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Syftet i studien är att belysa möjligheter och hinder för struktur och organisation i förskolans 
dagliga verksamhet, både på verksamhetsnivå, ledningsnivå och politisk nivå. Den teoretiska 
utgångspunkten finns i studier som behandlar förskolan som en institution, med egen 
organisation, struktur och ledning. Ansatsen i studien är etnografisk och narrativ analys med 
tematisk inriktning används. De undersökningsmetoder som använts i studien är två stycken 
observationer, två stycken fokusgruppsintervjuer och sju stycken enskilda intervjuer.  
Resultatet kan delas in i två grupper; förskolans verksamhetsnivå och förskolans styrning och 
ledning. Till den första gruppen hör tematiseringar som berör arbetslaget, erfarenhet och 
utbildning, och positivt kontra negativt som påverkar förskolan och förskollärarnas yrke. Till 
den andra gruppen hör tematiseringar om strukturella förutsättningar, statlig och kommunal 
styrning och ledning, och arbetet med uppdrag och målsträvan enligt Läroplan för förskolan 
(Lpfö -98). Jag avslutar studien genom att föreslå framtida forskning om hur politiska beslut i 
en kommun påverkar förskolans dagliga aktiviteter och hur förskollärare och politiker ser på 
detta. 
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The purpose of this study is to shed light on the opportunities and obstacles for the structure and 
organization of preschool´s daily activities, both at the operational level, management level and political 
level. The theoretical framework draws on organizational and institutional theories, and its methodology 
is inspired by ethnographic as well as narrative analysis. The survey methods used in this study are two 
observations, two focus group interviews and seven individual interviews. The result of this study is 
presented thematically, and is divided into two thematic sections: 1) preschool level, and 2) preschool 
management and leadership. The outcome of this study can be described as a) importance of having 
functional teams in pre-school that has the right experience and skills, and b) that influence of both 
central and local management can be seen in preschool, including of the policy document "Curriculum 
for preschool, and c) that different levels in study, operational level, management level and political 
level, have slightly different views of preschool´s daily activities. I conclude the study by suggesting 
future research on how political decisions of a local authority affect preschool´s daily activities, and how 
preschool teachers and politicians look at this. 
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1 Inledning  
Förskolan är en institution som är väl integrerad i det svenska samhället (Tallberg Broman, 1995).  
Markström (2005) anser också att förskolan kan ses som en självklar institution, på samma sätt som 
skolan. Trots att förskolan helt tydligt har sin plats i samhället så finns det olika sätt att se på dess 
verksamhet. Personalen ser verksamheten som pedagogisk och utgår i sitt arbete både enskilt och i 
arbetslaget ifrån Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet -98/10). Föräldrar och 
arbetsgivare anser i sin tur enligt Markström att förskolans viktigaste uppgift är att erbjuda 
barnpassning, så att föräldrarna kan arbeta. Förskolan som institution har sin egna speciella 
verksamhet (Markström, 2005) men sätter inte sina egna regler då styrningen av förskolan sker både 
från statligt och kommunalt håll (Myrlund, 2011). Kommuners vilja eller ovilja till att prioritera 
förskolan sätter starka spår på många olika sätt inom förskolans verksamhet (Gillberg, 2009). 
Sammanfattningsvis kan sägas att förskolans verksamhet är fragmentarisk och att man som personal 
måste vara medveten om hur förskolan som institution är uppbyggd och varför den har fått den 
innebörd den har i det svenska samhället. I mitt arbete som förskollärare har jag mer och mer blivit 
medveten om alla de möjligheter och hinder som tillsammans med både yttre och inre förutsättningar 
bildar förskoleverksamheten.  

Med Gillberg (2009), Markströms (2005) och Tallberg Bromans (1995) forskning om förskolan, och 
min egen yrkeserfarenhet som grund vill jag fokusera på förskolans vardagliga verksamhet.  
Markströms forskning visar att det finns stora kunskapsvinster i att studera förskolan som institution. 
Jag menar att det med utgångspunkt i detta är viktigt att fortsätta att höja kunskapen om förskolan. För 
att få mer kunskap om varför förskolans verksamhet ser ut och fungerar som den gör, måste man öka 
förståelsen för vad förskolans verksamhet står för och för dem som jobbar där. Under mina år i 
förskolans värld har jag fått uppfattningen att förståelsen och intresset för hur ledning och styrning av 
förskolan fungerar bland förskolans personal är ganska låg. Det kan se väldigt olika ut med 
engagemanget för yrket inom ett arbetslag. På grund av bland annat denna okunskap/ointresse hos 
vissa kan det vara det svårt att få igenom till exempel utvecklingsarbeten då personalen ofta har svårt 
att se hur det kan vara positivt för den egna lilla verksamheten. Många kan i stället uttala sig negativt 
då de känner att dessa arbeten tar tid från deras barngrupp. Detta står nu i kontrast till de ökade krav 
som kommit de senaste åren från förskolans ledning och från politiskt håll, jag tänker då framför allt 
på den reviderade läroplanen; Läroplan för förskolan, Lpfö-98/10 (Utbildningsdepartementet 2010). 
Genom bland annat denna blir det allt större krav och förväntningar som ställs på förskolan som 
institution och dess personal, framför allt då förskollärarna.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet i studien är därför att belysa möjligheter och hinder för struktur och organisation av förskolans 
dagliga verksamhet; dels på verksamhetsnivå och dels på lednings- och styrnivå. För att belysa detta 
utgår jag i studien från följande frågeställningar: 

• Hur ser några förskollärare på de möjligheter och hinder för struktur och organisation av den 
dagliga verksamheten som de anser finns på deras förskola? 

• Hur ser ledningspersonal (förskolechef/rektor) och politisk ledamot (från politisk nämnd med 
ansvar för förskolan) på de möjligheter och hinder som de anser finns för förskolans 
verksamhet? 
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Studiens problemområde är förskolan och dess dagliga verksamhet. Förskolans dagliga verksamhet 
innebär i studien det arbete, struktur och organisation som utgör grunden för förskolans verksamhet, 
och som är samma vecka efter vecka, och som utgår från den aktuella förskolans strukturella 
förutsättningar; lokaler, barngrupp, personalgrupp och budget osv. Det dagliga arbetet utgör 
utgångspunkt för vidare planering och utveckling av verksamheten.  

 

1.2 Relevans för pedagogisk forskning 

Genom mångårig erfarenhet från förskolläraryrket och litteratursök inför denna och andra studier har 
jag märkt att det är vanligast inom förskolans värld att studera förskolans ”inre”. Här finns forskare 
som Eidewald och Lenz Taguchi (jfr. Eidevald, 2009; Lenz Taguchi, 2012). Det är mindre vanligt att 
studera förskolans ”yttre”; som organisation, verksamhet och ledarskap (jfr. Gillberg, 2009, 
Markström, 2005, Tallberg Broman, 1995). Genom min yrkeserfarenhet har jag fått uppfattningen, 
som jag nämnt innan, att förskollärare rent allmänt inte har så mycket kunskap om hur förskolan är 
uppbyggd, dess styrning och organisation. För att ett yrke ska räknas som professionellt så krävs det å 
andra sidan att de yrkesverksamma har kontroll över arbetsuppgifterna och tar ansvar för forskning 
och utveckling. Enligt Tallberg Broman (2002) gäller detta särskilt för yrken med arbetsuppgifter som 
av tradition räknas som kvinnliga uppgifter. Lärare, kanske särskilt då förskollärare, är en av dessa 
yrkesgrupper som samtidigt strävar efter att erkännas som ”fullvärdiga professioner” Genom detta 
hoppas man på högre löner, status och ökad autonomi. Ökad autonomi skulle innebära att yrkeskåren 
själva får större kontroll över arbetsuppgifter, mer att säga till om inför ledning och beslutsfattare och 
mer beslutsrätt inför de krav som ställs på den professionelle och verksamheten den arbetar i 
(Olofsson, 2008). För att möjliggöra detta anser jag att man som förskollärare måste ta mer ansvar för 
hela yrkets utveckling, inte bara för arbetet i barngruppen, och skaffa sig större förståelse för sitt yrke 
och för förskolans plats i samhället. Därför ansluter jag mig i denna studie till den inriktning som 
fokuserar på förskolans ”yttre”. I och med detta kan min studie ge ökad förståelse för en del av 
förskolan som tidigare inte har studerats så mycket, särskilt inte av förskollärare. Min studie kan ge 
ökad förståelse för förskolan både som institution som ingår i ett större organisatoriskt och politiskt 
sammanhang, samt en pedagogisk verksamhet. 

 

1.3 Min pedagogiska bakgrund 

Jag har arbetat en längre tid som förskollärare, cirka tjugo år. Under de åren har jag arbetat i många 
olika arbetslag, med olika yrkeskategorier, med barn i åldrarna ett till tio år. Jag har varit på 
förskoleavdelningar, haft ansvar för förskoleklass, arbetat på fritidshem och samverkat med skola i 
klasserna 1-4. I perioder har jag även varit resurs för barn med funktionsnedsättning. Genom detta har 
jag även haft kontakt med andra yrkesgrupper som specialpedagoger, habiliteringspersonal och 
socialtjänst. I och med detta bär jag med mig en stark förförståelse för förskolevärlden in i 
uppsatsarbetet. Denna förförståelse är säkert färgad av mitt yrkesliv och de erfarenheter som jag fått 
där och påverkar säkert också mitt arbete med uppsatsen. Detta är jag medveten om och jag har ingen 
önskan om att sätta min förförståelse inom parentes, vilket görs inom till exempel fenomenologin (jfr 
Bryman, 2011). Däremot ska jag återkommande genom arbetet komma tillbaka till min förförståelse 
för att i så hög grad som möjligt vara medveten om vad den för med sig.  
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2 BAKGRUND OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel kommer förskolan att behandlas utifrån studiens syfte: att belysa möjligheter och hinder 
för struktur och organisation av förskolans vardagliga verksamhet. Kapitlet börjar med att beskriva hur 
förskolan vuxit fram genom tiden för att utvecklas till den institution som den är idag. Det fortsätter 
sedan med forskning om förskolan, samhällets förhållande till förskolan, styrning och ledarskap och 
de styrdokument som reglerar förskolans verksamhet. I kapitlet ingår även en kort beskrivning av 
studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1 Förskolan som institution och arbetsplats 

I avsnittet behandlas forskning om förskolan, både som den nutida institution och arbetsplats den är 
idag och dess bakgrund och ursprung. 

2.1.1 Bakgrund till dagens förskola 

Förskolans verksamhet och arbetet i den har ändrats mycket de senaste decennierna. Om man är mitt i 
något är det ibland svårt att se de små enskilda förändringar som sker där man är. Teveborg (1997) 
beskriver hur hon upptäcker att hon plötsligt en dag fått helt annan syn på vad som är ”normal” 
gruppstorlek, personaltäthet och utnyttjande av lokaler. Det som hon såg som normalt, men som ändå 
var jobbigt då, är när boken skrevs rena drömverksamheten. Besparingar ändrade personalens syn på 
sitt arbete när det gällde gruppstorlek, personaltäthet, struktur av arbetet, vikarieanskaffning mm. 
Teveborg beskriver hur även synen på förskolläraryrket har förändrats från hennes utbildning. Då var 
planering av samlingen något mycket viktigt och innehållet var ofta: vilken dag är det, datum, 
namnsdag, veckans tema, veckans sång, ramsa. Barnen skulle lära sig att lyssna på den vuxne. Det 
skulle vara rättvist i arbetslaget – alla skulle ha lika många samlingar. Författaren menar att detta har 
ändrats och att då boken skrevs utgicks mer ifrån olika intressen hos personal och barn.  

Denna verksamhet som Teveborg beskriver har gamla rötter. Systrarna Moberg i Norrköping 
(Hartman, 2005) startade 1909 sitt Fröbelinstitut med verksamhet för barn i olika åldrar.  Anledningen 
till grundandet var att allt fler behövde barnomsorg då många kvinnor börjat arbeta i textilindustrin. 
Arbetet med barnen drevs i den tyske Friedrich Fröbels anda och bestod bland annat av småbarnsslöjd, 
modellering, ritning, pappersflätning, sång och sånglekar. Då systrarna Moberg tyckte det var viktigt 
att barnträdgårdslärarinnorna, som personalen kallades, var utbildad, startades även den första 
förskollärarutbildningen vid institutet. Enligt Hartman kan centrala delar av institutets arbete med 
barnen kallas temaorganiserat. Ämnena för tema skulle ligga nära barnens värld och kunde vara 
årstiderna, husdjuren, olika frukter och träd, trädgården och stadsmiljön. Denna första 
småbarnsverksamhet riktade sig först och främst till arbetarfamiljer och det var inte på alla platser som 
det handlade om pedagogisk verksamhet, utan på flertalet ställen handlade det mer om att möjliggöra 
föräldrarnas förvärvsarbete. Även om det startades verksamhet för små barn på vissa platser tidigt, 
bland annat i Norrköping, så har ansvaret för barnuppfostran och undervisning av de yngsta barnen i 
huvudsak varit familjens (moderns) uppgift (Gannerud & Rönnerman, 2006). Vallberg Roth (2002) 
redogör för hur stat och samhälle under 1900-talet fick allt större inflytande över verksamheten för 
förskolebarn då verksamheten mer och mer blivit en samhällelig uppgift. Verksamheten i begreppet 
förskola har rötter i 1800-talets verksamhet som är förankrat i den samhälleliga och den pedagogiska. I 
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och med flytten så blev förskolan en del i den statliga byråkratin och styrdes därmed av män. Tidigare 
styrdes verksamheten av normen ”den goda modern” som hängt kvar sedan tiden med barnträdgårdar. 

På 1930-talet framfördes önskemål om att ge barnkrubborna bättre rykte genom att låta välutbildad 
personal ta ansvar för verksamheten (Myrdal, 1935). Myrdal hoppades att detta skulle leda till en 
högre kvalité på verksamheten och möjliggöra en utbyggnad av omsorg för de mindre barnen. 
Omsorgen, och verksamheten, skulle anpassas efter barnens åldrar och vikten av social fostran genom 
gruppsamvaro framfördes. Hon beskriver att man genom att ha anpassade lokaler kan låta barnen få 
leka med vatten, vara högljudda, smutsa ned sig under ordnade former. Om sådant skulle ske i 
hemmen innebar det irritation eller problem för dem som har hand om barnen. De som är mest 
intresserade skulle efter lämplig utbildning ta ansvar för barnen, inte föräldrar (mödrar) som kanske 
gör det enbart för att de måste. Myrdal ansåg att samhället skulle ta större ansvar för barnens 
uppfostran och förhoppningen var att genom detta kunna minska klassklyftorna i samhället. Även 
könsrollerna skulle kunna förändras, så att kvinnor fick större valmöjligheter, om staten tog större 
ansvar för barnen (Hirdman, 2010).  

Under 1960-talet expanderade förskolan och då utfärdade Socialstyrelsen rekommendationer för 
förskolans verksamhet. De innehöll riktlinjer för lokalernas storlek och antal vuxna i gruppen anpassat 
efter barnens ålder. 1975 kom ”Vår förskola”. Detta var en introduktion till förskolans pedagogiska 
arbete vilken kan liknas med en första läroplan. Tio år senare kom ”Pedagogiskt program för 
förskolan” som Socialstyrelsen gav ut 1987 på uppdrag av regeringen. Riksdagen tog samtidigt 
ställning till vad förskolan skulle innehålla. Ramen skulle vara ett pedagogiskt program med mål som 
vägledde verksamheten. Ansvarig för att detta genomfördes var personalen. Gruppen blev viktigare 
(innan individen) och arbetssätten skulle vara strukturerade. Hittills var alla råd vägledande. Ansvaret 
för förskolan flyttades 1996 från Socialdepartementet till utbildningsdepartementet och Skolverket 
blev tillsynsmyndighet. Därmed ingår förskolan i det svenska skolsystemet. 1998 får förskolan sin 
första egna läroplan. Genom den är det bindande föreskrifter som utfärdats av regeringen.  

Förskolans väg till erkänd institution har med andra ord varit både lång och konfliktfylld (Tallberg 
Broman,1995) Förskolan har länge brottats med att dess verksamhet inte har startats av legitima skäl. 
Förskolan ansågs länge enbart få sin legitimitet från det faktum att den erbjöd barnpassning för 
föräldrar som var tvingade till att arbeta. Det dröjde ända till 1970-talet innan förskolan som 
heldagsinstitution blev mer accepterad och kunde anses vara till för barnens skull och uppfyllde deras 
behov. Redan systrarna Moberg insåg att utbildning och professionalisering av personalen var viktig 
(se ovan). Om ett yrke vill räknas som professionellt så krävs det att det finns en speciell utbildning 
för yrket, och att denna utbildning krävs för att få utföra yrkets arbetsuppgifter. Som tidigare nämnt 
gäller detta enligt Tallberg Broman (2002) särskilt för yrken med kvinnliga uppgifter. Om någon 
genomgår utbildning för ett yrke skapas en skillnad till dem som saknar denna utbildning. Genom 
utbildningen får man också del av yrkets identitet; språk, sociala och värdemässiga aspekter som 
tillsammans skapar en yrkesgemenskap. I och med samhällets utveckling så förändras, eller om man 
vill, utvecklas synen på mans- och kvinnoroller. Sveriges arbetsmarknad och därmed arbetsuppgifter 
och yrken har historiskt varit könsuppdelad och är så än idag. Vad som räknas till mansyrke respektive 
kvinnoyrke kan förändras över tid även om det ofta tar lång tid. Tidiga skolformer, som klosterskolor, 
gymnasier och läroverk, förknippades med kyrkan. Kyrkan, liksom staten har alltid varit manliga 
områden och varit helt manliga yrkesområden som kvinnor har varit uteslutna ifrån. I dessa tidiga 
skolformer var ofta läraren en präst. Präster har traditionellt enbart varit män och detta har fört med sig 
att en pedagog historiskt sätt har betraktats som en man. I nyare skolformer, som varit öppna även för 
flickor, fattiga barn och ungdomar och de yngsta barnen, har läraryrket utvecklats till ett kvinnligt fält. 
Dessa två områden har av tradition varit åtskilda, med sina starkt uppdelade uppgiftsområden. 
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Förskolan har med andra ord alltid varit och är fortfarande en kvinnlig verksamhet. Detta är inte helt 
bra för förskolan som verksamhet och dess personal. Berntsson (2006) beskriver hur gamla könsroller 
och mans- och kvinnoroller påverkar både samhällets och individers syn på förskollärares arbete. 
Detta medför dålig status för förskollärare. Enligt Berntsson kan synen på olika yrken bero bland annat 
på hur självständigt ett yrke anses vara, om det själv får bestämma över yrkesutövningen eller om 
makten över yrket innehas av någon annan än de yrkesutövande. Gillberg (2008) för fram 
omsorgsbegreppet som förklaring till förskollärares svårigheter till autonomi i sitt yrke. Begreppet är 
starkt könsförknippat då omsorg räknas till kvinnouppgifter. Att föra fram sin kunskap, och vilja höja 
värdet på denna kunskap innebär svårigheter. Många anser inte att det är något värde i dessa 
kunskaper och inser därför inte värdet i dessa arbetsuppgifter. 

2.1.2 Sociala relationer och diskurser i förskolan 

Förskolan är en verksamhet fylld av människor, personal, barn, föräldrar och olika ledar- och 
styrpersoner. Gannerud och Rönnerman (2007) ser i sin studie att förskolan är en ”samarbetskultur”. 
Detta ger mycket positivt då det ger trygghet för alla. Alla arbetar för att barnen ska vara trygga, man 
får även trygghet i arbetslagen. För att kunna samarbeta med människor måste man kunna förstå och 
bli förstådd av andra människor. Den viktigaste faktorn för att förstå och göra sig förstådd i sin 
omvärld är språket. Berger och Luckmann (1966) redovisar för vad de kallar ett förråd av sociala 
kunskaper där språket är en viktig del, och där det förklaras hur vi ska handla och bete oss i olika 
situationer. Människor vill ha stabilitet för att livet inte ska bli för rörigt och därför ser vi till att det 
blir social ordning. Något som tillkommer genom social ordning är institutionalisering. Detta innebär 
att människors vardagliga handlande upprepas och bildar med vanor och vanemässighet olika 
institutioner. Varje institution har aktörer som förutsätts utföra den institutionens speciella handlingar. 
Skolor, till exempel, har lärare som i sitt arbete måste följa de regler, lagar och förväntningar som 
följer med arbetet. I och med detta säger man att människor utsätts för social kontroll genom 
institutionaliseringen. I våra sociala relationer skapas hela tiden nya handlingar och vanor som sprids 
bland människor så att institutionalisering sker. Institutioner som till exempel familj, skola, idrott och 
så vidare skapas från början av människor men uppfattas så småningom som något eget. Inom 
organisationer, även förskolan, krävs det att verksamheten bedrivs på förbestämt sätt för att det ska 
fungera. Man säger att verksamheten behöver struktureras. Giddens (1984) anser att mycket i livet 
utgår från rutiner och upprepanden. Detta skapar struktur i livet och i vårt vardagliga liv gör detta att 
vi automatiskt vet hur vi ska bete oss och vad som förväntas av oss. Vi blir därmed trygga och litar på 
vår omgivning. Vi är inte medvetna om allt som påverkar oss och vårt beteende. Det sociala livet 
påverkas av språket, människors kroppsspråk och hur vi rör oss med mera. Om vi utsätts för mycket 
föränderlighet och nya omständigheter i livet hela tiden är det stor risk att vi mår dåligt och känner att 
vi inte klarar av det vi ska göra. Rutiner och upprepningar ger trygghet men det innebär också 
begränsningar. Omgivningen ser inte positivt på någon som bryter mot eller försöker förändra något i 
det sociala livet eftersom detta påverkar och kanske förändrar de trygga strukturer som gäller. 
Gannerud och Rönnerman (2007) ser i sin studie att förväntningarna på samarbete kan leda till krav på 
att bevara verksamheten som den varit. Det blir då svårt att genomföra förändringar eller att se vilka 
normer och förhållningssätt som ligger bakom förväntningarna. Giddens menar att detta påverkar och 
förstärker traditionella roller i samhället. Giddens menar att vi människor kan förändra hur vi beter oss 
och vad vi gör, även om det kan vara svårt.  

Genom att kunna förklara vårt beteende blir vårt liv lättare och mer lättförståligt, mer strukturerat. 
Inom varje grupp eller samhälle vid en viss tid, finns det både uttalade och outtalade regler som 
bestämmer hur man ska vara, säga och göra. Detta kan kallas för diskurser. Foucault (Alvesson & 
Sköldberg, 2008) uttrycker bland annat att diskurser uppkommer slumpmässigt då de inte är planerade 
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och att de förändras genom tidens gång. Diskurser uppstår och är verksamma en tid för att sedan 
ersättas av andra. Vissa diskurser är starkare och mer dominerande än andra. Att bryta eller ändra 
dominerande diskurser möter motstånd av omgivningen. Desto mer självklart något anses vara, desto 
svårare är det att förändra det. I Gannerud och Rönnermans (2007) studie visade det sig finnas en 
exkluderande diskurs. Denna påverkade verksamheten så att det var svårt att få in förändringar i 
verksamheten. Förändringar blev bortvalda eller negligerade, medvetet eller omedvetet av 
förskollärarna. Fairclough (1992) menar att det råder ett förhållande mellan diskurser och de sociala 
system där de verkar som åt båda håll är konstituerande.  Diskurser representerar och föreställer 
verkligheten (Börjesson, 2003). Samtidigt bidrar diskurser till skapandet av den aktuella verkligheten 
genom att de utvalda skildringarna bestäms av regler som är styrda historiskt och kulturellt. Diskurser 
bestämmer gränser för det som anses korrekt eller accepterat i ett visst socialt och kulturellt 
sammanhang. I en miljö, eller kultur, kan en viss diskurs vara rådande medan samma diskurs i en 
annan miljö anses farlig eller konstig. Den som ses som auktoriserad ledare i en diskurs kanske ses 
som oprofessionell eller okunnig i en annan. Diskurser och den maktutövning de möjliggör, är 
verksamma på alla nivåer, på förskoleavdelningen, på lärarutbildningen och på statlig nivå genom 
olika styrdokument (Foucault,1980). 

2.1.3 Institution och arbetsplats  

Förskolan har en blandning av institutionell och hemlik miljö. Markström (2005) menar att förskolan 
är en institution med egna traditioner som är påverkad av professionella ambitioner, politiska beslut 
och samhällets ideologier om barn och familj och andra institutioner i välfärdsstatens samhälle. Person 
Thunqvist (2003) kallar förskolan för en hybridartat institutionell verksamhet eftersom verksamheten 
är motsägelsefull med olika förväntningar och krav mot sig. Som exempel tar Markström upp 
förskolans lokaler. Varje rum har en viss funktion som visar sig i möbler och i vilka aktiviteter som 
bedrivs där. Vissa rum är mer hemlika och ska förmedla hemkänsla (med tex mysig soffa och fina 
gardiner) medan andra förmedlar institution (vilorum med madrasser på golvet). När det gäller 
verksamheten tar Markström upp den fria leken – som trots namnet ofta är förbestämd eller påverkad 
på olika sätt av de vuxna. Förskolan vill inte vara skola men har skolliknande samlingar där barnen 
måste sitta stilla och räcka upp handen. Hallen menar Markström (2007) kan liknas vid en 
”transithall”(s 51). I hallen möts det offentliga, (förskolan) och det privata (barn och föräldrar). Här 
visar förskolan tydligt för föräldrarna att förskolan börjar genom att personalen där tar emot barnen, 
visar att man inte förväntar sig att föräldrarna kommer in genom att placera ut plasttossar att ha på 
skorna. Genom detta förmedlar förskolan till föräldrarna att de inte ska komma in eller ta av sig 
kläderna och göra sig hemmastadda. Oftast får föräldrar som vill komma in hänga sina kläder på 
barnens små hyllor för att det inte finns några vuxenkrokar i hallen. I hallen redogörs för rutiner, 
scheman, öppettider och personalens tider. Allt detta klargör att förskolan är sin egen institution med 
egen planering. Förskolan som institution är beroende av andra institutioner, till exempel föräldrarnas 
arbetsplatser. Förskolan som institution vill planera och strukturera sin verksamhet. En del i detta är 
schemaläggning, både för barn och utifrån dessa kommer personalens scheman. Förskolans scheman 
läggs med förväntningen att ”lagda tider ligger”. Många föräldrar önskar enligt Markström att 
förskolan skulle visa större flexibilitet mot dem då de känner krav från sin arbetsgivare att jobba över, 
eller ändra tider vid behov. När föräldrar gör detta medför det dock att förskolans personal också 
måste försöka ändra sina tider vilket för med sig att personalens barn måste vara längre på sin 
förskola/skola osv. Det ena påverkar det andra. Samarbetet med föräldrarna tas även upp i Gillbergs 
studie (2009). Detta samarbete sågs som viktigt av förskollärarna även om det inte var lätt alltid. Det 
framkom att det var viktigt att vara medveten om att föräldrar kan ha förväntningar på förskollärarna 
och förskolans verksamhet som inte stämmer överens med förskollärarnas egna förväntningar eller 
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värderingar. Föräldrar kan komma med önskemål som kan vara svåra att förhålla sig till; i studien 
nämndes önskemål om att byta kläder på barn innan fototagning och önskemål om att kunna lämna 
barn på förskolan trots att man som förälder är hemma. Vid dessa tidpunkter uppkom diskussioner om 
vad förskolans uppdrag och bestämmelser och Lpfö-98 säger om detta. Förskollärare hade svårt att 
förlika sig med att föräldrarna inte ansåg att förskolans huvuduppgift är att bedriva en pedagogisk 
verksamhet. Yrkesidentiteten och yrkeslegitimiteten kan här påverkas negativt. Något som däremot 
verkade motverka dessa känslor var föräldrars intresse för verksamheten och god uppslutning vid 
föräldramöten osv.   

Förskolan som institution har många uppgifter. Vilka av uppgifterna som ses som viktiga beror på vem 
som frågas. Markström (2005) menar att förskolans huvuduppgift är som ett arbetsmarknadspolitiskt 
projekt genom att erbjuda service åt föräldrar som ska arbeta. Personal och föräldrar kan till viss del ha 
skilda synsätt på förskolans verksamhet. Enligt personalen ska den förbereda barnen för skolan, här 
flyttas då fokus från omsorgen till det pedagogiska. Föräldrar ansåg att det viktigaste med förskolan 
var att barnen fick social övning – öva samspel inför framtiden; skolan och arbetsliv. En annan uppgift 
för förskolan enligt personalen var att utjämna barns olika uppväxtförhållanden socialt sett, då 
förskolan ska vara en demokratisk jämlik plats. Detta utgår från de tankar Myrdal (1935) hade. 
Förskolan ska också hjälpa barn och familjer med sociala eller andra problem och kompensera det som 
fattas i hemmet. Detta kunde gälla att förklara det svenska samhället för familjer med 
invandrarbakgrund. Detta ansågs viktigt av både personal och föräldrar. Förskolans personal är 
juridiskt skyldig att reagera vid misstanke om att barn far illa och ska ge stöd både till barn och 
föräldrar. Förskolan har också en viktig uppgift när det gäller att ge råd och dela med sig av sin 
kunskap om barn, vilket ses som viktigt av både personal och föräldrar. Förskolan kan idag nästan ses 
som obligatorisk då föräldrar förväntas eller av ekonomiska skäl måste arbeta så att barnen inte kan 
vara hemma. Förskollärare i Gillbergs studie (2009) anser att förskollärarens professionella kärna 
bland annat innebär att alltid utgå från barnens bästa och barnens behov. Att arbeta utifrån mål och 
riktlinjer och hjälpa barnen att lära och utvecklas och att ge trygghet till barn och föräldrar. Som 
förskollärare ska man vara flexibel men ändå kunna stå på sig för uppdraget så att man kan arbeta 
utifrån målen. Markström (2007) menar att begreppet institution kan användas både vardagligt och 
mer analytiskt. Synsätt och traditioner avgör vilken innebörd som skapas för institutionen. En 
institution finns endast ihop med det sociala livet runt den och de regler som har skapats för den. Den 
har ingen mening enbart i sig utan får det genom människorna.  

