistats i den 

praktiska verkligheten, genom handlingar i olika situationer. Detta kan beskrivas som 

”tyst kunskap” enligt Enö (2005). 

 Den andra kunskapsmodellen är den vetenskapsbaserade vilken innebär att teorier och 

modeller ses som kunskap. Teorierna ses som något som ger en kraftigare förståelse 

kring något specifikt mer än vad erfarenhet gör.  

 Den sista kunskapsmodellen är den procedurbaserade modellen som innebär att 

individen tror att kunskapen om något, finns i regler eller värderingar även kallade 

”procedurer” som är beroende av en specifik situation. Detta innebär att kunskapen 

varken ses som erfarenhetsbaserad eller vetenskapsbaserad utan som en blandning 

mellan teori och praktik. De kunskaper som nås genom procedurer kan utvecklas 

vidare hos individen genom reflektion tillsammans med andra eller dig själv. 

 

I detta arbete kommer jag att utgå från dessa tre kunskapsmodeller i analysen av 

förskollärares och barnskötares sätt att beskriva olika situationer i förskolan. Detta för att 

ställa mig frågan om representanter för dessa yrkesgrupper hör hemma i olika 

kunskapsmodeller och vad det får för betydelse för förskolepraktiken? 

Det tillkommer också en fjärde kunskapsmodell som uttrycks av Selander (2006) som know - 

how.   

 

 Selander (2006) menar att det i olika yrken finns en slags kunskap som kallas för 

know- how. En kunskap som för individen innebär att kunna reflektera och se mönster 

i det som händer i verkliga situationer i vardagen. 

 

På ett teoretiskt plan kan man se att de olika yrkeskategoriernas utbildning bygger på olika 

kunskapsmodeller genom teori eller praktik. 

 

Linnér och Westerberg (2001) skriver att kunskap kan nås genom yrkesspråket som kan 

tillägnas genom att vistas i praktiken på arbetsplatsen. Författarna menar att tillgången till 
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yrkesspråket gör det möjligt att samtala om tankar och reflektioner med andra människor, och 

att det då ger djupare kunskaper inom yrket. Därmed menar de att kunskap är något som 

uppstår tillsammans med andra människor i olika kontexter. Kunskap om ett yrke kan alltså 

nås genom erfarenhet inom yrket. Samtidigt behöver en individ som har många års erfarenhet 

inom ett yrke inte ha mer kunskap än någon som har några års erfarenhet då det är kvaliteten 

på kunskapen som räknas. 

3.3 Förskollärare  

Ett av de centrala begrepp som har betydelse för mitt arbete är förskollärare och deras 

utbildning. Lärarutbildningen (2010) skriver om behörighet och menar att för att få behörighet 

att arbeta i förskolan krävs minst 210 högskolepoäng. På högskolan kan studenten välja att 

studera enbart till förskollärare eller lärare med inriktning mot de yngre åldrarna. En 

inriktning till enbart förskollärare ger kompetens att arbeta i förskola, medan en lärare med 

inriktning mot de yngre åldrarna får kompetens att arbeta från förskolan till femte klass. 

Lärarutbildningen eller förskollärarutbildningen har tre utbildningsområden där det första är 

allmänt utbildningsområde på 90 högskolepoäng, som är obligatoriskt för alla. Det finns 

inriktningar på 60-120 högskolepoäng vilka är studier i individuella ämnen som är olika för 

alla som studerar. Det sista är specialiseringar om minst 30 högskolepoäng som har syfte att 

låta studenten intressera sig för något ämne och fördjupa sig i. Förskollärarutbildning och 

lärarutbildningen med inriktning mot yngre åldrar har verksamhetsförlagd utbildning där 

praktik i förskola, skola eller fritidshem ingår. Syftet med den verksamhetsförlagda 

utbildningen är att omsätta teorier som lärts på högskolan i praktiken ute i verksamheterna 

tillsammans med barn och övrig personal. Enligt Linnér och Westerberg (2001) utgör den 

verksamhetsförlagda utbildningen den del då studenten får chansen att reflektera över frågor 

som Hur? Vad? och Varför? Författarna menar att då studenterna reflekterar kan de skapa nya 

sätt att se eller praktisera saker i verkligheten, till exempel genom att reflektera kan ett 

misstag bli något positivt att lära sig av.   

 

Linnér och Westerberg (2001) skriver till exempel att det finns kunskaper som utmärker en 

lärare efter utbildning på högskolan. Kunskaper som att göra flera saker samtidigt, att ha 

mycket kunskaper om ett ämne, ha många strategier att använda sig av i situationer, reflektera 

över det man gör, ha engagemang för arbetet, empati för andra människor och förmåga till att 

leda andra människor. 
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Kihlström (1995) skriver om vad förskolläraryrket innebär och har bland annat kommit fram 

till att de förskollärare som har arbetat ett tag och har en äldre förskollärarutbildning påverkar 

nya förskollärare. De äldre påverkar de yngre eftersom den äldre förskollärarutbildningen 

fokuserade mer på förhållningssätt än mål och metod för verksamheten ute på förskolorna. 

Detta gör att de nya lärarna anpassar sig efter de äldre. Författaren menar vidare att 

lärarutbildningen idag innehåller mycket teoretisk kunskap att reflektera över och studenter 

vill ha mer praktisk kunskap att använda sig av då de kommer ut och arbetar. Selander (2006) 

skriver om att teorierna som ges i lärarutbildningen är nödvändiga för att förstå varför 

individen bör handla på ett visst sätt och inte ett annat. Nödvändigt eftersom det skulle vara 

omöjligt att göra något i praktisk handling utan att ha kopplat till någon teori. Mot bakgrund 

av det ovan bygger lärarutbildningen enligt mig till största delen på den vetenskapsbaserade 

kunskapsmodellen (Rolf, 2006) eftersom det i lärarutbildningen ges kunskaper i form av 

teorier som sedan praktiseras i praktiken. 

3.4 Barnskötare 

Ett annat centralt begrepp för mitt arbete är barnskötare och vad deras utbildning innehåller. 

Enligt arbetsförmedlingen (2010) har en utbildad barnskötare gått en utbildning på barn och 

fritidsprogrammet på gymnasiet i tre år. En anställd barnskötares arbetsuppgifter är att ge 

omsorg, säkerhet, se till att alla barn får vara med och leka och se till att barn ska få den 

uppmärksamhet de behöver då de vistas i förskolan. Förskolläraren och barnskötaren hjälps 

tillsammans åt med uppgifter som ingår i arbetet på en förskola med barn. Barnskötarna 

hjälper barnen att utveckla sin egen fantasi genom olika aktiviteter som planeras enskilt eller 

tillsammans med andra anställda. Föräldrakontakt är en viktig del i arbetet för barnskötaren 

för att ge information om hur barnen fungerar med bland annat andra barn. 

 

Skolverket (2009) menar att en utbildning på barn och fritidsprogrammet ger kunskaper för att 

arbeta med pedagogik och att leda en grupp eller enskilda individer inom området förskola 

eller fritidshem. Under utbildningen ges även kunskaper om lärande, utveckling, 

kommunikation och om att möta människor som har olika behov. Utbildningen är upplagd så 

att de som väljer barn och fritidsprogrammet studerar teoretisk kunskap i skolan. Den 

teoretiska kunskapen testas sedan praktiskt på varandra i klassen, för att sedan genomföra den 

i en förskola eller fritidshem i praktiken. Det ingår också 15 veckors praktik ute i en förskola 

eller på ett fritidshem. Enligt mig placeras barnskötarutbildningen mestadels in i den 
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erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006) eftersom de studerande lär sig teorier 

som de testar i praktiken och däri når kunskap. Där teorierna inte enbart testas under praktik 

ute på förskolorna eller fritidshemmet utan även i klassrummet under utbildning på 

gymnasiet. 

 

Förskollärarutbildningen bygger enligt mig främst på den vetenskapsbaserade 

kunskapsmodellen (Rolf, 2006) då studenterna lär sig teorier och modeller innan de går ut i 

praktiken. För att sedan praktisera dessa under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Barnskötarutbildningen bygger mer på den erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 

2006) då de studerande praktiserar teorin i verkligheten både på varandra i skolan och under 

praktik i förskola eller fritidshem. De olika utbildningarnas skilda sätt att se på hur kunskap 

utvecklas nämligen genom teori eller praktik kan enligt mig eventuellt skapa skillnader i 

praktiken. Vilket även studiens syfte grundar sig på, om det genom att studera anställda 

barnskötare och förskollärares beskrivningar går att urskilja skillnader mellan de två 

yrkeskategorierna. Skillnader baserade på utbildningsbakgrund, ålder och år i yrket. Nedan 

beskrivs därför tidigare forskning inom området barnskötare och förskollärare. 

3.5 Tidigare forskning 

Enligt Söderlund- Wijk (2006) som gjort en kvalitativ studie bland barnskötare som utbildar 

sig till förskollärare, leder utbildning på högskolan till ett annat sätt att se på barnet och 

förhålla sig till det. Eftersom den studerande genom utbildning på högskolan tillägnar sig ett 

annat sätt att tänka. Innan barnskötarna i studien utbildade sig till förskollärare fokuserade de 

på att lära barnet det som behövs inför framtiden. Barnskötarna såg inte alla situationer i 

förskolan som sådana där barn lär som exempelvis vid lek eller omsorgssituationer. Under 

utbildningen menar de medverkande i studien att de ser att barnet lär av sig självt och vid alla 

situationer i förskolan samtidigt som de även menar att de tar tillvara på barnens tankar. De 

reflekterar mer över frågor som Vad? Hur? och Varför?  Däremot visar studien att det inte 

finns några skillnader i vilka arbetsuppgifter barnskötare respektive förskollärare har, utan det 

som skiljer de två yrkeskategorierna åt i praktiken är lön, tid att arbeta och status.  

 

Enö (2005) har gjort gruppintervjuer tillsammans med barnskötare och förskollärare i syfte att 

undersöka hur det kan skapas delaktighet, kommunikation och utveckling av kunskap då 

individen får bekräftelse. Författaren beskriver kultur som innebär allt som människan gör och 
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detta menar hon frambringar människans utveckling. Författaren menar att varje människa har 

en egen och speciell formad bakgrund som utgjorts av bland annat regler, klass, kön och 

erfarenheter vilket förklarar människans unika kunskaper vilka påverkar uttryck, handlingar, 

förhållningssätt, tankar, normer och värderingar. Alltså menar Enö (2005) att människan 

utvecklas tillsammans med andra människor i kollektiva och individuella kontexter. Samtidigt 

som det blir allt svårare för anställda barnskötare och förskollärare att utvecklas i de 

kollektiva kontexter arbetslaget tillsammans utgör i förskolan, vad gäller samtal med varandra 

på grund av nedskärningar och besparingar. Forskningen visar att det inte finns några 

skillnader i hur situationer uppfattas beroende av om de anställda i förskolan är utbildade 

barnskötare eller förskollärare, utan att skillnader istället beror på vilka regler som gäller i 

verksamheten där de arbetar och av tidigare upplevelser. 

 

Davies (1996) har i sin avhandling studerat arbete kring omsorgsarbete bland barnskötare och 

förskollärare genom observationer och intervjuer. Hon menar att förskollärare är säkrare än 

barnskötarna på vad de ska göra, förklara målen för verksamheten för andra människor 

samtidigt som de även i större utsträckning har kontakt med människor som hjälper 

personalen i förskolan med problem som kan uppstå. Författaren tar upp omsorgsbegreppet 

och menar att det i förskolan innebär att först och främst se till barnets intressen, visa 

förståelse för barnet, flexibilitet för vad som ska göras, kärlek, tillgivenhet och bry sig om 

barnet.  

 

Davies (1996) skriver vidare om att barnskötare och förskollärare förut hade olika 

arbetsuppgifter. Där barnskötarna tog hand om omsorgen för barnet medan förskollärarna 

hade hand om pedagogiken. Barnskötarna och förskollärarnas arbetsuppgifter är inte längre 

uppdelade utan de anställda barnskötarna och förskollärarna har samma uppgifter att utföra i 

förskolan. Skillnaden mellan barnskötare och förskollärare som är kvar sen förut är idag lön 

och utbildning. 

 

Kihlström (1995) har i sin forskning studerat förskolläraryrkets betydelse och har kommit 

fram till att det som utmärker en förskollärare är att de har flera mål i en aktivitet. Vilket 

innebär att de är medvetna om att barn lär flera olika saker i en situation i förskolan. 