Gannerud och Rönnerman (2006) visar i sin studie hur oerhört fragmentarisk förskollärares arbete är. 
Arbetet börjar i barngruppen där de måste ta hänsyn till bland annat verksamhetens mål, lokal 
organisation och miljön, personalgrupp, vardagsrutiner, föräldrakontakt: både daglig, föräldramöten 
och utvecklingssamtal, in- och utskolningar och ansvarsbarn. Utöver detta måste förskollärare ansvara 
för organisatoriskt arbete med planering och utvärdering av verksamheten. Det innebär grovplanering, 
arbetslagsplanering och individuell planering som följs av utvärdering individuellt och i grupp. 
Planeringen måste utöver målfokus ta hänsyn till tema, aktuell organisation och administration som till 
exempel vikariebehov eller samarbete med andra avdelningar. Förskollärare ska delta i fortbildning 
och förmedla det inlärda till arbetskollegorna. Förskollärare måste delta i olika möten med föräldrar, 
skolutvecklingsgrupper, resursenheter, eventuella handledare från olika expertgrupper mm. Oftast 
innebär mötena krav på dokumentation som förskolläraren får ansvara för, liksom uppföljning av 
överenskomna dokument eller planer. Även Hultman (2001), som studerade det pedagogiska arbetets 
reella innehåll kom fram till att arbetet var mångsidigt. Han kom fram till att som personal i förskolan 
måste man ha många bollar i luften och att arbetet framstår som fragmentariskt, skiftar från moment 
till moment. Arbetet handlar mycket om mänskliga relationer. Kihlström (1995) delar upp alla 
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uppgifter i vad han kallar tre fokus i förskollärares arbete; nämligen att ta hand om, att utveckla och att 
lära. Johansson (1983) ansåg redan i början av 1980-talet att det är det många faktorer som påverkar 
förskolans verksamhet. Den dagliga strukturen i förskolan bygger ännu mycket på Fröbels arbetssätt 
med samlingar (ofta i ring) den fria leken och vikten av utevistelse (Johansson, 1983). Förskolans 
verksamhet påverkas av mängden barn som finns där. 2009 var 90 % av alla 3-4 – åringar i Sverige 
inskrivna på förskolan. Antal anställda omräknat till heltidstjänstgöring var 83715 personer. Kostnad 
per barn var 114400 kr och detta medförde att den totala kostnaden för förskolan i Sverige år 2009 var 
50642mkr. Barngruppernas storlek har ökat: antal barn per vuxen var 2009 5,3 vilket kan jämföras 
med 4,4 år 1990 (Skolverket 2010).  

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar att personaltäthet och gruppstorlek är de viktigaste faktorerna 
för kvalitén i en förskolas verksamhet. Om barngrupperna är för stora ger det en dålig miljö både för 
barn och personal. En annan viktig faktor är att personalen är kompetent och välutbildad. Författarna 
tar också upp att kulturtraditioner och skillnader i pedagogiska inriktningar påverkar vad som anses 
viktigt i förskolans verksamhet. Exempel: om ett samhälle anser att ”anknytningspedagogik” är bäst, 
eller om den grupporienterade inriktningen bör användas som norm. Här är det viktigt att vara 
medveten om skillnaderna i olika kulturer/länder. Är barnet hemma med en förälder (modern) sina 
första år och inte börjar i förskolan förrän i treårsåldern fungerar det antagligen bra med 
grupporienterad pedagogik där gruppen står i fokus. Här kan grupperna vara stora och personaltätheten 
låg. Om det däremot gäller ett barn som börjar i förskolan som ettåring därför att föräldrarna båda 
förvärvsarbetar (vilket ju är norm här i Sverige) så anses det bäst för barnet att vara i små grupper med 
hög personaltäthet för att det ska vara möjligt för barnet att knyta an till personalen. I Gillberg (2009) 
studie visas det tydligt att kommuners prioriteringar tydligt kan återkopplas till förskolors förmåga att 
utföra utvecklingsarbete. Även inom en och samma kommun kan det se ganska olika ut mellan olika 
förskolor. En förskollärare i Gillbergs studie märkte sådana skillnader när hon flyttade till en ny 
förskola. Så länge hon varit på sin gamla förskola kände hon inte att det utvecklades så mycket men 
när hon jämförde på den nya märkte hon stora skillnader vilket visade att projektet trots allt hade 
påverkat verksamheten. Genom dokumentation kan man följa utvecklingen av en verksamhet. Skriftlig 
dokumentation kan användas som professionaliseringsredskap just för att förtydliga att det händer 
något. Vissa förskollärare i Gillbergs (2009) studie kände viss tvekan till dokumentationen då det 
upptar arbetstid. För att underlätta kan man använda sig av olika metoder, i projektet tar de upp 
protokoll, minnesanteckningar, träffplaneringar, dagboksskrivningar. Det viktiga är att synliggöra 
förskollärarnas handlingar och kunskapsprocesser. En som utgått från samma tanke är Schulman 
(1998) som skrev portfolio om sitt eget arbete som universitetsprofessor för att kunna se vad han 
egentligen gjorde och om han utvecklades i sitt arbete. Detta gjorde att han bättre kunde redogöra även 
för sina elevers utveckling då han även hade med deras åsikter om det han undervisade och hur han 
undervisade. Han bad även sina kollegor om deras åsikter; och använde sedan detta till att utveckla sitt 
eget arbete ännu mera. Både Schulman (1998) och Gillberg (2009) menar att detta bra sätt för att 
förmedla sitt professionella innehåll till utomstående. Som vi redan nämnt består förskolans 
verksamhet av både nya och äldre delar som tillsammans bildar verksamheten. Det är inte alltid lätt att 
se varför delar av verksamheten är som den är. I Gillbergs studie visar det sig vara svårt, men möjligt, 
att få igenom organisatoriska förändringar. Dessa kräver lång tid, och det är aldrig lätt att få alla i en 
personalgrupp engagerade och delaktiga. I studien innebar åldersuppdelningen på de olika avdelningar 
organisatoriska skillnader. Trots att organisationen innebar svårigheter, både för enskilda förskollärare 
och arbetslag, så var det svårt att förändra organisationen. Förskollärarna kunde inte riktigt förklara 
varför de höll fast i den inre struktur som förskolan hade trots att det visade sig betyda ojämn 
arbetsbörda mellan förskollärarna. Mycket gick av gammal vana och ifrågasattes inte av kollegiet som 
helhet, enbart av dem som hade för många arbetsuppgifter. Dessa kunde inte genomföra förändringar 
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om de inte hade stöd av sina kollegor eller från ledningen. Lärare (både förskollärare och 
grundskollärare) i Tallberg Broman och Holmbergs (2007) studie ansåg sig ha stort yrkeskunnande, 
särskilt när det gällde förmåga att vara flexibel och kunna anpassa verksamheten till oplanerade 
händelser. De ansåg sig duktiga på att ge barnen trygghet, positivt tänkande och öka barnens 
självförtroende. Som lägst rankade kom förmågan att ta till vara på föräldrarnas rätt till inflytande. 
Även övriga demokratimål rankades lågt.   

Med tanke på att arbete i förskolan innebär så många olika arbetsuppgifter är det viktigt att veta vad 
man ska göra och hur man ska göra det. Krok och Lindewald (2007) utvecklar detta med att det är 
viktigt att sortera vad som är vad i verksamheten när det gäller vad som ska göras: vilka 
arbetsuppgifter har vi med barnen, vilka har vi för att förskolan som organisation ska fungera och 
vilka har vi för att utveckla arbetet. De menar att det är viktigt med en ordentlig grund med tydliga 
ramar för arbetet. Som förskollärare är det också viktigt att tänka på vilka arbetsuppgifter som 
verkligen har med barnen att göra. Förskollärare i Gillbergs (2008) studie får klart för sig hur stor del 
av deras arbetstid som gick till sysslor, till exempel tvätt, som innebar att de inte var i barngruppen.  
Det projekt de medverkade i fick dem att börja ifrågasätta vad deras arbetstid användes till. De frågade 
sig hur stor påverkan som den kommunala budgeten ska få ha på den pedagogiska verksamheten. 
Enligt deras mening hade den fått alltför stor eftersom de blivit ålagda att utföra arbetsuppgifter som 
tog dem från barngruppen. Förskollärarna i studien fann stöd i Förskolans läroplan (Lpfö,1998) och 
lyckades genom att utgå från läroplanen få ledningen mer villig att diskutera, och förändra sin syn på 
vilka arbetsuppgifter som förskollärarna skulle utföra. Förskollärarna fick därmed genom den politiska 
styrningen ett hjälpmedel till att kunna utveckla sitt arbete och bevisa sin stora kunskap om 
verksamheten; sammanfattningsvis ökades möjligheten för förskollärarna att utveckla autonomi i 
yrkesrollen. På många förskolor är arbetsmiljön dålig vilket kanske inte är konstigt då den låga 
statusen, eller den nedvärderande synen, på förskolan även blivit överförda till fackförbunds nivå och 
övriga kommunala och statliga grupper (Berntsson, 2006). Kihlbom et al. (2009) tar upp situationen 
med stressande barn vars hörsel försämras på grund av höga ljudnivåer på förskolan. De menar att de 
ekonomiska nedskärningar som görs påverkar verksamheten och gör att förskolan inte är bra för små 
barn. Allt med förskolan är dock inte negativt på senare tid. Förskolans roll som en pedagogisk 
verksamhet för små barn har förstärkts genom Lpfö 98 och blev ännu mer bekräftat genom 
revideringen Lpfö 98/10 genom bland annat förtydligad ansvarsfördelning.  

 

2.2 Styrning och ledning av institutionen förskolan 

I avsnittet redogörs det för förskolans styrdokument. Här redogörs även för hur styrning och ledning 
av förskolan är uppbyggd och hur bakgrunden till styrningen och ledarskapet ser ut. 

2.2.1 Skollag och Läroplan för förskolan 

Förskolans verksamhet styrs av regering och riksdag genom direktiv i Skollagen (1985) och Läroplan 
för förskolan (Utbildningsdepartementet, -98/10). Skollagen klargör i avsnittet Allmänna 
bestämmelser för utbildningens syfte. Där står att syftet med förskolans verksamhet är  

att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg..//..omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet ( 8 Kap, 2§) 

Utöver detta ska förskolan främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för 
fortsatt utbildning. Vidare klargörs regler angående erbjudande av förskoleplats, barngrupperna och 
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miljö, särskilt stöd, modersmål, fortlöpande samtal och utvecklingssamtal. I Skollagen finns även de 
bestämmelser som gäller kommunala respektive fristående förskolor när det gäller ansvar för att 
erbjuda förskoleplats, erbjudande av plats, avgifter och bidragsregler. 

Förskolans läroplan (Lpfö -98) är uppdelad i två delar; den första behandlar förskolans värdegrund och 
uppdrag, och den andra delen beskriver förskolans mål och riktlinjer. 

Värdegrund:  Enligt Lpfö är ” en viktig uppgift för verksamheten….att grundlägga och förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på”. Värdegrunden beskriver med andra ord de etiska 
förhållningssätt som verksamheten ska utgå ifrån. Här står att verksamheten ska bedrivas i 
demokratins namn, demokratiska värderingar ska synas i verksamheten, liksom den ska visa barnen 
bland annat omsorg om människor, verksamheten ska ge kunskap om och förmedla rättvisa, 
rättigheter, normer och etiska värden. Verksamheten ska utveckla barnens förmåga till empati och 
respekt för andra människor i skilda livsvillkor. Alla som arbetar i förskolan ska tydligt förmedla allt 
detta. Förskolans uppdrag beskrivs så här (i Med läroplanen på fickan, Wiklund Dahl, 2011): 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda 
barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. (s 45) 

Dessutom ska förskolan vara ett stöd till föräldrarna, anpassa verksamheten till alla barn, ta hänsyn till 
olika livsvillkor och arbeta för att öka förståelsen för kulturell mångfald. Miljön i förskolan ska vara 
trygg men samtidigt locka till utveckling, lek och lärande.  

Mål och riktlinjer: Målen bestämmer riktningen för förskolans verksamhet och beskriver härmed 
även förskolans förväntade kvalitetsutveckling. Målen i förskolan är strävansmål – jämfört med målen 
i skolan som är uppnåendemål – vilket innebär att förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar de 
olika förmågor som målen beskriver. Efter beskrivning av varje mål finns de riktlinjer som gäller för 
respektive förskollärare och arbetslag.  Målen är indelade i områdena: Normer och värden, utveckling 
och lärande, barns inflytande, förskola och hem, samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem, 
uppföljning, utvärdering och utveckling. Ett sista målområde beskriver förskolechefens ansvar.  

2.2.2 Bakgrund till styrning och ledning av förskolan 

Allt eftersom barnträdgårdarnas verksamhet utvidgades kom det mer önskemål om att verksamheten 
skulle få ekonomiska bidrag från staten så att den slapp förlita sig på donationer och välgörenhet. Då 
framkom krav på genomgång av verksamheten så att stat och kommuner skulle veta vad för slags 
verksamhet det var som ville ha ekonomisk hjälp. Den första inspektion av förskolan, då 
barnträdgårdarna, som staten bestämde över genomfördes av Ellen Moberg 1936, då hon var 
ordförande i Svenska Fröbel Förbundet och seminarieledare i Norrköping. Det dröjde sedan fram till 
1970-talet innan daghemsinstitutionerna fick allmänt stöd från stat och kommuner (Tallberg Broman, 
1995). 

Foucault i Nilsson (2008) behandlar som tidigare nämndes, olika indelningar av makt. Enligt Foucault 
(Nilsson, 2008) är styrning ett sätt att förklara makt. Styrning beskrivs som ett av de sätt, eller 
tekniker, som bestämmer och styr över människors liv. Kortfattat kan styrning beskrivas som att 
strukturera vad andra kan göra. Staten har enligt Foucault fått stå som ett samlingsnamn för bland 
annat institutioner och tekniker som tillsammans utgör en bestämd sorts styrning. Staten får med andra 
ord fungera som funktion för olika tekniker för styrning. Foucault menar att dessa tekniker för styrning 
inte bara gäller staten utan också finns i till exempel kommuner och andra organisationer. Styrning kan 
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ske på olika nivåer i samhället men det finns alltid något som förbinder de olika nivåerna. Det viktiga 
här är hur styrningen går till, mindre viktigt varför den sker eller vem som styr.  

En som studerat ledarskap i olika slags organisationer är Söderström (2005). Han delar upp 
organisationer i monoprofessionella och multiprofessionella organisationer. I de monoprofessionella 
organisationerna är det en eller få professioner ansvariga för verksamheten, till exempel i apotek. I de 
multiprofessionella organisationerna är flera, av varandra skilda professioner verksamma. Exempel på 
denna slags organisation är enligt Söderström sjukhus, kyrka och skola. De multiprofessionella 
organisationerna är oftast ganska stora och bedriver traditionell verksamhet och har ett eget språk och 
kultur. Det typiska för ledarskapet av multiprofessionella organisationer är att de styrs av flera olika 
styrsystem som är uppbyggda utifrån olika traditioner och värdegrunder. De olika styrsystemen arbetar 
utifrån sina egna bakgrunder för att uppnå sina mål. I och med detta blir det spänningar mellan de 
olika styrsystemen, då de arbetar med skilda synsätt på verksamheten. Gillberg (2009) 
vidareutvecklade Söderströms tankar om multiprofessionella organisationer, anpassade och använde 
dem inom en kommunal verksamhet, nämligen förskolan. Här visas det att förskolan som verksamhet 
tycks ha mindre att säga till om när det gäller till exempel budget och medbestämmande än de andra 
styraktörerna.    

Arbetslagen i förskolan får, och ska, planera sitt eget arbete men de måste alltid anpassa sig efter hur 
förskolan styrs. Verksamheten i förskolan styrs på flera olika nivåer. Förskollärare i Gannerud och 
Rönnermans (2006) studie beskriver att kommunens övergripande organisation styr och påverkar den 
egna organisationen till exempel genom sparkrav. De yttre villkoren styr mycket av deras arbete.  
Utifrån de gällande yttre villkoren så diskuterar förskollärarna sedan fram en grovplanering en gång 
per termin i arbetslaget på avdelningsmöten. Därefter sker en arbetsdelning – pedagogerna turas om 
med att göra en veckoplanering kring aktuellt tema. Finplaneringen gör var och en och denna 
förankras och diskuteras på avdelningsmötena.  Det finns olika sätt att benämna de faktorer som styr 
förskolans verksamhet. Rothstein (2007) menar att de gällande regelverk, som de ekonomiska villkor, 
pedagogiska målsättningar och i övrigt liknande omgivningsfaktorer som gäller för en organisation 
kan kallas för strukturella villkor. Det är samma villkor för grupperna inom organisationen, men olika 
delar (tex skolor) kan få skilda resultat, eller måluppfyllelse, även om de tillhör samma område . Jarl, 
Kjellgren och Quennerstedt (2007) utvecklar detta genom att dela upp vad de kallar styrmedel i 
juridiska, ideologiska och ekonomiska styrmedel. Detta innebär att utöver de statliga styrmedlen som 
gäller för alla (Skollagen, 2010 & Lpfö, 1998) så har enskilda förskolor några lokala ideologiska 
styrmedel som berör deras verksamhet; nämligen den lokala arbetsplanen och kvalitetsredovisningen. 
Dessutom är alla berörda av det lokala ekonomiska styrmedlet; budgeten. Westrup (2002) beskriver i 
sin avhandling två skilda styrsätt som används i olika organisationer, nämligen processorienterad 
styrning och ekonomisk styrning i kommuner. I processorienterad styrning så ligger fokus (enligt 
Westrup) på vilka aktiviteter som ger önskat resultat. Den ekonomiska styrningen i kommuner ska 
stödja organisationens möjlighet att uppfylla sin uppgift: att förverkliga politiska mål och 
arbetsuppgifter. Kommunerna är politiskt styrda organisationer och styrningen styrs därför av 
demokratins grundläggande styridéer. Verksamheten finns till för medborgarna (i denna tanke finns 
förskolan för barn och föräldrar). Verksamhetens mål; det man vill få ut från verksamheten regleras i 
politiska mål- styrdokument (läroplan mm) och lagstiftning (skollag mm). Då dessa dokument styr den 
politiska ledningen så styr de också övriga aktörer i kommunen, såsom förvaltningschefer, rektorer, 
och förskollärare, då dessa också är beroende av gällande ekonomisk styrning för att kunna förverkliga 
sina övergripande mål. Olve (2002) beskriver ekonomisk styrning, målstyrning och processorienterad 
styrning som viktiga styrsätt.   
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Ledning innebär alla olika arbetsuppgifter som en chef/ledare har ansvar för, inklusive ekonomi och 
administration, som behövs för att den aktuella verksamheten ska kunna klara av sin uppgift (SOU, 
1978:41). Ledning och styrning av förskolan är mycket komplex.  Den pedagogiska ledaren 
(förskolechefen) är chef för personalen och har det övergripande ansvaret för verksamheten och att ska 
se till att den bedrivs i enlighet med mål och uppdrag (Lpfö 98/10). Wolmesjö (2008) menar att 
verksamhet inom offentlig sektor är politikerstyrd till viss del och att detta förklarar ledarskapets 
komplexitet.  Överst i ledningen finns ansvarig politisk nämnd som är chef över förvaltningschefen 
som i sin tur har andra chefer och ”första linjens chefer” under sig. Samtidigt så är uppdraget för 
verksamheten beskriven i gällande styrdokument. Westrup (2002) beskriver det fakta att den politiska 
ledningen i kommunen är ekonomiskt styrd och att ledningen (nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige) alltid måste utgå från budgeten vid sina beslut som gäller för de olika 
verksamheterna i kommunen.  
 
Söderström (2002) beskriver fyra olika perspektiv på ledarskap, nämligen ett historiskt, ett individ-, ett 
organisatoriskt och ett omvärldsperspektiv. Det historiska beskrivs så här: Det har funnits åsikter om 
ledning så länge som det har funnits organisationer. I de flesta organisationer finns en syn på hur 
ledarskapet ska se ut som förs vidare av normer inom den aktuella organisationen. Krigsmakten och 
kyrkan var de första organisationerna med klara regler för ledarskap. I de flesta av dagens 
organisationer finns rötter som leder till någon av dessa. Till exempel trafikflyg och civil sjöfart har 
klara rötter från krigsmakten med uniformer och olika gradbeteckningar. När detta slags ledarskap 
används är det viktigt med storskaligt tänkande, stegvis, ökande utdelning av ansvar och 
arbetsuppgifter. Det viktiga är kollektivet och de enskilda personerna inom organisationen, även 
ledningspersonal, kan lätt bytas ut. Skolans och barnomsorgens ledarskapsrötter kommer från kyrkan 
då kyrkan länge hade stor makt över skolans undervisning och dåtidens barnomsorg ofta bedrevs av 
kyrkans ideella arbete. Här är det en mer ideologisk grundsyn som styr. Viktiga delar av ledarskapet 
består av tron, kontinuiteten i arbetet och den sociala kontrollen som visar sig i det mer dagliga livet 
med mer individuellt inriktade handlingar. Individperspektivet fokuserar på hur en bra ledare ska vara 
och vad en bra ledare ska kunna. Detta har ändrat sig under tidens gång. Det har under lång tid funnits 
stort intresse för detta perspektiv och mycket har förklarats med den enskilde ledarens egenskaper och 
kunnande. Organisationsperspektivet innebär ett lite motsatt synsätt: här avgör varje organisation och 
dess kontext vilken slags ledare som behövs. Detta kan innebära att skillnaden blir stor mellan hur det 
önskade ledarskapet ser ut om man jämför ett privat företag med en offentlig verksamhet. 
Omvärldsperspektivet slutligen har sin grund i att varje organisation är beroende av sin aktuella 
omvärld och att osäkerheten i denna omvärld blir större och större. Här blir ledarens största uppgift att 
skapa ett fungerande samspel mellan dessa två faktorer.  
 
Statens organisation har genom tiden utvecklats och förändrats. Förändringar som genomförs av staten 
påverkar olika myndigheter som har skilda uppgifter och därmed många olika grupper anställda med 
olika arbetsuppgifter. Hur en organisation är uppbyggd hör enligt utredningen ”Staten i omvandling” 
(1996) ihop med de ekonomiska förutsättningarna. Om de som beslutar anser att kommunerna ska 
erbjuda en speciell sorts tjänst så erbjuds detta snart i kommunerna. Tjänster frammanas av lagar eller 
ekonomiska bidrag. Som exempel tar de upp situationen med att antalet privata daghem minskade då 
de kommunala daghemmen gavs bättre ekonomiska villkor. Ett annat exempel är att skolpengens 
införande medfört ett stort ökat antal privata skolor. Utvecklingen av vilka tjänster som kommunerna 
erbjuder har inneburit att den kommun som för hundra år sedan var en institution som mest 
administrerade, höll rent och såg till att ordning hölls inte finns kvar. I dagens samhälle erbjuder 
kommuner mest olika välfärdstjänster. 
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2.2.3 Styrning och ledning i dagens förskola 

Höög och Johansson (2011) fokuserar i sin studie på hur rektors ledning och styrning av verksamheten 
påverkar skolan. De menar att lärarnas förutsättningar att lyckas bra i sitt arbete påverkas av rektors 
ledarskap. Rektors ledarskap påverkar skolans kultur liksom skolans struktur. Här visas vikten av att 
som ledare kunna skapa en gemensam kultur i organisationen de leder. Denna fokus på ledarskapet 
finns både i offentliga och privata organisationer. Rektors arbete påverkas i sin tur av faktorer som 
reglerar hans/hennes arbete; skolkontor, skolchef, skolverket, skolinspektionen och övriga 
kommunala, statliga och politiska grupper som har inflytande över skolan i sitt arbete. Rektor, som 
term, var länge förknippat med manligt ledarskap (Tallberg Broman, 2002). Det ansågs länge 
okvinnligt att inneha en skolledarroll som kvinna och de få som hade det fick utstå kritik. De senaste 
decennierna har könsfördelningen bland rektorer ändrats från total mansdominans till att kvinnor är i 
majoritet, särskilt för de yngre barnen. Ludvigsson (2009) konstaterar att förändringar i samhället har 
gjort att teorier om ledarskap och organisationer har ändrats med tiden. I arbetet med sin avhandling 
intervjuar Ludvigsson ledare på förskola/skola, och förskollärare och lärare på tre skolområden. Det 
visar sig att ledarskapet anses delas upp mellan ”sociala” uppgifter som innebär olika slags kontakter 
med barn, personal och föräldrar.  I och med sitt ledarskap ska ledaren dessutom vara arbetsgivarpart 
och en ”förlängd arm” åt förvaltningen. Denna del innebär organisering och arbete med ekonomin. En 
ledare menar att förväntningar och krav från politiker och förvaltningen framför allt rör ekonomin. 
Själv anser hon att den sociala delen av arbetet är viktigare. I studien visar det sig att det inte bara 
finns förväntningar från förvaltningshåll, även lärarna har förväntningar på sin ledare. Förväntningarna 
kan skilja sig åt mellan olika yrkesgrupper; förskollärare/lärare/fritidspedagoger. I studien skiljer det 
sig också åt mellan lärare inom samma yrkesgrupp. Det några tyckte var bra ledarskap, tyckte andra 
var dåligt.    

Den som har det största ansvar för något kan sägas ha huvudmannaskap för verksamheten. När det 
gäller förskolan så är det inte helt tydligt vem som har det största ansvaret. Huvudmannaskap kan 
enligt Rimsten (2008) delas upp i vem som har inflytande och ansvar för verksamheten. Ansvaret för 
förskolan ligger på kommunerna. Staten har stort inflytande genom alla styrdokument som är 
beslutade av riksdag och regering; skollag, förordningar och läroplaner. Förhållandet mellan stat och 
kommun påverkas dessutom av att staten genom skolverket kontrollerar kommunernas sätt att bedriva 
sin verksamhet (Skolinspektionen). Lagstiftaren (staten) har bestämt hur styrningen av verksamheten 
ska gå till, hur regelverket ska se ut och hur det ska kontrolleras att reglerna följs. Staten (riksdag och 
regering) har därmed det övergripande ansvaret för verksamheten. Enligt Jarl et al. (2007) består 
statens styrmedel av juridiska, ideologiska och ekonomiska faktorer. En del är både juridiska och 
ideologiska nämligen: skollag, förordningar, läroplaner, kursplaner, programmål och skolverkets 
föreskrifter. Sedan finns det vissa relevanta lagar som faller under begreppet juridiska styrmedel och 
under begreppet ideologiska styrmedel finns det instruktioner och regleringsbrev, råd, anvisningar och 
yttranden. De ekonomiska styrmedlen består av förordningar om stadsbidrag och regleringsbrev. 

De högst beslutande organen i kommunerna är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (Jarl et al. 
2007). Den kommunala organisationen för skolan regleras i Skollagen (SFS 1985:1100). Där står 
bland annat att varje kommun ska utse en eller flera nämnder som styr det offentliga skolväsendet. 
Nämnden ska fungera som styrelse för kommunens skolor. De beslut som tas i nämnden måste tas upp 
i kommunfullmäktige som i sin tur godkänner eller nekar det. Kommunfullmäktige får dock delegera 
vissa frågor till nämnden (bla förvaltningsfrågor), liksom nämnden får delegera frågor till rektorer 
(SFS 1991:900). Varje nämnd har en förvaltning med administrativ personal och olika 
ledningspersonal. Dessa är i sin tur chef för områdes- och lokala rektorer. För att få med föräldrar i 
beslutandegången har det sedan 1996 funnits en förordning om möjligheten att ha ”Lokala styrelser” . 
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Detta var i början en försöksverksamhet som visade sig vara ett viktigt sätt att utveckla nya former för 
elev- och föräldrainflytande. Ledamöter i styrelsen är företrädare för elevernas vårdnadshavare, 
företrädare för de anställda och så rektor. I förordningen står det vilka beslut som kan delegeras till 
lokal styrelsen.  

Myrlund (Höög & Johansson, 2011) beskriver hur kommunernas organisationsformer kan vara 
uppbyggda och att skillnaderna mellan kommunerna kan vara ganska stora. Kommunerna har frihet att 
själva bestämma hur den kommunala organisationen ska vara uppbyggd. Detta innebär att det i landets 
kommuner finns många olika upplägg när det gäller de ansvarsområden som bestämmer över skolan 
och barnomsorgen och dess organisationsformer, till exempel nämnder. Attityder i kommunen, hur 
skolpolitiken uppfattas, påverkar nämndernas status och auktoritet och därmed deras beslutsförmåga. 
Om lärare ser negativt på utbildningsnämndens arbete, kanske på grund av att de anser att nämnden 
har dålig kunskap om verksamheten de fattar beslut om, så medför det att lärarna inte ser positivt på 
beslut från nämnden som påverkar deras arbete på något sätt. Skolverksamheten, där bland annat 
förskolan ingår är Sveriges största arbetsplats (Rimsten, 2008). Regleringen av rektors befogenheter 
anser Rimsten också vara exempel på dubbelt huvudmannaskap. Skollag, skolformsförordningar och 
läroplaner visar att området är statligt styrt. Men – rektor ges en självständig beslutanderätt inom vissa 
frågor. Nämnden (arbetsgivaren) kan inte enligt de statliga styrdokumenten ta över rektorns 
beslutanderätt och därmed kan inte nämnden bestämma hur rektor ska utföra sin beslutanderätt. De 
områden som den kommunala nämndens har beslutsrätt över är organisation, administration av 
verksamheten inom rektors område och frågor om personal och ekonomi.  Detta utvecklar Jarl et al. 
(2007) då de beskriver de styrmedel som påverkar kommunen, nämligen ideologiska och ekonomiska 
styrmedel. De ideologiska styrmedlen består på kommunnivå av kvalitetsredovisning, 
verksamhetsberättelse och den kommunala skolplanen. De ekonomiska styrmedlen är budget och 
verksamhetsberättelse.  