Författaren menar även att det finns tre olika uppfattningar bland förskollärare av vad fokus i 

en aktivitet bör vara på. Det första är att ta hand om barnen, vilket innebär att förskollärarens 
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fokus är att barnen ska trivas i förskolan vad barn lär är inte det viktigaste i en aktivitet. Det 

andra och det som var vanligast att förskollärarna i studien lade fokus på var att utveckla, 

vilket innebar att förskollärarna såg en aktivitet som en hjälp i att utveckla bland annat barns 

självkänsla, identitet, finmotorik och grovmotorik. Det sista som förskollärarna lade fokus på 

var att lära under aktiviteten. Där själva aktiviteten stod i centrum för att lära nya kunskaper 

för livet. 

 

Kihlström (1995) skriver vidare i sin forskning att de förskollärare som tillfrågats ansåg att de 

speciella kunskaper som en förskollärare har är att utgå från individen då planering av en 

aktivitet sker, samt sysselsätta och att skapa uppgifter där barnen kan känna att de lyckas. Hon 

skriver vidare om att förskollärarna ofta glömmer bort vad som är målet med verksamheten i 

förskolan. Istället fokuserar de mer på sig själva genom sitt eget förhållningssätt för att det ser 

bra ut inför exempelvis föräldrar eller andra kollegor. 

 

Hensvold (2003)  har studerat hur förskollärares pedagogiska arbete ser ut fyra år efter deras 

examen och hur lärarutbildningen har påverkat dem. Studien kom bland annat fram till att 

förskollärarnas tankar kring barnen var formade av lärarutbildningen genom att de lägger 

tonvikten på att utgå från barnen och deras egna kunskaper. Förskollärarnas handlande 

beskrivs genom att de stöttar barnen i den dagliga verksamheten och är närvarande i deras lek. 

Studien visade även att lärarutbildningen har gett förskollärarna en ny barnsyn med fokus på 

vad barnet kan. Ett förhållningssätt som innebär att förskolläraren stöttar barnen i exempelvis 

lek, vilket även handlar om planering av lek. 

 

Elliots, et al. studie (2003) har studerat förskolepersonal med hög och låg utbildning. De 

skriver om att en förskola med högre utbildad personal ger högre kvalitet. Där gör barnen mer 

framsteg genom att den högre utbildade personalen engagerar barnen mer i aktiviteter med 

högre intellektuell utmaning. De personer med högre utbildning löser också konflikter genom 

att prata med barnen och de med lägre utbildning kommer oftare med kortare svar som 

exempelvis sluta. Samtidigt visar studien att de personer som har lägre utbildning är bättre 

pedagoger då de är tillsammans med de högre utbildade. 
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3.6 Sammanfattning 

Uppenbarligen finns det skillnader i upplägget på utbildningar som bygger på olika 

kunskapsmodeller. Förskollärarutbildningen bygger enligt mig på den vetenskapsbaserade 

kunskapsmodellen (Rolf, 2006) där teori och modeller studeras först för att sedan praktisera. 

Samtidigt som barnskötarutbildningen enligt mig bygger på den erfarenhetsbaserade 

kunskapsmodellen (Rolf, 2006) där studenterna övar i praktiken i deras skola. För att sedan gå 

ut i verksamheter som förskola och fritidshem för att praktisera det som de tidigare övat på. 

Forskning har visat på att utbildningen ger skillnader i förhållningssätt till yrket bland annat 

genom ett annat sätt att förhålla sig till barn och aktiviteter i förskolan (Hensvold, 2003). Jag 

vill nu studera hur dessa skillnader tar sig i uttryck i de anställda barnskötarna och 

förskollärarnas sätt att tala om sin verksamhet och även hur utbildningsbakgrund, ålder och år 

i yrket spelar in i de kvalitativt olika sätten att beskriva situationer i förskolan. 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer jag att skriva om den metod jag inspirerats av. Jag kommer även att 

beskriva vilket urval jag haft för undersökningen då det gäller kriterier och val av 

undersökningspersoner och genomförandet av studien. 

4.1 Etnografi och Datainsamling 

Enligt Fangen (2005) är etnografi en stil där forskaren ser situationer som händer eller har 

hänt, samtidigt som forskaren också kan samtala och delta i den miljö han eller hon befinner 

sig i för att förstå människors åsikter. Författaren menar även att forskaren i en etnografisk 

undersökning måste vara öppen för vad som händer runt omkring i den miljön han eller hon 

befinner sig i för att se vad som händer. Detta styrks av Alvesson och Sköldberg (2008) och 

Kullberg (1996) som menar att metoderna i en etnografisk studie kan vara olika, detta genom 

att arbeta med observationer, intervjuer och samtal. Enligt Kullberg (1996) är det inom 

etnografin centralt för forskaren att förstå en individs kunskap genom att på något sätt se 

individens erfarenheter och försöka förstå dessa. Författaren menar vidare att etnografin från 

början kommer från antropologin som handlar om kunskapen om människor. Då etnografin 

kom att utgöra antropologens verktyg för att nå fram till de frågeställningar som finns i en 

specifik studie. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar var avgörande vid val av metod. Då syftet med 

uppsatsen var att låta personer anställda som barnskötare och förskollärare beskriva 

situationer i förskolan för att se om det kan säga något om skillnader mellan dessa 

yrkesgrupper, blev valet att inspireras av etnografin. Forskningsmetoden i detta arbete bygger 

på att samtala om situationer genom samtalsintervjuer och vara tillsammans med 

undersökningspersonerna i deras naturliga miljö. Enligt Kullberg (1996) förekommer samtal 

hela tiden under undersökningens gång där samtalen blir som mindre intervjuer om 

följdfrågor ställs till undersökningspersonen. Mot bakgrund av det ovan och studiens syfte 

blev metoden en form av samtalsintervjuer och då en samtalsintervju skedde ställde jag öppna 

frågor som. Hur ser du på situationen? För att utifrån det ställa följdfrågor beroende av vad 

undersökningspersonen svarade. Kullberg (1996) menar att öppna frågor är något som kan 

utgöra ramen för en etnografisk undersökning. 
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I denna undersökning genomfördes samtalsintervjuer utifrån ramen (Se bilaga 1) för arbetet. 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att etnografins fokus ligger på att se vad som händer i 

miljön där undersökningen genomförs samtidigt som det också måste finnas en viss 

strukturering för att kunna se något.  

 

Den naturliga miljön i denna undersökning innebär förskolan tillsammans med barnen där de 

deltagande i studien arbetar. Samtalsintervjuerna i studien handlar om situationer som händer 

medan jag är i förskolan, situationer som tidigare hänt eller kan hända. De situationer som 

händer medan jag är i förskolan samtalas om då jag och undersökningspersonen ser på. 

Samtalsintervjuer om situationer som tidigare hänt eller kan hända samtalas då det ges tillfälle 

och då jag och undersökningspersonen sitter ned i den naturliga miljön. 

 

Samtalsintervjuerna kan ses som halvstrukturerade eftersom jag hade en ram (Se bilaga1) att 

gå efter samtidigt som jag var öppen för andra samtal som kunde uppstå om situationer. 

Samtal som jag därmed ansåg relevanta för studiens syfte och frågeställningar. De har också 

varit halvstrukturerade eftersom jag har ställt en fråga och sedan utifrån vad 

undersökningspersonen svarat ställt följdfrågor.  

 

Min egen forskarroll i undersökningen har varit att komma till förskolan där undersökningen 

äger rum med en öppenhet inför om empiri samlas in genom samtalsintervjuer om situationer 

som händer, hänt eller kan hända. Att vara öppen för att se situationer och öppen för vad som 

samtalas om kan liknas vid det Kvale och Brinkman (2009) menar då de beskriver resenären.  

Resenären som går in i en miljö för att samtala om situationer som sker vid 

undersökningstillfället med andra människor. Kullberg (1996) skriver att forskaren i de olika 

situationer som undersöks måste inta ett specifikt perspektiv som handlar om att se situationer 

genom den tänkta undersökningspersonens perspektiv eftersom det är han eller hon som ger 

information till forskaren om det som är tänkt att undersökas. 

 

Kullberg (1996) menar att om forskaren intar en roll för att upptäcka något är det viktigt att 

arbeta med kvalitativa data, där kvalitativa data innebär att forska om problem. I denna studie 

är syftet att upptäcka beskrivningar hos en mindre grupp av människor och därmed är detta 

kvalitativ empiri som samlas in. Kullberg (1996) skriver om att den kvalitativa ansatsen inom 

etnografin innebär att se människan som en egen individ och som gör det som är bäst för 
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henne eller honom. Författaren menar vidare att det som människan gör även kontrolleras av 

henne eller honom och kunskap blir till då individen möter omgivningen. I denna studie 

innebär kunskapen hos undersökningspersonerna något som skulle kunna nås genom teori, 

praktik eller genom en blandning av dessa (Liner & Westerberg, 2001) vilket jag tidigare tagit 

upp i uppsatsen och detta kan enligt mig jämföras med det Kullberg (1996) menar att kunskap 

blir till genom att möta omgivningen. Där kunskaper genom teori möter omgivningen genom 

att individen tillägnar sig teorier om verkliga situationer medan individen genom praktisk 

kunskap möter människor i omgivningen och lär av det. Innan studien gick jag in med 

inställningen att beskrivningar av de anställda barnskötarna och förskollärarna skulle kunna 

komma från teori, praktik eller en blandning av dessa. 

 

Under tillfället för undersökningen ställde jag frågor som var lika för alla 

undersökningspersoner som deltagit i studien. Frågor som handlade om ålder, 

familjeförhållanden, utbildning, hur länge de anställda arbetat i förskolan och vilken typ av 

anställning de har. Att ställa dessa allmänna frågor valdes mot bakgrund av studiens syfte och 

frågeställningar som är att ta reda på om de beskrivningar som kommer fram av de anställda 

barnskötarna och förskollärarna kan relateras till utbildning, ålder eller antal år i yrket. Vilket 

skulle kunna liknas med en kortare intervju eftersom Kvale och Brinkman (2009) menar att en 

intervju är strukturerad och går till så att intervjuaren frågar undersökningspersonen om frågor 

där innehållet handlar om samma saker.  

4.2 Urval 

I undersökningen ingår fyra undersökningspersoner vilka valdes utifrån olika kriterier, som 

var olika utbildning, olika ålder, ha arbetat olika länge inom förskolan och att dessa ska arbeta 

med barn i åldern 1-3. Kriterierna grundades på undersökningens syfte och frågeställningar, 

eftersom undersökningspersonernas beskrivningar av situationer ses som centrala för att se 

om de kan ha påverkats av utbildning, ålder eller antal år i yrket. Enligt Denscombe (2004) 

kan undersökningspersoner väljas utifrån egenskaper som tidigare bestämts. Att alla arbetar 

med barn i åldern 1-3 valdes dels med hänsyn till undersökningspersonerna, där det av egen 

erfarenhet sker olika situationer beroende av vilken ålder de anställda arbetar med i förskolan 

och därmed är också förutsättningarna olika för att samtala om något. Ett mindre antal 

undersökningspersoner valdes för att nå djupare beskrivningar av situationer i förskolan. 

Kullberg (1996) skriver att forskaren inom etnografin kan välja undersökningspersoner utifrån 
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vad som ska undersökas alltså utifrån studiens syfte. Vilket har sin bakgrund i att forskaren 

ser på människan som en individ som har egna kunskaper att söka efter. 

 

I undersökningen ingår fyra personer vilka är en yngre nyexaminerad lärare som har en 

utbildning till lärare mot de yngre åldrarna. Hon har arbetat en kortare tid i förskola och är 

anställd förskollärare. Den andra personen är en äldre examinerad förskollärare som har en 

förskollärarutbildning. Hon har arbetat en längre tid i förskola och är anställd som 

förskollärare. Den tredje personen är en yngre barnskötare som har arbetat en kortare tid i 

förskola och som är anställd barnskötare. Den sista personen är en äldre utbildad 

undersköterska som arbetat en längre tid i förskola och är anställd barnskötare. 

Undersökningsgruppen utgörs av kvinnor i åldern 20-60. Fangen (2005) menar att det är 

viktigt att välja olika undersökningspersoner till den tänkta undersökningen för att få så 

mycket information som det bara går.  

4.3 Situationer 

Situationer att samtala om tillsammans med undersökningspersonerna bestämdes innan 

undersökningen mot bakgrund av uppsatsens syfte där situationer har specificerats. Kullberg 

(1996) menar att forskaren i etnografiska undersökningar inte vet innan undersökningen vad 

som ska beskrivas eller berättas samtidigt som forskaren inte går in i en undersökning utan 

någon ram för arbetet. 

Situationer har specificerats till situationer med: 

 Förälder och personal 

 Barn och barn 

 Personal och personal 

 Personal och barn. 

 Ett barn – då det är ensamt. 

4.4 Etik 

Innan undersökningen kontaktades det tänkta undersökningspersonerna för att få deras 

medgivande om att delta i studien och eftersom de är över 15 kunde de själva säga om de ville 

vara med eller inte. Undersökningspersonerna kontaktades på olika sätt via telefon eller då vi 

träffades. Den utbildade förskolläraren, utbildade läraren mot yngre åldrar och den utbildade 
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undersköterskan kontaktades genom att jag åkte till förskolan medan den utbildade 

barnskötaren kontaktades via telefon. 

 De informerades muntligt om: 

 Studiens syfte.  

 Att de medverkande undersökningspersonerna är anonyma,vilket i den här uppsatsen 

innebär att inte namn eller ålder kommer att nämnas och att de samtal som spelats in 

endast kommer spelas upp med ljud för mig. 

 Att den information som kommit fram enbart används till studien. 

 Att en medverkan är frivillig och att de när som helst kan dra sig ur studien.  

 

Rektorn för de medverkande informerades om studiens syfte, att den kommer äga rum och har 

gett sitt medgivande. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att informera de tänkta 

undersökningspersonerna innan en studie för att få deras erkännande och informera om etiska 

regler. 

4.5 Genomförande  

Samtalsintervjuerna tillsammans med undersökningspersonerna begränsades till 

eftermiddagen i förskolan. Detta med hänsyn till några av de deltagande i studien som hade 

inskolningar på förmiddagen och helt enkelt inte skulle ha tid att samtala med mig för att dela 

med sig av sina beskrivningar. De olika undersökningarna genomfördes under vecka.12. i 

mars 2010 och varade i en timme med varje person. Enligt Fangen (2005) kan kortare 

undersökningstillfällen göra att forskaren kan arbeta med stoffet som insamlats bättre än om 

undersökningstillfällena varit under en längre tid. 

 

Jag var på förskolorna tillsammans med undersökningspersonerna i deras vardag där jag lade 

fokus på samtalsintervjuer om situationer. Innan undersökningen tänkte jag mig att de 

situationer som skulle samtalas om även skulle ske genom att se de hända medan jag var på 

förskolorna. Det blev inte som jag tänkt mig eftersom förutsättningarna såg olika ut då barnen 

sov eller att undersökningspersonen inte hade tid att samtala då barn eller personal behövde 

undersökningspersonens uppmärksamhet. Jag bestämde därför redan vid det första 

undersökningstillfället att det viktigaste var att samla empiri där jag hela tiden utgick från 

ramen (Se bilaga 1) för arbetet. För att sedan vara öppen för vad som kunde hända ute på de 

olika förskolorna beroende av förutsättningarna genom att inte planera om det blir 
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samtalsintervjuer om situationer som händer, har hänt eller kan hända. Vi satt ned och 

samtalade i undersökningspersonernas miljö med utgångspunkt från ramen för arbetet då 

miljön innebar det rum som barnen vistas i under sin tid på förskolan. Då vi satt ned handlade 

samtalsintervjuerna om sådant som hänt eller kan hända samtidigt som samtalsintervjuer om 

sådant som händer skedde om det var något att se då jag var i förskolan. Samtalsintervjuer om 

situationer som händer vid tillfället för undersökningen genomfördes vid ett 

undersökningstillfälle medan samtal om situationer som hänt eller kan hända skedde vid 

samtliga fyra undersökningstillfällen. 

 

Från början var det tänkt att undersökningspersonerna skulle vara en äldre utbildad 

förskollärare, en yngre utbildad förskollärare, en yngre utbildad barnskötare och en äldre 

utbildad barnskötare. Då jag frågade de tänkta undersökningspersonerna om de skulle kunna 

tänka sig att delta i studien, frågade jag om de var barnskötare eller förskollärare vilket alla 

bekräftade. När jag skulle samtala med personen jag trodde var den äldre utbildade 

barnskötaren och jag frågade de allmänna frågorna visade det sig att hon inte var utbildad 

barnskötare. Den tänkta barnskötaren hade istället en utbildning som undersköterska och var 

anställd barnskötare. Jag valde ändå att ha med henne i studien eftersom hon var betydelsefull 

då en del av syftet var att se om utbildning, ålder eller antal år i yrket spelar någon roll i hur 

de deltagande i studien beskriver något.  

 

Nylén (2005) skriver om att empirin vid en etnografisk studie kan bestå av inspelade samtal 

eller egna anteckningar. Vid de första tre undersökningstillfällena användes diktafon. Att 

använda sig av en diktafon valdes för att lättare kunna fånga beskrivningar, men även för att 

göra det enklare för mig att fokusera på att vara en deltagare i samtalsintervjun genom att 

ställa följdfrågor. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det enklare för forskaren att 

koncentrera sig på samtalet med hjälp av en bandspelare som kan spela in samtalet. Vid det 

sista undersökningstillfället användes enbart egna anteckningar eftersom 

undersökningspersonen inte ville att jag skulle spela in med diktafon. Jag antecknade då 

samtalsintervjun så ordagrant som möjligt. 

 

Fangen (2005) menar att ett det finns två sätt att skriva ned det insamlade materialet på, 

genom att skriva ner allt som händer och att ha ett korrekt språk. Det andra sättet innebär att 

skriva någorlunda fullständiga meningar och ta bort sådant som inte är relevant för studiens 
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syfte. Av den empiri som samlades in via diktafon valde jag att skriva någorlunda meningar 

och att ta med det som är relevant för studiens syfte. Kullberg (1996) menar att forskaren i en 

etnografisk studie ofta använder sig av en diktafon där empirin sedan skrivs över till papper. 

Jag lyssnade genom samtalsintervjuerna flera gånger innan jag började transkribera till text på 

datorn. Där valde jag att ha med mig själv i transkriberingen tillsammans med 

undersökningspersonerna för att förstå vad jag frågade i samtalsintervjun. Medan jag vid det 

sista undersökningstillfället antecknade samtalet och transkriberade direkt från egna 

anteckningar. 
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5. Resultat 

I resultatet presenteras mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar anställda 

förskollärare och barnskötares beskrivningar av situationer i förskolan. För att kunna besvara 

frågan om det finns kvalitativt olika sätt att beskriva situationer har jag valt att fokusera på 

vad de väljer att beskriva och hur de beskriver det. Avsnittet börjar med en beskrivning av 

deltagarna i studien för att sedan gå vidare till en översikt över vilka teman som framkommit 

av materialet. Därefter kommer citat från de medverkande och slutligen en sammanfattning av 

resultatet med teman och underkategorier som analyserats fram. 

I uppsatsen har samtalsintervjuer av situationer som har hänt, händer eller kan hända 

integrerats som en helhet och är därför inte uppdelade i olika kapitel eller avsnitt i resultatet. 

De integrerades som en helhet eftersom det vid situationer som har hänt, händer eller kan 

hända analyserades fram gemensamma teman. Samtalsintervjuer mellan mig och 

undersökningspersonen där vi sitter ned och samtalar om något som har hänt eller kan hända 

har utgjort basen i arbetet och det är huvudsakligen dessa som har drivit mitt arbete framåt. 

Samtalsintervjuer kring sådant som händer medan jag är ute på fältet har också varit centralt 

men då jag hindrades att se dessa blev de andra samtalsintervjuerna att utgöra basen i arbetet. 

Citaten från de anställda barnskötarna och förskollärarna har redovisats så som jag 

transkriberat materialet det vill säga där jag har skrivit någorlunda fullständiga meningar. 

Widerberg (2002) menar att empirin som samlats in bestämmer vilken sorts analys som kan 

göras. Analysen i detta arbete gjordes genom att jag först läste igenom materialet flera gånger 

för att sedan skriva ned analystrådar som innehöll allt som jag ansåg relevant för studiens 

syfte. Widerberg (2002) skriver att analystrådar används för att se mönster som forskaren 

sedan kan dela upp i teman som passar. Då jag hade hittade mina analystrådar parade jag ihop 

de analystrådar som jag tyckte hörde ihop för att sedan skapa gemensamma teman till dessa. 

Där underkategorier analyserades fram för att nå mer på djupet in i de anställda barnskötarnas 

och förskollärarnas beskrivningar av situationer i förskolan tillsammans med barn i åldern 1-

3. 
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5.1 Medverkande 

För att skydda de medverkandes anonymitet har jag valt att använda mig av påhittade namn 

på de anställda och på förskolorna de arbetar på. Fangen (2005) menar att ett sätt att skydda 

de som medverkar i en studie är att använda sig av andra namn eller att hitta på ett ställe. 

Nedan gör jag en kort presentation av de medverkande i studien där jag har ändrat namn och 

förskolor där undersökningspersonerna arbetar på. Mot bakgrund av studiens syfte presenteras 

utbildningsbakgrund, ålder och om personen har arbetat en längre eller kortare tid i förskola. 

- Simone är i 20 årsåldern och arbetar på avdelningen Björnen tillsammans med barn i 

åldern 1-3. Hon har en utbildning som barnskötare där hon under utbildningen var på 

praktik tillsammans med barn i förskolan och skolan. Hon har inga egna barn och har 

arbetat med barn sedan hon blev utbildad barnskötare vilket innebär en kortare tid. 

Simone är anställd barnskötare på Björnen. 

- Lisa är i 50 årsåldern och arbetar på avdelningen Älgen tillsammans med barn i åldern 

1-3. Hon har en utbildning som förskollärare där utbildningen bestod i teori och 

praktik med barn som gick i förskolan eller lekskola. Sedan hennes utbildning har hon 

arbetat med barn i olika åldrar och har även egna barn. Lisa är anställd förskollärare på 

Älgen och har arbetat en längre tid i förskola. 

- Stina är i 50 årsåldern och arbetar på avdelningen Älgen tillsammans med barn i 

åldern 1-3. Hon har en utbildning som undersköterska och är anställd barnskötare. 

Sedan utbildningen har hon arbetat med barn på olika sätt, hon har även egna barn och 

har arbetat en längre tid i förskola.  

- Ulla är i 20 årsåldern och arbetar på avdelningen Pyret tillsammans med barn i åldern 

1-3. Hon har en utbildning som lärare med inriktning mot de yngre åldrarna och 

därmed förskollärare. Under utbildningen hade hon praktikperioder tillsammans med 

barn i förskola, skola och fritidshem. Sedan hennes utbildning har hon arbetat med 

barn i förskolan och idag är hon anställd förskollärare och har arbetat en kortare tid i 

förskola. 

Av de anställda barnskötarnas och förskollärarnas beskrivningar av situationer i förskolan 

tillsammans med barn i åldern 1-3 analyserades åtta teman fram. I situationer med föräldrar 

och personal framkom två teman, vilka är samarbete och omsorg. Då de anställda och jag 
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samtalade om situationer med personal och barn framkom temat förhållningssätt, samtidigt 

som temat Vad händer? framkom i situationer med ett barn då det är ensamt. I situationer 

med flera barn alltså med barn och barn framkom temana utveckling, lärande och 

deltagande. Avslutningsvis analyserades temat samtal fram då jag och de anställda 

samtalade om situationer med personal och personal. För att få en överblick över vilka 

teman som framkommit i vilken situation visas situationer och teman i tabell 1.  

Tabell 1. Teman som analyserats fram av specifika situationer. 

Situation Teman 

Föräldrar/Personal Samarbete 

 Omsorg 

Personal/Barn Förhållningssätt 

Ett barn Vad händer? 

Barn/Barn Utveckling 

 Lärande 

 Deltagande 

Personal/Personal Samtal 

Nedan redovisas resultatet av de situationer och teman som redovisats i tabell 1. Först 

presenteras beskrivningar av situationer med föräldrar och personal genom de två temana 

samarbete och omsorg. Sedan följer situationer med personal och barn där temat 

förhållningssätt redovisas. Efter avsnittet där teman som analyserats fram i situationer med 

personal och barn, redovisas vad som framkommit i beskrivningar av situationer med ett barn 

och temat Vad händer? Därefter redovisas resultatet som analyserats fram ur situationer med 

barn och barn under temana utveckling, lärande och deltagande. Sist presenteras 

beskrivningar som framkommit av de anställda barnskötarna och förskollärarnas samtal vilka 

handlar om personal och personal under temat samtal. 

5.2 Situationer med föräldrar och personal 

Samarbete 
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Då de anställda barnskötarna och förskollärarna beskrev situationer med personal och 

föräldrar under temat samarbete analyserades tre underkategorier fram. 