Det finns ett antal lagar och regleringar som ska skydda barn, föräldrar och personal inom förskolan. 
Förskolan är en offentlig organisation som trots sin offentlighet har stränga sekretessregler. Rimsten 
(2008) tar upp de viktiga principerna om offentlighet och sekretess. Båda principerna måste alla som 
arbetar inom den offentliga sektorn följa i sitt arbete.  För att säkerställa att kommunernas                                                                                                                                                                                                                                                          
verksamhet håller viss nivå regleras det i skollagen vem som får anställas: 

Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda lärare, förskollärare eller 
fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska 
bedriva.(SFS 1985:1100 2 kap. 3§) 

 

2.3 Ontologi och epistemologi 

Vetenskapsteori grundas i ontologiska och epistemologiska antaganden av verkligheten. Ontologiska 
antaganden går ut på att forskaren måste bestämma sig för ”vad som finns” (Bryman, 2011, s 35). 
Epistemologi behandlar frågan om kunskap och om hur kunskap skapas (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vid skrivandet av studien har jag med mig tankar som utgår från en ontologisk ståndpunkt som 
innebär att den sociala verkligheten omkring oss skapas och utvecklas hela tiden i samspel med 
omgivningen, vilket bland annat Bryman (2011) kallar för konstruktionism.  

Epistemologiskt påminner mina tankar om Kvale och Brinkmanns (2009) tankar om en resenär som 
besöker ett land och får med sig berättelser därifrån hem igen. Resenären besöker olika områden i 
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landet och letar sig fram eller använder karta för att hitta dit han ska. Han samtalar med lokala 
invånare och får dem att berätta om sina liv. Dessa berättelser analyseras sedan av resenären för att 
hitta innebörden i dem. Genom resan skapas ny kunskap samtidigt som resenären själv kan utvecklas 
eller förändras genom reflektioner runt det han ser och hör.  

För att tydliggöra de berättelser och därmed den kunskap som framkommer under studien, används 
narrativ analys som enligt Kvale och Brinkmann (2009) lägger fokus just på berättelser och dess 
innebörder. 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån vad jag har skrivit i kapitlet så anser jag att Gillberg, Markström och Tallberg Broman utgör en 
lämplig grund till den teoretiska verktygslåda som jag i arbetet utgår ifrån. Deras arbeten om hur 
förskolan har utvecklats till den institution som den är idag med sin egen yrkesgrupp med 
professionella pedagoger, med sin speciella organisatoriska och strukturella förutsättningar ger mig 
den grund som jag behöver för mitt arbete. I deras arbeten tas det upp hur mångsidig förskolan är och 
hur mycket som personalen måste ta hänsyn till i sitt yrkesutförande. Då jag redan tidigare även har 
skrivit om förskolans läroplan, eftersom den utgör grunden för förskolans verksamhet så tycker jag att 
det är rimligt att även denna ingår i min verktygslåda. För att få med en mer generell syn på 
organisation, stuktur och ledarskap får Söderström, Höög och Johansson med flera vara med då jag 
anser att de tillsammans med ovanstående kan skapa förståelse för förskolans verksamhet. Nu går jag 
vidare in i nästa kapitel där arbetets metod och analys behandlas. 

 

3 METOD  

Syftet i studien är att belysa möjligheter och hinder för struktur och organisation av förskolans 
vardagliga verksamhet; dels på verksamhetsnivå och dels på lednings- och styrnivå. Studien har utgått 
från etnografisk ansats och jag har använt observationer, fokusgruppsintervjuer och intervjuer som 
undersökningsmetoder. Materialet har analyserats med narrativ analys.  

 

3.1 Metod och analys 

Här beskrivs studiens ansats och den använda analysmetoden; etnografi och narrativ analys. 

3.1.1 Etnografi 

Fokus för min studie är vardagsarbetet i en kommunal institution – förskolan. Jag har utgått från 
etnografisk ansats eftersom etnografiska undersökningar fokuserar på vardagliga kontexter och 
använder sig av olika insamlingsmetoder, framför allt observationer och intervjuer (Hammersley & 
Atkinson, 2007). Observationer är viktiga då de är ett komplement till intervjuer (Arvaston & Ehn, 
2009). Genom observationer kan man se det som de man observerar inte alltid är medvetna om, då de 
ibland tar vissa saker för givet. Detta kan gälla sådant man gör, kroppsspråk, men också materiella 
faktorer som finns i den observerade omgivningen. Genom att använda etnografi har jag velat kunna 
se med mina egna ögon vad jag som observatör kan studera och notera av verksamheten. Med detta 
som utgångspunkt har jag sedan genomfört intervjuer. För att få med både arbetslaget och de enskilda 
förskollärarnas tankar har jag använt mig av både gruppsamtal och individuella samtal. Etnografiskt 
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inspirerade studier kan beskriva och skapa förståelse för olika perspektiv. Etnografi passar även med 
denna utgångspunkt min studie då jag studerat förskolans verksamhet från flera nivåer, med flera olika 
undersökningsmetoder för att kunna se olika delar av det som tillsammans är förskolans verksamhet. 
Jag har varit intresserad av att höra individuella uppfattningar från de jag intervjuar. Jag har inte varit 
ute efter att generalisera till förskollärare som grupp utan önskat att belysa exempel. När det gäller min 
etnografiska utgångspunkt har jag funnit stöd i Malinowski (2002) som menar att det är viktigt att vara 
i den naturliga miljön för det man studerar eftersom det är enbart genom att vara i den aktuella 
kontexten som man får riktig kunskap om studieobjektet. Ofta förväntas etnografiska studier pågå 
under en längre tid men om man studerar någon del i sitt eget samhälle (tex någon organisation) så kan 
tidskravet minskas mycket eftersom man redan känner till kontexten (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
Med tanke på min bakgrund som förskollärare i närmare tjugo år anser jag att jag har stor kunskap om 
förskolans kontext och att därför kravet på förkunskap är uppfyllt.  
 
Beach, Gobbo, Jeffrey, Smyth och Troman (2004) menar att just detta faktum att etnografi fokuserar 
på vanliga, odramatiska händelser och relationer är det typiska för etnografiska studier. I studien 
studeras något verkligt vardagligt; förskolans vardagliga verksamhet. I denna är det oftast inte mycket 
dramatik – i alla fall inte synligt, men däremot innehåller den mycket relationer mellan människor, 
både mellan barn och vuxna, och mellan vuxna. Även här har jag därmed fått stöd i etnografin. 
Hammersley och Atkinson, (2007) menar att all samhällsforskning grundar sig i att människor kan 
observera sin omvärld. Vi lever i världen men kan samtidigt studera delar av den. Det är viktigt att 
vara medveten om att den vardaglighet som studeras aldrig är neutral eller objektiv eftersom den alltid 
påverkas av att bli studerad. O´Reilly (2012) menar att forskaren/observatören måste vara medveten 
om sin förförståelse för den aktuella miljön eller situation där observation eller intervju ska ske. Alla 
har med förväntningar, idéer och gamla erfarenheter och så vidare. Vi påverkar alltid det vi studerar. 
Att vi påverkar beror dels på vår närvaro, att vi är där. Hur vi påverkar beror också på hur vår 
förförståelse ser ut; ser vi bara positivt på det vi studerar, har vi stor kunskap om det eller har vi någon 
negativ erfarenhet som följer med oss in i studien tillsammans med kanske okunnighet om det som 
studeras? Som förskollärare har jag studerat en verksamhet som jag i många år levt i som yrkesperson. 
Detta för med sig att jag har stor förförståelse för verksamheten och att det därför passar mig att 
använda etnografi eftersom jag aldrig skulle kunna vara objektiv mot en verksamhet som jag känner så 
väl. När man använder sig av etnografi måste man vara medveten om att samhället, institutionen och 
gruppen, eller vad man nu studerar, oftast är komplext uppbyggt (O´Reilly, 2012). Med mitt syfte – att 
belysa möjligheter och hinder för struktur och organisation av förskolans vardagliga verksamhet utgår 
mitt arbete just ifrån detta; att förskolan är komplext uppbyggt och att man behöver studera det från 
olika håll för att få större förståelse för verksamheten. 
   
Som forskningsmetoder har jag, som jag redan nämnt, använt jag mig av observationer, 
fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Både O´Reilly (2012) och Hammersley och Atkinson 
(2007) menar att det för etnografer inte finns någon klar skiljevägg eller är så stor skillnad mellan att 
observera och genomföra en intervju. I båda metoderna måste hänsyn tas till kontext och hur den som 
genomför studien påverkar det som studeras. Som etnograf måste man ta tillvara på de tillfällen som 
ges till att fråga och lyssna till de enskilda individer eller den grupp som observeras. Samtidigt är det 
ofta behövligt att genomföra förbestämda intervjuer då dessa innebär färre avbrott och det därmed blir 
lättare att slutföra samtalen i lugn och ro. I studien har jag därför både tagit vara på tillfällen till samtal 
med personalen vid observationerna, och genomfört planerade intervjuer.  
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3.1.2 Narrativ analys  

Narrativ analys intresserar sig för historier eller beskrivande berättelser. Analysmetoden kan användas 
på data som fåtts fram genom intervjuer och genom deltagande observationer (Bryman, 2011, 
Hammersley & Atkinson, 2007). Då syftet i min studie är att belysa olika möjligheter och hinder för 
förskolans vardagliga verksamhet anser jag att narrativ analys har passat min studie. Syftet kräver en 
analysmetod som ger möjlighet att redogöra för de olika empiriska delarna som individuella historier. 
Med narrativ analys kan jag, som Aspers (2007) säger, studera berättelser för att studera hur 
berättelsen skapas av den som observeras eller intervjuas. Vilka delar är viktiga och bestämmer hur 
berättelsen utvecklas? Varje historia eller berättelse hör ihop med andra historier genom den aktuella 
tid och plats, vilket här är förskolans verksamhet, och ger tillsammans en helhet eller överblick över 
det som studeras. De olika berättelserna måste ses tillsammans för att få fram betydelsen (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). I studien används därför narrativ analys på det sättet att de olika observationerna 
och intervjuerna bildar berättelser som utgör grunden till vidare analysarbete.  

Som forskare går det inte vid narrativ analys att söka efter bara ett svar utan man måste utgå ifrån att 
varje enskild berättelse kan tolkas på flera olika sätt. I studien genomförs analysen av mig med min 
förförståelse för förskolan. Naturligtvis gör detta att de berättelser som jag ser växa fram i materialet 
är påverkade av mig. Med detta menar jag att det är min förförståelse som avgör vad jag observerar 
och väljer att fråga om vid intervjuerna. När man använder narrativ analys måste man reflektera över 
sina egna tolkningar och hur ens egen sociala verklighet påverkar hur man ser på det som studeras och 
det anser jag att jag har gjort. Hammersley och Atkinsson (2007) kallar det för att vara medveten om 
att man är en del av den social verklighet som man studerar. För att bli medveten om det krävs det en 
viss syn på forskningen.  Den egna kunskapssynen påverkas av den roll man har i livet, till exempel 
etnisk tillhörighet, kön, kultur, politiska tillhörigheter eller som jag förskollärare.  Johansson (2005) 
menar att en viss analys och tolkning påbörjas redan i början av studien genom ens förförståelse Det 
fortsätter sedan under intervjun/observationen och efter det att det insamlade materialet har skrivits ut 
och går att läsa och tolka (Hammersley & Atkinson, 2007).  

 

3.2 Förberedelser och genomförande 

Jag valde att genomföra studien i en mellanstor kommun i södra delen av Sverige. För att få kontakt 
med lämpliga förskolor, och därmed personal och förskolechef att observera och intervjua, började jag 
med att studera kommunens olika skolområden. Skolområdet och särskilt den aktuella rektorsenheten 
valdes ut efter följande premisser: Det skulle vara ett område där jag inte kände vare sig 
förskoleledning eller personal, eller hade haft någon kontakt med genom mitt arbete som förskollärare 
eller i min privata roll som förälder. Jag tänkte också på att enheten inte skulle utmärka sig 
sociokulturellt då detta kan påverka verksamheten positivt eller negativt jämfört med andra områden 
på grund av dess speciella utgångsläge. Valet föll då på en rektorsenhet med verksamhet för både 
förskolebarn och skolbarn. Enheten har ett antal förskoleavdelningar och en skola. Genom mejl 
skickade jag en observations och intervjuförfrågan (se bilaga nr 1) till enhetens rektor. Efter några 
dagar tog jag kontakt via telefon och pratade lite mer om studien. Rektorn erbjöd sig att ta med min 
förfrågan till ledningsgruppen för godkännande då rektorn personligen inte hade något emot förfrågan. 
Efter godkännande i ledningsgruppen sändes förfrågan vidare till förskolechefen som i sin tur också 
godkände den. Därefter blev personal på förskolorna tillfrågade och två avdelningar tyckte att de 
kunde medverka. Via telefon avtalades sedan tid för besök och personalen hade då också möjlighet att 
ställa frågor om några saker. Bland annat önskade de mer information om vad intervjuerna skulle 
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handla om. Planeringen av intervjuerna fick också ändras lite då de kände att de nog skulle ha svårt att 
få fram så mycket tid som jag hade önskat i förfrågan vilket medförde att den planerade tiden 
förkortades lite.  

Urvalet av förskolechef att intervjua skedde automatiskt eftersom den enheten jag valde ut enbart har 
en förskolechef. Förskolechefens medgivande till medverkan i undersökningen fick jag genom den 
utskickade observations- och intervjuförfrågan och via efterföljande telefonsamtal. 

Urval av förtroendevald i politisk nämnd gick till så här: Jag började med att via kommunens hemsida 
leta reda på namn på de förtroendevalda inom berörd nämnd. Jag valde ut några namn utifrån att 
personen skulle ha varit aktiv i politiska nämnder ett tag för att ha hunnit få kunskap om denna 
verksamhet. Däremot gjorde jag inget aktivt val av någon speciell partitillhörighet, eftersom jag i 
studien inte är intresserad av partipolitiska åsikter utan av nämndens praktiska arbete mot förskolan. 
Jag skickade sedan via mejl en intervjuförfrågan (se bilaga nr 5). Den första som svarade var 
intresserad av att medverka och bad mig ta kontakt via telefon. Vid samtalet gav jag lite djupare 
information om studien och sedan bestämdes tid och plats för intervjun. 

 

3.3 Observationer 

Jag genomförde en pilot-observation på en syskonavdelning då jag testade det observationsschema 
som jag skrivit. Efter denna observation så skrev jag om schemat så att det bättre omfattade de delar 
jag kände jag ville observera. Jag blev också mer medveten om behovet att kunna nedteckna 
fältanteckningar. Pilot-observationen tog ett par timmar. Observationen skedde på en av mig tidigare 
känd förskola. 

I studien har observationer på två förskoleavdelningar genomförts för att se hur verksamhetens 
struktur och organisation ser ut. Observationerna genomfördes som grund- och förarbete inför 
intervjuer med avdelningarnas personal och ledning. Tanken var att observationerna skulle ge insikt i 
hur verksamheten bedrivs på de två avdelningarna, så att jag som gruppledare och intervjuare sedan 
hade större kunskap om verksamheten vid intervjutillfällena. Hammersley och Atkinson (2007) 
framhåller hur mycket man vinner genom att genomföra observationer innan intervjuerna. Om man 
observerar först så har man redan skapat en relation till dem man ska intervjua och detta innebär att 
intervjun kan ske under mer avslappnade former. Man behöver då inte heller försöka bygga upp en 
relation med personerna som ska intervjuas, som man får göra vid intervju med en person som man 
aldrig tidigare träffat. Observationerna gav information om förskolans verksamhet; som deras lokaler 
och andra inre och yttre förutsättningar. Genom samtal under observationerna kom mycket 
information fram som ökade min förståelse för verksamheten. Genom observationerna fick även 
personalen möjlighet att vänja sig vid min närvaro och detta underlättade sedan intervjusituationerna 
då jag inte var en helt främmande person för dem jag skulle intervjua. Jag var en förmiddag på varje 
avdelning, ca 8.30-11.00. Efter denna tid satt jag kvar i lokalerna och skrev ned fältanteckningar om 
det jag sett och hört. När jag gick ifrån avdelningarna gick jag även runt och tittade på utegårdarna och 
de andra hus, bland annat matsal och idrottshall, som avdelningarna använder i sin verksamhet.  

I studien användes öppen observation (Holme & Solvang, (1997) som också kan kallas deltagande 
observation (Bryman, 2011) då deltagarna visste om att observation skedde och var medvetna om att 
deras verksamhet blev kartlagd och att jag var där för att observera. För att kunna genomföra denna 
slags observation krävs att observatören blir accepterad i sin roll av gruppen och det är viktigt att 
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observatören skapar tillit från gruppens sida. Om observatören får gruppens tillit så blir observationen 
lättare att genomföra då han mer kan gå runt fritt och ställa frågor, och komma underfund med hur allt 
fungerar i gruppen/verksamheten. Observationerna är en mix av vad Bryman (2011) kallar 
strukturerade och deltagande observation. Strukturerad i den mening att ett observationsschema (se 
bilaga nr 7) används som utgångspunkt vid observationerna. Detta för att fokus ska bli tydligt – vad 
som ska observeras, vad i förskolans verksamhet som ska registreras. Samtidigt kan observationerna 
delvis kallas deltagande då jag deltagit i verksamheten och följt det som hänt där. Min bakgrund som 
förskollärare påverkar min förmåga att även genom en kort observationstid se och förstå många delar 
av verksamheten som någon utan min förförståelse inte skulle bli medveten om han/hon inte 
spenderade längre tid på förskolan.  

Bell (2006) anser att observation är en svår forskningsmetod som kräver pilotundersökningar och 
förberedelser. Jämfört med intervjuer så kan dock observation vara en mer tillförlitlig metod. 
Forskaren har större chans att se och få kunskap av det som faktiskt händer, än vid en intervju då 
forskaren får höra om den intervjuades syn på det som händer. Då observation oftast sker vid ett fåtal 
tillfällen är det viktigt att veta syftet med observationen och hålla sig till planering så att den önskade 
informationen fås. Det är viktigt att tänka efter hur observationen ska noteras eller registreras. 
Metoden måste anpassas efter aktuell studie och detta kan innebära att man måste skriva en egen mall. 
Så var det för mig: i min studie skrev jag ett observationsschema som efter pilot-observationen 
förändrades. Jag tänkte också i förväg igenom hur jag skulle bete mig vid observationerna och vad jag 
ville få veta. Under observationerna skrevs även fältanteckningar (Clifford, 1990), och noteringar om 
informella samtal med förskollärarna (Johansson, 2005). 

3.4 Fokusgrupper 

Jag genomförde en testintervju med tre personer för att testa att inspelningen fungerade och för att 
kunna kontrollera hur ljudet blev när flera personer var med samtidigt. Detta var en kortare intervju 
som i första hand gjordes för att kontrollera att inspelningstekniken och frågeområden fungerade. 

I studien genomfördes två fokusgruppsintervjuer. Anledningen till att använda fokusgrupper var en 
önskan om att öka förståelsen för arbetslagens syn på och tankar om förskolans struktur och 
organisation. Det viktiga här var att få fram många olika åsikter från arbetslagen om dessa faktorer och 
höra hur arbetslaget som grupp förhåller sig till dessa faktorer. Den ena intervjun var med ett arbetslag 
som hade ansvar för en 3 års grupp och det andra arbetslaget hade ansvar för en 5 års grupp. 
Arbetslaget i 3-årsgruppen bestod av tre personer och intervjun varade i cirka 25 minuter. Arbetslaget i 
5-årsgruppen bestod av två personer och intervjun varade i cirka 20 minuter. Alla är förskollärare. 
Längden på intervjuerna blev kortare än vad jag först önskade. Detta på grund av verksamheten – 
personalen ansåg sig inte kunna vara ifrån sina barngrupper längre. Då anpassades tiderna efter detta.  

Enligt O´Reilly (2012) innebär fokusgruppsintervju i en etnografisk studie samtal med en grupp som 
redan innan studien var en grupp. Den som genomför intervjun behöver ha någon relation till de 
medverkande. Därför genomfördes som tidigare nämnt observationerna innan intervjuerna, så att 
personalen fick tid att vänja sig vid mig. Samtalet ska ske på en plats som är bekant både för 
intervjuaren och de medverkande och antalet som medverkar i samtalet kan vara väldigt skiftande från 
några få till en större grupp. Gruppintervjuerna i studien genomfördes i ett grupprum som fanns i ett av 
förskolans hus. Detta rum användes mycket just som möteslokal och valdes av personalen då de tyckte 
att det var en lämplig plats för intervjuerna. Det var positivt också av den anledningen att personalen 
kände sig trygga i den kända miljön.  
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Det karakteristiska för fokusgrupp är en lågmäld intervjustil där fokus ligger på att få fram många 
synpunkter på intervjuns fokus Kvale och Brinkmann (2009). Vid studiens fokusgrupper utgick jag 
ifrån några frågeområden (se bilaga nr 3). Att använda sig av fokusgrupp är också bra om det är av 
intresse att studera enskilda personer som en del i en grupp. I gruppen kan man studera hur människor 
reagerar på andras åsikter och rent allmänt studera samspelet i gruppen (Bryman, 2011). 
Ursprungsidén till fokusgruppen var enligt Bryman att på ett ostrukturerat sätt intervjua personer om 
ett ämne som man visste att intervjugruppen hade erfarenhet av. Vid en vanlig intervju ges frågor som 
får svar. Med fokusgrupp ges möjligheter för deltagarna att ta del av varandras åsikter. Svaren kan 
utvecklas då gruppen hör varandras svar och kanske omvärderar sina egna tankar. Fokusgrupp är en 
bra metod för att få fram många åsikter i en speciell fråga. Deltagare i fokusgrupper diskuterar och 
argumenterar ofta och ifrågasätter därmed varandras åsikter. Som ledare i en fokusgruppsintervju, det 
Kvale och Brinkmann (2009) kallar för moderator, har man en viktig roll. Man måste introducera 
diskussionens ämne och därefter hålla igång diskussionen, samtidigt som man ser till att alla i gruppen 
får möjlighet att uttrycka sina åsikter. Med tanke på detta lät jag deltagarna prata mycket efter sina 
tankar och kom bara med nya frågor när det behövdes för att utveckla samtalet, eller då jag kände att 
samtalet behövde riktas in igen mot mina frågeområden.  

 

3.5 Enskilda intervjuer 

Jag genomförde i studien sju stycken enskilda intervjuer. Anledningen är att jag ville få information 
om intervjupersonernas egna åsikter och att enskilda intervjuer är den bästa metoden för detta (Kvale 
& Brinkmann ,2009, Bell, 2006). Kvale och Brinkmann (2009) anser att mer eller mindre informella 
intervjuer ger viktig information till etnografiska studier och studier med observationer. När man 
planerar intervjuer så anser Kvale och Brinkmann att det är viktigt att tänka på att det inte finns några 
”ideala intervjupersoner” för alla sorters intervjuer. Människor är olika och det är upp till intervjuaren 
att anpassa intervjuteknik efter intervjupersonens personlighet. Intervjuerna i studien är kvalitativa på 
det sättet att jag ville få kunskap om intervjupersonernas egna tankar om ämnet, men strukturerade på 
det sätt att jag utgick ifrån en guide med frågeområden vid intervjuerna (se bilagor nr 2,4 & 6 ). Vid en 
intervju, den med ledamot i politiskt nämnd, hade jag också tänkt ut följdfrågor som stöd för mig själv 
under intervjun. Dessa användes som kontroll så att jag inte skulle glömma någon del som jag ville få 
kunskap om. Detta på grund av att min kunskap om, eller om man så vill förförståelse, för hur den 
kommunalpolitiska verksamheten fungerar är betydligt mindre än min förförståelse för förskolan. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan inför analys. Intervjuerna ägde rum på ställen som 
intervjupersonerna fått bestämma, ett grupprum på förskolan och två olika sammanträdesrum. 
Intervjuerna varade mellan 9 – 60 minuter enligt nedanstående uppgifter: 

Namn:  Roll  Längd på intervju
    

Intervju 1:  Anna  Förskollärare  9 min 

Intervju 2 Anders  Förskollärare  14 min 

Intervju 3 Anneli  Förskollärare  11 min 

Intervju 4 Agnes  Förskollärare  13.½ min 

Intervju 5 Agneta  Förskollärare  17½ min 
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Intervju 6 Annie  Förskolechef / bitr. rektor 43 min 

Intervju 7  Astrid  Ledamot i politisk nämnd 60 min 

 

 

3.6 Beskrivning av studiens empiri  

Som tidigare nämnt är de båda besökta avdelningarna del av en förskola med flertalet avdelningar. 
Enheten ligger i en mellanstor stad och har både naturområde och olika lekplatser i närheten. 
Förskolan ligger nära enhetens skola, men har egna byggnader och egna utegårdar. Området omkring 
förskolan är blandat med både lägenhets- och villabebyggelse. 

Beskrivning av förskolan 

3-årsavdelningen har sina lokaler i ett hus som hör till enhetens skola men som de sista åren delvis 
även har använts av förskolan. Förskolan har en utegård vid detta hus men använder även den större 
gård som hör till förskolans huvudbyggnad där det finns gungor och andra lekmaterial . Avdelningens 
rum består av ett jättestort rum och några mindre. Det är tre förskollärare som arbetar på avdelningen; 
Anna, Anders och Annelie, som tillsammans arbetar ca 2.85 tjänster och har hand om femton barn. 
Det stora rummet är uppdelat med hjälp av möblerna och rumsdelare. Alla möbler utom de gamla 
köksinredningarna är låga, i barnens nivå och det är lätt att få överblick över rummet. Avdelningen har 
mycket material. Avdelningen samarbetar mycket med en 4-årsavdelning som ligger i samma hus med 
fyra förskollärare och 16 barn. Öppettider är ca 6.30-17.00 varje dag men anpassas efter föräldrarnas 
behov. Mycket av innetiden är det öppet mellan avdelningarna så att barnen kan gå emellan och själva 
välja aktiviteter. Alla barn äter frukost och mellanmål i ett gemensamt rum på fyraårsavdelningen där 
även treåringarna äter sin lunch. Fyraårsbarnen går till skolans matsal och äter sin lunch där. Barn och 
vuxna delas upp efter behov så om det är fler barn på en avdelning en dag så är personal från den 
andra avdelningen där och tvärt om. Förskollärarna turas om att ha varandras barngrupper för att ge 
varandra möjlighet till planering.   

5-årsavdelningen har sina lokaler i en annan av enhetens skolbyggnader och lokalerna var tidigare 
fritidshemslokaler. Personalen består av två förskollärare som jobbar heltid båda två, Agnes och 
Agneta och de har hand om sjutton barn. För att få ihop sina tider då barngruppens storlek egentligen 
genererar mer personal så har avdelningen bara öppet 7.30 – 16.30 varje dag. De av barnen som har 
större omsorgsbehov är på en fritidshemsavdelning i samma hus resterande tid. På detta fritidshem går 
det barn i förskoleklass och klass 1. Avdelningen består av fyra rum, varav ett är ett gammalt kök, och 
en trapphall som används till dokumentation och förvaring av kläder. När avdelningen startades fick 
förskolan ta över mycket möbler och material från det fritidshem som tidigare var där och lokalerna är 
nu välfyllda. Korridoren utanför avdelningen leder till fler klassrum. Eleverna i dessa klassrum har en 
egen trapphall i andra ändan av korridoren. Avdelningen använder både förskolans gård och skolans 
stora utegård. Avdelningen äter frukost och mellanmål i sina egna lokaler men äter lunch i skolans 
matsal. Båda avdelningarna har tillgång till idrottshall och skolbibliotek på skolan.  

Kort beskrivning av de medverkande 

Anna: som har mångårig erfarenhet av förskolläraryrket, har arbetat på flera förskolor, och arbetade 
även innan utbildningen med barn. Arbetar nu med 3-åringar tillsammans med Anders och Annelie. 
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Anders: som har arbetat några år som förskollärare. Innan han utbildade sig till förskollärare arbetade 
han inom ett helt annat yrke.  

Annelie: som har arbetat på flera av förskolans avdelningar och även varit på många andra förskolor. 
Hon har arbetat många år i förskolans värld, först som barnskötare och sedan som förskollärare. 

Agnes: som också har arbetat många år inom förskolan, först som barnskötare och sedan som 
förskollärare. Har några år arbetat med enhetens 5-åringar tillsammans med Agneta. 

Agneta: som har arbetat länge som förskollärare, är intresserad av utvecklingsfrågor och har läst en hel 
del utbildningar under åren.  Hon har uppdrag som pedagogisk ledare på enheten, och deltar i enhetens 
utvecklingsarbete. 

Annie (förskolechef): har lång erfarenhet av ledarskap för förskolan och skolan. Hon är i grunden 
förskollärare och hennes första tjänst som ledare var som föreståndare. Hon har varit chef på några 
olika platser och haft ansvar både för förskolan och delar av skolan. Under åren har hon gått olika 
kommunala ledarutbildningar och hon håller på med den statliga rektorsutbildningen. Har tjänst som 
förskolechef och biträdande rektor på enheten.   

Astrid (politisk ledamot): har haft olika politiska förtroendeuppdrag under många år, i den aktuella 
nämnden (med ansvar för barnomsorg och skolfrågor) har hon haft uppdrag i mer än tio år. Sin 
yrkesbakgrund har hon inom ett annat område.  