1. Strategiskt  

2. Mötande 

3. Självfokuserat 

I samtalsintervjuer om situationer mellan föräldrar och personal framkom det att alla anställda 

barnskötare och förskollärare, väljer att beskriva något som utifrån min tolkning kan ses som 

samarbete. Här kunde tre underkategorier analyseras fram som visade hur de anställda 

beskrev temat samarbete. Den första underkategorin som urskiljdes var strategiskt där Lisa 

anställd förskollärare menar att föräldrar och personal kan erbjuda varandra hjälp och ser det 

som positivt. Hon fokuserar då på barnet, föräldrarna och de anställdas perspektiv genom att 

vilja förbättra barnets sätt att vara. Samtidigt ser hon till förälderns oro till sitt barn och de 

anställda genom att ha en tanke om att göra något åt problemet. Citatet nedan visar på detta: 

Ah eller att man ska berätta för föräldrarna om man kan göra något åt problemet och om 

föräldrarna kan göra något hemma för att gör det negativa bättre. Sen om vi på förskolan 

försöker till exempel få bort ett beteende så att vi kan ha samma strategi som föräldrarna har 

hemma. (Lisa) 

Den andra underkategorin som kom fram var mötande. Beskrivningarna gavs då av den 

anställda förskolläraren Ulla och den anställda barnskötaren Stina, som båda sätter 

föräldrarnas frågor i fokus. Ulla svarar på det föräldrarna undrar över medan Stina berättar 

utan att föräldrarna frågar, vilket uttrycks på följande sätt: 

…sen kan ju föräldrarna ta kontakt med mig i en sån situation och vill prata om något speciellt 

och då får man ju göra det och sen möta föräldrarna som nu om de frågar något eller så. (Ulla) 

…men man pratar ju som nu om att allt har varit jättebra och vi har varit ute och gjort de och 

det. Det är ju sånt föräldrarna vill höra. (Stina) 

Simone som är anställd barnskötare beskriver även hon att samarbete är viktigt och fokuserar 

detta genom att se ur hennes eget perspektiv. Här kunde underkategorin självfokuserande 

urskiljas då Simone kan lära känna barnen och deras föräldrar bättre. Nedan citeras detta: 

Ja men då får man ju veta mer om föräldrarna och då får man ju veta mer om barnen också. 

(Simone) 
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Omsorg 

Under temat omsorg analyserades två underkategorier fram i de anställda barnskötarna och 

förskollärarnas beskrivningar där de beskriver omsorg genom: 

1. Fysiska behov 

2. Psykiska behov 

I beskrivningar av situationer mellan personal och föräldrar blev omsorg ett tema där två 

underkategorier framträdde, vilka beskriver vad de anställda fokuserar att samtala om med 

föräldrarna. Simone anställd barnskötare, Ulla anställd förskollärare och Stina anställd 

barnskötare beskriver den första underkategorin inom omsorg som är fysiska behov. Detta 

gör de genom att beskriva att det är viktigt att samtala om barnens dagliga behov som mat och 

att gå på toaletten. Nedan visar beskrivningar av detta: 

Ja, men det är väll det att man tänker på att prata om vad barnet har ätit och om barnet har ätit 

bra. Sen också om hur dagen har varit allmänt. (Simone) 

Ja de vill ju gärna höra hur det har gått för barnen under dagen om de har ätit och om dem har 

varit på toaletten alltså det är ju såna här alldagliga saker. Så om de har varit ledsna och om 

barnen har trillat och slagit sig… (Stina) 

… hm, Ja men det är ju mycket allmänt asså så, om vad barnen har gjort och ätit asså om de har 

ätit dåligt. (Ulla) 

Lisa anställd förskollärare, menar däremot att det är viktigt att fokusera på att samtala om 

barnets positiva sidor där underkategorin psykiska behov urskiljs. Lisas beskrivning av detta 

citeras nedan: 

…alla barn har ju positiva saker som man måste stärka. Som nu när en förälder kommer går man 

ju in på det positiva men ibland kanske man blir tvingad till att säga att till exempel han gör det. 

(Lisa)

5.3 Situationer med personal och barn 

Förhållningssätt 

Vid situationer med personal och barn kunde två underkategorier analyseras fram om hur de 

anställda barnskötarna och förskollärarna beskriver temat förhållningssätt. 

1. Respekt för barnens egen vilja. 
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2. Att ha roligt tillsammans. 

I de anställda barnskötarnas och förskollärarnas beskrivningar av situationer med personal och 

barn var förhållningssätt ett tema som framträdde, där de anställda beskriver sitt förhållande 

till barnen. Under temat förhållningssätt framkom två underkategorier där den första är egen 

respekt för barnens egen vilja. Lisa, anställd förskollärare beskriver att det är viktigt att 

tänka efter hur hon själv förhåller sig till barnen. Att det helt enkelt är viktigt att tänka sig för 

innan de gör något för att respektera barnen och se till vilka individer de är. Hon ser till att det 

är viktigt att anpassa sig efter barnens behov och att det samtidigt är viktigt att vara 

konsekvent då barnen måste få veta vad de får och inte får göra. Nedan finns Lisa beskrivning 

kring detta: 

Ja, men det är ju liksom för att barnen inte ska bli rädda och inte våga göra något nästa gång. 

När de tar saker av varandra kan de bli rädda för att ta för sig nästa gång om jag skäller allt för 

mycket på, eller skäller och skäller, men höjer rösten. Men sen i situationer där det liksom är 

fara och kan hända saker så måste man ju säga till dem vad som kan hända och ibland måste 

man säga vad som är rätt och fel. Men det är ju viktigt att man liksom, jag vet inte vad man ska 

säga men att man på ett positivt sätt säger det negativa. (Lisa) 

Ulla menar att det är viktigt att pedagogen kan erbjuda barnen flera olika alternativ. Hon 

pratar om sitt eget förhållningssätt till barnen genom att beskriva att det är betydelsefullt att se 

barnen för dem de är och vad de tycker och tänker. Ulla citeras nedan: 

Hm, ja jag tänker på att barnen ska ha en valmöjlighet att välja vad de vill göra som nu att jag 

frågar om barnet vill påskpyssla. Att det är viktigt att respektera att alla barn är olika och tycker 

inte om att göra samma saker. (Ulla) 

Stina, som är anställd barnskötare uttrycker, liksom Lisa och Ulla hur viktigt det är att 

respektera barnen. Hon respekterar barnens tankar genom att se till att ha uppsikt över vad de 

gör för att därefter bedöma vad barnet vill. Stina tvingar heller inte någon att göra saker de 

inte vill och betonar under samtalet hur viktigt det är speciellt när barnen är så små som de är i 

åldern 1-3. 

Barnen är ju väldigt små och så ser jag ju att det är någon som inte riktigt vågar och vill pyssla, 

men som då är det bara att låta barnet vara och så kan man få sitta och titta lite så kanske man 

vill prova efter ett tag. Men sen är det klart att vill de inte så vill de inte och då slipper de. (Stina) 

Då jag samtalar med Simone om vad hon ser i situationen mellan personal och föräldrar får 

jag en kortare beskrivning om att det är viktigt att erbjuda barnen en gemensam underhållande 
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aktivitet som är viktig för både henne och barnen då de är på förskolan. Där kunde den andra 

underkategorin att ha roligt tillsammans i temat förhållningssätt urskiljas. Nedan citeras 

Simone: 

Ja, men det är väll att man ska ha roligt, att man dansar och leker och så. (Simone) 

5.4 Situationer med ett barn  

Vad händer? 

Vid situationer med ett barn som innebär då barnet är ensamt kunde temat Vad händer? 

urskiljas, där tre underkategorier analyserades fram. 

1. Konkreta detaljer med fokus på Vad? 

2. Konkreta detaljer med fokus på Vad? och Hur? 

3. Reflekterande detaljer med fokus på Vad? Hur? och Varför? 

I samtalsintervjuer om situationer med ett barn fokuserar alla de anställda på vad som händer i 

en situation med ett barn. Under temat Vad händer? kom tre underkategorier fram. Den första 

är att beskriva situationen genom att samtala om konkreta detaljer med fokus på Vad? 

Simone anställd barnskötare beskriver vad barnet gör och är lyhörd för detta. Detta ges till 

uttryck för nedan: 

Ja jag tittar ju på vad barnet gör. När barnet sitter och målar och pratar om vad som händer att 

hon ritar en gubbe med armar och så, så lyssnar ju jag på det. (Simone) 

Den andra underkategorin som urskiljs är konkreta detaljer med fokus på Vad? och Hur? 

där Ulla anställd förskollärare beskriver liksom Simone vad som händer i en aktivitet, att 

barnet påskpysslar och hon beskriver också hur genom att beskriva att barnet ska ha sina egna 

idéer.  

Ja och sen som nu när det här barnet håller på med påskpyssel så ska det ju vara mycket gult och 

då kan man ju försöka få barnet att vilja måla med gult, för att det hör till påsken men annars 

tycker jag inte att man ska välja åt barnet utan att barnet ska få välja själv och ha sina egen idéer. 

(Ulla) 

Stina, anställd barnskötare, och Lisa, anställd förskollärare beskriver, situationen som gör att 

en tredje underkategori går att urskilja vilken är reflekterande detaljer med fokus på Vad? 
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Hur? och Varför? Stina beskriver hur barnet vill leka. Detta gör hon mer ingående genom att 

tänka på varför barnet leker då hon beskriver att barnet leker lekar utefter tidigare upplevelser. 

Stina citeras nedan: 

Ja små barn vill ju leka ensamlek det ser man ju. Vissa barn tycker ju om att vara lite för sig 

själva och kanske leker lekar som de har sett de andra barnen leka innan, så jag tycker det är 

viktigt att man låter barnet vara så ser man lite vad de gör. Jag tycker inte man ska tvinga sig på 

för mycket när barnen leker ensamma för många barn behöver lite lugn och ro. (Stina) 

Lisa, anställd förskollärare, beskriver konflikter där hon fokuserar på vad de kan göra åt ett 

problem. Hon beskriver noggrant vad som behöver göras i en situation där hon tänker på hur 

ett problem ska lösas genom att nämna dokumentation. Vidare tar hon även upp varför detta 

är viktigt genom att beskriva att det är lättare att se vad som kan göras åt problemet. Lisa 

beskriver också att det är viktigt att ta hjälp av andra. Hon vet inte allt och är villig att lära sig 

nya saker av andra människor. 

Ja, det här med konflikter det är ju inte direkt något ovanligt, eftersom det är en småbarnsgrupp, 

men händer det flera gånger så får man ju börja på att fundera på vad vi skulle kunna göra för att 

få det bättre. Sen gäller det ju att som markera att det är fel att bitas och att genom till exempel 

att tala eller visa med kroppen att det andra barnet får ont. Sen är det ju väldigt viktigt att man 

dokumenterar och skriver ner vad som hänt både för att föräldrar ska kunna se vad som hänt och 

för oss i personalen. Att man liksom har lite kontroll över vad som händer och hur ofta det 

händer. Sen kan man ju ta kontakt med BVC utan att säga något namn och bara allmänt prata om 

det som hänt och för att fråga de om råd. (Lisa) 

5.5 Situationer med barn och barn 

 Utveckling 

Under temat utveckling analyserades en underkategori fram vilken var. 

1. Långsiktigt mål med aktivitet  

I situationer med barn och barn, vilket innebär tillsammans med två eller flera barn, fokuserar 

en av de anställda speciellt på barns utveckling där underkategorin långsiktigt mål med 

aktivitet kunde analyseras fram. Nedan finns en del av ett citat då Lisa och jag samtalar om 

situationen med två barn: 

Ja, de sitter ju och leker var för sig fast i en likadan lek med klossar, men jag kan känna att jag 

tänker ganska mycket på vad som händer i en sådan situation. Jag tänker ju på deras motorik, 



26 

 

hur de bygger med klossarna och sen om barnen samarbetar något med varandra liksom hur 

samspelet går till mellan dem…(Lisa) 

Innerbörden av citatet kan tolkas som att Lisa är väldigt medveten om vad det handlar om då 

barnen gör något, att det inte är aktiviteten i sig som är målet utan det som händer i 

aktiviteten. Hon beskriver barnens motorik där hon uppmärksammar vad barnen gör då de 

använder sig av klossarna samtidigt som hon även ser till interaktionen mellan barnen.  

Lärande 

Under temat lärande i situationer med flera barn analyserades två underkategorier fram. 

1. Finna lösning genom tanke 

2. Lärande genom sinnen 

Lärande är något som två av pedagogerna väljer att beskriva i samtalsintervjun där det 

analyserades fram två underkategorier, vilka citeras nedan: 

Ja men att det inte får vara samma barn alltid, utan att nu leker vi här också stänger vi där och du 

får inte vara med. Så att det inte upprepas och får inte något barn vara med så vill jag så mycket 

som möjligt att barnet ska få prata i så fall och få argumentera för till exempel varför vill ni inte 

att den ska vara med. (Ulla) 

Ja men sen som playdoo som vi gjorde tidigare när du var här. Det är ju en jätte positiv lek där 

barnen får vara med och hälla och mäta och göra de och sen att de får känna det när det är 

alldeles varmt och jobba med det då. (Lisa) 

I samtalsintervjun med Ulla beskriver hon underkategorin att finna lösning genom tanke. 

Detta gör hon genom att beskriva att det är viktigt att låta barnen ta plats och själva ge uttryck 

för vad de säger, vilket kan tolkas som att barnen lär av detta.  

Lisa beskriver den andra underkategorin, lärande genom sinnen, då hon beskriver hur barnen 

får arbeta med materialet genom att vara med då de skapas. Hon tycker också att det är viktigt 

att barnen själva ska få upptäcka vad som händer.  
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Deltagande 

Under temat deltagande kunde två underkategorier analyseras fram ur de anställda 

barnskötarnas och förskollärarnas beskrivningar av situationer med flera barn. 

1. Deltagande pedagog 

2. Närvarande pedagog 

I alla samtalsintervjuer om situationer med barn fokuserar alla anställda barnskötare och 

förskollärare på att beskriva deras eget deltagande bland barnen Under temat deltagande 

analyserades två underkategorier fram. Den första är deltagande pedagog, som Simone, 

anställd barnskötare, beskriver genom att hon hela tiden är med i barnens värld och gör det de 

gör då de leker. Liksom Simone beskriver Lisa, anställd förskollärare, att det är viktigt att 

arbeta gemensamt med barnen då hon själv vill vara tillsammans med barnen. Uttryck för 

detta citeras nedan: 

Ja, men att man håller koll på så att barnen inte slår sig. Sen om man skulle vara där inne så att 

man försöker att vara tillsammans med barnen och leka med i deras lek. (Simone). 

…Dom får ju utforska materialet och att det är viktigt att man sitter med och arbetar tillsammans 

för barnen tar ju lite granna efter vad man gör. (Lisa) 

Stina, anställd barnskötare, och Ulla anställd förskollärare, ger uttryck för den andra 

underkategorin närvarande pedagog genom att beskriva det som viktigt att vara närvarande 

med barnen samtidigt, som de vill låta barnen vara ifred och att detta beror på situationen. 

Stina vill se till att barnen börjar leka där hon efter att barnen kommit igång drar sig undan 

samtidigt som Ulla beskriver det som viktigt att inte strunta i saker som händer och tycker det 

är viktigt att samtala tillsammans med barnen även om de är mindre än henne. Stina och Ulla 

citeras nedan: 

Att de själva får göra det och sen de allra minsta barnen får man kanske visa på att något är på 

tok och inte bara skita i det utan att man ändå pratar om det på något sätt kanske med 

kroppsspråket eller så. (Ulla) 

Ja, nu är ju dessa barn så små så det tycker ju om att leka mest själva. Men jag brukar vilja var 

med och sätta igång leken som när de leker vid spisen så brukar jag försöka se till att de sätter 

igång att leka, men sen får de ju duka och så bäst de vill sen. (Stina) 
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5.6 Situationer med personal och personal 

 Samtal 

Under temat samtal analyserades fyra underkategorier ur de anställda barnskötarnas och 

förskollärarnas beskrivningar av situationer med personal och personal. 

1. Verksamhetsfokuserat 

2. Ofokuserat 

3. Privat 

4. Barnfokuserat 

Av samtalsintervjuerna om situationer med personal och personal visade det sig att alla de 

anställda beskrev samtal mellan de som är anställda i förskolan. Under temat samtal 

analyserades fyra underkategorier fram. Den första underkategorin som analyserades fram var 

verksamhetsfokuserat där Lisa, anställd förskollärare, beskriver att samtal som sker bland 

personalen ska handla om barnen. Behöver de prata om något annat får personalen gå iväg 

samtidigt som det är lätt att samtala om annat när de anställda varit tillsammans under en 

längre tid. Detta ges i uttryck nedan: 

Ja, jag tycker det är viktigt eller jag vill försöka prata om barnen så mycket som möjligt men sen 

när man har rast så tycker jag man kan sitta och prata lite granna privata saker. Men asså det är 

lätt till när man har jobbat ihop med några man känner i många år att det kan komma in för 

mycket privatsnack och det tycker jag faktiskt inte riktigt om. Utan jag tycker liksom att nu är vi 

här för barnen och då ska man prata kring barnen och helst inte om något annat. (Lisa) 

Stina, anställd barnskötare, ger uttryck för den andra underkategorin ofokuserat, genom att 

beskriva att de anställda pratar om sådant som händer på fritiden, samtidigt som det är viktigt 

att fokusera på barnen. Vilket visas nedan: 

Ja, men sådär mycket privata saker om vad man ska göra i helgen och sådär. Men när barnen är 

här så är det ju viktigt att man fokuserar på dem och inte kommer in på något annat. Det är ju lätt 

hänt att man kommer in på annat, men då får man försöka komma tillbaka till det man är här för. 

(Stina) 
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Simone anställd barnskötare beskriver att de anställda fokuserar på det som handlar om de 

anställda själva då den tredje underkategorin privat urskiljs. Simone citeras nedan: 

Ja, men vi pratar ju mest om personliga saker, tycker jag men sen tycker jag ändå att man ska 

prata om barnen. (Simone) 

Ulla, anställd förskollärare, menar däremot att hon inte vill samtala med de andra i personalen 

alls för att störa det barnen gör. Samtidigt menar hon att sådant som planering eller att någon 

förälder vill henne något är sådant som ibland måste göras även om hon inte är så förtjust i 

det. Ulla uttrycker den fjärde underkategorin barnfokuserat. Detta citeras nedan: 

Nä, asså jag tycker inte om att stå och prata så mycket för jag vill inte bryta den verksamheten 

som pågår då, men ibland så kommer det ju grejer som man måste ta och det kan ju vara sådant 

som att det är någon förälder som har upplevt sig illa berörd eller liksom så. Som nu var vi ju 

tvungen att prata om planering. Så vissa grejer måste man ju ta så, men att man tittar på att 

barnet utvecklar sig och han skapar detta och detta. (Ulla) 

5.7 Sammanfattning 

Avsnittet redovisar resultatet som framkommit av de anställda barnskötarna och 

förskollärarnas beskrivningar i en översikt i tabellform och text. Tabellerna 2-6 syftar till att 

visa vilka teman och underkategorier som analyserats fram ur de olika situationerna som 

utgjort ramen (Se bilaga 1) för arbetet. Samtidigt som de även visar vem av de anställda som 

har beskrivit vilken underkategori mot bakgrund av studiens syfte för att se om 

utbildningsbakgrund spelar någon roll. Jag har också valt att visa om de anställda är äldre 

eller yngre för att mot bakgrund av studiens syfte redovisa ålder och antal år i yrket. Då 

tabellerna 2-6 beskriver om den anställde är äldre innebär det också att personen arbetat en 

längre tid i förskola medan om tabellerna 2-6 beskriver att den anställde är yngre har personen 

arbetat en kortare tid i förskola. I resultatet har det analyserats fram skillnader och likheter 

mellan anställda förskollärare och barnskötare. Skillnader och likheter redovisas båda i 

tabeller och text där fokus ligger på skillnader mellan anställda barnskötare och förskollärare 

mot bakgrund av studiens syfte.  

De teman som framkom i anställda förskollärares och barnskötares beskrivningar av 

situationer med personal och föräldrar var samarbete och omsorg. Under dessa teman kunde 

sedan underkategorier analyseras fram som beskrev hur de anställda barnskötarna väljer att 

beskriva situationen. Under temat samarbete analyserades underkategorierna strategiskt, 
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mötande och självfokuserat fram samtidigt som det under temat omsorg analyserades fram 

underkategorierna psykiska behov och fysiska behov. En schematisk översikt över vilka 

teman, underkategorier som beskrivits av vem och om de anställda är äldre eller yngre i 

beskrivningar av situationer med personal och föräldrar ges i tabell 2.  

Tabell 2. Beskrivning av situationer med föräldrar och personal utifrån tema, underkategori 

och vem som beskrivit vad.  

Situation Tema Underkategori Beskrivet av 

Föräldrar/Personal Samarbete Strategiskt 

 

Äldre förskollärare 

(Lisa) 

  Mötande 

 

Yngre Förskollärare 

(Ulla) 

Äldre barnskötare 

(Stina) 

  Självfokuserat 

 

Yngre barnskötare 

(Simone) 

 Omsorg Psykiska behov 

 

Äldre förskollärare 

(Lisa) 

  Fysiska behov 

 

Yngre förskollärare 

(Ulla) 

Yngre barnskötare 

(Simone) 

Äldre barnskötare 

(Stina) 

 

 

Resultatet visar att det i situationer med föräldrar och personal finns skillnader mellan vad de 

olika yrkeskategorierna barnskötare och förskollärare väljer att beskriva under temat 

samarbete och omsorg. Det är enbart en äldre förskollärare som i sina beskrivningar talar om 

underkategorierna strategiskt samarbete och psykiska behov. Samtidigt som det enbart är en 

yngre barnskötare som ingår i underkategorin självfokuserat. Den äldre anställda 
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förskolläraren i studien som även har arbetet längre än de yngre inom förskolan beskriver 

enbart strategiskt samarbete och psykiska behov medan den yngre anställda barnskötaren 

beskriver samarbete självfokuserat.  

Likheterna mellan de två yrkeskategorierna är att vissa barnskötare och förskollärare väljer att 

beskriva samarbete mötande och omsorg genom fysiska behov.  

De teman som framkom i anställda förskollärares och barnskötares beskrivningar av 

situationer med personal och barn var förhållningssätt. Under temat kunde sedan två 

underkategorier analyseras fram vilka var respekt för barnens egen vilja och att ha roligt 

tillsammans. En schematisk översikt över resultatet av beskrivningar av situationer med 

personal och barn genom teman, underkategorier, vem som beskrivit vad och om den 

anställde är äldre eller yngre ges i tabell 3. 

Tabell 3. Beskrivning av situationer med personal och barn utifrån tema, underkategori och 

vem som beskrivit vad. 

Situation Tema Underkategori Beskrivet av 

Personal/Barn Förhållningssätt Respekt för barnets 

egen vilja. 

Yngre förskollärare 

(Ulla) 

Äldre förskollärare 

(Lisa) 

Äldre barnskötare 

(Stina) 

  Att ha roligt 

tillsammans. 

Yngre barnskötare 

(Simone) 

 

Resultatet visar att det i beskrivningar av situationer med personal och barn under temat 

förhållningssätt enbart är en yngre barnskötare som beskriver underkategorin att ha roligt 

tillsammans.  

Likheterna under temat förhållningssätt mellan de två yrkeskategorierna är att den yngre och 

den äldre anställda förskolläraren som har arbetat olika länge inom förskolan och en äldre 

barnskötare som arbetat en längre tid inom förskolan beskriver respekt för barnets egen vilja. 
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De teman som framkom i anställda förskollärares och barnskötares beskrivningar av 

situationer då ett barn är ensamt var Vad händer?  Under temat kunde sedan tre 

underkategorier analyseras fram. Underkategorierna som analyserades fram var konkreta 

detaljer med fokus på Vad? Konkreta detaljer med fokus på Vad? och Hur? och 

Reflekterande detaljer med fokus på Vad? Hur? och Varför?  En schematisk översikt 

över resultatet i beskrivningen av situationer med ett barn ensamt ges genom teman 

underkategorier, vem som beskrivit vad och om de anställda är yngre eller äldre i tabell 4. 

Tabell 4. Beskrivning av situationer med ett barn utifrån tema, underkategori och vem som 

beskrivit vad. 

Situation Teman Underkategori Beskrivet av 

Ett barn Vad händer? Konkreta detaljer 

med fokus på Vad? 

Yngre barnskötare 

(Simone) 

  Konkreta detaljer 

med fokus på Vad? 

och Hur? 

Yngre förskollärare 

(Ulla) 

  Reflekterande detaljer 

med fokus på Vad? 

Hur? och Varför? 