 

3.7 Bearbetning av studiens empiri 

Jag har analyserat mitt empiriska material i olika omgångar och genom olika uppdelningar av 
materialet. Analysarbetet har skett på följande sätt. 

1. Genom att sitta efter observationerna och intervjuerna och skriva ned tankar och noteringar så har 
jag redan då startat analysarbetet. Vid den huvudsakliga analysen har jag sedan börjat analysarbetet 
med att läsa igenom de olika grund- materialen, både observationsmaterialet och de transkriberade 
intervjuerna.  

2. Jag har analyserat material från observationerna; dels observationscheman men även de 
fältanteckningar jag skrev efter varje observation, och fältanteckningarna om samtal som jag hade med 
förskollärarna under observationerna. Materialen från observationerna har samlats i var sin berättelse 
om de olika avdelningarna. Dessa har fått bilda grund till en berättelse utifrån de delar som varit 
viktigast. Observationsberättelserna utgår i huvudsak från mig som observatör, med det som jag 
observerat.  Varje observationsberättelse bestod av 3-4 A4 sidor med text. 

3. Intervjuerna utgår från de delar som de intervjuade lade mest tyngd på. De olika intervjuerna har 
analyserats så här: Jag har först lyssnat igenom intervjuerna för att sedan transkribera dem. Vid 
transkriberingen togs vissa korta ord som ”ju”, ”mm”, bort då de inte hade någon betydelse för 
innehållet och försvårar läsning av materialet. Dessutom har namn på personer/platser tagits bort av 
sekretesskäl. Efter transkriberingen bestod materialet av cirka 70 A4 sidor med text.  Sedan lästes 
varje intervju för sig. De transkriberade intervjuerna analyserades genom att det som de intervjuade 
uppfattade som möjligheter och hinder för struktur och organisering av förskolans vardagliga 
verksamhet markerats. De markerade avsnitten skrevs sedan ihop till nio berättelser med belysande 
citat så att de två arbetslagen och alla de intervjuade fick sina egna åsikter framförda var och en för 
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sig. Citatens språk anpassades från talspråk till skriftspråk genom att ta bort vissa småord som inte 
hade någon betydelse för innehållet.  De nio berättelserna bestod nu av11 A4 sidor text.  

4. Efter denna grundanalys har alla berättelser lästs igenom igen ett antal gånger till för att sedan 
analyseras utifrån tematiseringar. Att jag analyserat på detta sätt beror på att jag i de olika 
berättelserna sett både en hel del som påmint om varandra och sådant som är motsägande. För att 
belysa detta har jag Giddens teorier om rutiner som bakgrund till denna del av analysarbetet. Som 
förskollärare är du en del av en grupp vars arbete mycket styrs utifrån rutiner men samtidigt är utsatt 
för föränderlighet. Giddens menar att rutiner skapar struktur och underlättar vårt vardagliga sociala liv. 
Rutiner ger trygghet medan för mycket föränderlighet kan skapa oro. Oftast anpassar man sig till de 
regler som gäller i det sociala livet eftersom det är mycket svårt att förändra dem (Giddens, 1984).  Då 
empirin belyser den komplexitet som finns inom förskolan och dess arbetslag har jag önskat att 
analysera materialet ”ett steg till”, för att på så sätt belysa vad berättelserna säger tillsammans och vad 
de olika utsagorna kommer ifrån. För att lyckas med detta anser jag att det krävs medvetenhet om det 
sociala livets strukturering.  

De olika tematiseringarna bildades genom att jag vid läsning noterade vilka ämnesområden som 
behandlades av de intervjuade. Så småningom märkte jag att vissa områden behandlades 
återkommande. Dessa områden fick namn utifrån dess innehåll. När hela materialet hade analyserats 
hade jag noterat följande teman; Arbetslaget, erfarenhet och utbildning, positivt kontra negativt i 
förskolan och förskolläraryrket, strukturella förutsättningar, statlig och kommunal styrning och 
ledning, och arbetet med uppdrag och målsträvan enligt Läroplan för förskolan (Lpfö, 98/10). Flertalet 
av dessa teman innehåller flertalet underområden och även dessa har analyserats. Efter att dessa 
tematiseringar tydliggjorts så märkte jag att vissa berörde förskollärarnas arbete i barngruppen, medan 
de andra mer berörde yttre faktorer så därför har tematiseringarna delats upp i två grupper i resultatet. 
De två grupperna är; förskolans verksamhetsnivå och förskolans styrning och ledning.  
Tematiseringarnas innehåll är i resultatet belysta av citat från observationerna och intervjuerna. 

3.7.1 Tematisering kontra kategorisering 

Mycket av berättelsernas innehåll berör personliga åsikter och jag anser att jag genom att använda ett 
tematiserande analyssätt bättre kan belysa de olika delarnas innehåll och bakgrund än genom att 
använda rena kategoriseringar. Jag har i analysen av det empiriska materialet sett på tematiseringar 
som på blommor med kronblad. Temat, som i liknelsen blir blommans mitt, omringas av underteman 
som sitter ihop med huvudtemat men som samtidigt innehåller fakta som skiljer sig från huvudtemat 
och därför strävar åt ett annat håll. För att blomman ska vara hel måste alla delar vara med.  

Sökande efter tema är enligt Bryman (2011) vanligt i de flesta sorters kvalitativ analys, så även i 
narrativ analys. Vad teman innebär kan skilja sig åt, vissa menar att ett tema innehåller en kod, medan 
andra menar att ett tema kan innehålla flera koder. Riessman (1993) skriver att tematisk analys är en 
av fyra modeller som finns för narrativ analys, och det viktiga i denna är att fokusera på vad som sägs 
till skillnad från andra sorters narrativ analys som kan fokusera på andra saker till exempel hur något 
sägs. Richie, Spencer och O´Connor (2003) menar att teman och, vad de kallar subteman, fås fram 
genom upprepade läsningar av empiriskt material som exempelvis utskrifter av intervjuer och 
fältanteckningar. Data som fås struktureras sedan i grundteman som kan innehålla mindre så kallade 
subteman. Richie et al.(2003) anser att teman och subteman är sådant som återkommer, kanske på 
olika sätt, i den text som analyseras. Genom att använda en berättande framställning så har materialets 
delar kunnat mötas och de olika berättelserna kunnat vävas samman i stället för att delas upp. Jag har 
med tanke på mitt syfte och min analysmetod velat undvika rena kategoriseringar i analysen. 
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Kategoriseringar innebär oftast tydliga uppdelningar mellan delar av materialet, där varje del är 
separerad från de andra, och att använda detta hade motarbetat mitt syfte och min analysmetod. 
Kategoriseringar innebär ett förkortande uppdelningssätt: materialet letas igenom för att hitta sådant 
som passar in i vissa kategorier. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär kategorisering att 
reducera långa intervjumaterial till några korta kategorier eller tabeller och författarna tycker att 
metoden bör användas för att ge möjlighet till jämförelser eller hypotesprövning. Detta betyder att de 
mer ingående skillnaderna i det empiriska materialet inte alltid får möjlighet att visas och att en hel del 
av materialet anses ointressant då det inte ”passar in” i kategorierna. Ännu en anledning till att 
analysera utifrån tematiseringar är att jag också anser att validiteten av forskningsresultatet höjs 
eftersom resultatet får större giltighet då tematiseringarna täcker större områden av materialet än vad 
kategoriseringar troligtvis skulle gjort. Analysarbetat avslutas sedan med att det empiriska materialet 
analyseras och diskuteras mot teorier som togs upp i bakgrundskapitlet.  

3.8 Validitet, trovärdighet och etiska överväganden   

3.8.1 Validitet av forskningsresultat 

I alla studier är det viktigt att diskutera om rätt metod används med tanke på studiens syfte och 
frågeställningar för att vara säker på att man uppnår trovärdigt resultat. Jag anser att studiens ansats 
och metoder har passat studiens syfte. För att öka validiteten har jag hämtat mitt empiriska material på 
flera nivåer; verksamhetsnivå, ledningsnivå och politikernivå, och undersökningen genomförs på för 
mig okända platser och med okända personer. Som jag redan nämnt har jag även anpassat 
analysmetoden för att höja validiteten av resultaten. Jag är, som jag också redan nämnt, medveten om 
att jag som förskollärare tolkar mina resultat utifrån min förförståelse och bakgrund. Därför är min 
ambition att fortlöpande, genom både resultat och diskussion, kritiskt förhålla mig till och vara 
medveten om de tolkningar jag gör utifrån studiens syfte och de valda metoderna. Detta ser jag som en 
fortlöpande process och därför skriver jag inte mer om validitet av forskningsresultat här. 

3.8.2 Trovärdighet 

Hammersley och Atkinson (2007) skriver om triangulering; när flera datainsamlingsmetoder används 
och menar att analysen blir mer trovärdig genom detta. När endast en sorts data används kan detta 
sänka datas trovärdighet. Beach (2005) vill istället för begreppet triangulering använda begreppet 
artikulation istället. Han menar att man i etnografi medverkar i samtal och att man genom 
observationer få tolkning av det som sägs. Jag vill istället för att använda begrepp som triangulering 
eller artikulation se mina val av metoder som flera sätt att få mer trovärdiga svar på mina 
frågeställningar. Observationerna har gett mig möjligheten att själv se verksamheten. Trots att jag 
tillbringade kort tid på varje avdelning kände jag att tiden där gav mig stor insyn i den dagliga 
verksamheten. Jag kunde se, men även prata med och lyssna till personalen och barnen. Synen på det 
som studeras och vad det innebär förändras allteftersom den empiriska datainsamlingen och teoretisk 
läsning pågår enligt Beach. Denna process ger forskaren möjlighet till reflektion av materialet, vilket 
bidrar till vidare utvärdering av arbetet. Beach menar att genom att använda begreppet artikulering 
förklarar man att det inte enbart handlar om en diskussion om validitet utan att det handlar om något 
som pågår genom hela studieprocessen; data och analysprocess. Jag har verkligen känt att jag under 
arbetets gång alltmer har förändrat och utvecklat min syn på förskolans verksamhet och börjat fundera 
på mycket som jag tidigare tagit för givet. Trots detta anser jag att studien med vald ansats och 
analysmetod får hög reliabilitet eller trovärdighet. På grund av min förförståelse så är det trots 
noggrann redogörelse för arbetssätt svårt att göra om studien för någon annan och detta kan kanske 
sänka studiens trovärdighet, även om jag med utgångspunkt i ansats och metodval inte tycker så.  
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Det är först och främst genom mina observationer och intervjuer som jag fått mitt resultat. Aspers 
(2007) menar att det egna insamlade materialet, som han kallar primärmaterial, normalt håller hög 
hållbarhet. Det har samlats in för den aktuella studien och hanteras av den som känner det mest (den 
som genomför studien). Sekundärt material är skapat av andra. Det kan ändå vara relevant men det är 
viktigt att komma ihåg att det är skapat för andra syften och kan vara tolkat på sätt som inte är helt 
förklarat.  Det är först när man analyserar hela materialet som dess rätta värde kommer fram. Värdet 
av en liten del kan inte avgöras enskilt utan måste ses som en del i helheten. Aspers (2007) menar att 
det är en relation mellan teori och empiri i studier. Allt efter studien pågår bildas en process som 
förändrar förhållandet. Teorier, eller teoretiska begrepp, ska analyseras gentemot empirin och 
viceversa. Från eventuella förstudier och framåt måste det alltså ske bedömningar om teori och empiri 
verkligen styrker varandra. Detta innebär att det inte alltid helt går att bestämma i förväg hur en 
studies teori/empiri ska se ut, utan delarna måste utvärderas efter hand. Detta har skett flera gånger 
under studien då jag har fått förändra mina planer eftersom teori och empiri inte riktigt har styrkt 
varandra. Detta har gjort att både teori och empiri har blivit ännu mer studerat och genomarbetat, men 
kanske också medverkat till att jag fick minska antal personer att intervjua än vad jag först tänkte.  

3.8.3 Kritik mot studiens metoder och etiska överväganden 

Observationer 

Holme och Solvang (1997) menar att det är viktigt att tänka på att forskaren enbart genom sin närvaro 
påverkar verksamheten han observerar. Hur aktiv eller passiv han är påverkar och det är därför viktigt 
att försöka anpassa sig efter gruppen så mycket som möjligt – även när det gäller klädkod och allmänt 
uppträdande. Forskaren ska vara delaktig i gruppens värld.  Viktigt är det dock att forskaren inte är så 
delaktig att han blir en i gruppen. Som observatör/forskare måste man hålla på skillnaden mellan 
observatör och aktör. Judith Bell (2006) utvecklar detta ännu längre då hon menar att observatörens 
objektivitet kan påverkas negativt om observationen sker på en för forskaren välkänd miljö. Bell anser 
att det är viktigt att som observatör försöka hålla en viss distans gentemot de observerade. Eftersom 
jag är förskollärare och har med den erfarenheten i denna etnografiska studie så anser inte jag att min 
närhet till det studerade varit något problem. Jag har inte försökt vara något annat än förskollärare med 
den förförståelse för förskolan som det för med sig. För att undvika att komma det studerade för nära 
har jag, som beskrivits tidigare, genomfört min studie på en förskola som jag inte känt till tidigare. 
Dessutom har jag vid mina observationer försökt hålla mig ”vid sidan om” verksamheten och bara 
talat med barn och personal när det varit klart att jag inte avbrutet något eller hindrat personalen i 
deras arbete med barnen.  

Fokusgrupper 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att interaktionen mellan deltagarna minskar moderatorns kontroll 
av intervjuns förlopp och att intervjuutskrifter från fokusgruppsintervjuer tenderar att bli ”kaotiska” 
just på grund av gruppinteraktionen.  Det kan även ta längre tid att transkribera intervjuerna då det kan 
vara svårt att höra vem som säger vad, eller att gruppen pratar i mun på varandra. Jag kan hålla med 
om att jag hade lite mindre kontroll över gruppintervjuerna än vid de enskilda intervjuerna med tanke 
på hur samtalen utvecklades av grupperna, och att transkriberingen av gruppintervjuerna tog längre tid 
än vid enskild intervju. Vid några tillfällen var det till exempel svårt att höra vad som sägs då 
deltagarna pratade i mun på varandra och då en av deltagarna pratade ganska tyst. Då arbetslagen 
bestod av bara tre respektive två personer kändes det aldrig som att situationen blev för rörig utan 
samspelet mellan deltagarna uppvägde de mindre problemen som gruppintervjuerna förde med sig.   
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Enskilda intervjuer  

Kvale och Brinkmann tar upp kritik som finns mot kvalitativa intervjuer. Intervjuer kan inte alltid 
definieras som vetenskapliga eftersom definitionen påverkas av vilka åsikter de inblandade personerna 
har; en person kan anse att intervjun är vetenskaplig, medan en annan har en annan syn. Det faktum att 
kvalitativa intervjuer är just kvalitativa i stället för kvantitativa kan göra att de inte anses som 
vetenskapliga. Intervjuer anses inte alltid vara objektiva eller kunna pröva olika hypoteser. Intervjuer 
är personberoende, resultaten anses inte alltid vara trovärdiga på grund av misstanke om felaktiga, 
ledande, frågor, eller subjektiv analys som gör att resultaten inte blir trovärdiga. Men – dessa 
invändningar kan enligt Kvale och Brinkmann bli intervjuns styrka om man vänder på tolkningen. 
Intervjuer ger stark insyn i någons värld och ger därmed förståelse. I en etnografisk studie, som min, 
anser inte jag att de ovanstående invändningarna mot intervjuer betyder så mycket. Jag går mer på 
Kvale och Brinkmanns idé att vända det negativa till något positivt. Intervjuer ger mig den insyn i de 
intervjuades åsikter som jag behöver i studien. Ingen annan metod skulle ge samma möjligheter till att 
belysa de enskildas egna tankar, eller ge mig förståelse för de olika personernas åsikter. Som exempel 
säger Kvale och Brinkmann att användning av ledande frågor ibland kan leda till nyttig kunskap, så 
”svagheter” kan leda till styrka. Att intervjuerna är personliga, kvalitativa, individuella är exempel på 
det som jag anser gynnar min studie. Det ger mig chans att uppfylla studiens syfte; att belysa 
möjligheter och hinder för förskolans vardagliga verksamhet. Något som tyvärr minskat mina 
möjligheter att verkligen gå på djupet med de intervjuades åsikter och tankar är tidsbristen, både deras 
och min.  

Etiska överväganden 

Jag anser att jag genom metodkapitlet har klargjort det mesta inom detta område. Jag vill dock 
förtydliga följande. Genom mina utskickade intervjuförfrågningar och efterföljande mail och samtal 
redogjordes för Vetenskapsrådets 4 etiska principer; informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002, Bryman, 2012) för de som 
medverkade. Här blev jag hjälpt av att det tog ganska lång tid innan jag fick klartecken från berörd 
förskola och all personal att mina besök och intervjuer var ok. Trots att jag tyckte att ”tiden gick fort” 
medan jag väntade på svar så är denna tidsperiod ändå viktig med tanke på att alla inblandade hann 
godkänna sitt medverkande ordentligt. Då jag även pratade med dem i telefon flera gånger efter 
utskick av förfrågan så hade de möjlighet att fråga om de funderingar de hade, detta är också positivt 
ur de medverkandes synvinkel. Det var först efter att jag fick klartecken som det blev klart hur mycket 
som tiden för intervjuerna med förskollärarna behövde minskas. Mina val var då att gå vidare, vilket 
jag gjorde, eller söka efter ett nytt ställe att besöka. Det andra alternativet ansåg inte jag var aktuellt på 
grund av att det var tveksamt om jag hade hunnit få kontakt med något annat ställe så snabbt, men 
också för att ledning och förskollärarna på aktuell enhet var positiva till mina besök. Jag anser att detta 
har stor betydelse för de flesta studier, så även denna. Då jag enligt gällande forskningsregler lovat de 
medverkande avidentifiering så har jag fått ta bort en hel del ur empirin som i sig varit svar på mina 
frågeställningar, men som också kanske kunde innebära risk för identifiering för de medverkande.  
Samtidigt är jag medveten om att avidentifiering inte är detsamma som total anonymitet, vilket är 
svåruppfyllt i en studie som den här där så mycket handlar om personliga åsikter. Genom att ta bort 
namn, de flesta personliga uppgifter och beskrivningar av förskolans yttre utseende så anser jag att jag 
trots allt uppfyllt gällande forskningsregler.  
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4 Resultat 

Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. I det första beskrivs tematiseringar som berör förskolans 
verksamhetsnivå och i det andra avsnittet tematiseringar som berör förskolans styrning och ledning. 
Det tredje avsnittet innehåller analys av resultatet och kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
resultat och analys. Tematiseringarna belyses av citat från intervjuerna. Vem som sagt vad markeras 
efter citaten. Några av citaten kommer från fokusgruppsintervjuerna vilket markeras med ”fgr 3” för 
fokusgruppsintervju med 3-årsavdelningen och ”fgr 5” för fokusgruppsintervju med 5-årsavdelningen. 

 

4.1 Förskolans verksamhetsnivå 

I detta avsnitt redogörs för empirins resultat som berör förskolans verksamhetsnivå. Denna nivå 
behandlar förskollärarnas vardagsarbete och kommer in på faktorer som beskriver var arbetet bedrivs, 
hur arbetet praktiskt går till; planeras och genomförs. Här redogörs också för förskollärarnas 
bakgrund; erfarenhet och utbildning och om åsikter och attityder om förskolan och om förskollärarnas 
arbete.  

4.1.1 Arbetslaget 

Inom detta tema beskrivs empiriskt resultat som berör arbetslagets praktiska arbete i verksamheten 
såsom samarbete med kollegor och föräldrar, ansvarsfördelning inom arbetslaget, krav på flexibilitet 
inom arbetslaget, hur kontinuitet inom arbetslaget påverkar verksamheten och arbetsuppgiften med 
dokumentation. Här behandlas förskollärarnas tankar om erfarenhet och utbildning och tankar om 
positivt kontra negativt i förskolan och i förskolläraryrket. 

Samarbete mellan förskollärare 

Läroplanen för förskolan reglerar förskollärares arbete (Lpfö-98/10). Enligt Lpfö måste förskollärare  
samarbeta i sitt arbete runt barngruppen. De arbetar i arbetslag och har gemensamt ansvar för 
barngruppen, samtidigt som förskollärarna har eget ansvar för vissa delar av verksamheten, vilket även 
detta är med i den reviderade Lpfö (2010). Utöver det egna arbetslaget samarbetas det ofta med andra 
pedagoger. De båda avdelningarna i studien skiljer sig en hel del åt när det gäller hur samarbetet 
mellan pedagogerna ser ut. 3-årsavdelningen samarbetar mycket med en 4-årsavdelning som ligger i 
samma hus. De har skilda entrédörrar och hallar men dörrar mellan avdelningarna. Varje avdelning har 
egna samlingar och aktiviteter för sig men mycket av innetiden är det öppet mellan avdelningarna så 
att barnen kan gå emellan och själva välja aktiviteter. Sammanlagt är det cirka 30 barn och 7 personal i 
huset (alla arbetar inte heltid). Barn och vuxna delas upp efter behov så om det är fler barn på en 
avdelning en dag så är personal från den andra avdelningen där och tvärt om. Detta kräver att 
pedagogerna tar hänsyn till situationen på den andra avdelningen när de planerar sin egen verksamhet.  
Förskollärarna arbetar på olika tider och det krävs att alla vet vad de ska göra. Då de samarbetar med 
en annan avdelning menar de att de får ”fixa och dona” för att täcka personals frånvaro. Men å andra 
sidan ger samarbetet båda avdelningarna möjlighet till planeringstid på dagtid då de turas om att ha 
varandras barn varannan vecka, och samarbetet ger barnen tillgång till fler lokaler att vistas i. 
Pedagogerna menar också att samarbetet oftast gör att de klarar sig utan vikarier då någon är borta.  
Genom att samarbeta med öppning och stängning blir det fler pedagoger mitt på dagarna. Arbetslaget 
menar att samarbetet, särskilt inom deras lilla arbetslag fungerar bra och känner att de har bra 
möjligheter att strukturera upp verksamheten genom diskussioner sinsemellan .  
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Ja vi pratar ju alltså hela tiden,ja om ”hur ska vi göra” Det är hela tiden, det är en ständig fråga 
som vi alltid diskuterar. Hur gör vi här. Men sen är verkligheten sådan att det funkar inte..utan 
då försöker man anpassa till den situationen som är då..(Anders, fgr 3) 

Personalgruppen känner att det underlättar mycket med bra överskolning mellan avdelningarna. Detta 
grundar de på erfarenheten efter den grundliga överskolning de hade förra våren av den grupp de har 
nu. I och med överskolningen så visste de redan innan barnen kom en hel del om barnen och deras 
intresse så att de kunde anpassa lokaler utifrån detta. Enligt personalen gjorde detta mycket för att 
barnen snabbt kom in i verksamheten sedan när de började på avdelningen. Dessutom träffas barn och 
personal på den gemensamma utegården. Personalen menar att många barn ser fram emot att få börja 
på deras avdelning då de vet att ”man börjar där när man är tre år” och att de känner sig stora då.   
Förskollärarna säger att de tycker om sitt arbete; skrattar mycket med varandra och barnen. De ser 
klara fördelar med att vara olika personer, med skilda kompetenser och personligheter. Det skapar en 
större helhet för barnen och gör arbetet mer intressant för personalen. Samtidigt så förklarar 
förskollärarna att det, då de samarbetar med en annan avdelning, krävs ordentlig struktur och 
organisering av arbetet.  

Vi är så olika, det kan man känna ibland. Det kan vara en fördel men det kan ibland vara en 
nackdel på flera sätt…(Annelie, fgr 3) 

Anna tycker det är viktigt att påpeka att personalgrupper i förskolan består av olika personligheter och 
grupperingar då de samarbetar en hel del med en annan avdelning. Oftast kan de olika 
personligheterna innebära möjligheter för verksamheten då olika intressen och erfarenheter ger 
utvecklingsmöjligheter. Med olika erfarenhetsnivå så kan mer erfarna stödja mer nyutbildade i yrket. 
Sedan Anders slutade förskollärarutbildningen så har han haft erfarna kollegor, både på denna och en 
annan förskola. ”..och jag har haft fantastiska kollegor XXX som jag har lärt mig ofantligt mycket 
av”(Anders). Genom att ha arbetat på en annan förskola kan han jämföra arbetssätt i arbetslagen och 
ledning mm och han tycker att det på nuvarande förskola fungerar mycket bättre än på den första. Han 
säger sig ha lärt sig hur viktigt det är att kunna prata i arbetslaget om hur verksamheten ska 
struktureras och varför man gör som man gör. Det faktum att han som man arbetar i en organisation 
med total kvinnodominans gör att han får en lite annorlunda roll i arbetslaget. Anders menar att han 
som man får en lite annan roll för barngruppen, särskilt som han som person gärna busar och skojar.  

Jag är en pajas, jag tycker om att ha lite skoj, att skoja med barnen och de får skoja med mig. 
Och det kanske, att jag har en fördel att jag är kille med. Vi är inte så många, så det..Varken man 
vill eller ej. Är du kille då ska det busas mycket mer och det både från pojkar och 
flickor..(Anders) 

Hur verksamheten är strukturerad och organiserad inverkar på den vardagliga verksamheten. Anneli 
tar upp ett exempel på detta då hon beskriver den erfarenhet hon fick av att arbeta på en helt ny 
förskola. Där arbetade de mer i storarbetslag och hade mycket ansvaruppgifter i olika personalgrupper. 
Hon menar att även om arbetet i de olika personalgrupperna förde den pedagogiska diskussionen 
framåt så blev de ett hinder för arbetet med barnen, eftersom de tog mycket tid från barngruppen, och 
hon vet att just denna förskola nu har backat lite för att ge pedagogerna mer tid för barngruppen igen. 
Annelie menar också att olika arbetslag arbetar olika bra. Hur trygg man är som person påverkar 
yrkesrollen. Annelie menar att det är viktigt att visa varandra respekt och lyssna på varandra så kan 
man få ett fint samarbete även om man är olika som personer.  

Detta att vara många pedagoger som arbetar med samma barngrupp har även pedagogerna i 5-
årsavdelningen erfarenhet av. Avdelningens personalgrupp består, som tidigare nämnts, bara av två 
förskollärare som jobbar heltid båda två. Denna organisation är ny för terminen. Tidigare var 
avdelningen en del av ett storarbetslag med cirka 40 barn; 5åringar och förskoleklass. Anledning till 
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förändring av organisationen var att situationen i det stora arbetslaget ofta kändes stökig och jobbig 
och att både barngruppen och personal blev påverkad negativt av detta. Personalen valde därför att 
pröva denna uppdelning och har tyckt att det fungerar bra. Båda förskollärarna verkar mycket trygga i 
sina yrkesroller och i sitt arbete med barnen. De känner varandra väldigt väl då de har arbetat 
tillsammans i cirka tio år. De ser båda fördelar med att bara vara två i arbetslaget när de jämför med 
det tidigare storarbetslaget. Då var fler personal berörda av allt och beslutsgången tog mycket längre 
tid då alla alltid skulle få sin åsikt hörd. Då de arbetade i storarbetslag ett tag märkte de att det gick att 
underlätta arbetet mycket genom att strukturera upp till exempel planeringar och möten. Då bli allt 
mer effektivt, allt går allt snabbare och alla gör det de ska.  

Nu, när de bara är två, går planeringen mycket smidigare. Den gemensamma planeringen har de 
tillsammans på avdelningsplaneringen som sker på kvällstid då de inte har någon möjlighet att få den 
under dagtid. De brukar oftast ta en promenad när de sista barnen gått hem/ eller vidare till fritids, 
innan de sätter sig för planeringen. Då hinner de reflektera över veckan och prata om vad som gjorts 
och hänt i barngruppen. De tycker båda det är viktigt med struktur. Med tanke på sin tidigare 
erfarenhet tycker Agnes att arbetslag i förskolan både kan vara möjlighet och hinder i arbetet med att 
strukturera och organisera verksamheten. Som hon jobbar nu ger arbetslaget stora möjligheter och 
stödjer henne i sitt arbete. Hon har tidigare arbetat i storarbetslag, där de var många pedagoger, många 
barn, många föräldrar och detta var svårarbetat och svåröverblickat. I detta fall blev arbetslaget ett 
hinder för verksamheten. Agneta anser också att även om man tar hänsyn till förskollärarnas 
personlighet eller engagemang så kan storarbetslag ofta innebär svårare organisation och kan vara 
arbetsamt. Därför tycker hon att den nuvarande avdelningsstrukturen är bättre för barnen. Samtidigt 
menar Agneta att arbetslaget och dess samarbete är mycket viktigt och kan innebära möjlighet eller 
hinder. Hinder kan komma om man är många i personalgruppen så att det blir svårorganiserat, men 
Agneta känner oftast att arbetslag i förskolan är en drivande enhet då man inom förskolan är van att 
diskutera med varandra och försöka lösa de situationer som uppstår. Agneta påpekar också att man i 
förskolan måste ta tillvara på den arbetstid man har, istället för att slösa bort tid på att ”snacka skit” 
eller fika. Om man strukturerar upp ett avdelningsmöte så hinner man ganska mycket.  

Som förskolechef menar Annie att hon har en viktig roll i att stödja pedagogernas samarbete. Hon 
säger att det är viktigt att se de enskilda förskollärarnas egenskaper och hur de kan ge möjligheter. 
Sedan kan vissa egenskaper bli hinder också. Det är olika hur förändringsbenägna personer är. Detta 
försöker Annie ta hänsyn till vid nyanställningar och tänka ”hur passar den här personen med sin 
personlighet in i arbetslaget? Bildar förändringen möjlighet till utveckling eller skapar den bara oro 
och bristande samarbete. På samma sätt tänker hon när arbetslagen ska planeras inför varje läsår: 

Och det är jätteviktigt att hitta rätt arbetslag. Inte bara hålla fast vid sitt gamla arbetslag för där 
har man det bra. Inte flytta folk hur som helst heller. Man tjänar kanske på att byta arbetslag för 
barnen, det är ju barnperspektiv hela tiden. Och att man kan utvecklas med nya arbetskompisar 
och så…(Annie) 

Hon känner att det är viktigt att visa respekt för pedagogernas åsikter och menar att det återspeglar sig 
i längden. Även om någon grupp eller individ inte vill ändra, eller utveckla sitt arbete just nu så hjälps 
man åt med de barn man har tillsammans, personalen tänker inte bara på sin lilla avdelning utan har 
flera gånger kommit med förslag för att underlätta arbetet på någon annan avdelning även om detta i 
alla fall tillfälligt har medverkat till högre arbetsbelastning för den egna avdelningen.   
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Samarbete med föräldrar 

En viktig del i förskollärares arbetsuppdrag är att samarbeta med föräldrarna och hemmet (Skolverket 
,2010) Att ha bra samarbete med föräldrarna ses som viktigt av alla förskollärare i studien. Därför tar 
de hänsyn till detta när de börjar överskolningen att en ny barngrupp. I våras hade de föräldramöte för 
de föräldrar vars barn skulle flytta till avdelningen efter sommaren. Detta gjorde att föräldrarna blev 
positiva, kände sig trygga och samarbetet med hemmen startades på en gång. 

Föräldrarna var så nöjda med den här kvällen. Och jag tror; har de bara det med sig när barnet 
sedan ska börja. Det påverkar ju barnet om föräldrarna är lugna och vet var de ska ta vägen och 
hur vi ser ut och så…(Annelie) 

Denna modell vill Annelie därför fortsätta med då det underlättar den fortsatta strukturen och 
organisationen av arbetet då både föräldrar och barn är trygga. Den senare tiden har Annelie sett att 
fler föräldrar tar del av dokumentation och blir mer intresserad av vad som står i läroplanen och hon 
tycker att detta gör att hon som förskollärare ännu mer vill utveckla sitt arbete och kunna redogöra för 
det.   

Just det att få föräldrarna medvetna om hur vi jobbar. Att det finns en läroplan med mål och att 
vi har mål att följa och inte bara kan ”flurra” runt lite och göra som vi tycker. Att det är en tanke 
bakom det vi gör..(Anneli) 

Båda avdelningarna försöker informera föräldrarna så mycket de kan om förskolans verksamhet och 
hur deras barn har det på förskolan. Anders känner att han som man kan ha en annan sorts relation till 
barnens pappor då de har ”snack” om hockeymatcher med mera och inte bara är fokuserade på dagens 
händelser på förskolan. Han känner att det för in ”manssamtal” i förskolan och att det uppskattas av 
många pappor. Personalen har börjat titta på möjligheten att föra in information i kommunens 
datasystem där föräldrarna sedan ska hämta hem det, men detta är inte påbörjat praktiskt ännu. 
Annelie och Agneta känner att de har föräldrarnas förtroende och de tror det bottnar i att de förklarar 
för föräldrarna hur verksamheten är uppbyggd och visar för föräldrarna att de bedriver 
förskoleverksamhet även om lokalerna är i en skolbyggnad. Det kan kännas skrämmande för föräldrar 
att deras små förskolebarn ska vara i skolans lokaler och då är det viktigt att man som personal kan 
visa att det är förskolverksamhet som bedrivs. Det faktum att de lokalmässigt är i skolan för med sig 
att deras barn får erfarenhet och trygghet för skolan innan det är dags för dem att börja där, samtidigt 
som de är kvar i sin trygga förskolemiljö.   

Det är så kul det här med föräldrar liksom: ”att det verkligen känns att man kommer in i 
förskolans värld när man kommer in i de här rummen. Ni har verkligen skapat så att man ser att 
det är förskola..”(Agnes) 

Positiv feedback från föräldrar är jätteviktig för yrkesstoltheten och Agneta tycker att hon och 
kollegan Agnes ofta kan känna sig nöjda med detta eftersom ”deras” föräldrar visar intresse för 
verksamheten.  

Vi hade en pappa som kom och sa till oss för några veckor sedan; ”jag måste bara säga det att 
jag tycker att ni är en tillgång för den här förskolan!” Det kan man leva på! Jag och Agnes tog 
åt oss ganska länge…(Agneta) 
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Ansvarsfördelning  

Ansvarsfördelning ses som viktigt av alla förskollärare i studien. De menar allihop att om man inte har 
en tydlig uppdelning så fungerar inte arbetet. När det gäller ansvarsområden så roterar personalen på 
3-årsavdelningen mellan olika arbetsuppgifter i samband med måltider; en diskar, en vilar med de som 
behöver det och en läser saga med några. De har denna uppdelning för att, som de uttrycker det: 
”ingen vill hålla på att diska hela tiden”. De tycker inte om att dessa arbetsuppgifter tar tid ifrån 
barngruppen vid alla måltider men särskilt då vid lunchen med alla matkantiner. På grund av detta har 
de på senare tid börjat diskutera om även treåringarna ska gå till den stora matsalen och äta där. 
Personalen turas om att ta ansvar för gymnastiken. Personalen brukar vara flexibel när det gäller 
arbetsfördelningen och kan byta ansvarsområden lite efter omständigheterna och aktuell situation. 
Pedagogerna på 5-årsavdelningen har också vissa ansvarsområden; Agnes har ansvar för gymnastiken 
och Agneta har ansvar för sång och musik. Resten planerar de gemensamt.  På 5-årsavdelningen får 
har barnen också ansvar för verksamheten. Barnen får beskriva vad de tycker och tänker och då 
personalen skriver ner det används det vid den fortsatta planeringen och utvecklingen av 
verksamheten. Rent allmänt så är barnen med mycket i beslutsprocessen på avdelningen både som 
tidigare nämndes i planering och utvärdering, men även då de medverkat till lokalernas utformning 
och vilken sorts verksamhet som bedrivs i de olika rummen. Personalen menar att de litar på barnen 
och att barnen vet detta, då de är ensamma med barngruppen en hel del är detta nödvändigt för att 
verksamheten ska fungera på bra sätt. Avdelningens personal, Agnes och Agneta, tycker att man 
vinner väldigt mycket med att strukturera upp den dagliga verksamheten ordentligt. Om man gör det 
så kan man anpassa verksamheten efter barngruppen och deras behov, istället för att tro att 
barngruppen ska anpassa sig efter verksamheten.  

Jaha vad är det här för barn som har kommit till oss nu? Hur börjar vi något annat? Och det var 
där kom ju dockvrån in för att de lekte så mycket…(Agneta Fgr) 

Ja, och det var väl därför vi tyckte att vi ville satsa för att det var så många som ville ha det här. 
Och så var det ju det här med att laga mat och ha restaurang. Så var det ju det vi fick fixa den här 
gången då. Och det ju leva kvar lite ändå men sen kan det ju vara något annat med nästa grupp 
som kommer och då kanske man får satsa lite på något annat..(Agnes Fgr)  

Alla förskollärare i studien anser att de nuvarande arbetslagen fungerar bra. Alla har dock varit med 
om att arbeta i mindre fungerande arbetslag. Flera av pedagogerna för fram problem som fanns när de 
var för många pedagoger i ett och samma arbetslag. Enligt deras erfarenhet innebär detta problem då 
det alltid finns de som försöker ”smita undan” ansvar och arbetsuppgifter. Detta skapar problem då 
förskollärare arbetar på olika tider och detta gör att det krävs att alla vet vad de ska göra och att alla 
gör sina uppgifter. Anna anser det är viktigt att påpeka att personalgrupper i förskolan består av olika 
personligheter och grupperingar då de samarbetar en hel del med en annan avdelning. Oftast kan de 
olika personligheterna innebära möjligheter för verksamheten då olika intressen och erfarenheter ger 
utvecklingsmöjligheter. Ibland kan de olika personligheterna innebära att Anna som är engagerad i sitt 
arbete tar större ansvar för verksamheten än kollegor som inte är så engagerade. Detta kan kännas lite 
svårt. Vissa tar inte ansvar för så många delar och är inte så intresserade av att utveckla verksamheten. 
Anna tror att det mycket beror på yrkestryggheten – är man trygg i sin yrkesroll, så går det lättare.  

Jag är väldigt engagerad och så här. Och någon annan är mindre engagerad och mindre insatt. 
Och då kanske jag pratar lite med den om det och om hur jag… Jag är ju eld och lågor och sedan 
nappar de inte på det och då blir jag besviken. Sånt kan ju hända….(Anna) 

Då Agneta i sin roll som pedagogisk ledare ska förmedla entusiasm och vilja att arbeta aktivt med den 
reviderade läroplanen kan hon bli fundersam ibland. Som vi nämnt tidigare så är det olika grader av 
engagemang bland förskollärare. Vissa tar mer ansvar – vissa mindre. Hon säger sig inte förstå varför 
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man vill arbeta i ett yrke om man inte är intresserad av att utveckla sitt arbete. Vad ska man göra åt 
dem som alltid stiger åt sidan? De som aldrig vill ta del av ny kunskap eller ta någon plats i enhetens 
arbetsgrupper och som tycker det är smidigt att endast utföra arbetsuppgifter i barngruppen? Enligt 
erfarenhet vet Agneta att det är lättare att vissa gör så om man är många vuxna och inte fördelar 
ansvaret väldigt tydligt. Här kan förskoleledningen ha stor betydelse, både som stöd vid behov men 
även som inspiratör. Om ledningen visar förtroende för gruppen så kan individerna i arbetslaget 
utvecklas mycket. Agneta har själv haft en biträdande rektor som under några år var mycket viktig och 
hjälpte Agneta att utvecklas i sin yrkesroll. Med denna person kunde Agneta diskutera om arbetslaget 
som var lite uppdelat. 

Hur ska man lyckas. Och komma någon vart. Vi har några som här framme och sedan några 
som är där (långt bak) och så några mittemellan.(Agneta) 

Här kontrade den dåvarande förskoleledningen med: 

 ”Hur ska vi göra Agneta för att få med dem där (de som är längst bak) (fd chef) 

 -måste vi har med dem då?(Agneta) 

”Ja du ska ha med dem. Men gör så att du lägger mer energi på de i mitten då för de kan man 
nog dra med, förhoppningsvis kan man dra med de andra. Och sedan är det också så att vissa 
får du aldrig med. Så det är frågan om hur mycket energi som man ska lägga? Men sen ska man 
försöka – självklart”(fd chef) 

Oavsett förskollärarnas personlighet eller engagemang så kan storarbetslag ofta innebär svårare 
organisation och kan vara arbetsamt. Därför menar Agneta att den nuvarande avdelningsstrukturen är 
bättre för barnen. Hon säger att hon blir så glad när hon vid besök på de andra avdelningarna ser 
tecken på att utveckling sker genom dokumentation mm. Arbetslaget är mycket viktigt och kan 
innebära möjlighet eller hinder. Hinder kan komma till exempel om man är många i personalgruppen 
så att det blir svårorganiserat, men Agneta känner oftast att arbetslag i förskolan är en drivande enhet. 
Inom förskolan är man van att diskutera med varandra och försöka lösa de situationer som uppstår. 
Agneta påpekar också att man i förskolan måste ta tillvara på den arbetstid man har, istället för att 
slösa bort tid på att ”snacka skit” eller fika. Om man strukturerar upp ett avdelningsmöte så hinner 
man ganska mycket. Vikten av att fokusera på arbetet och att göra sitt arbete tar även förskolechef 
Annie upp. Personalens engagemang och att de är verkligt intresserad av att arbeta med barn är oerhört 
viktigt och Annie sätter följande ”krav” på sin personal: 

Man kan visst gå hem en kväll och vara jättetrött. Det förstår jag, visst. Men att man kommer till 
jobbet nästa dag och känner att jag är rättvis här. Jag är rättvis mot barnen, jag är rättvis mot mig 
själv och jag gör ett jobb som jag trivs med. För känner man inte det så måste man tänka lite till! 
Men jag tror också att man kan påverka som ledare. Genom att vara positiv och lufta det 
positiva, de bra sakerna som de här personerna gör…(Annie) 

Krav på flexibilitet 

Som flera i bakgrunden påpekat (jfr Markström, 2005, Kihlbom et al. 2009) är förskolans verksamhet 
full av olika förväntningar och krav. Vid observationerna, särskilt på 3-årsavdelningen, blir det tydligt 
att det inom förskolan finns ganska höga krav på flexibilitet hos personalen. Förskollärarna får gå 
mellan avdelningarna och ta ansvar för varandras barn vid sjukdom eller annan frånvaro. 
Avdelningarnas lokaler är inte byggda för förskoleverksamhet utan annan skolverksamhet och får 
anpassas till rådande verksamhet så gott det går av förskollärarna. Det samma gäller den närmaste 
utomhusmiljön. Allt detta ses som ganska självklart av pedagogerna och ifrågasätts inte. Inte ens det 
faktum att det inte finns något personalrum i det ena huset, utan att de får gå ut och bort till en annan 
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förskolebyggnad känns konstigt för dem. De har en dator i ett förrådsrum som de använder vid raster.     
När det gäller ansvarsområden så roterar personalen mellan olika arbetsuppgifter i samband med 
måltider; en diskar, en vilar med de som behöver det och en läser saga med några. De har denna 
uppdelning för att, som de uttrycker det: ”ingen vill hålla på att diska hela tiden”. De tycker inte om 
att dessa arbetsuppgifter tar tid ifrån barngruppen vid alla måltider men särskilt då vid lunchen. Då 
måste förskollärarna utöver den vanliga disken även diska kantiner som maten kommer i. Personalen 
brukar vara flexibel när det gäller arbetsfördelningen och kan byta ansvarsområden lite efter 
omständigheterna och aktuell situation. Om någon i personalgruppen är borta brukar de välja att klara 
sig utan vikarie genom att samarbeta. För att kunna ha planering för verksamheten på dagtid så tar 
personalgrupperna ansvar för varandras barn en stund varannan vecka och får därmed planeringstid i 
arbetslaget. Detta anser inte personalen är optimalt eftersom det tar sker på förmiddagstid och det 
skulle vara bättre om personalen var med barngruppen, men just nu har de det så. Strukturen och 
organisationen på förskolan förändras varje år utifrån barngrupperna och detta kräver flexibel 
personal. De flesta förskollärare säger som Anders: det mesta inom verksamheten som kan ses som 
hinder kan även ses som möjligheter för utveckling. Han nämner som exempel om det fattas personal 
eller är en stor barngrupp. Dessa situationer går oftast att lösa om man bara försöker och tar med 
barnen i det som händer. Anders kan dock känna att han ibland har möts av kollegor med annan 
inställning:  

Det är så lätt att många kollegor ser problem. Men jag vill se möjligheterna. Så det tror jag att 
jag har smittat av…(Anders)  

Båda avdelningarna har lite speciella förutsättningar då de har kommit till på grund av stort platsbehov 
på förskolans avdelningar med mindre barn. För att få fram platser för de yngre så flyttade man på de 
äldre och skapade därmed många nya platser för yngre barn. Samtidigt ser förskollärarna flexibilitet 
som något positivt och att man som förskollärare måste tänka ”ett steg till”. Agnes beskriver hur att de 
anpassar mycket efter deras aktuella barngrupp och detta för med sig att hon mer blir medveten om att 
även små saker kan ha betydelse för hur verksamheten blir för barnen. Agnes tycker att man som 
förskollärare måste vara öppen mot ny kunskap. Som förskollärare bör man kunna visa flexibilitet om 
det uppkommer några problem och utgå ifrån; vad kan vi förändra så att det blir bättre?  

Jag har aldrig tyckt att det har varit dåligt där jag har varit. Men här fick man tänka på sitt sätt 
och där fick man trycka på lite annat…(Agnes) 

Annie som förskolechef är medveten om att något som sätter spår i hur verksamheten organiseras är 
att åldersgrupperna skiftar från år till år. Detta gör som sagt var att avdelningarna ändras från år till år 
för att kunna ta hand om de barn de har. Även om de flesta av förskolans förskollärare är medvetna om 
förutsättningarna och anpassar sig efter dessa så kan många föräldrar kan bli oroliga när verksamheten 
förändras. De kan har sett att en viss ålder är på ett ställe ett år och planerar att deras barn ska vara där 
nästa år och detta sedan ändras. Astrid förklarar i sin intervju att hon som ledamot gärna skulle se 
större flexibilitet hos viss personal, då hon tror och tycker sig se skillnader mellan enheter i hur man 
hanterar organisations- och strukturfrågor. 

Arbetslagets kontinuitet 

Vid fokusgruppsintervjun med 3-årsavdelningens personal kommer det fram att de som personalgrupp 
oftast är på arbetet – de är inte mycket sjuka, och detta känner de ge dem större möjligheter att 
utveckla verksamheten då barngruppen är positivt och barnen är trygga då de vet vilka vuxna som är 
på förskolan. De känner också att detta är betydelsefullt eftersom de av erfarenhet vet hur arbetsamt 
det kan vara att täcka upp för kollegor som är hemma av olika anledningar. Arbetslaget känner att de 
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har utvecklat verksamheten mer och mer under den tid de arbetat tillsammans. När det gäller 5-
årsgruppens pedagoger så verkar båda förskollärarna mycket trygga i sina yrkesroller och i sitt arbete 
med barnen. De känner varandra väldigt väl då de har arbetat tillsammans i cirka tio år.  De ser båda 
fördelar med att bara vara två i arbetslaget när de jämför med det tidigare storarbetslaget. Då var fler 
personal berörda av allt och beslutsgången tog mycket längre tid då alla alltid skulle få sin åsikt hörd. 
Då de arbetade i storarbetslag ett tag märkte de att det gick att underlätta arbetet mycket genom att 
strukturera upp till exempel planeringar och möten. Då bli allt mer effektivt, allt går allt snabbare och 
alla gör det de ska. Nu, när de bara är två, går planeringen mycket smidigare. 

Dokumentation  

I 3-årsavdelningens lokaler, framför allt i hallarna finns mycket dokumentation. Både pedagogisk 
dokumentation som följer barnens lärande och förskolans arbete utifrån styrdokumenten, men även 
annan dokumentation om barnen, vad som händer på förskolan och dess verksamhet och personal. Till 
exempel finns det rakt innanför dörren bilder på barnen där kompisarna har beskrivit vad som är bra 
med dem som person. Detta är uppsatt i barnens nivå och personalen berättar att bilderna under en 
längre tid var det första alla barnen samlades runt och diskuterade sig själva och kamraterna. 3-års 
avdelningens pedagoger menar att de utvecklar sin förmåga att dokumentera allt eftersom. Till 
exempel när det gäller hur dokumentation ska sitta – att en hel del ska vara på barnens nivå så att de 
kan se det, liksom att deras portfoliopärmar är lättillgängliga så att barnen själva kan titta i dem och 
följa sitt lärande och sin utveckling.  

Deras pärmar är väldigt bra, där sätter vi in mycket, så att de kan titta när de vill. Och de kan 
ofta sitta och diskutera: titta här vad jag har gjort, jag gjorde så. De kanske inte kan säga vad de 
lärt sig men det är bra att diskutera och få tillbaka..(Anna, fgr 3) 

Rummen som 5-årsgruppen använder ligger en trappa upp och trapphuset används bara av den egna 
gruppen. Alla väggar i hela hallen används till att visa verksamheten på olika sätt. Uppe på 
trappavsatsen, bredvid dörren in till avdelningen finns anslagstavla med veckoplanering; vad händer 
de olika dagarna. Återkommande inslag i verksamheten varje vecka är gymnastik, utedag, innedag och 
veckan avslutas alltid på fredagar med reflektion över veckan och besök i skolans bibliotek. Barnens 
reflektioner tar personalen sedan med i planeringen för verksamheten. Agneta menar att 
dokumentation är mycket viktigt för föräldrasamarbetet. Om dokumentationen bjuder in föräldrar och 
gör dem intresserade av vad som händer på förskolan, då får hon chans att förklara mer varför 
verksamheten är upplagd som den är och varför de har de målfokus som de har. 

4.1.2 Erfarenhet och utbildning 

Alla som arbetar på studiens två avdelningar är förskollärare. Detta förklarar att det känns självklart 
för dem att alla ska ha relevant utbildning. Detta kan dock inte tas för självklart eftersom det ser olika 
ut inom kommunen. Astrid berättar att vissa enheter i kommunen har svårt att få utbildad personal. 
Ännu svårare kan det vara att få erfaren personal. Erfarenhet stödjer empirins förskollärare på många 
sätt. De kan alla beskriva hur arbetsamt det kan vara att arbeta i storarbetslag och anser överlag att det 
är lättare att strukturera och organisera arbetet i ett mindre arbetslag. Utöver detta har erfarenhet lite 
olika innebörd för de medverkande. Anna har mångårig erfarenhet av förskolläraryrket, har arbetat på 
flera förskolor, och arbetade även innan utbildningen med barn. Erfarenheten ger henne trygghet i 
yrkesrollen och gör att hon gärna tar mer ansvar och driver arbetet framåt. Anders arbetade en längre 
tid inom ett helt annat yrke tills han utbildade sig till förskollärare. Han tycker att det är positivt att ha 
med den erfarenheten in i förskolan och tycker att han ser lite annorlunda på struktur och organisation 
än många kollegor.  
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Jag kan föra in; ta med mig vissa saker som var bra och omvandla till verksamheten här..liksom 
struktur, hur ska vi göra..man kan omvandla vissa saker och även få arbetslaget att 
fungera.(Anders) 

Genom att ha arbetat på en annan förskola kan han jämföra arbetssätt och ledning med mera, och han 
tycker att det på nuvarande förskola fungerar mycket bättre än på den första. Han säger sig ha lärt sig 
hur viktigt det är att kunna prata i arbetslaget om hur verksamheten ska struktureras och varför man 
gör som man gör. Annelie ser stora möjligheter för verksamheten i utbildning och erfarenhet. Annelie 
har arbetat på flera av förskolans avdelningar och även varit på många andra förskolor. Hon har 
arbetat många år i förskolans värld, först som barnskötare och sedan som förskollärare. Utbildningen 
till förskollärare gav Annelie möjlighet till att jämföra och utveckla sitt arbete med barnen, både det 
personliga och det i arbetslaget.   

Man tänkte, skulle man verkligen utbilda sig mer..det var ju samma jobb och så..men just det att 
kunna få ord för det man gör. (Annelie) 

Lika viktig som utbildning anser Annelie erfarenhet vara. Hon ser både sin egen och kollegornas olika 
erfarenheter som något som driver verksamheten framåt – de har mycket att jämföra med. Ett problem 
som Annelie ser hos många av de förskollärarstudenterna som gör sin utbildnings Vfu 
(verksamhetsförlagda utbildning) hos dem är att de helt saknar erfarenhet från någon arbetsplats. De 
kan bara jämföra med skolan, vilket inte går att jämföra med att ta ansvar för en pedagogisk 
verksamhet tillsammans med ett arbetslag. Med sin mångåriga erfarenhet vet hon att det ser väldigt 
olika ut på olika förskolor. Hur trygg man är som person påverkar yrkesrollen; här ger hon följande 
exempel: 

Hur trygg man är i sin yrkesroll, och med dem man jobbar med och känner att man får utrymme 
för ens idéer. Jag menar: får du stå tillbaka, inte får ta plats..kanske inte vågar tala om det, hur du 
känner. Det är väldigt mycket kvinnor, och man jobbar nära ihop…(Annelie) 

Utbildning skattas högt även av båda förskollärarna på 5-årsavdelningen (Agnes och Agneta), och de 
menar att utbildning hjälper hela arbetslaget i sitt arbete med barnen. De har lärt sig att sätta ord på det 
de gör och sin kunskap. Genom mångårig erfarenhet har de kunnat utveckla sitt arbete och de har 
verkligen engagemang för sitt yrke. Deras avdelning är i lokaler som de själva har fått anpassa till 
förskoleverksamhet; det är skollokaler. Förskollärarna menar att för att skapa möjligheter att 
strukturera och organisera en bra verksamhet så måste man utgå från vad man har och göra det bästa 
av det, inte lägga massor av tid och kraft på önskemål som inte är realistiska.  

Men där tror jag att jag kan säga för båda två. Det är ju det här vi har nu. Och då får vi göra det 
bästa möjliga av det liksom. Vi har det här, och det hjälper inte att jag går och gnäller för jag får 
inget annat. Jag kan känna så här att om jag helt plötsligt ska börja gnälla över att jag inte har det 
bra. Då tar jag så mycket kraft och energi från det som jag är här för..(Agneta) 

Det viktigaste är att inse sitt uppdrag och arbeta utifrån det. De båda anser att omedvetenhet kan vara 
ett hinder för bra yrkesutövande. De tar exemplet med pedagogisk dokumentation. Det är något som 
de allra flesta inom förskolan anser att man gör, men ofta är det inte så mycket pedagogiskt över det 
hela. Innebörd av begrepp kan alltså vara olika beroende på kunskap och erfarenhet. Detta berör också 
läroplanen – för att på ett självklart sätt kunna arbeta utifrån den med sin barngrupp så krävs det 
kunskap och erfarenhet. Om man inte har den kunskapen/erfarenheten kan det kännas skrämmande att 
dessa krav ställs, och det är inte alla som klarar av dem. Agnes har, som tidigare nämnts, mångårig 
erfarenhet och ser sin erfarenhet som ett redskap för att kunna jämföra den nuvarande verksamheten 
mot det som hon varit med om tidigare, både med positivt och negativt. Rent allmänt känner hon att 
hon har blivit mer uppmärksam i sitt yrke på senare tid, särskilt sedan hon vidareutbildade sig från 
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barnskötare till förskollärare. Sedan dess känner hon att hon tar till sig mycket mer och ser vikten i 
saker och ting. Innan utbildningen trodde hon inte att det egentligen behövdes men säger att hon snart 
fick det klart för sig hur viktig utbildningen var.  

Sen jag utbildade mig till förskollärare känner jag att det är helt skillnad på vad jag tar till mig 
liksom och vad som är viktigt. Jag tyckte nog först där att : njaa..jag behöver nog ingen 
utbildning och det gör ingen skillnad för mig. Men det fick jag ju snart svar på att det 
gjorde…..(Agnes) 

Trots att Agnes inte vill fokusera på hinder för verksamheten vet hon av erfarenhet att det kan finnas 
tillfällen då man som förskollärare måste tänka även på detta. För några år sedan arbetade Agnes på en 
annan nystartad avdelning som saknade staket utanför. Detta gjorde naturligtvis att personalen 
fokuserade mest på att höja säkerheten för barnen, innan de kunde fokusera på andra saker. Idag 
arbetar Agnes och Agneta ensamma med sin barngrupp och detta innebär att de får anpassa 
verksamheten efter detta. Som exempel nämner Agnes att de har den mesta planerade verksamheten 
när de är där båda två.   

Alltså den är ju mer när vi är två på förmiddagen; koncentrerat som mest då. Jag har alltid en 
bild av hur jag vill att det ska se ut liksom och vad barnen ska göra under den tiden när jag är 
ensam. Och det kan bli lite olika…(Agnes) 

Agneta anser att utbildning är väldigt viktigt och att det underlättar mycket när man ska strukturera 
och organisera verksamheten. Hon har gått många olika utbildningar genom åren och är mycket aktiv 
med enhetens verksamhetsutveckling. Hon har arbetsuppgifter utanför barngruppen; deltar i enhetens 
utvecklingsgrupp, pedagogisk ledare för en grupp i förskolan osv. Agneta tycker att utbildning ger nya 
tankesätt som i sin tur kan ge möjligheter för att utveckla verksamheten. Hon känner också att hon nu 
har läst så mycket att hon känner igen mycket; det ena hör ihop med det andra.  

Och sedan börjar en ny utbildning och då märker jag liksom hur de börjar släpas in i varandra. 
Det är ganska häftigt faktiskt. För då blir det inte så jobbigt. För jag har redan så mycket med 
mig in i det nya.. för att kunna gå vidare till den andra…(Agneta) 

Detta gör att hon tycker sig se ”den röda tråden” i sitt arbete och därför känner sig mycket lugnare nu 
än för några år sedan. För att följa sin egen yrkesutveckling så dokumenterar Agneta själv mycket om 
sitt arbete och tycker detta hjälper henne att utvecklas. Både för att komma ihåg hur hon gjort och vad 
som behöver utvecklas eller förändras. Erfarenheten lär en allt eftersom, vad som fungerar och vad 
som inte fungerar. Tanken om tydlighet kommer igen hos förskolechefen Annie som tycker att det är 
viktigt att allt utvecklingsarbete är konkret 

Ja det måste vara konkret. För vi är så olika och jag tror att det krävs att man kan läsa och att 
man får det konkret framför sig så att man kan ta in det. Och sen är vi noga med att man ska läsa 
in vissa stycken och att man kan ha det framför sig…(Annie).  