Äldre barnskötare 

(Stina) 

Äldre förskollärare 

(Lisa) 

 

Resultatet visar på skillnader mellan anställda barnskötare och förskollärare genom att det 

enbart är den yngre barnskötaren som fokuserar på konkreta detaljer med fokus på Vad? 

samtidigt som det enbart är den yngre förskolläraren som fokuserar på konkreta detaljer med 

fokus på Vad? och Hur? 

Det finns även skillnader i beskrivningarna beroende av ålder och antal år i yrket. De yngre i 

studien som har arbetat en kortare tid inom förskolan fokuserar på konkreta detaljer med 

fokus på Vad? eller konkreta detaljer med fokus på Vad och Hur? Medan de äldre i studien, 

som arbetat en längre tid inom förskolan fokuserar på reflekterande detaljer med fokus på 

Vad? Hur och Varför? 
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De teman som framkom i anställda förskollärares och barnskötares beskrivningar av 

situationer med flera barn var utveckling, deltagande och lärande. Under temat utveckling 

kom underkategorin långsiktigt mål med aktivitet fram, under temat lärande finna lösning 

genom tanke och lärande genom sinnen. Under temat deltagande framkom 

underkategorierna deltagande pedagog och närvarande pedagog. En schematisk översikt 

över resultatet i beskrivningen av situationer med ett barn ensamt ges genom teman, 

underkategorier, vem som har beskrivit vad och om de anställda är äldre eller yngre i Tabell 

5. 

Tabell 5. Beskrivning av situationer med barn och barn utifrån tema, underkategori och vem 

som beskrivit vad. 

Situation Tema Underkategori Beskrivet av 

Barn/Barn Utveckling Långsiktigt mål med 

aktivitet 

Äldre förskollärare 

(Lisa) 

 Lärande Finna lösning genom 

tanke 

Yngre förskollärare 

(Ulla) 

  Lärande genom 

sinnen 

Äldre förskollärare 

(Lisa) 

 Deltagande Delaktig Pedagog Äldre förskollärare 

(Lisa) 

Yngre barnskötare 

(Simone) 

  Närvarande pedagog Yngre förskollärare 

(Ulla) 

Äldre barnskötare 

(Stina) 

 

Resultatet visar att det i situationer med barn och barn enbart är en äldre förskollärare som 

beskriver långsiktigt mål med aktivitet under temat utveckling. Det är också enbart anställda 

förskollärare som beskriver finna lösning genom tanke och lärande genom sinnen under temat 

lärande, vilket inte de anställda barnskötarna talar om. Den äldre förskolläraren som arbetat en 

längre tid inom förskolan fokuserar på långsiktigt mål med aktivitet, lärande genom sinnen 
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medan den yngre förskolläraren som arbetat en kortare tid inom förskolan fokuserar på att 

finna lösning genom tanke. 

Likheterna i beskrivningarna mellan de olika yrkeskategorierna är att det är både anställda 

förskollärare och barnskötare som beskriver underkategorin delaktig pedagog samtidigt som 

det också är anställda barnskötare och förskollärare som beskriver underkategorin närvarande 

pedagog. 

Det tema som framkom i anställda förskollärares och barnskötares beskrivningar av 

situationer med personal var Samtal. Under temat kunde sedan fyra underkategorier 

analyseras fram. Dessa är verksamhetsfokuserat, privat, ofokuserat och barnfokuserat. En 

schematisk översikt över resultatet av beskrivningar i situationer med personal ges genom 

teman, underkategorier, vem som beskrivit vad och om de anställda är äldre eller yngre i 

Tabell 6. 

Tabell 6. Beskrivning av situationer med personal och personal utifrån tema, underkategori 

och vem som beskrivit vad. 

Situation Teman Underkategori Beskrivet av 

Personal/Personal Samtal Verksamhetsfokus Äldre förskollärare 

(Lisa) 

  Ofokuserat Äldre barnskötare 

(Stina) 

  Privat Yngre barnskötare 

(Simone) 

  Barnfokuserat Yngre förskollärare 

(Ulla) 

 

Resultatet visar att det vid situationer med personal och personal under temat samtal enbart är 

de anställda förskollärarna som beskriver verksamhetsfokuserat och barnfokuserat. Samtidigt 

som det enbart är de anställda barnskötarna som beskriver privat och ofokuserat. De äldre i 

studien som arbetat en längre tid i förskolan talar verksamhetsfokuserat och ofokuserat 

samtidigt som de yngre som arbetat en kortare tid i förskolan talar om privat och 

barnfokuserat
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6. Analys och diskussion 

Som tidigare beskrivits inspireras uppsatsen av etnografin där analysen i detta arbete syftar till 

att gå djupare in i de anställda barnskötarna och förskollärarnas beskrivningar av situationer i 

förskolan. Detta för att se om beskrivningarna kan härledas till utbildningsbakgrund, ålder 

eller antal år i yrket. Enligt Kullberg (1996) är det centralt för den som använder sig av 

etnografiska metoder att gå djupare och för att se eventuella mönster i specifika människors 

beskrivningar som studerats. För att se om de kvalitativa beskrivningarna kan härledas till 

utbildningsbakgrund, antal år i yrket eller ålder kommer resultatet att analyseras med hjälp av 

Rolfs (2006) tre kunskapsmodeller och en fjärde kunskapsmodell som uttrycks av Selander 

(2006) vilka tidigare nämnts i uppsatsen. Analysen redovisas utifrån de mönster som setts i 

beskrivningarna genom skillnader för att kunna gå djupare in i beskrivningarna och med hjälp 

av den tidigare forskning som gjorts inom området. Likheter mellan yrkesgrupperna 

analyseras för att dessa kan ha betydelse för att se om utbildningsbakgrund, ålder eller antal år 

i yrket spelar roll. 

6.1 Situationer med föräldrar och personal 

Samarbete 

Resultatet visar att det som är specifikt för anställda förskollärare i situationer tillsammans 

med barn i åldern 1-3 vid situationer med personal och föräldrar är att beskriva strategiskt 

samarbete. Den anställda äldre förskolläraren beskriver strategiskt samarbete genom att själv 

dela strategier med föräldrarna samtidigt som hon även vill att föräldrarna ska dela med sig av 

sina. Det strategiska sättet att beskriva samarbete kan enligt mig jämföras med den 

vetenskapsbaserade kunskapsmodellen som Rolf (2006) beskriver. Detta menar jag skulle 

kunna visa på att det strategiska sättet att beskriva samarbete kan härledas till utbildning. Då 

den äldre anställda förskolläraren har en utbildning som förskollärare och där har tillägnat sig 

olika teorier att ta hand om problem som uppstår. Linnér och Westerberg (2001) menar att 

läraren har speciella kunskaper efter en utbildning som exempelvis att handskas med 

strategier.  

Den yngre anställda och utbildade läraren mot de yngre åldrarna beskriver inte samarbete 

strategiskt, därför kan konstatera att beskrivningen inte helt kan härledas till 

utbildningsbakgrund. Beskrivningen skulle likaväl enbart kunna komma från den 
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erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006) då den anställde förskolläraren som 

beskriver strategiskt är äldre och har arbetat en längre tid inom förskolan.  

Beskrivningen skulle också kunna vara en blandning av ålder, antal år i yrket och utbildning, 

vilket förklarar varför den äldre förskolläraren och inte den yngre beskriver samarbete 

strategiskt. Den yngre förskolläraren kanske har tillägnat sig teorier om strategier genom 

utbildningen men inte lärt sig att praktisera dessa i verkligheten. Liner och Westerberg (2001) 

skriver att studenterna efter en utbildning har teorins praktik, men inte praktikens teori då de 

tidigare inte varit med om de specifika situationer som sker. 

Skillnaderna skulle också kunna härledas i att de har olika utbildningar där, den yngre 

förskolläraren har en utbildning till lärare mot de yngre åldrarna, samtidigt som den äldre 

förskolläraren har en utbildning till förskollärare. Det skulle kunna vara så att den utbildade 

förskolläraren har gått en utbildning som varit mer inriktad på förskolan och därmed har hon 

tillägnat sig mer strategier specifikt för förskolan. Medan den utbildade läraren mot de yngre 

åldrarna kanske inte har fått dessa specifika kunskaper som handlar om att handskas med 

problem i förskolan utan en mer bred utbildning som lärt ut en annan typ av teorier. Med detta 

menar jag att de olika utbildningarna kanske fokuserat på olika teorier att lära ut och därmed 

beskriver inte den yngre läraren mot de yngre åldrarna samarbete strategiskt. 

Att beskriva samarbete strategiskt skulle inte enbart kunna härledas till utbildning, ålder, antal 

år i yrket eller en blandning av dessa. Det skulle också kunna vara så att den äldre utbildade 

förskolläraren beskriver samarbete strategiskt då hon i situationen lärt sig de normer och 

värderingar som finns i situationen med föräldrar där hon lärt sig att exempelvis berätta om 

problem för att sedan reflekterat över detta och utvecklat kunskapen att lära genom att dela 

med sig av varandras strategier. Enligt Rolf (2006) kallas detta för den procedurbaserade 

kunskapsmodellen, där en individ lär av normer och värderingar för att sedan utveckla dessa 

till att bli kunskaper som tillägnats genom reflektion. 

Att beskriva samarbete strategiskt är enligt mig viktigt för förskolan, då förskolläraren kan 

dela med sig av sina kunskaper om hur ett problem kan lösas till de andra i arbetslaget. Jag 

menar att genom sina olikheter kan man lära av varandra för att utvecklas som individer, men 

även utveckla förskolans verksamhet. 

Den utbildade läraren mot de yngre åldrarna som är anställd som barnskötare och den 

utbildade undersköterskan, som är anställd barnskötare beskriver samarbete på ett mötande 
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sätt genom att svara eller berätta sådant som föräldrarna vill höra. Att berätta sådant som 

föräldrarna vill höra genom att vara mötande kan ses som den procedurbaserade kunskapen 

(Rolf, 2006) där de anställda har lärt sig av de regler och värderingar som finns i situationen 

de befinner sig i. En regel är till exempel att då en anställd möter föräldrarna är deras uppgift 

att berätta saker för dem. En kunskap som enligt mig inte kan härledas till utbildning, ålder 

eller antal år i yrket utan mer av den kultur vi lever i. En kultur där människan automatiskt 

tillägnar sig regler och värderingar om en specifik situation. Att vara mötande mot barnens 

föräldrar är enligt mig en viktig del i förskolans arbete då det är viktigt att inte enbart se till 

barnens behov och arbetslaget utan även föräldrarna. 

Den anställda och utbildad barnskötaren som arbetat en kortare tid inom förskolan beskriver 

samarbete självfokuserat genom att se situationen som en lärdom där hon lär sig mer om 

barnen och föräldrarna. Att hon själv vill lära sig något av situationen anser jag kan härledas 

till hennes utbildning. Barnskötarutbildningen, som enligt mig, mestadels bygger på den 

erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006) där en specifik situation ger kunskap. 

Kunskap om föräldrar och barn som barnskötaren troligtvis inte är medveten om, men har 

nytta av i andra situationer tillsammans med barn och föräldrar i förskolan. Att genom mötet 

med föräldrarna tillägna sig kunskap om föräldrarna och barnen gör, enligt mig arbetet, i 

förskolan enklare genom att även samarbeta med barnen. Jag anser det viktigt att som 

pedagog i förskolan hela tiden vilja lära sig något nytt eftersom förskolan utvecklas hela tiden 

och där pedagogen måste ta sitt ansvar och hänga med i den utvecklingen som sker. 

Omsorg 

Den äldre anställda och utbildade förskolläraren som arbetat längre inom förskolan beskriver 

att det är viktigt att ge barnet något som kan tolkas som självförtroende vilket, enbart en 

förskollärare beskriver. Att i samtal med föräldrar ta upp psykiska behov under temat omsorg 

är något som skulle kunna komma från den erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 

2006) då den anställda förskolläraren är äldre och har erfarenhet genom att ha arbetat ett antal 

år inom yrket. Därmed har hon kunskaper om barnet och tänker medvetet på att stärka det 

som barnet är bra på. Detta kan jämföras med Kihlström (1995) forskning som visar att 

förskollärare har flera mål med en aktivitet samtidigt då detta exempelvis kan vara att stärka 

barnets positiva sidor. Den tidigare forskningen visar på att den äldre anställda förskollärarens 

beskrivning av omsorg skulle kunna härledas till hennes utbildning till förskollärare då hon 
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har tillägnat sig teori om att det är viktigt att stärka barnet och detta genom barnets positiva 

sidor. Detta kan då jämföras med den Rolf (2006) vetenskapsbaserade kunskapsmodellen som 

högskoleutbildningen enligt mig mestadels bygger på. Samtidigt kan jag inte helt säga att 

samtal om psykiska behov skulle kunna härledas till utbildning då den yngre anställda 

förskolläraren inte beskriver detta. Det skulle kunna vara så att beskrivningen av psykiska 

behov, liksom vid beskrivningen av samarbete strategiskt skulle kunna härledas till enbart 

utbildning, enbart ålder, en blandning av dessa eller genom procedurbaserade 

kunskapsmodellen (Rolf, 2006) genom lärande av situationen. 