Förskolechefen Annie vill gärna se sitt ledarskap som något som ger pedagogerna möjlighet att 
utvecklas, både personligen och som en del i verksamheten. Hon som ledare vill se kompetensen hos 
pedagogerna, se engagemanget och vem som driver arbetet. Personliga egenskaper som ger 
möjligheter för utveckling.  Sedan kan vissa egenskaper bli hinder också. Det är olika hur 
förändringsbenägna personer är. Hon känner att det är viktigt att visa respekt för pedagogernas åsikter 
och menar att det återspeglar sig i längden. Även om någon grupp eller individ inte vill flytta på sig 
just nu så hjälps man åt med de barn man har tillsammans, personalen tänker inte bara på sin lilla 
avdelning utan har flera gånger kommit med förslag för att underlätta arbetet på någon annan 
avdelning även om detta i alla fall tillfälligt har medverkat till högre arbetsbelastning för den egna 
avdelningen. Annie har barngruppskonferenser tillsammans med pedagogerna två gånger varje termin 
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och hon anser att detta inte bara är bra för barnen fast de är planerade för deras skull. Genom 
konferenserna få även pedagogerna möjlighet att se att deras arbeta utvecklas och att barnens 
utveckling går framåt 

Men kära nån vad man kan se hos de här små barnen! Vad mycket de kan, vad mycket som 
händer. Jag har ju jobbat i många år men fortfarande blir jag helt lyrisk när man vid dessa 
konferenser kan skriva vid varje barn att han har utvecklats på det här och det här och det 
här…Och det tror jag också är ett sätt som verkligen lyfter deras arbete och hur det ser 
ut..(Annie) 

Annie tycker det är viktigt att ge personalen stöd om det behövs, och hon menar att hon ”får igen” om 
hon hjälper personalen ibland med uppgifter som hon vanligtvis inte ansvarar för. Det kan vara att 
strukturera upp verksamheten runt ett barn med särskilda behov och där situationen har blivit riktig 
jobbig. Då kan det vara bra att hon tar beslut – så här gör vi nu så att personalen kan koncentrera sig 
på barngruppen. Ett annat alternativ är att hon utser någon som hon delegerar uppgiften till. Genom 
den nya Skollagen (Utbildningsförvaltningen, 2010) och efterföljande kommunala riktlinjer har rutiner 
för utvecklingsarbete inom skol- och barnomsorgen utvecklats och blivit tydligare. En del av detta 
utvecklingsarbete för att höja kvalitén på verksamheten innebär att alla enheter ska arbeta med 
systematiskt kvalitetsarbete som pågår hela tiden och till viss del ersätter den gamla 
kvalitetsredovisningen. Detta direktiv från den nya skollagen ser Astrid positivt på: 

Om det är något som inte fungerar… Som barn oavsett ålder så är ett år en väldigt lång tid. Så 
hela tanken med detta är att man har kontrollstationer hela vägen. Och att man följer upp det 
efter en tid och ser om det var framgångsrikt och om det inte var det så är det ju ingen idé att 
hålla på med det. Man måste då se om man kan jobba på något annat sätt. Så för barnets skull 
tror jag att det här är det viktigaste vi har gjort (Astrid) 

En arbetsuppgift för förskolans personal är att samarbeta med föräldrar, dokumentera verksamheten 
och barnens utveckling. Detta görs på olika sätt, men gemensamt för dem är att de mer och mer kräver 
bland annat datakunskap. Astrid säger att nämnden gärna vill föra fram bra sätt att dokumentera med 
mera men att hon samtidigt är medveten om att det är många anställda som tycker det är jobbigt med 
alla tekniska krav som läggs på dem och att man därför inte kan tvinga igenom hur mycket 
förändringar som helst utan måste ge medarbetarna chans att ”komma ifatt” och göra det så enkelt som 
möjligt för dem. Som förskolechef känner Annie att det är bra både med de statliga insatser för 
kompetensutveckling som varit de senare åren men hon för även fram det arbete som varit på enheten 
och i samarbete med de enheter som ligger i närheten. Hon känner att samarbete med andra enheter 
ger pedagogerna mycket. Likadant som pedagogerna vinner mycket på samarbete och utbildning med 
andra pedagoger tycker Annie att det är viktigt att som ledare ha ett nätverk omkring sig. Att ha några 
att diskutera med och aktivt söka sig till personer, även utanför den egna arbetsgruppen, som man 
känner att man passar bra ihop med och som man kan få stöd ifrån. Hon menar att hon har några 
rektorer som hon samarbetat med i några år och som på detta sätt varit viktiga för henne.  

4.1.3 Positivt kontra negativt i förskolan och förskolläraryrket 

Förskoleverksamheten är en viktig del av kommunens service till föräldrar. Som bland annat 
Markström (2009) konstaterat är förskolan viktig för samhället då den möjliggör yrkesarbete för 
småbarnsföräldrar. Då förskoleverksamheten är en stor del av kommunens verksamhet vill kommunen 
gärna kunna vara stolt över verksamheten. Astrid, den intervjuade ledamoten tycker det är mycket 
viktigt att föra fram att förskolans verksamhet enligt skolinspektionen är en av de bästa 
förskoleverksamheterna i landet- ”juvelen i kronan” och att hon anser att det beror på ”att vi har så 
duktiga och engagerade och utbildade personer i vår förskola”(Astrid).  Förskollärarna i studien är allmänt 
stolta över sitt arbete och nöjda med arbetsplatsen. Anna känner stolthet över sitt yrke och tycker det 
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är härligt att se hur barnen utvecklas. Arbetslaget – de närmaste kollegorna – är också viktiga. Anna 
tycker det är viktigt att vara stolt över arbetet och visa det. 

Jag brukar säga att det är jätteroligt och roliga kollegor och det. Att vi samarbetar mycket. 
Framhäva lite roliga grejer som blivit bra. Det betyder mycket då. Jag är lite stolt och barnen 
lärde sig så mycket..och jag lärde mig så mycket…(Anna) 

De flesta förskollärarna har mångårig yrkeserfarenhet. Undantaget är Anders, som valde att utbilda sig 
till förskollärare efter många år inom annat yrke och det är han jätteglad för idag. Det enda han ångrar 
är att han dröjde så länge med att utbilda sig: 

Jag gillar att jobba med barn och jag gillar de flesta av mina kollegor och vi har en bra relation 
och skrattar och skojar. Och jag vill att barnen ska trivas och jag vill ge dem en trygghet. Jag 
säger nog det att det här borde jag gjort för flera år sedan….(Anders) 

Om man väljer att fokusera på det positiva eller negativa beror på mycket. Den besökta enheten hade 
inget eget tillagningskök utan får färdiglagad mat från ett annat kök. Därför kommer maten i kantiner 
till avdelningarna vilket medför en hel del disk vilket förskollärarna får ta hand om. Några 
förskoleavdelningar går iväg från sina avdelningar och äter lunch i en matsal på skolan där skolbarnen 
äter. Personalen på 5-årsavdelningen menar vid observationen att det i det stora hela är positivt med 
den stora matsalen då den gör att barnen träffar äldre barn och blir tryggare och tryggare med dem. De 
tycker också att de äldre barnen oftast är mycket snälla och uppmärksamma mot de små. En annan 
positiv sak med matsalen är enligt personalen att de inte behöver lägga tid på dukning eller diskning 
utan kan vara med barngruppen hela tiden och slipper lämna barnen. Detta gör att man mer kan 
anpassa verksamheten efter barnens behov istället för att anpassa den till yttre krav. Det som startades 
av rent praktiska skäl har inneburit pedagogiska vinster för verksamheten. Samma arbetslag förklarar 
också att arbetets flexibla natur möjliggör att verksamheten verkligen kan anpassas efter barnens 
behov och intressen; verksamheten kan ändras från dag till dag efter barnens dagsform och möjliggör 
för förskollärarna att visa den flexibilitet som kan krävas.  

Vi är väldigt flexibla till att tänka: Det kanske inte var läge att göra så idag och så byter man till 
något annat i stället..(Agnes, Fgr 5) 

Som förskolechef är Annie oerhört positiv till förskolans verksamhet men berättar vidare att alla 
hennes arbetsuppgifter kan bli ett hinder för hennes pedagogiska ledarskap. Det är det pedagogiska 
som hon anser är det viktigaste trots allt. Hon jämför sin roll med en ledare inom annan verksamhet 
där det oftast finns speciell personal som har budgetansvar, arbetsmiljöansvar, personalansvar osv. En 
rektor har ansvar för dessa och flera andra områden samtidigt som de är ytterst ansvariga för den 
pedagogiska verksamheten. Det blir ett ganska omöjligt uppdrag eftersom det inte finns någon enskild 
människa som kan alla dessa olika bitar.  

Det kan vara jättepositivt att ha alla åldrar; jätteskoj - jag tycker det är skitroligt. Det märker 
vem som helst. Jag älskar att vara med alla de här barnen och jag gillar den här dynamiken. 
MEN jag har ett grundansvar idag för ett 40-tal personer och det kan bli (över tio till om hon tar 
större ansvar för skolan) Och det blir för mycket, det är för många, det måste vi dela upp, 
åtgärda på något sätt. Och sedan är det ju det här att man måste vara påläst inom så många olika 
verksamheter och då är vi tillbaka vid det ”omöjliga uppdraget”(Annie) 

Liksom förskollärare i Berntsson (2006) studie så kan även förskollärarna här ibland känna av 
negativa attityder mot förskolan och deras yrke. Däremot så accepteras inte bara dessa ”påhopp” utan 
det bemöts på olika sätt. Annelie säger att hon som privatperson gärna refererar till förskolans läroplan 
för att klargöra arbetets tyngd då hon kan bli bemött av åsikter som: ”Många tycker fortfarande att det 
bara är att passa barn….behövs det högskoleutbildning för det?”(Annelie). Det är inte bara de enskilda 
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förskollärarna som känner av nedvärderande attityder, utan detta kommer fram även till ledamöterna i 
den politiska nämnden. För att förändra synen på förskolan så har kommunen de senaste åren arbetat 
aktivt för att öka kompetensen hos förskolans personal då detta anses kunna höja verksamhetens nivå. 
Ledamoten Astrid menar också att ökad kompetens bland personalen och fler utvecklande tjänster kan 
påverka samhällets syn på förskolan och skolan positivt vilket hon tycker behövs då statusen inom 
området enligt Astrid behöver höjas. Anders känner att han får fördelar i yrket av att vara man, men 
samtidigt så innebär det vissa begränsningar. Han har ända sedan han valde att utbilda sig till 
förskollärare känt oro för att hamna i en situation där han kan bli anklagad för att ofreda något barn. 
Därför anpassar han arbetet utifrån detta.  

Det var väl mitt stora dilemma när jag skulle bli..eller väl beslutade mig för att bli förskollärare. 
Jag har vissa regler, saker som jag inte gör. Jag torkar inga av flickorna när de har kissat, glöm 
det, det är rent säkerhetstänkande. Det är vissa saker som jag aldrig kommer att göra, så är det 
bara och det har jag förklarat för mina kollegor och de vet.(Anders) 

 

4.2 Förskolans styrning och ledning 

I föregående avsnitt behandlades teman som berör mycket av förskollärarnas egna arbetsuppgifter, 
villkor och förutsättningar för dem att utföra sitt yrke. Utöver detta visar empirin andra teman som 
berör förskolans verksamhet. Anledningen till att dela upp resultatet i två avsnitt är att de som beskrivs 
i detta avsnitt inte kan påverkas eller förändras av förskollärarna själva på samma sätt som i 
föregående avsnitt. Detta avsnitt innehåller teman om strukturella förutsättningar för förskolan, hur 
Läroplan för förskolan, Lpfö (Utbildningsdepartementet, 2010) används i arbetet på förskolan, och 
teman om förskolans ledarskap och om hur styrningen av förskolan märks i förskolans vardagliga 
verksamhet.   

4.2.1 Strukturella förutsättningar  

I avsnittet om strukturella förutsättningar ingår strukturella och organisatoriska faktorer som 
verksamheten måste anpassas efter. Här ingår även barngruppen, förskolans resurser och lokaler. 

Strukturella förutsättningar i förskolan  

Vid observationen av 3-årsavdelningen noterades att avdelningens strukturella förutsättningar 
avgjordes av personaltätheten, förskolans öppettider som anpassades efter föräldrarnas arbetstider, 
avdelningens samarbete med en annan avdelning samtidigt som de har egna samlingar och aktiviteter. 
Även att det är öppet mellan de två avdelningarna, barngruppens storlek, samt organisatoriska faktorer 
som var barnen äter någonstans hör till strukturella förutsättningar. Mycket av detta gäller även 5-
årsavdelningen men där samarbetar de inte så mycket just nu. Fritidshemmets pedagoger har hand om 
avdelningens barn på morgnar och sena eftermiddagar då avdelningens personal inte arbetar. Annie 
menar vid sin intervju att det är mycket som kan innebära möjligheter respektive hinder inom 
förskolans verksamhet, både allmänt som gäller för alla enheter såsom politiken som styr, resurser, 
ekonomi, förvaltningsstyrning kontra statlig styrning, upptagningsområdet och till exempel 
familjebilderna. Även aktuell personalgrupp är viktig. Det som är lite speciellt för den enhet hon leder 
nu är att de har en del barn som inte egentligen hör till upptagningsområdet men vars föräldrar har valt 
att placera sina barn där. Dessa barn kommer från ett socioekonomiskt svagare område och det 
området har på grund av detta större resurser än vad man har på Annies område. Vid tillfälle har hon 
kontrollerat detta: 
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Vi gjorde en budgetuppgift för rektorsutbildningen, jag och X (ledare på ett helt annat 
socioekonomiskt svagt område) och jag ser ju att det skiljer ju ganska mycket ekonomiskt också. 
X kan ju ha en ganska god personaltäthet…(Annie) 

Som förälder men kanske även som personal ser man kanske i första hand till området och tänker inte 
på att de områden som är svaga får mer resurser, jämfört med ett ”vanligt” område som med andra ord 
kan ha det svårare att få budgeten att gå ihop. Ledamoten Astrid utvecklar detta med. Något som enligt 
henne kan hindra utveckling av förskolans verksamhet är personalomflyttning och sjukskrivningar. 
Astrid menar att det statistiskt sätt är få sjukskrivningar inom barnomsorgen inom kommunen men att 
vissa enheter har större sjukantal än andra. Detta förklarar Astrid med att det är olika förutsättningar 
på olika områden och att vissa områden är mycket tuffare att arbeta på. När det gäller omflyttning av 
personal menar Astrid att detta kan vara positivt och negativt. Positivt för att det ger de som flyttar på 
sig mer erfarenhet av olika verksamheter och negativt då det kan påverka arbetslag negativt då delar 
av det flyttar och det visar sig vara svårt att få ny personal. Särskilt områden lite utanför själva staden 
kan ha det svårt att få erfaren personal och detta påverkar naturligtvis verksamheten. Det faktum att 
det inte finns någon förskollärarutbildning precis i närheten medverkar naturligtvis också till detta. 

Barngruppen som en del av förskolans strukturella förutsättningar  

Både vid observationerna och via intervjuerna framkom det att barngruppen är en viktig del när 
verksamheten ska struktureras och organiseras. Observationerna klargjorde att lokalerna måste 
anpassas till den aktuella barngruppen, grupperna anpassas efter vilka barn som behöver omsorg. Båda 
avdelningar har varit med om omstruktureringar för att lättare kunna bedriva bra verksamhet för de 
barn som de har ansvar för. Som Annie berättar i sin intervju är det både gruppens storlek som 
påverkar, antal flickor respektive pojkar, upptagningsområde, familjebilder. Alla intervjuade 
förskollärare menar att barngruppen både kan vara möjlighet och hinder för att få bra struktur och 
organisation i verksamheten. Om de har en ”bra” grupp, som båda grupperna ansåg sig ha i år, är det 
mer lättarbetat.  Anna till exempel anser att den nuvarande barngruppen är mycket positiv och 
fungerar mycket bra som grupp och detta möjliggör för personalen att lägga upp arbetet på olika sätt.  

Den nuvarande strukturen i barngruppen innebär att alla barnen är lika gamla. Detta ser Anna som en 
stor möjlighet för att kunna anpassa verksamheten efter där barnen är just nu. Om man har flera olika 
åldrar i gruppen så blir det mer svårarbetat då olika delar av verksamheten inte passar alla barn. 
Samtidigt innebär denna åldersstruktur att det krävs att alla är flexibla mellan avdelningarna. I år var 
det fler 3-åringar på förskolan än vad som fick rum på en avdelning. Vissa treåringar har fått stanna 
kvar på en annan avdelning som omstrukturerats till 2-4-årsavdelning detta läsår. Personalen på 3-
årsavdelningen vill inte ha för stora barngrupper eller för många i personalgruppen då de anser att 
detta försvårar planering och genomförande av verksamheten. Personalen grundar dessa tankar på 
erfarenhet från tidigare arbetsplats där två av dem arbetat. Där var barngrupperna större. Detta innebar 
att det räckte att någon ur personalgruppen var frånvarande för att verksamheten skulle bli kaotisk och 
”falla ihop” så att det blev jättejobbigt för både barn och personal. Därför ser de stora fördelar med att 
inte ha för många barn i grupperna och arbetar hårt för att inte få fler än vad de har nu. De menar 
också att det inte är alltid det hjälper att vara fler i personalgruppen då stora barngrupper kräver att all 
personal vet vad de ska göra. Enligt deras erfarenhet innebär detta problem då det alltid finns de som 
försöker ”smita undan” ansvar och arbetsuppgifter. Agnes menar att barngruppen både kan innebära 
möjligheter och hinder för verksamheten beroende på barnens personligheter och dagsform.  

Rent allmänt är det ju så att gruppstorleken har ökat på förskoleavdelningarna i Sverige (Skolverket, 
2010). Kommunerna har enligt Astrid genom nämndens beslut inflytande över verksamheten när det 
gäller barngruppernas storlek. Barngruppernas storlek har genom detta beslut minskats, vilket Astrid 
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ser som en stor fördel. Annie i sin ledarroll skulle gärna se större flexibilitet för vissa delar av det 
kommunala styret där, till exempel den politiska nämndens beslut om hur stora barngrupperna ska 
vara i förskolan. Hon vill absolut inte se för stora barngrupper, det markerar hon, men hon anser 
samtidigt att det skulle vara bättre om beslutet stod som rekommendation eftersom det kan få följder 
som hon inte tror att nämndledamöterna är särskilt insatta i. Om en grupp har 20 barn så låter det 
mycket, men om man sedan säger att 15 av barnen är 15-timmarsbarn och att det därför bara går 5 
heltidsbarn på avdelningen så ser det genast annorlunda ut. Då skulle det utan problem få plats några 
barn till eftersom det totala antalet närvarande barn ändå aldrig skulle bli särskilt högt. Att ha för 
många 15-timmars barn för också med sig mindre resurser eftersom bidraget förskolan får från 
kommunen är betydligt lägre för 15-timmars barn än för heldagsbarnen. Detta blir då negativt för hela 
förskolan. Att inte kunna ta in fler barn i grupperna innebär också mer långvariga problem eftersom 
det alltid kommer barn för inskolning under hela året. Om man inte får ta in något barn så tappar man 
det barnet till någon annan förskola fast enheten egentligen skulle behöva det.  

Resurser som en del av förskolans strukturella förutsättningar  

De två besökta avdelningarna har lika mycket ekonomiska resurser som resten av kommunens 
förskolor har uträknat utifrån barngrupper och hurdant område förskolan ligger i. Förskolechefen 
Annie förklarar att då hon varit ledare ett tag och dessutom går den statliga rektorsutbildningen så kan 
hon jämföra barnomsorgen mellan olika kommuner.  

När jag går den statliga rektorsutbildningen så känner jag att jag är glad över att arbeta i X 
kommun för det är en stor kommun och stor förvaltning vi har. Ibland kan man kanske fundera 
på vad alla de här tjänsterna gör men däremot har man en stabil grund att stå på. Behöver jag 
hjälp av en jurist så finns det en jurist, behöver jag hjälp av en ekonom så finns det ekonomisk 
hjälp. Vi har en stabil förvaltning bakom oss och på det sättet är det bra. (Annie)  

Enligt ledamoten Astrid så satsats det mycket pengar på skol- och barnomsorgen i kommunen. Under 
intervjun kommer hon flera gånger tillbaka till att kommunen satsar mycket pengar på förskolans 
verksamhet och att hon inte riktigt tror att personalen är medveten om skillnaden mellan den egna och 
andra kommuner när det gäller gruppstorlek och personaltäthet. Hon säger att hon som ledamot gärna 
skulle se större flexibilitet hos viss personal, då hon tror och tycker sig se skillnader mellan enheter i 
hur man hanterar organisations- och strukturfrågor. Samarbete mellan avdelningar, barngrupper, 
personalgrupper och prioriteringar inom enheten kan underlätta mycket. Hon gör sedan jämförelsen 
med privat livet:  

Det är som med privatekonomin och det är så när man jobbar att man har ett viss mängd pengar. 
Man kan alltid önska sig mer. Det kan jag göra privat också men det finns ingen jag kan hämta 
dem hos. Och det är likadant här. Utan man har det man har och får försöka göra det bästa av 
det. Tyvärr är det så att man lätt lägger en negativ..man kan alltid önska sig..(Astrid) 

Astrid fortsätter med att det kanske är lättare att ”sucka över det vi inte har” som personal. En viktig 
del när man ska strukturera och organisera verksamheten är att ha material och möbler att göra det 
med. Pedagogerna på 3-årsavdelningen har mycket material på avdelningen och möblerna är placerade 
så att det bildas olika rum för olika aktiviteter. Materialet är framme så att barnen kan vara 
självständiga. Trots att avdelningen har mycket material så framkommer det tankar från pedagogerna 
på de bitar som fattas, hur de ska få med alla delar av Lpfö i verksamheten med det material och de 
förutsättningar som de har nu. Som arbetslag skulle de gärna förändra lokalerna mer efter 
verksamheten men känner att resurserna fattas. Som avdelning har de även tillgång till den 
intilliggande avdelningens lokaler, med snickarrum, rum att spela innebandy mm i. Man har även 
tillgång till en idrottshall varje vecka, och flera utegårdar. På 5-årsavdelningen har man fått 
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jättemycket material och möbler från skolan och den fritidsavdelning som tidigare var i avdelningens 
lokaler. Enligt pedagogerna har detta hjälpt dem mycket när de strukturerat och organiserat 
verksamheten och här är det ingen som nämner att resurser skulle innebära några begränsningar. Även 
här har man tillgång till idrottshall, utegårdar och skolbibliotek. Avdelningen äter lunch i skolans 
matsal vilket innebär att personalen inte har några praktiska arbetsmoment vid lunchen, vilket 
pedagogerna på 3-årsavdelningen har då de får duka och diska efter lunchen, även kantiner som maten 
fraktas i. Förskollärarna på 5-årsavdelningen menar att i de allra flesta situationer gäller det att man 
måste utgå från vad man har och göra det bästa av det, inte lägga massor av tid och kraft på önskemål 
som inte är realistiska.  

Lokaler som en del av förskolans strukturella förutsättningar 

De två förskoleavdelningarnas lokaler är, vilket redan nämnts, byggda för annans verksamhet. För 
personalen på 3-årsavdelningen innebär detta bland annat att det saknas personalrum i huset, och att de 
får dela in det stora rum de har i mindre delar med hjälp av möbler. Antal rum på avdelningen avgör 
vad som görs var; det som är vilorum används även som samlingsrum. Alla barn äter frukost och 
mellanmål i ett gemensamt rum på fyraårsavdelningen där även treåringarna äter sin lunch. Anna anser 
att det kan vara svårt att få med alla delar i läroplanen, till exempel teknik, naturvetenskap och 
dokumentation på grund av att lokalerna är fulla som de är. Det är svåra avvägningar vad som ska tas 
bort om något nytt ska komma in.  

Ja man tänker ju annorlunda och det gör att man vill klämma in det och då finns det ingen plats. 
Var ska vi ha det? Ja då får vi dra in på något annat och då får man ha den här eviga 
diskussionen…(Anna Fgr3) 

Arbetslaget tycker dessutom att anpassningen av lokalerna skulle vara lättare om de mer kunde få 
hjälp av skolans vaktmästare till praktiska moment, flytta möbler, sätta upp/ta ned hyllor osv. som det 
är nu så får de alltid vänta länge innan de får någon hjälp, och får oftast höra att de ”är osmidiga” då 
de håller på att ändra inredningen ofta. Arbetslaget känner då att de inte får något erkännande för sitt 
yrkes professionalitet. De menar att vaktmästarna har fokus på skolan och inte tycker att det arbete 
som utförs på förskolan är så viktigt. När det gäller denna fråga så känner arbetslaget att de mer och 
mer får stöd i sitt arbete i läroplanen 

Vi kan påvisa att det faktiskt står i läroplanen att vi ska ha detta och fokusera mer på detta. Då 
måste vi, ja kanske få pengar till detta eller få hjälp av vaktmästare att bära bord eller hyllor eller 
någonting. Där känner vi att vi kan pressa på. Det handlar ju inte om att vi vill ha blommor i 
fönstren utan att det står i läroplanen..(Anna Fgr3) 

Samtidigt menar Anna att förskolans lokaler ger personalen möjligheter att anpassa verksamheten efter 
barngruppen. Särskilt som de samarbetar arbetslagen emellan varje år på våren för att ”överskola” den 
barngrupp som sedan börjar på hösten. Detta ger personalen möjlighet att strukturera och organisera 
arbetet utifrån den kommande barngruppens behov och intressen.  

Jag tycker nog egentligen att vi har ganska bra lokaler om man jämför med (annan avdelning) då 
tycker jag vi har bra lokaler. Vi kan ändra ganska mycket, men det klart inom sina 
begränsningar, men jämfört med många andra….(Anna) 

Samtidigt kan detta tas för ett hinder för verksamheten eftersom barngruppen genom sina behov 
beslutar över hur lokalerna används.  

Vi visste om nu till hösten att vi hade några barn med särskilda behov och då måste man, då kan 
man inte låta dem leka bakom stängda dörrar och då kände vi att då måste vi möblera om 
här…(Anna) 
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5-årsavdelningen har sina lokaler i en skolbyggnad. Pedagogerna menar att det hela är positivt för 
barnen då de blir trygga med skolans lokaler samtidigt som de är kvar i förskolans verksamhet. 
Annelie och Agneta känner att de har föräldrarnas förtroende och de tror det bottnar i att de förklarar 
för föräldrarna hur verksamheten är uppbyggd och visar för föräldrarna att de bedriver 
förskoleverksamhet även om lokalerna är i en skolbyggnad. Det kan kännas skrämmande för föräldrar 
att deras små förskolebarn ska vara i skolans lokaler och då är det viktigt att man som personal kan 
visa att det är förskolverksamhet som bedrivs. Det faktum att de lokalmässigt är i skolan för med sig 
att deras barn får erfarenhet och trygghet för skolan innan det är dags för dem att börja där, samtidigt 
som de är kvar i sin trygga förskolemiljö.   

4.2.2 Statlig och kommunal styrning och ledning 

På 3-årsavdelningen märks den statliga och kommunala styrningen i barngruppens storlek och barnens 
närvarotider; en hel del går enbart allmän förskola. Avdelningen har som tidigare nämnts 
dokumentation om sitt arbete som utgår från Lpfö och särskild dokumentation om matematik och 
språk som är de av kommunen fokuserade områdena. Avdelningen har lite skilda åsikter om de olika 
styrnivåerna: Rent allmänt ger de uttryck för att ha ledningens förtroende när det gäller hur 
verksamheten läggs upp. De tycker inte att de ser till förskolechefen så mycket, men de har 
veckomöten där representant från alla förskoleavdelningar och förskolechefen är med. Där finns det 
möjlighet både för personalen och ledning att ta upp sådant som behöver diskuteras. Däremot anser 
personalen att det skulle vara intressant att få se de politiker som tar beslut om barnomsorgen ute i 
verksamheten någon gång. Som det är nu så får de ett beslut: det här ska ni göra! Men det kommer 
aldrig någon feedback; hur har det fungerat, hur tycker ni det fungerar osv.  

Man känner ju även att våra politiker verkligen borde åka ut och titta på hur det är. Hur fungerar 
det här, de sakerna som vi har bestämt? Hur ser det ut i verksamheten. Jag menar, jag har jobbat 
i X år och aldrig sett en enda ”stjärna” här….(Anders Fgr 3) 

Förskollärarna beskriver också hur de under de senare åren har skrivit många olika planer som har 
satts in i pärmar. Där har de sedan suttit tills det är dags för skolverkets inspektion.  Då är det helt 
plötsligt väldigt viktigt att alla dessa ”papper” finns där. Det dagliga arbetet som förskollärare är 
ganska självständigt, det är ingen chef som står och tittar på dig, och detta känns bra för förskollärarna. 
5-årsavdelningens förskollärare känner också att förskolechefen har stort förtroende för deras arbete. 
De uppskattar också att vara självständiga men menar att de vet att de skulle få stöd vid behov, 
ledningen finns där. 

När vi väl behöver henne, då finns hon där. Men då är det vi som tar kontakten..Och det är lite så 
hon säger: jag vet att ni hojtar… (Agneta Fgr 5) 

Hon säger att hon har högt förtroende i det arbetet som vi gör. Och bekräftar liksom att vi gör ett 
bra jobb. Hon ser det liksom och ja…vi är ganska självgående…(Agnes Fgr 5)  

När det gäller att utveckla arbetet känner de att de får hjälp i kommunens styrning. Som i resten av 
kommunen delas det ut enkäter till föräldrarna. Svar på dessa enkäter är viktiga när de planerar vad 
som behöver utvecklas på enheten. Som Agneta säger går det inte att få nya lokaler, även om vissa 
föräldrar skulle vilja det, det är orealistiskt, men det går alltid att förändra eller utveckla något, så att 
föräldrarna känner att personalen gör det de kan. Annie menar att hennes ledarskap, tillsammans med 
andra faktorer kan innebära både möjligheter och hinder för verksamheten. Hon menar att hennes 
attityd återspeglas bland personalen och försöker därför att alltid vara en positiv ledare. Annie tycker 
det är viktigt att ge personalen stöd om det behövs, och hon menar att hon ”får igen” om hon hjälper 
personalen ibland med uppgifter som hon vanligtvis inte ansvarar för. Det kan vara att strukturera upp 
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verksamheten runt ett barn med särskilda behov och där situationen har blivit riktig jobbig. Då kan det 
vara bra att hon tar beslut – så här gör vi nu så att personalen kan koncentrera sig på barngruppen. Ett 
annat alternativ är att hon utser någon som hon delegerar uppgiften till. Eftersom Annie varit ledare ett 
tag och dessutom går den statliga rektorsutbildningen så kan hon jämföra barnomsorgen mellan olika 
kommuner. Som redan nämnts anser Annie att kommunen är en ganska bra barnomsorgskommun, 
jämfört med andra kommuner. Då Annie insett att hennes arbetsområde är stort så känner hon att hon 
behöver några personer som hjälper henne med att utveckla det pedagogiska arbetet. Dessa är 
förskollärare och kallas för pedagogiska ledare. Dessa personer har tillsammans med Annie noga gått 
igenom Läroplanen för förskolan genom ett häfte som heter ”Med läroplanen på fickan” (Wiklund 
Dahl, 2011). Utifrån detta häfte har sedan de pedagogiskt ansvariga arbetat med resterande personal på 
förskolan, just för att föra ut och konkretisera läroplanen i det dagliga arbetet. Detta arbete sker på 
avdelningsmöten och på dialoggruppsmöten. Som ledare känner Annie att det är bra både med de 
statliga insatser för kompetensutveckling som varit de senare åren men hon för även fram det arbete 
som varit på enheten och i samarbete med de enheter som ligger i närheten. Hon känner att samarbete 
med andra enheter ger pedagogerna mycket  

Det kan jag tycka är en vinst för vår del. Våra pedagoger har tyckt att det har varit väldigt bra. 
Det handlar ju om att vidga vyerna och lära sig att stöta och blöta begreppen. Och sen också att 
allt inte är styrt centralt utifrån utan vad vi behöver här..(Annie) 

Inför varje läsår så planeras verksamheten utifrån de aktuella förutsättningarna. Detta har fört med sig 
att avdelningar har flyttats, fått nya lokaler, olika arbetssätt prövas osv. Annie menar att hon här har en 
stor del i hur personalen tar detta och följer med i utvecklingen. Många av förskollärarna känner att det 
är en skiljevägg mellan deras verksamhet och de politiska ledamöterna, och att politikerna inte vet hur 
det verkligen är ute verksamheten. Astrid å sin sida tycker att mycket av nämndens uppdrag går ut på 
att utveckla förskolans verksamhet. I sitt politiska uppdrag måste de ta hänsyn till de grundläggande 
nationella riktlinjerna (Skollagen,2010, Lpfö -98/10,) och de instruktioner från skolinspektionen som 
ges vid deras besök i kommunen. Kommunen genomför också enkätundersökningar bland barn och 
föräldrar och genomför kvalitetsarbete på alla enheter. De nationella faktorerna och de kommunala 
resultaten ligger sedan till grund för nämndens bedömning när det gäller vad som behöver utvecklas 
inom verksamheten. De senaste åren har kommunen arbetat aktivt för att öka kompetensen hos 
förskolans personal då detta anses kunna höja verksamhetens nivå. En annan faktor som ska hjälpa 
enheterna att kunna bedriva en bra verksamhet är att enheterna själva bestämmer hur barnpengarna ska 
användas. De olika skol och barnomsorgsområdena i kommunen har lite extra medel för ”särskilda 
behov”, resten delas ut från början av året. Detta för att rektorerna i samarbete med sin personal är de 
som bäst vet hur pengarna behöver användas. Erfarenhet och forskning har visat att om personal, eller 
rektor, behöver ansöka om medel till insatser för att hjälpa ett barn eller en grupp så tar det lång tid 
innan barnen får hjälp. Under tiden används tid till att skriva ansökningar och vänta på 
diagnosuttalanden osv. Under denna tid förändras inte arbetet med barnen utan de är som i ett tomrum 
där inget sker. Dessutom menar Astrid att medel som delades ut ofta användes på felaktigt sätt och 
därför inte kom till barnen med behov till godo. Astrid anser att enheterna nu ska kunna anpassa 
verksamheten till barnens behov, just nu, när det behövs.  

Barn ska inte behöva vänta i två år på en utredning. Man ska se till barnets behov nu. Vad kan vi 
göra nu. Det finns många duktiga som arbetar med de här frågorna men om vi inte samarbetar 
då, olika professioner i samhället så hjälper det inte barnen (Astrid). 

Även om utomstående hjälp kan behövas så kan alltid något förändras medan man väntar på tex någon 
diagnos så att barnens vardag underlättas. Även här kommer omtanken om barnen fram i Astrid 
berättelse, och vikten av ett bra föräldrasamarbete.  
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Barn med stora behov; där klarar man det inte om man inte har med sig föräldrarna. Man måste i 
iallafall få med dem på att det här är viktigt för barnet. Att göra något för barnen (Astrid). 

Kommunen har i förvaltningen anställt speciell personal som ska hjälpa rektorerna i enheternas arbete 
vid behov, både under kortare och längre perioder. Sedan håller kommun och landsting på att 
samordna alla resurser för att lättare kunna ge hjälp. Förvaltning och nämnd har i kommunen lagt ut 
mycket av ansvaret för verksamheten på rektor och personal. Anledning till detta tycker hon i första 
hand är att det är rektor och personal som har kunskap om verksamheten. Sedan är det för skola och 
förskola dubbel styrning; både statlig genom styrdokument och riktlinjer och kommunal. För att 
underlätta arbetet så försöker nämnden rätta information efter de statliga dokumenten och inte 
detaljstyra på kommunnivån. Rektorn ska ha det övergripande pedagogiska ansvaret. Den politiska 
nämnden ska inte påverka förskolans pedagogiska verksamhet eftersom den ska utföras av utbildad 
personal. När vi sitter och pratar kommer det ändå fram att nämndens beslut har inflytande över 
verksamhetens organisation på flera sätt. Astrid menar att nämndens beslut har inflytande över 
verksamheten när det gäller barngruppernas storlek, personaltäthet, öppettider, lokaler, men att den 
politiska nämnden inte ska påverka förskolans pedagogiska verksamhet eftersom den ska utföras av 
utbildad personal. Astrid menar att det i slutändan är rektors ansvar att se till att allt täcks och att det 
blir en bra pedagogisk verksamhet i alla grupper.  

4.2.3 Arbetet med uppdrag och målsträvan enligt Läroplan för förskolan (Skolverket 1998,Lpfö)  

Alla förskollärare i empirin anser att Lpfö är ett stort stöd i arbetet och att det, särskilt nu efter 
revideringen 2010 är ett mycket viktigt styrdokument. Förskollärarna är alla medvetna om sitt uppdrag 
och utgår från läroplanen i sitt arbete. Av naturliga skäl (framför allt intresse, utbildningsnivå och 
erfarenhet) så skiljer det sig åt i hur tydligt förskollärarna kan beskriva hur det praktiskt går till att 
arbeta utifrån Lpfö. Flera av dem uttryckte att förskollärare rent allmänt behöver bli bättre på att 
”sätta ord på vad vi gör”. Med sina olika erfarenheter så vet förskollärarna vilken skillnad det kan 
vara när det gäller att arbeta utifrån målen. Annelie berättar att processen med att arbeta utifrån 
läroplanen har hunnit olika långt på olika förskolor. På hennes avdelning med 3-åringarna har de 
mycket dokumentation som beskriver avdelningens målfokus och redogör läroplanens vikt för 
verksamheten. Genom att utgå från Lpfö redogör pedagogerna för verksamhetens olika delar på 
barnens nivå. Både uppdrag och mål redogörs för. Avdelningen tycker det är viktigt att stärka barnens 
självständighet och har därför anpassat möbler och material på avdelningen så att barnen klarar 
mycket själva. Mycket av dessa förändringar har de behövt praktisk hjälp med av enhetens 
vaktmästare, och de känner att alltid får vänta länge innan de får någon hjälp, och får, som tidigare 
nämndes, oftast höra att de ”är osmidiga” då de håller på att ändra inredningen ofta. När det gäller 
denna fråga så känner arbetslaget, som sagt var, att de mer och mer får stöd i läroplanen. Annelie 
tycker det är roligt att arbeta utifrån Lpfö-98/10. Detta känns naturligtvis bra och hon känner även att 
hon får positivt stöd för detta både av arbetskollegor och ledning, vid till exempel medarbetarsamtal. 
Annelie tycker också att man genom att vara förankrad i Lpfö -98 kan planera och genomföra 
verksamheten på bra sätt. Då är det också lättare att använda sig av olika metodiker och 
överhuvudtaget anpassa verksamheten efter den aktuella barngruppen. När det gäller 5-årsavdelningen 
så ser de sitt uppdrag i läroplanen som den ”röda tråd” som håller ihop verksamheten.  

Det har vi ju pratat om mycket; där är vi ju på uppdrag som vi måste följa och då måste det ändå 
vara med som en tråd i det jag gör. Det måste ligga där. Varför gör jag så här och viktiga bitar 
som ska med…(Agnes) 

Sedan använder de alla väggar i hela trapphuset och hallen används till att visa verksamheten på olika 
sätt. Målen för verksamheten är tydligt beskrivna. Mål ur skolplanen och Lpfö´s målområden är 
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kompletterade med förskolans egna mål med tydlig uppdelning mellan vad förskolan och 
förskolläraren ska göra. Även veckoplanering och utvärdering av verksamheten finns här. Utöver 
redogörelse för aktuellt projekt så finns det mål för språk, matematik, naturvetenskap och teknik och 
gymnastik. Här är samma uppdelning med Lpfö´s mål först och förskolans egna efter. I arbetet med att 
följa barnens lärande (Lpfö-98) diskuterar de mycket med barnen. De har en tydligt arbetssätt där de 
låter barnen vara med i diskussionen, från vad det är de vill lära sig, och att stödja barnen i att lära 
varandra. Även på 5-årsavdelningen är barnens självständighetsutveckling viktig och de vuxna 
”serverar aldrig färdiga lösningar” till barnen, utan låter dem försöka och diskutera sig fram till 
lösningar.  

De kan ju komma och säga: Kan du inte skriva det åt mig?,,nehej det kan jag inte men jag kan 
säga bokstäverna eller skriva före på ett annat papper och försöker visa det att du kan 
själv..(Agnes fgr 5) 

När det gäller arbetet mot målen kan Agneta jämföra sig mot andra förskollärare som hon tidigare 
arbetat med som kände sig mer och mer stressad av ”alla nya mål och riktlinjer”. Agneta menar att det, 
trots den reviderade läroplanen är samma mål att arbeta mot och att man därför bör känna sig lugn, 
vilket hon gör.  

En del gör ju bara så här (sätter upp händerna framför sig) jag vill inte har något nytt. Men det 
här är inget nytt. Vi har haft detta hela tiden men det är nu; det kommer så mycket uppifrån; 
matte, NO, och teknik och språk, men om du går in och läser i läroplanen så har det stått där hela 
tiden…(Agneta) 

Olika förskollärare har dock olika erfarenheter av och intresse för att arbeta strukturerat mot målen. 
Detta kan innebära att man i en grupp, till exempel dialoggrupp har olika syn på vad delar i arbetet 
egentligen betyder och vad som krävs av förskollärare idag. Agneta tycker som många andra att 
förskollärare rent allmänt är dåliga på att sätta ord på vad de gör, att lyfta fram allt bra man gör i sin 
barngrupp.  

Vi behöver bli mer, att kunna sätta ord på det vi gör. Men då blir det panik från kollegor som 
bara ”åh det är så mycket vi ska göra”…själv har jag intagit ett lugn: det här har jag hittat, det 
har jag gjort hela tiden…(Agneta) 

Det är inte bara bland förskollärarna som Lpfö är ett viktigt dokument. För att få goda möjligheter är 
det viktigt att ha en god organisation med god personalbemanning och se till att måldokumenten är väl 
förankrade bland personalen. Skolledaren Annie beskriver det så här: 

Man behöver en väldigt god struktur för hur jobbet på golvet hör ihop med styrdokumenten. Och 
att man själv som personal känner att det här har jag koll på. Och att man verkligen ser att man 
gör rätt saker i verksamheten…(Annie) 

 

4.3 Analys av resultat 

De mest omfattande resultaten som kom fram genom empirin för förskolans verksamhetsnivå var  
teman om arbetslaget, och utbildning och erfarenhet. När det gäller styr- och ledningsnivå så var de 
mest omfattande tematiseringarna strukturella förutsättningar, statlig och kommunal styrning och 
ledning, och Läroplan för förskolan. Att jag skriver ”omfattande” istället för ”viktigast” beror på att 
även de resultat som är mindre omfattande kan vara viktiga och att ovanstående gradering inte innebär 
någon värdering mellan de olika tematiseringarna.  
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4.3.1 Förskolans verksamhetsnivå 

I detta avsnitt analyseras empirins teman som berör förskolans verksamhetsnivå, med andra ord teman 
om arbetslaget, erfarenhet och utbildning och positiva kontra negativa åsikter om förskolan och 
förskollärarnas yrke. 

För att förstå empirins resultat när det gäller samarbetet mellan pedagoger underlättar det att ha 
Giddens (1984) i tankarna. Då blir det ganska förståeligt att alla förskollärarna anser att de har bäst 
samarbete i den egna lilla gruppen. Där är det lättare att lära känna varandra och få möjlighet att förstå 
hur de andra tänker. Samtidigt innebär detta ett problem då avdelningarna genom samarbete med 
andra avdelningar (särskilt 3-årsavd) har fler barn att samarbeta runt med fler vuxna. Här syns vikten 
av ledarskapet: att det är viktigt att som Annie tänka på hur arbetslag påverkas av struktur och 
organisations faktorer. Att vara medveten om att alla pedagoger har olika erfarenheter med in i yrket 
och att alla grupper kanske inte alltid arbetar optimalt tillsammans. Hur de vuxna arbetar påverkar 
barnen. Ett exempel på detta är att 5-årsavdelningens pedagoger konstaterar att både barngrupp och 
förskollärare påverkades av den rörliga situationen då de arbetade i ett storarbetslag och att de därför 
ville förändra organisationen och också lyckades med detta. Den ”samarbetskultur” som syntes i 
Gannerud och Rönnermans (2007) studie visas med andra ord även i empirin. Skillnaden kan vara att 
majoriteten av den här studiens förskollärare är mer öppna för förändringar och räknar mer med detta 
än vad förskollärarna i Gannerud och Rönnermans studie gjorde. Genom revideringen av Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 98/10) är arbetslagets uppgifter mer förtydligade.  

Samarbete med föräldrar regleras också i Läroplan för förskolan (Skolverket 1998/10) Förskollärarna i 
empirin tycker området är viktigt och ser ett bra samarbete med föräldrarna som en grund för att få 
trygga barn. Trots tydliga önskemål om samarbete med föräldrar från studiens förskollärare så nämns 
det få exempel på hur de praktiskt får med föräldrarna i förskolans verksamhet. De vill gärna att 
föräldrarna ska ”komma in” och ”visa intresse” men på det sättet verkar samarbetet ganska ensidigt. 
Vissa av förskollärarna säger sig utgå från föräldraenkäter när de planerar verksamheten, och att de 
vill fortsätta med föräldramöten inför överskolningar. Att det ska användas enkäter har kommunen 
bestämt, och det speciella föräldramötet var förslag från förskollärarna; utöver det syns inga tecken på 
att föräldrarnas tankar och åsikter är med i verksamheten. Här syns liknelser med tidigare studier (jfr 
Tallberg Broman & Holmberg, 2007), där förskollärarna förklarade sig ha svårt att få med föräldrarna 
i verksamheten.   

Ansvarsfördelning ses som viktigt av alla förskollärare i empirin och de tycker att man ska ha en 
tydlig ansvarsfördelning för att möjliggöra en god struktur/organisation av verksamheten. 
Förskollärarna anser att de i nuläget har en tydlig arbetsfördelning i sina arbetslag men menar 
samtidigt (då de alla varit med om det) att det är vanligt att någon i ett arbetslag ”smiter undan” sitt 
ansvar och arbetsuppgifter. Några av förskollärarna kan bli besvikna på kollegor som inte engagerar 
sig så mycket som de själva. Även om de arbetar utifrån viljan att vara flexibla och ta dagen som den 
kommer så innebär för mycket flexibilitet hinder för verksamheten. Det märks eftersom förskollärarna 
visar att det kan bli arbetsamt att ”fixa och dona” för att täcka frånvarandes arbetsuppgifter, vilket 
medför mer arbete för de som är närvarande. Här märks att förskollärarna har förväntningar om att 
visa flexibilitet som kanske inte alltid stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. Även om 
arbetslagets uppgifter numera är reglerade i läroplanen menar förskollärarna att alla inte tar lika 
mycket ansvar för verksamheten och dess utveckling. Detta tar alla intervjuade förskollärare upp på 
lite olika sätt. Detta kan vara ett stort hinder för struktur och organisationen och förskollärarna 
beskriver sin frustration över detta på olika sätt. Trots allt är det inte deras uppgift att styra sina 
arbetskollegor, det är en ledningsfråga (även om vissa förskollärare, som Agneta i studien, fått visst 
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ansvar för kollegornas utveckling). Med tanke på att förskolechefen anser sig ha alldeles för lite tid för 
sitt pedagogiska ledarskap så är frågan hur det ska lösas, vem som tar ansvar? Politiker och förvaltning 
som enligt förskollärarna knappt aldrig besöker verksamheten, ledningen som har många andra 
arbetsuppgifter eller personalen som blir frustrerade av kollegor som ”inte vill”? 

 I studien var det flera av de intervjuade förskollärarna som kände att de ”tog på sig” arbetsuppgifter 
som inte var deras egentligen. Ofta gjorde de det för att de tycker arbetet är roligt och stimulerande, 
men samtidigt kunde det medföra stress och lite irritation över att den som var ansvarig inte utförde 
sina uppgifter. Vissa av kraven på flexibilitet kommer från förskoleledningen och den 
statliga/kommunala styrningen, som till exempel att förskollärarna ska samarbeta över avdelningarna, 
vilka lokaler som får användas, vilka arbetsuppgifter som ska utföras utöver de i barngrupp (i empirin 
till exempel diskning). Här kommer kraven utifrån fram; förskolan måste organiseras så att alla barn 
får bra omsorg. När det gäller vissa områden där det ska visas flexibilitet så blir de så småningom en 
del av vad som förväntas inom yrket; att alltid vara öppen för att byta arbetsuppgifter eller att undvika 
att ta in vikarie. Mycket av den flexibilitet som Astrid efterfrågar av förskollärare finns redan, i alla 
fall på denna förskola, empirin visar detta tydligt. Som förskolechefen Annie berättade så ändras 
organisationen på förskolan varje år eftersom den anpassas efter barngrupperna. Detta kräver stor 
flexibilitet av personalen, kan vara positivt då det kan bidra till utveckling, som jag redan nämnt, men 
kan också vara jobbigt för vissa om man tänker hur Berger och Luckmann (1966 ) och Giddens (1984) 
förklarar institutioner och rutiner. Med tanke på Giddens (1984) teorier om rutiner och struktur är det 
inte konstigt att ständiga förändringar skapar oro bland föräldrar och vissa pedagoger. Även Berger 
och Luckmann (1966) med sin institutionalisering förklarar oro som skapas runt förändringar i 
förskolans struktur och organisation. Förskolan förväntas vara på ett visst sätt, som man genom vana 
och erfarenhet har lärt sig vara det ”rätta” för förskolan. Om detta då förändras eller utmanas kan 
känsla av otrygghet och osäkerhet komma fram. Mycket av det som görs i förskolan görs av gammal 
vana eller utifrån det som bland annat Börjesson (2003) kallar för diskurser. Allt detta kan innebära 
svårigheter för en sådan flexibilitet som idag ofta krävs inom förskolan. Även om man som 
förskollärare har mångårig erfarenhet så måste man kunna ändra arbetssätt och med tanke på det som 
nämnts kanske det inte alltid är enkelt. 

Arbetslagets kontinuitet påverkas också av ovanstående. De intervjuade förskollärarna bekräftar det 
med att intyga hur viktig roll arbetslaget har för förskolans verksamhet. Att lära känna kollegor, lära 
sig förstå hur de tycker och tänker tar tid. Studiens Agnes och Agneta har arbetat tillsammans (i olika 
konstellationer) i tio år och det är då förståeligt att de tycker att all planering och genomförande av 
verksamheten går smidigare nu än när de var flera i arbetslaget. Även detta är en ledningsfråga. Både 
förskolechef Annie och ledamot Astrid för fram vikten av fungerande arbetslag. Annie tvingar inte 
fram förändringar i arbetslagen utan menar att det viktiga är hur arbetet utvecklas för barnen. Å andra 
sidan menar hon att det är viktigt att föra en diskussion med pedagogerna om det finns pedagogiska 
vinster på att någon i arbetslaget följer med en barngrupp till nästa ”avdelningsnivå”. Barnsynen ska 
vara tydlig och den är viktigare än de vuxnas längtan efter lugn.  

Båda avdelningarna i empirin dokumenterar sin verksamhet. Både med pedagogisk dokumentation 
som redogör för barnens lärande och avdelningens arbete ifrån Förskolans läroplan och förskolans 
egna strävansmål. Avdelningarna har utöver detta annan dokumentation som är viktig och rolig för 
barnen men även för att ge föräldrarna större chans att få insikt i sitt barns vistelse på förskolan. Även 
detta regleras i Lpfö. Om man ser till 5-årsgruppens lokaler så gav deras hall de bästa möjligheter jag 
varit med om till skriftlig dokumentation. Det personalen gjort av det gamla trapphuset var fantastiskt 
och bara strålade professionalism och glädje. Här syntes det vad erfarenhet och kunskap för med sig 
om bara utrymme finns för att redogöra det på. För det var just bristen på utrymme som förskollärarna 
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på 3-årsavdelningen kunde känna hindrade dem när de ville utveckla verksamheten och 
dokumentationen om den.  

Vem som ska arbeta i förskolan regleras i skollagen (Skolverket, 1985). Alla förskollärare i studien 
har både erfarenhet och utbildning, både från förskolläraryrket men även andra yrken. Som Astrid 
klargör är detta ingen självklarhet på alla kommunens förskolor. Båda faktorerna är enligt empirin 
viktiga för att möjliggöra ett bra arbete. Om det saknas, som Annelie anser att det oftast gör hos 
studenter som är hos dem, så fattas en viktig bit. Desto mer trygg och säker man känner sig i sitt yrke 
desto lättare är det att utbilda sig vidare eller ta på sig mer arbetsuppgifter. Detta blir då roligt och 
intressant istället för arbetsamt eller jobbigt. Denna situation visar sig i empirin då vissa förskollärare i 
studien menade att kollegor ”slog bakut” när det blev tal om utvecklingsarbeten eller andra 
förändringar.   

Yrkesstatusen, självkänslan, påverkas av omvärldens åsikter och tankar och med tanke på Markström 
(2005) så är det förståeligt att människors tankar om och synsätt på förskolan skiljer sig åt. Som 
förskollärare är man kanske inte alltid medveten om detta. Förskollärarna i 3-årsgruppen, liksom i 
Gillbergs studie (2009) vill helst få bort diskningen ur deras arbetsuppgifter, och alla förskollärare 
beskriver att intresse från föräldrar, ledning och samhället i övrigt kan öka yrkeskänslan. I studien 
ansåg förskollärarna att det förtroendet som deras ledning visade dem var positiv, att den gjorde att de 
ville göra mera i arbetet, samtidigt som 3-årsavdelningens personal sa att de gärna skulle se ledningen 
oftare. Mycket av bakgrundsforskningen (jfr tex Gannerud & Rönnerman, 2006, Tallberg Broman, 
2002) tryckte på vikten av kunskap och att kunna sätta ord på sin kunskap. Detta fördes också fram 
som viktigt av förskollärarna och av förskolechefen i studiens empiri. Det är här man ser vikten av 
Läroplanen för förskolan, Lpfö-98/10. Vikten av att den är förankrad hos pedagogerna så att de kan ta 
stöd i den när de möts av okunniga bekantskaper, nonchalanta vaktmästare eller ointresserade föräldrar 
(se resultat). Alla de intervjuade förskollärarna är positiva till förskolan och dess verksamhet. Ändå 
känner de på olika sätt av att förskolans status i samhället inte är så hög och de menar att de får 
”försvara” sitt yrke. Gamla åsikter och könsroller påverkar i högsta grad förskolans personal på flera 
sätt i empirin liksom i tidigare studier (jfr Tallberg Broman, 2002). Empirins förskollärare berättar att 
det inte antas behövas någon högskoleutbildning för arbete på ”dagis” (man passar ju bara barn). Som 
man i förskolan kan man som studiens Anders känna sig begränsad i vilka arbetsuppgifter man vill 
göra för att undvika att riskera att komma i den situation där man kanske kan bli anklagad för att 
ofreda något barn. Att ledamoten Astrid anser att statusen för förskolan och dess personal behöver 
höjas bekräftar förskollärarnas tankar och tidigare studier (jfr Berntsson, 2006, Gillberg, 2009). Att 
förskolechefen Annie anser att alla hennes administrativa uppgifter är ett hinder för hennes 
pedagogiska ledarskap gör inte heller situationen lättare.  

Slutsatsen blir att förskolans verksamhetsnivå verkligen visar sig vara den mångsidiga verksamhet 
som Markström (2005) talar om. Allt är både och, inget är helt klart och tydligt. Några exempel: alla 
medverkande är stolta över förskolans verksamhet samtidigt som de beskriver olika hinder för den, 
både på verksamhetsnivå, och ledningsnivåer, inklusive samhällsnivå. Alla vill eller efterfrågar 
samarbete, men å andra sidan redogör alla för problem som samarbete kan innebära. Att komma 
överens i arbetslaget och visa flexibilitet är viktigt men samtidigt vill man slå vakt om sitt eget 
arbetsutrymme, och är noga med vilka uppgifter man utför.  

4.3.2 Förskolans styrning och ledning 

I detta avsnitt analyseras de tematiseringar om de olika strukturella förutsättningar, förskolans styrning 
och ledning, och Läroplanen för förskolan (Lpfö, 98/10) som det empiriska materialet gav. 
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När det gäller strukturella förutsättningar så är det mycket av det som styrs av yttre faktorer och det 
visas också i empirin då det mest är Annie och Astrid som diskuterar dessa yttre förutsättningar. Vissa 
strukturella förutsättningar intresserar dock även förskollärarna, nämligen barngruppen och resurser. 
Temat lokaler är viktigast för förskollärarna. Empirin visar med detta att personer lägger olika vikt på 
saker och ting beroende på vilken position de har. Förskollärare utgår ifrån sin barngrupp och hur de 
olika faktorerna inverkar på den. Förskolechefen Annie vill ha överblick på förskolans verksamhet 
medan Astrid mer utgår från kommunens och nämndens beslut och hur det ska visa sig i 
verksamheten.    

När det gäller resurser visar empirin att det är personligt vad som räknas som resurs. Förskollärare 
beskriver inre tillgångar; möbler och leksaker som viktiga resurser. Det kan handla om sådant 
avdelningen fått av andra avdelningar som ändå ses som viktigt. Annie och Astrid utgår mer från sina 
ledningsroller och diskuterar pengar. Annie tar dock upp förvaltningsnivåns inverkan på verksamheten 
och menar att förvaltningens tjänstemän är en resurs för förskolans verksamhet. Även om vissa av 
förskollärarna uttrycker att de behöver mer resurser, och här pratar de om pengar, är det inte det som 
ses som viktigast. Även om de gärna skulle se större ekonomiska resurser så vet de att de inte får det 
och koncentrerar sig på annat. Ett exempel på resurs från förskollärarna var synen på den 
gemensamma matsalen där skolans elever och även vissa förskoleavdelningar åt sin lunch. Att gå iväg 
med små barn till ett annat hus för att äta lunch skulle kunna ses som ett praktiskt problem, men i 
stället ser förskollärarna den stora matsalen som en tillgång då de genom att gå till den kan 
koncentrera sig på barnen i stället för att vara tvungna att plocka fram mat, duka och diska i samband 
med lunchen. Detta intygas av att 3-årsavdelningens förskollärare funderar på att börja äta där med.  

Förskolan förfogar över ganska stora lokaler, vilket kom fram genom observationerna, även om 
lokalerna ursprungligen var byggda för andra ändamål. Genom att samarbeta mellan avdelningarna får 
både 3-års och 4-årsavdelningens barngrupper fler lokaler att vara i, samtidigt som alla avdelningar 
har tillgång till idrottshall och skolbibliotek. Förskollärarna är överlag nöjda med sina lokaler även om 
3-årsavdelningen skulle önska mer plats. Något 3-årsavdelningens förskollärare inte är nöjda med är 
att de får ”kräva” hjälp då de vill ändra sina lokaler. Genom empirin märks det att det inte är själva 
arbetsuppgifterna som känns betungande (de säger att de kan använda skruvmejslar och andra verktyg 
själva) utan mer den nedvärderande attityd som de möts av från skolans vaktmästare. Här syns det 
återigen likheter i empirin med studier i bakgrunden (jfr Gillberg, 2009, Markström, 2005). Båda 
avdelningarna använder hallen som en ”transithall” som Markström (2007) skrev om och har 
information till föräldrarna här. De båda avdelningarnas förutsättningar skiljer åt betydligt. Som 
tidigare beskrivits förfogar 5-årsavdelningen över större lokaler och har därmed större förutsättningar 
att anpassa lokalerna efter barngruppens behov jämfört med 3-årsavdelningen. Samma när det gäller 
avdelningarnas förutsättningar att dokumentera sin verksamhet. Båda avdelningarna visar däremot 
vilja och redogör praktiskt för hur de anpassar lokalerna efter barngruppens behov utefter 
avdelningens förutsättningar. Här ser man att även om förskollärarna på 3-årsavdelningen har svårare 
att genomföra förändringar i lokalen så genomför de ändå de förändringar de kan.                                                                                      

Förskolläraryrket är som tidigare nämnt ett självständigt yrke när det gäller planering och 
genomförande av det praktiska arbetet. Flera av empirins förskollärare berättar att detta är något de 
uppskattar. Samtidigt som de trivs med självständigheten vill de ha vetskap om att arbetsledningen 
finns där om de skulle behöva stöd, och de känner att detta stöd finns vid dessa tillfällen. De 
uppskattar också besök och beröm från ledningen och att få bekräftelse för sitt arbete vid 
medarbetarsamtal och andra möten. Förskolechefen Annie visar i empirin stort förtroende för sina 
förskollärare och vill visa respekt både för deras yrkeskunnande men också för medarbetarnas 
personligheter. Genom detta märks vikten av gott ledarskap och hur det kan bilda möjligheter för 
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verksamhetsutveckling, liksom hur saknades av detsamma kan innebära hinder (jfr Höög & Johansson, 
2011). 