6.2 Situationer med personal och barn 

Förhållningssätt 

Den yngre anställda och utbildade barnskötaren, som arbetat en kortare tid inom förskolan, 

beskriver enbart underkategorin att ha roligt tillsammans. Hon beskriver att det är viktigt att 

ha roligt tillsammans med barnen vilket, enligt mig, kan härledas till verksamhetens 

värderingar om vad en barnskötares arbetsuppgifter är. Arbetsförmedlingen (2010) menar att 

barnskötaren har i uppgift att hjälpa barnen i deras aktiviteter. Att den utbildade barnskötaren 

är tillsammans med barnen genom att ha roligt skulle kunna tolkas som ett sätt att hjälpa 

barnen. Hon är även en yngre barnskötare, vilket jag menar har betydelse för hennes 

beskrivning om att det ska vara roligt. Alltså skulle beskrivningen även kunna härledas till 

den erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006). Att ha roligt tillsammans med 

barnen anser jag har stor betydelse för hur arbetsklimatet är på förskolan och påverkar 

barnens lärande då de härmar de vuxna i deras omgivning. 

Den anställda och utbildade förskolläraren, den anställda utbildade läraren mot yngre åldrar 

och den utbildade undersköterskan som är anställd barnskötare beskriver respekten för barnets 

egen vilja genom bland annat ord som lyhörd och valmöjlighet. Beskrivningarna som de 

utbildade lärarna gett skulle kunna härledas till den vetenskapsbaserade kunskapsmodellen 

(Rolf, 2006) där anställda förskollärarna tillägnat sig teorier att utgå från barnen. Söderlund – 

Wijk (2006) studie visade att barnskötare under utbildningen tänker annorlunda genom att de 

tar tillvara barnets tankar på ett annat sätt. Även Hensvold (2003) betonar att 

lärarutbildningen präglar studenterna då de utgår från barnens värld. Samtidigt är detta något 

som även den utbildade undersköterskan och den anställda barnskötaren beskriver, vilket 

skulle kunna härledas till den erfarenhetsbaserade (Rolf, 2006) kunskapsmodellen. Då 
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undersköterskan har tillägnat sig denna kunskap genom att ha arbetat många år inom 

förskolans verksamhet genom att exempelvis samtala med arbetskamrater. Linnér och 

Westerberg (2001) menar att kunskap kan nås genom samtal med arbetskollegor där de 

reflekterar över sådant som handlar om verksamheten. Att respektera barnens egen vilja är 

något som är viktigt i förskolans verksamhet samtidigt som det inte får gå för långt då det 

ändå måste finnas regler i verksamheten. Att anställda barnskötare och förskollärare beskriver 

förhållningssätt lika innebär också att de tillsammans kan utveckla varandra genom att 

reflektera över situationen. 

6.3 Situationer med ett barn 

Vad händer? 

Den yngre utbildade och anställde barnskötaren, som arbetat en kortare tid inom förskolan, 

fokuserade enbart på att beskriva konkreta frågor som Vad? där hon samtalade om det 

konkreta som går att se, exempelvis gubbe. Att barnskötaren fokuserar på det konkreta och 

frågan Vad? och inte frågor som Hur? och Varför? menar jag kan härledas till hennes korta 

erfarenhet inom yrket och att hon är yngre och kanske inte heller har reflekterat över dessa 

frågor under utbildningen till barnskötare. Alltså kan beskrivningen härledas till Rolf (2006) 

erfarenhetsbaserade kunskapsmodell och därmed hennes utbildning. 

Den utbildade läraren mot de yngre åldrarna som är anställd förskollärare och har arbetat en 

kortare tid inom förskolan fokuserar också på det konkreta och reflekterar ett steg längre 

genom frågorna Vad? och Hur? genom att se barnet pyssla genom att måla. Linnér och 

Westerberg (2001) menar att studenterna under sin lärarutbildning får möjlighet att reflektera 

över frågor som Vad? Hur? och Varför? Detta skulle kunna förklara varför den utbildade 

läraren mot de yngre åldrarna fokuserar på frågor som Vad? och Hur? Att hon däremot inte 

fokuserar på frågan Varför? kan förklaras med att hon är yngre och inte har så många års 

erfarenhet inom yrket.  

Då den utbildade och äldre anställda förskolläraren reflekterar över frågorna Vad? Hur och 

Varför? kan förklaras av att hennes beskrivningar påverkats av utbildningsbakgrund och 

erfarenhet inom yrket då hon är äldre och har arbetat ett antal år i yrket. Även den äldre 

utbildade undersköterskan reflekterar över frågorna Vad? Hur? och Varför? vilket skulle 

kunna härledas till den erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006) och även till det 

som Linnér och Westerberg (2001) beskriver om yrkesspråket, när de anställda lär av 
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varandra då undersköterskan och den utbildade förskolläraren arbetar på samma arbetsplats. 

Att båda äldre anställda vid situationer med ett barn beskriver reflekterande detaljer med 

fokus på Vad? Hur? och Varför? skulle detta kunna jämföras med kunskapsmodellen know- 

how som Selander (2006) beskriver som innebär förmågan att reflektera. Att de äldre 

beskriver, detta är något som är viktigt då de äldre som har arbetat längre inom förskolan kan 

föra över sina kunskaper till de yngre och tvärtom. 

6.4 Situationer med barn och barn 

Utveckling 

Av resultatet framkom det att den äldre anställda utbildade förskolläraren som arbetat längre 

inom förskolan beskrev utveckling genom att ha långsiktigt mål med en aktivitet. Det var inte 

aktiviteten i sig som var målet utan innehållet i aktiviteten. Detta kan jämföras med Rolf 

(2006) vetenskapsbaserade kunskapsmodell där hon genom utbildning tillägnat sig teorier om 

hur barn utvecklas genom att beskriva exempelvis motorik. Kihlström (1996) tidigare studie 

om förskollärare visade att förskollärare ofta har flera mål med en aktivitet som kan vara att 

utveckla något vilket bland annat kan vara finmotorik och grovmotorik. Den utbildade 

förskolläraren är också väldigt medveten om dessa begrepp och vad de handlar om. Davies 

(1996) menar att förskollärare ofta är säkrare i sin roll och kring det som det samtalas om. 

Lärande 

De två anställda förskollärarna beskriver enbart lärande genom underkategorierna lärande 

genom tanke och lärande genom sinnen. De två beskrivningarna av lärande i situationer med 

flera barn kan jämföras med den vetenskapsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006) då de 

anställda förskollärarna tillägnat sig kunskaper om hur barn lär och är medvetna om dessa. 

Kihlström (1996) menar att lärarutbildningen idag innehåller mycket teoretisk kunskap, 

medan Selander (2006) menar att den teoretiska som lärs ut i lärarutbildning är nödvändigt för 

att handla på ett visst sätt. Jag anser att detta visar på att lärarutbildningen ger teoretiska 

kunskaper som förskollärarna i denna studie har nytta av i praktiken. Söderlund – Wijk (2006) 

skriver i sin forskning om att de personer som utbildar sig till förskollärare från att vara 

barnskötare ser att barn lär av sig själva och där förskollärarna är medvetna om detta. 

Beskrivningarna visar enligt mig även på att det finns individuella skillnader mellan en 

yrkesgrupp genom att de beskriver olika saker inom lärande. 
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Deltagande 

Den anställda, utbildade förskolläraren och den utbildade, anställda barnskötaren beskriver att 

de vill vara tillsammans med barnen i deras lek. Samtidigt som den utbildade läraren mot de 

yngre åldrarna och den utbildade undersköterskan, som är anställd barnskötare vill vara, 

närvarande men ändå inte störa för mycket i barnens lek. Hensvold (2003) skriver i sin studie 

om att förskollärarna ses som närvarande pedagoger och stöttar i barnens lek. Denna studie 

visar på att det inte bara är den utbildade förskolläraren som är närvarande pedagog utan även 

barnskötaren med utbildning som undersköterska. Resultatet är så varierat att det inte går att 

säga om de anställda har påverkats av deras utbildning, ålder eller antal år i yrket. Jag menar 

att beskrivningarna under temat deltagande kan jämföras med Rolf (2006) procedurbaserade 

kunskap där normer och värderingar i den specifika situationen styr. Samtidigt som jag även 

menar att de anställda barnskötarnas och förskollärarnas bakgrund har stor betydelse för hur 

de förhåller sig i en specifik situation. Enö (2005) menar att människan har en kultur som 

formar kunskapen hos en individ vilka kan utgöras av normer eller kön. 

6.5 Situationer med personal och personal 

Samtal 

Resultatet visar att enbart de anställda förskollärarna samtalar verksamhetsfokuserat och 

barnfokuserat medan de anställda barnskötarna enbart fokuserar på det privata och genom att 

vara ofokuserade. Att den utbildade läraren mot de yngre åldrarna beskriver barnfokuserat 

skulle kunna härledas till den vetenskapsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006) då den 

utbildade läraren mot de yngre åldrarna precis har gått klart högskolan där fokus ligger på 

barnet. Det skulle också kunna härledas till att hon inte har arbetat så länge inom yrket och 

enbart lägger fokus på det som de anställda är där för.  

Att den äldre utbildade förskolläraren som arbetat en längre tid inom förskolan beskriver 

verksamhetsfokuserat skulle enligt mig kunna härledas till den erfarenhetsbaserade 

kunskapsmodellen (Rolf, 2006), detta eftersom den utbildade förskolläraren är äldre och 

genom att ha arbetat ett antal år i yrket lärt sig att det är viktigt att även se till hela 

verksamheten för att lära barnen och att arbetslaget ska utvecklas. 

Den utbildade undersköterskan beskriver situationer med personal och personal som 

ofokuserade, samtidigt som den utbildade barnskötaren beskriver dessa som privat, vilket 
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skulle kunna härledas till att de anställda barnskötarna inte tänker på verksamheten på samma 

sätt som förskollärarna. Vilket skulle kunna härledas till att de inte har samma utbildning som 

förskollärarna. Enligt Söderlund – Wijks (2006) forskning ger utbildning på högskolan ett 

annat sätt att tänka kring barnen och verksamheten. 

6.6 Slutsats 

Vid situationer i förskolan med barn i åldern 1-3 ges kvalitativt olika beskrivningar där enbart 

anställda förskollärare beskriver samarbete strategiskt, omsorg genom psykiska behov, 

konkreta detaljer med fokus på Vad? och Hur? utveckling genom långsiktigt mål med 

aktivitet, lärande genom att finna lösning genom tanke, lärande genom sinnen, samtala 

verksamhetsfokuserat och barnfokuserat.  

De anställda barnskötarna beskriver enbart samarbete självfokuserat, att ha roligt tillsammans, 

konkreta detaljer med fokus på Vad? att samtala ofokuserat och privat.  

De kvalitativa beskrivningarna visar på att de anställda förskollärarna i större utsträckning än 

de anställda barnskötarna har mål med en aktivitet där målet är långsiktigt och inte enbart 

aktiviteten i sig. Ofta har de anställda förskollärarna teorier bakom det de beskriver och det 

finns en medvetenhet om barns utveckling och lärande. De anställda barnskötarna fokuserar i 

större utsträckning än förskollärarna på att själva vilja lära av en situation. De ser också barnet 

och den anställda som en viktig del i arbetet i förskolan då de vill att alla ska ha roligt 

tillsammans. Beskrivningarna kan härledas till yrkesgruppernas utbildningsbakgrund då de 

anställda förskollärarnas beskrivningar i större utsträckning än de anställda barnskötarnas är 

grundade i den vetenskapsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006) genom teori. De anställda 

barnskötarnas beskrivningar är i större utsträckning än de anställda förskollärarnas 

beskrivningar grundade i den erfarenhetsbaserade kunskapsmodellen (Rolf, 2006) genom 

praktik. 

Det finns kvalitativa skillnader i beskrivningarna mellan de yngre anställda som även arbetat 

en kortare tid inom förskolan och de äldre anställda som arbetat en längre tid inom förskolan. 

De äldre som arbetat en längre tid i förskola beskriver enbart samarbete strategiskt, psykiska 

behov, reflekterande detaljer med fokus på Vad? Hur och Varför? långsiktigt mål med 

aktivitet, lärande genom sinnen, samtal ofokuserat och verksamhetsfokuserat.  
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De yngre i studien som arbetat en kortare tid i förskola beskriver samarbete självfokuserat, att 

ha roligt tillsammans, konkreta detaljer med fokus på Vad? och Hur? finna lösning genom 

tanke, samtal privat och barnfokuserat. 

Studien visar på att de yngre anställda som arbetat en kortare tid i förskolan i större 

utsträckning fokuserar på barnet genom att bland annat inte samtala om annat än barnet i 

arbetet på förskolan. De äldre anställda som har arbetet längre än de yngre i förskolan ser 

istället mönster och reflekterar mer över frågor som Vad? Hur? och Varför? genom know- 

how (Selander, 2006). Detta visar på att ålder och antal år i yrket spelar roll i beskrivningar av 

situationer i förskolan. 

De kvalitativa beskrivningarna av situationer i förskolan som getts av de anställda 

barnskötarna och förskollärarna visar på att utbildningsbakgrund, ålder eller antal år i yrket 

spelar roll. Samtidigt som det också finns skillnader yrkeskategorierna emellan då de 

beskriver olika saker och likheter mellan yrkeskategorierna i att beskriva lika saker. 

Skillnaderna visar på att utbildningsbakgrund och antal år i yrket spelar roll samtidigt som 

likheterna visar att det är individuella faktorer som påverkar individens sätt att beskriva en 

situation där utbildning, ålder och antal år i yrket påverkar samtidigt som även yrkesspråk, 

verksamhetens föreställningar, normer och värderingar gör det.  

Beskrivningar påverkar förskolans verksamhet då både anställda barnskötare och förskollärare 

har kunskaper som är viktiga att ta tillvara på då arbetet visat på att det finns många olika sätt 

att beskriva situationer. Av de skillnader som kommit fram kan förskolan utvecklas genom 

skillnader i utbildning, ålder och antal år i yrket. 
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7. Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på anställda barnskötares och förskollärares beskrivningar 

av situationer i förskolan tillsammans med barn i åldern 1-3, för att se om det kan säga något 

om de olika yrkesgruppernas förhållningssätt till yrket. För att ta reda på detta använde jag 

mig av samtalsintervjuer med undersökningspersonerna i deras naturliga miljö, förskolan. 

Genom detta fick jag fram relevant material som svarade på frågeställningarna för uppsatsen. 

Eftersom jag fick svar på frågeställningarna anser jag att metoden för arbetet var rätt. 

Empirin för uppsatsen samlades in genom samtalsintervjuer där jag ställde frågor om 

situationer som händer, hänt eller kan hända. Att samtal om situationer från början var tänkta 

att ses enbart genom att se situationer hända just vid tillfället för undersökningen till att ändras 

då jag var ute på förskolorna genom att samtala om situationer som händer, hänt eller kan 

hända kan ha haft betydelse för resultatet. Förutsättningarna var olika på förskolorna och det 

är en klar skillnad i att se saker hända eller att beskriva något som kan hända. Jag anser ändå 

att empirin för undersökningen är insamlad på ett bra sätt med hänsyn till 

undersökningspersonerna då jag alltid utgick från ramen (Se bilaga1) för arbetet och där fokus 

alltid lades på samtal mellan mig och undersökningspersonen, eftersom syftet var att studera 

beskrivningar. För att se fler situationer hända än vid ett tillfälle hade jag nu i efterhand valt 

en annan tidpunkt för arbetet. Samtidigt som jag inte heller kan säga säkert att fler situationer 

skulle ske vid en annan tidpunkt eftersom jag inte i förväg kan förutse vad som händer ute på 

förskolan. Kullberg (1996) menar att det finns svårigheter i en etnografisk studie som kan 

innebära att vara vid den plats där viktigt information för studiens syfte finns. Att fler 

situationer inte sågs vid undersökningstillfället kan också bero på att jag inte har tidigare 

erfarenheter av att genomföra en etnografisk studie och därmed haft svårigheter i att se 

situationer som skulle kunna vara intressanta och få till samtal med undersökningspersonen.  

 

Förskolorna där studien utfördes var kända sedan tidigare, vilket gjorde att jag hade vissa 

förkunskaper om förskolorna innan, då jag blev mer subjektiv än om förskolorna varit okända. 

Hade förskolorna varit okända hade jag kunnat vara mer objektiv och resultatet hade kunnat 

vara annorlunda. Samtidigt som jag tror att det varit en fördel för studien att förskolorna var 

kända för mig då jag enkelt fått tillgång till fältet och de specifika undersökningspersoner som 

jag ville ha med i studien. Kullberg (1996) skriver att både forskaren och 

undersökningspersonerna som deltar i studien påverkar det resultat som framkommer 
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eftersom studien kräver reflektioner samtidigt som forskaren även måste försöka att ha så lite 

åsikter om något som möjligt. Resultatet i denna studie har påverkats subjektivt av egna 

reflektioner under arbetets gång, samtidigt som jag har försökt att vara objektiv genom att 

ställa mig kritisk till mina egna tankar och sett till undersökningspersonernas beskrivningar av 

situationer. Jag har även försökt att vara objektiv genom att inte enbart se att 

utbildningsbakgrund, ålder eller antal år i yrket spelar roll i de anställda barnskötarna och 

förskollärarna beskrivningar utan att även se andra faktorer som bland annat yrkesspråk.  

Fokus har legat på skillnader mellan yrkesgrupperna beroende av ålder, utbildningsbakgrund 

och antal år i yrket. 

 

Från början var det tänkt att det enbart skulle vara utbildade barnskötare och förskollärare 

med i studien, men det blev inte så som tidigare nämnts, då det visade sig att en av de 

medverkande var utbildad undersköterska, men anställd barnskötare. Det hade möjligtvis 

blivit ett annat resultat om jag haft med en äldre utbildade barnskötare eftersom hon då hade 

haft en annan bakgrund vilket haft betydelse för om utbildning, ålder eller antal år i yrket 

spelat någon roll i beskrivningar av situationer. Jag beslutade att undersköterskan, som inte 

har utbildning till barnskötare eller förskollärare, hade beskrivningar som jag ansåg värdefulla 

för studiens syfte. För att undvika att detta skulle hända kan jag se att det var fel av mig att 

fråga undersökningspersonerna om de var barnskötare eller förskollärare. Jag skulle istället ha 

frågat om de var utbildade barnskötare eller förskollärare.  

 

Att samtalen transkriberades på olika sätt anser jag till viss del ha betydelse för studiens 

resultat, eftersom jag kan ha missat något som sades samtidigt som jag hela tiden fokuserade 

på att anteckna så ordagrant det gick för att få den anställda barnskötarens beskrivningar. Jag 

ansåg det vara till en nackdel för mitt resultat då det tog längre tid att skriva med papper och 

penna och att jag inte kunde fokusera helt på samtalet och vad som hände runt omkring. 

 

Validitet är enligt Patel och Davidsson (2003) något som innebär att forskaren vet vad det är 

som ska undersökas med tanke på studiens syfte. Innan undersökningen gjordes en ram (Se 

bilaga 1) som bröts ned utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa lät jag båda mina 

handledare ta del av. Genom att göra om syfte och frågeställningar till mindre områden för 

studien att utgå från, undersöktes det som avsetts undersökas vilket gav studien en god 

validitet. Resultatdelen har redovisats med citat från alla undersökningspersoner, vilket enligt 
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mig, gör resultatet mer trovärdigt då de medverkandes beskrivningar görs tillgängliga för 

läsare av studien. Validiteten i undersökningspersonernas samtal med mig kan jag inte säga är 

helt sanna eftersom jag inte kan säga om de valt att beskriva det de tror att jag velat höra. 

Undersökningen visar även undersökningspersonernas beskrivningar vid ett 

undersökningstillfälle, vilket kan vara olika vid ett annat. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

förändras åsikter hos människor hela tiden och det kan bli svårt att få ett helt sant svar.  

 

Tillförlitligheten anser jag också vara god eftersom de samtal som spelades in, lyssnades på 

flera gånger innan de transkriberades, samtidigt som jag vid det handskrivna samtalet även 

satt mig hemma direkt efter undersökningen för att titta om jag fått med allt. 

 

Enligt Denscombe (2004) innebär en generalisering att slutsatser kan ses om studien gäller för 

en stor samling av människor även om det är en liten samling av omgivningen. I studien 

begränsades antalet undersökningspersoner till fyra, vilket gjordes för att få en djupare 

förståelse kring beskrivningar hos anställda barnskötare och förskollärare samtidigt som 

studiens tidsram begränsade antalet undersökningspersoner. Eftersom studiens syfte är att 

studera anställda förskollärare och barnskötares beskrivningar av situationer och se om dessa 

är kvalitativt olika beroende av utbildningsbakgrund, ålder eller antal år i yrket gäller inte 

resultatet för en större samling med människor utan enbart för de som studeras. Hade 

tidsramen för arbetet varit större hade kanske en större generalisering kunnat göras. 

 

Studien är praxisnära då den har genomförts i de anställda barnskötarnas och förskollärarnas 

verksamhet. Därför valde jag att inspireras av den etnografiska ansatsen då 

forskningsmetoden bygger på att vara i undersökningspersonernas naturliga miljö och samtala 

om situationer. Studiens syfte handlar dessutom om att samtala om situationer för att se om 

beskrivningar har att göra med utbildningsbakgrund, ålder eller år i yrket.  

Som teoretisk utgångspunkt för arbetet valdes fyra kunskapsmodeller: den 

vetenskapsbaserade, den erfarenhetsbaserade, den procedurbaserade (Rolf, 2006) och know- 

how (Selander, 2006). Jag anser att dessa kunskapsmodeller var angelägna för att undersöka 

studiens syfte att se om utbildning, ålder eller år i yrket spelar roll vid beskrivningar av 

situationer i förskolan. 
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I analysen och diskussionen har jag valt att inte enbart uttrycka skillnaderna utan även 

likheterna mellan de olika yrkesgrupperna. Detta eftersom likheterna kan ha betydelse för att 

se om utbildningsbakgrund, ålder eller antal år i yrket kan ha betydelse i de anställda 

förskollärarna och barnskötarnas beskrivningar. 
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8. Didaktiska implikationer 

I min framtida yrkesroll kommer jag, andra pedagoger och de som funderar på att utbilda sig 

till förskollärare eller barnskötare ha nytta av arbetet. Andra pedagoger kommer att ha nytta 

av denna studie genom att se vilka skillnader som kan finnas mellan yrkesgrupper och att alla 

har olika kunskaper som kan användas på olika sätt för att utveckla förskolans verksamhet. 

Min tanke med studien har varit att visa på att kunskap inom ett yrke kan komma på olika sätt 

och att det är viktigt att värdesätta alla kunskaper och inte enbart de som har högre utbildning. 

Alla kunskaper är viktiga där de som arbetar i arbetslaget i förskolan kan lära av varandra 

oavsett utbildning, ålder eller år inom yrket. Då denna studie har visat på att olikheter behövs 

för att utveckla förskolans verksamhet då barnskötare behövs lika väl som utbildade 

förskollärare. 
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9. Förslag på framtida forskning 

Efter arbetet har avslutats har jag upptäckt att en stor del av den tidigare forskningen som 

gjorts inom området förskollärare och barnskötare lägger fokus på de utbildade förskollärarna 

och deras kvalitéer. Mot bakgrund av den tidigare forskningen skulle det därför vara 

intressant att studera enbart barnskötare. Vidare skulle det även vara av intresse att se hur 

föräldrar som har barn på förskolan ställer sig till att de anställda i förskolan har olika 

utbildning och om de ser skillnader eller likheter hos yrkesgrupperna. 

Jag har inte lyckats hitta litteratur som visar om det finns några negativa eller positiva sidor 

med att utbilda sig utifrån studiens syfte, exempelvis om det har fördelar eller nackdelar att 

utbilda sig då den studerande är yngre. Detta skulle också vara intressant att studera vidare. 
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Bilaga 1  

Situationer att samtala om mellan: 

 Förälder och personal 

 Barn och barn 

 Personal och personal 

 Personal och barn 

 Ett Barn – då det är ensamt 

 

Allmänna frågor 

 Ålder: 

 Familjeförhållanden: 

 Utbildning: 

 Hur länge de arbetat i förskolan: 

 Typ av anställning: 

 

Öppna frågor 

 Hur ser du på situationen? 

 Följdfrågor beroende av vad undersökningspersonen svarar. 

 

 