Däremot visar empirin större avstånd mellan förskollärarna och förvaltningsnivån/politikernivån och 
flera av de intervjuade förskollärarna tog upp den ”skiljevägg” som de känner finns mellan den 
vardagliga verksamheten och den politiska styrningen (jfr Höög & Johansson, 2011). Förskollärarna är 
inte alltid medvetna om hur mycket i verksamheten som utgår från styrdokumenten och olika politiska 
beslut, utan uttrycker att detta inte är sådant som berör verksamheten. Förskollärarna vet inte vad de 
ska tycka om de förtroendevalda då de aldrig visar sig i den vardagliga verksamheten.  Detta 
medverkar till pedagogernas funderingar och irritation över alla planer och papper som ”beställs” från 
den politiska styrningen. Det är förskoleledning och rektorer som med områdescheferna träffar resten 
av förvaltningen och politisk nämnd. Förskollärare i vardagsverksamheten har ytterst lite med denna 
nivå att göra vilket har visat sig på flera sätt. Även om Astrid i empirin menar att nämnden inte ska 
besluta över den pedagogiska verksamheten då denna ska styras av pedagoger så går det inte att 
undvika att väldigt mycket i förskolans vardagliga verksamhet är beroende av de beslut som fattas 
politiskt. I empirin syns detta när det gäller barns närvarotider (allmän förskola), barngruppernas 
storlek, personaltäthet, öppettider och lokaler. Den pedagogiska verksamheten bedrivs utifrån de 
förutsättningar som kommunen ger. Astrid framhåller flera gånger under intervjun att kommunen 
satsar mycket resurser på förskolan jämfört med andra kommuner och detta bekräftas också av Annie 
som i sin ledarroll kan jämföra med andra kommuner. Å andra sidan vet vi att barngrupper är större 
idag och har mindre antal personal än tidigare (jfr Skolverket, 2010). Föräldrar har också mer 
rättigheter att kräva barnomsorg på andra tider än ”kontorstider” idag och detta inverkar också på 
förskolornas personaltäthet. I empirin syns detta genom att förskollärarna säger en öppettid för 
förskolan, men samtidigt förklarar att denna anpassas till föräldrarnas arbetstider.   

Det är inte bara förskollärarna som kan vara fundersamma över förvaltningen och den politiska 
nämndens arbete. Under intervjuerna framkom det att nämndens beslut om barngruppernas storlek, 
som enligt ledamoten togs för att möjliggöra mindre barn i grupperna och därmed utveckla 
verksamheten, enligt förskolechefen ibland kan bli ett hinder i enheternas organisation. Här bildar de 
olika enheternas förutsättningar hinder i det som är tänkt att bli möjligheter. Rent allmänt är det så att 
framför allt förskoleledningen men även politisk nämnd har möjligheter att utveckla verksamheten. 
Ledningen har stor möjlighet att påverka enheternas utveckling då den har beslutanderätten över vad 
som ska tas upp vid möten och konferenser. Rent praktiskt är det så att de politiska besluten blir 
synliga även här, eftersom mycket av enheternas utvecklingsarbeten styrs kommunalt utifrån vad 
enkäter från föräldrar visar, hur det går för barnen i nationella proven och skolinspektionens 
bedömningar vid dess besök.  

Den största politiska styrningen i förskolan står trots allt detta staten för genom Läroplanen för 
förskolan (Lpfö -98/10). Detta är det politiska styrdokument som genomsyrar verksamheten. Genom 
revideringen 2010 ses läroplanen som ännu viktigare av alla i empirin. Läroplanen sätter krav på 
förskollärarna/arbetslagen/förskolechefen genom direkta ansvarsområden klargjorda i Lpfö och dessa 
krav kräver kunskap för att helt klara av att arbeta utifrån läroplanen. Empirin intygar detta genom att 
flera förskollärare menar att det är en pågående process att arbeta utifrån läroplanen. De tycker att de 
lär sig mer och mer med tiden, och blir mer och mer medvetna om sitt uppdrag som förskollärare. 
Samtidigt visar empirin att alla förskollärare inte har kommit lika långt i yrkesutvecklingen och att 
detta kan ses som hinder för arbetslagens utveckling då vissa förskollärare får ”dra med” mindre 
intresserade kollegor. Å andra sidan utgör Lpfö ett stort stöd för alla förskollärare, både i deras 
enskilda arbete men även i situationer där deras yrke och arbete blir ifrågasatt. Det faktum att Lpfö är 
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ett statligt styrdokument gör att det måste följas, även av kommunerna, och detta går inte att bortse 
ifrån.  

Samtidigt kommer frågan upp varför alla förskollärare lägger så mycket vikt vid den reviderade 
läroplanen. Som förskollärare Agneta uttrycker det i empirin så är det mer eller mindre samma gamla 
läroplan, det är samma mål som tidigare, trots att arbetsuppdelningen nu är tydligare. Visar detta på att 
förskollärare tidigare inte har arbetat helt och hållet efter läroplanen, utan först nu börjar inse vad som 
egentligen står där och vad det innebär? Har kunskaperna om Lpfö -98 varit sämre bland förskollärare 
än vad man trott? Eller är det så att ledningsnivåerna i samhället tidigare inte varit så insatta i  
läroplanens innebörd utan nu helt plötsligt inser att läroplanen, liksom skolans läroplaner, är statliga 
styrdokument vars vikt måste höjas? Genom empirin och tidigare forskning (jfr Gannerud & 
Rönnerman, 2006, Gillberg, 2009 Tallberg Broman, 2002) så har det framkommit hur stor betydelse 
ledarskapet har för verksamheten, och hur mycket både den praktiska ledningen och den politiska 
ledningsnivån påverkar förskolans dagliga verksamhet. Här är det en ”Katt på råttan-verksamhet” 
eftersom det som beslutas politiskt avgör vad som behandlas i förskolan. Det ena påverkar det andra.     

4.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Det empiriska resultatet visar både möjligheter och hinder för organisation och struktur av förskolans 
dagliga verksamhet. Analysens tematiseringar om förskolans arbetslag handlar om samarbete med 
kollegor och föräldrar, vilket framkommer som viktigt om än inte alltid lätt. Materialet visar vikten av 
ansvarsfördelning i arbetslaget, och hur det kan bli om det inte fungerar. Arbetslagens kontinuitet 
diskuteras liksom dess möjlighet och förutsättningar att dokumentera verksamheten, vilket kan skilja 
sig åt mellan olika avdelningar. Faktorerna erfarenhet och utbildning ses som viktiga av alla 
medverkande och dess inverkan över vardagsarbetet förs fram. Även andra saker ses som positivt 
inom förskolan och i yrket men samtidigt finns negativa faktorer som upplevs som hinder som 
beskrivs av de medverkande. Ett flertal strukturella förutsättningar anses viktiga för hur verksamheten 
kan struktureras, här kommer bland annat barngruppen, resurser och lokaler fram i materialet.  
Materialet klargör att de olika nivåerna i studien, verksamhetsnivå, ledningsnivå och politisk nivå, har 
lite olika syn på begreppet resurser. Slutligen så diskuteras hur mycket både den statliga och 
kommunala styrningen märks i förskolan och hur oerhört viktigt styrdokumentet ”Läroplan för 
förskolan” är. Här kommer det också fram att de två ledningsnivåerna inte alltid har samma syn på vad 
de politiska besluten gör för den vardagliga verksamheten. En hel del av studiens resultat har likheter 
med tidigare studier, bland annat hur förskolans lokaler används och hur samhällets syn på förskolans 
verksamhet påverkar förskolans förskollärare (jfr Gillberg, 2009 Markström 2007). Studiens 
förskollärare visar, liksom förskollärarna i Gillbergs studie (2009), att det går att förändra icke 
fungerande struktur, även om det är jobbigt, och att förskollärarna därmed tar ansvar för sitt arbete och 
utvecklar det. Därmed skiljer dessa sig åt från Markströms (2007) studie som visar att det är mycket 
svårt att förändra strukturer. Den reviderade läroplanen har stor betydelse för förskollärarnas 
yrkesutveckling och den stödjer dem i deras dagliga arbete med barnen. Samtidigt väcker detta frågor 
om användningen, och kunskaperna av Lpfö-98.   

 

5 DISKUSSION 

Syftet i studien har varit att belysa möjligheter och hinder för struktur och organisation av förskolans 
vardagliga verksamhet. Har syftet uppnåtts genom inläsning och empiri? Ja, det anser jag. Både på 
verksamhetsnivån, ledningsnivån och den politiska nivån framkom det faktorer som kan ses som både 
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möjligheter och hinder, särskilt med den tidigare forskningen som bakgrund. En sak som är spännande 
ur min synvinkel, som förskollärare, är att det som en person ser som möjlighet, kan för någon annan 
utgöra ett hinder. Sammanfattningsvis så vill jag, utifrån litteraturstudier och resultat av de empiriska 
undersökningarna påstå att det som mest avgör om ett arbetslag inom förskolan finner möjligheter 
eller hinder för att strukturera och organisera den vardagliga verksamheten är förskollärarnas 
utbildning, erfarenheter och personlighet och förmåga att arbeta tillsammans i arbetslaget. Även 
förskoleledningen har en viktig roll när det gäller hur verksamheten blir strukturerad och organiserad. 

 

5.1 Diskussion av resultat och analys 

Det skrivs alltid mycket om neddragningar inom den offentliga sektorn. Så även inom skol- och 
barnomsorgen och rent statistiskt så har barnomsorgen mindre budget nu än tidigare (se tex 
Skolverket, 2010). Resultatet från studiens empiriska undersökningar har inte fokuserat på de 
ekonomiska förutsättningarna inom verksamheten så mycket utan i stället på de mer mänskliga 
förutsättningarna. Detta kan jämföras med bakgrundens Kihlbom et al (2009) som anser att 
personaltäthet och gruppstorlek är de faktorer som mest påverkar verksamheten. Kihlbom tar även upp 
mer personliga förutsättningar som personalens kompetens och utbildningsnivå. Empirin lägger vikt 
på tre av dessa fyra faktorer; gruppstorlek, kompetens och utbildning. Mycket av skolverkets 
redovisningar sker genom siffror, personerna bakom siffrorna är osynliga. En förklaring kan vara att 
det är mycket lättare att mäta och räkna budgetar än vad det är att dra slutledningar om olika arbetslags 
kompetens och förmåga att utföra sitt uppdrag tillsammans. För att kunna göra det så krävs det mer 
djupgående undersökningar där man kommer in på faktorer som förförståelse, diskurser, 
institutionalism osv. Det är ganska självklart att man har lättare att samarbeta med någon som är mer 
”på samma linje” som sig själv, än någon med mer skilda åsikter. Som Berger och Luckmann (1966) 
skriver så är talet, språket, det viktigaste för att förstå andra människor. För att kunna tala krävs det tid, 
vilket kanske inte alltid struktureras eller värderas rätt inom förskolan. Eller är det så att förskolans 
historiska bakgrund visar sig även här? Att förskollärare fortfarande vill vara samarbetsvillig och visa 
sig flexibla, fast de i verkligheten inte alltid har möjlighet att vara det. Detta bekräftar, som tidigare 
nämnt, den ”samarbetskultur” som Gannerud och Rönnerman (2007) beskriver i sin studie. 

Både litteraturgenomgång och empiri visar att förskolan är exempel på det Söderström (2005) kallar 
en multiprofessionell organisation. Empirin visar tydligt olika styrnivåer som sinsemellan är ganska 
skilda från varandra även om de är beroende av varandra. Förskollärarna efterfrågar mer kontakt med 
styraktörerna (både förskolechef och politiker) samtidigt som ledarnivåerna av olika anledningar, tex 
tidsbrist, inte kan besöka verksamheterna i någon större utsträckning. I empirin, liksom i Gillbergs 
studie (2009) syns det exempel på att förskolan är den del av de olika styrsystemen som har minst 
möjlighet att påverka vid beslut om verksamheten. Förskollärarna i empirin beskriver detta som att de 
bara får papper om; ”gör detta” och att de inte har någon möjlighet att påverka resurser i stort eller 
förskolans ekonomiska förutsättningar.  

Exempel på förskolläraryrkets dåliga status visar sig både i litteraturgenomgången (jfr Berntsson, 
2006, Gillberg, 2009, Tallberg Broman, 2002) och i empirin. Pedagogerna i studien har överlag 
mångårig erfarenhet och de har alla förskollärarutbildning. Trots detta framför de på olika sätt att de 
önskar att de skulle få mer bekräftelse för sitt arbete från föräldrar, ledning, politiker och andra 
människor i deras närhet. När de blir bekräftade lyfts de av detta och viljan att förbättra arbetet och 
deras stolthet över yrket flödar. Men kommentarer och arroganta åsikter eller bara ointresse kan 
påverka åt rakt motsatt håll. Från vissa håll är det nog ren okunskap men från många, särskilt från 
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föräldrar, tror jag att det mer handlar om olika synsätt på förskolans uppgift i samhället (jfr 
Markström, 2005). Något annat som visar sig i empirin är krav på flexibilitet. Mycket av det som nu 
förskollärare tar ansvar för var tidigare förskolechefen, eller som det tidigare hette, föreståndarens 
ansvar. Desto större ansvarsområde som har lagts på ledarna desto mer har de fått delegera till andra. 
Här kan jag känna igen Teveborg (1997) att man vänjer sig vid förändringar allteftersom. Många 
arbetsuppgifter som nu är naturliga inom förskolan var inte det tidigare vilket har medfört fler 
arbetsuppgifter och sämre villkor.  

Jag har personligen inte tänkt på hur markerad gränsen mellan barnens värld och förskolans värld är. 
Att förskolan genom att ha plasttossar i hallen meddelar föräldrarna att de inte räknar med att de ska 
stanna, särskilt med tanke på att det saknas avhängningsmöjligheter för vuxna i hallen (jfr Markström, 
2007). Jag har, liksom många kollegor, tänkt att föräldrarna har så bråttom så att det är smidigare för 
dem att ha på sig plasttossor än att ta av sig sina skor, vilket alla inte då gör. Men jag har aldrig tänkt 
på vilka signaler som sänds till föräldrar som kommer in i förskolan. Kanske är det så att förskolan 
behöver tänka på vilka signaler som sänds till föräldrarna och vara medvetna om hur detta påverkar 
samarbetet med föräldrarna. Om man som förskollärare vill att föräldrarna ska stanna till på förskolan 
ska man kanske se till att det finns hängare till kläder och skoställ till dem som är intresserade. Detta 
är värt att tänka på eftersom förskollärare både i studiens empiri och teori (jfr bla Markstöm, 2007) 
lägger vikt på föräldrasamarbetet men att det inte alltid är helt lätt att lyckas med det. 

För föräldrar och många andra i samhället är förskolans uppgift att passa barnen när föräldrarna själva 
arbetar. Detta bekräftas av att förskolan enligt Tallberg Broman (1995) länge fått sin legitimitet som 
barnpassning åt arbetande föräldrar. Denna syn kanske inte alltid går överens med förskollärares egen 
syn på verksamheten (jfr Markström, 2005). Här tror jag att förskollärarna i empirin i studien har rätt 
då de anser att det är viktigt att sätta ord på det som görs i förskolan; ge exempel, förklara och 
förtydliga. Om barnen tas med i allt så får man här en hjälp; föräldrarna blir mycket mer intresserade 
när det är deras egna barn det handlar om och deras barn som har sagt något. Genom detta intresse får 
föräldrarna automatisk större insyn i verksamheten och dess organisation. Sedan är det kanske så att 
man som förskollärare får acceptera olika nivåer av ointresse; som Markström menar är helt 
förklarliga delar i institutionen förskolan. Tallberg Broman (2002) har konstaterat att det är svårt för 
yrken att bli betraktade som professionella då de har arbetsuppgifter som av tradition varit kvinnliga 
uppgifter, och detta påverkar säkert också situationen för förskollärarna i empirin. Även Gillbergs 
(2008) diskussion om omsorgsbegreppets inverkan på förskollärares möjlighet till autonomi i yrket, 
ger förklaringar till nedvärderingen av förskollärarnas arbete.   

Mycket av resultatet handlar som jag redan nämnt om mänskliga faktorer. Förmågan att samarbeta 
med kollegor och föräldrar och att alltid vara flexibel rankas högt både på verksamhetsnivå och 
ledningsnivå. Som förskollärare måste man komma ihåg alla de uppgifter som yrket innebär (jfr, 
Gannerud & Rönnerman, 2006, Markström 2005). Med alla dessa uppgifter måste det till 
prioriteringar. Empirin visar att mycket tyngd läggs på utvecklingsarbete med utgångspunkt i 
förskolans läroplan, Lpfö. Då läroplanen berör så mycket i verksamheten tycker jag detta känns 
positivt. Samtidigt skapar det frågor om varför detta är behövligt, finns inte kunskapen om läroplanen 
ändå bland förskollärare? En del av detta utvecklingsarbete måste ligga på den enskilda 
förskollärarens ansvar så att man tar ansvar för sin yrkesutveckling. Av empirin och egen erfarenhet 
vet jag att detta inte sker överallt idag och på grund av detta är det positivt med tydligare 
utvecklingsarbetet. Empirin visade att detta kan göras genom att dokumentera. Om man sedan vill gå 
så långt att man vill kalla det för lärarportfolio som Schulman (1998) gör, måste vara upp till var och 
en att avgöra. Genom att följa sitt eget arbete och därmed se vad som behöver utvecklas och sedan 
kunna gå tillbaka för att se hur man gjort tidigare ger förskolläraryrket ett professionellt intryck. Det 
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finns så mycket kunskap och erfarenhet i många förskolor (se både empiri och teori) och genom att 
dokumentera och sätta ord på den tror både empirins förskollärare och jag att förskolan och 
förskollärarna kan vinna mycket.   

Detta inom en institution vars rötter grundar sig i välgörenhetsverksamhet och som Tallberg Broman 
(1995) menar länge har fått försvara sin ställning i samhället. Spår av detta kommer fram i empirin då 
förskollärarna berättar att de får försvara sitt yrke, bland annat med hjälp av läroplanen. Att 
ledarskapet dessutom är komplext med delat huvudmannaskap, mellan stat och kommun, och med 
ledning som enligt Söderström (2002) har rötter i de regler som gällt för kyrkans organisation, 
förenklar inte förståelsen för institutionen förskolan. Förskolans ledning är viktig då den kan vara ett 
stort stöd för förskollärarna i verksamheten. Samtidigt är det så att förskoleledningen även har till 
uppgift att vara förvaltningens förlängda arm och se till att organisationen och ekonomin går ihop, 
vilket verkligen inte är något lätt uppdrag. Man ser här tydligt hur det delade huvudmannaskapet för 
förskolan (jfr Höög & Johansson, 2011, Rimsten, 2008) har stort inflytande över förskolans vardagliga 
verksamhet. Staten står för styrdokumenten och kontrollerar verksamheten genom skolinspektionen, 
samtidigt som kommunen avgör förskolornas förutsättningar att bedriva verksamheten genom sina 
bidrag och beslut.  

Som avslutning av diskussionen av resultat och analys vill jag redogöra för tankar som vuxit fram 
under arbetet. I studien har jag inte haft med genus- eller feministiskt perspektiv som utgångspunkt för 
att nå studiens syfte/frågeställningar. En del av de teorier jag utgår ifrån (se tex Gillberg, 2009, 
Markström, 2005, Tallberg Broman, 2002, Wolmesjö, 2008) behandlar feminism, professionalism, 
genus, och könstillhörighet / yrkestillhörighet. Dessa studier visar bland annat att förskollärares arbete 
(liksom andra med kvinnodominans) påverkas av det faktum att det utförs huvudsakligen av kvinnor. 
Det visas också att kvinnodominansen utgör hindrar för yrkets utveckling. Då hinder för yrkets 
utveckling berör studiens syfte känner jag att jag inte helt kan bortse från dessa faktorer utan helt kort 
ska beröra dem här. 

Som tidigare nämnt utgår ledningen av förskolan från den ledningsform som härstammar från kyrkan 
(Söderström, 2002). Härmed var, som också tidigare nämnt, ledningen manlig. Förskolans verksamhet 
däremot, både historiskt sett och nutid, har framför allt kvinnlig personal. Förskolan kämpar mot dålig 
status och verksamheten och dess personal ifrågasätts (jfr tex Kihlbom et al, 2009, Tallberg Broman, 
2002). Studiens empiri visar att detta fortsätter även idag. Förskolans verksamhet är en del av den 
offentliga sektorn som hela tiden får sämre resurser samtidigt som barngrupperna blir större och 
arbetsuppgifterna fler (Ganneryd & Rönnerman, 2006, Skolverket, 2010). Den kunskap som 
förskollärare har värderas lågt och förskollärares försök till ökad autonomi kan mötas av motstånd på 
olika nivåer (Gillberg, 2009). Detta sammanförs av forskare (jfr bla ovan) med den nedvärdering som 
finns av traditionellt kvinnodominerade arbeten, till exempel barnomsorg och vård. För att förändra 
denna nedvärderande syn på förskolan och dess lärare så krävs det att fler med beslutanderätt på olika 
nivåer i samhället är villiga att höja förskolans och förskollärarnas status och arbetar aktivt för detta. 
Förskollärarna själva har enligt Tallberg Broman (2002) länge försökt förtydliga sin kunskap men det 
verkar inte hjälpa. Å ena sidan har vi starka diskrimineringslagar i Sverige för att motverka 
könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Sverige vill också gärna framstå som ett jämlikt land med bra 
barnomsorg. Å andra sidan finns det enligt forskare fortfarande bevis för att kvinnodominerade yrken 
har det svårt att bli betraktade som professionella. Vad gör då stat och kommun, som är ansvariga för 
förskolans verksamhet och arbetsgivare för förskollärarna, för att föra fram förskolan och 
förskollärarnas arbete? 
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På statlig nivå har man, som tidigare nämnts, utfört revidering av styrdokument som Lpfö -98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010). I den reviderade läroplanen är det tydligt uppdelat vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras av förskollärarna. Staten visar genom att revidera läroplanen vikten av 
förskolan och förskollärarnas arbete. Man hör ofta att förskolan och barnen är Sveriges framtid. Hur 
överensstämmer detta med att staten låter kommunerna själva avgöra hur förskoleverksamheten ska se 
ut (Skollagen, 2010). Kommunerna själva avgör hur mycket de vill satsa på skolan och genom detta 
blir staten inte enbart stödjande då den inte blandar sig i kommunernas styre av förskolan.  

Skollagen (2010) tvingar kommunerna att anställa utbildad personal som huvudansvariga för 
verksamheten. Men återigen så bestämmer kommunerna själva över resurserna; förskollärarnas löner, 
vilka områden som behöver utvecklas och bestämmer med sina resurstilldelningar och bestämmelser 
förskollärarnas förutsättningar att utföra sitt yrke. Genom detta minskas förskollärarnas chanser till 
ökad autonomi och i förlängningen deras chanser att bli betraktade som professionella då deras 
handlingsutrymme minskas.   

Förskolan och förskollärarna behöver få högre status för att förändra samhällets syn på 
kvinnodominerade arbetsplatser och de uppgifter som utförs där. Därför skulle jag föreslå att 
arbetsgivare, alltså kommunerna, mer förde en dialog med förskollärare om deras professionella 
yrkesutövande. Detta verkar inte ske i någon högre grad idag och detta innebär att förskollärarnas 
kunskap inte klargörs. Det som kommuner och stat tittar på i sina kontroller är inte hur 
omsorgskunskaperna ser ut (Gillberg, 2008), eller hur det pedagogiska arbetet med små barn 
genomförs (jfr Ganneryd & Rönnerman, 2007). Genom dialog mellan yrkesutövande och 
kommunerna kunde kommunerna få kunskap om hur förskollärarnas ser på sitt arbete och uppdrag. 
Vid dialog kunde förskollärarna visa hur professionella de är i sitt yrke trots att de har arbetsuppgifter 
som traditionellt har betraktats som ”kvinnliga arbetsuppgifter” (Tallberg Broman, 2002).   

5.2 Diskussion av teori och metodval 

Jag gick in arbetet med studien i tron att jag hade ganska bra kontroll på forskning om förskolan. 
Ganska snart märkte jag att min ”kontroll” mest berörde förskolans ”inre arbete” (se kap 1.2) trots att 
jag av eget intresse rört mig mer och mer mot de ”yttre” faktorerna de sista åren. Arbetet med 
litteraturgenomgången blev därför en ganska viktig del för mig för att uppnå studiens syfte. Valet av 
etnografisk ansats och narrativ analys och val av undersökningsmetoder växte fram allt eftersom 
arbetet med litteraturgenomgången fortskred. Valet av ansats/analys/undersökningsmetoder är därför 
mycket genomarbetade. Jag är nöjd med de resultat som jag fått och tycker att de val jag gjort har 
fungerat bra med tanke på studiens syfte och frågeställningar. Därmed inte sagt att inget hade kunnats 
göra bättre. Det finns alltid utvecklingsmöjligheter. Möjligtvis hade jag fått ett mer utvecklat resultat 
om jag använt mig av fokusgruppsintervju även på lednings- och politisk nivå. På grund av tidsbrist 
kände jag dock att detta inte var realistiskt för den här studien. Jag har även tänkt att det skulle vara 
intressant att intervjua föräldrar med barn på den aktuella förskolan för att på så sätt få med även deras 
tankar och synvinklar. Detta hade inneburit förändrade frågeställningar naturligtvis. Även här kändes 
tiden som hinder för dessa planer.  

En viktig del i etnografi är att vara medveten om att man påverkar den verksamhet man besöker och de 
personer som intervjuas. Jag har redan gått igenom mina tankar om detta men vill ändå kommentera 
det lite till. Etnografin har ”tillåtit” mig att ha kvar min förförståelse för förskolan och för 
förskolläraryrket. Detta var en av grundanledningarna till att ansatsen valdes. Då jag i studien samlat 
in material från olika nivåer; verksamhetsnivån, lednings och policynivå, så har denna förförståelse 
förändrats. Det jag var helt säker på i början av studien är mer osäkert nu och vice versa. Denna 
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förändring har säkert också påverkat resultaten då jag i analysen har ”lagt märke” till detaljer som 
tidigare inte verkat så intressanta. Jag anser att det här visar att studien har utvecklats enligt tankarna i 
min epistemologiska utgångspunkt. Men – eftersom utveckling sker hela tiden, överallt, så är det 
omöjligt att säga hur studien har påverkats av mig och min förförståelse. En sak som är ganska säker 
är att flera andra ansatser skulle haft svårare att godkänna min svårighet för objektivitet för det 
studerade. När det gäller narrativ analys anser jag att detta analyssätt hjälpt mig att se de olika delarna 
i empirin då delarna bildade berättelser som framkom ur det de intervjuade fokuserade på. Med hjälp 
av tematisering kunde jag sedan se likheter och skillnader i empirin utan att använda förkortande 
kategoriseringar. Det hade inneburit ett annat fokus, och jag anser att jag utifrån syfte och 
frågeställningar valde lämplig analysmetod.   

I studien har tre undersökningsmetoder använts. Observation, fokusgruppsintervju och enskilda 
intervjuer. När det gäller observationerna så kände jag att jag hade en stor fördel av att vara 
förskollärare. Personalen visste att jag genom mitt yrke hade kunskap om verksamheten och detta 
underlättade för mig vid observationerna. Jag använde mig mest av den enklaste av de tre sorters 
fältanteckningar som Clifford (1990) beskriver. Den innebär att genom text beskriva vad som sägs och 
görs. Ibland använde jag mig även av det andra sättet; där det beskrivs åsikter och meningar som de 
observerade säger sig ha. Den tredje sortens fältanteckningar är mer komplicerade och inkluderar även 
forskarens inre erfarenheter. Det man observerar förs med andra ord ihop med tidigare erfarenheter 
man har som forskare/student. Jag kom vid observationerna på mig själv med att göra denna sorts 
reflektioner men den korta tid jag hade på mig för observationer möjliggjorde tyvärr inte för denna 
sorts utförliga fältanteckningar. Detta var synd då man som etnolog som använder narrativ analys 
mycket väl kan skriva ned informella, vardagliga samtal och skvaller man hör vid observationer, 
liksom personliga berättelser som berättas (Johansson, 2005). 

Bryman (2011) anser att en av fördelarna med att använda fokusgrupper som undersökningsmetod är 
att det då går att studera de medverkandes samspel med varandra. Detta märkte jag tydligt vid 
intervjuerna och det gav mig en insikt i hur arbetslagen arbetade, förskollärarnas roller i gruppen och 
personlighet med mera vilket inte skulle ha märkts på samma sätt om jag bara hade genomfört 
individuella intervjuer. Vid mina intervjuer diskuterade arbetslagen en hel del men däremot förekom 
inte mycket ifrågasättande mellan de olika deltagarna. Detta tror jag beror på både att intervjuerna av 
tidspress blev ganska korta, men också av att arbetslagen arbetat ihop under längre tid och har hunnit 
”arbeta ihop sig”. Även om olika åsikter och idéer fördes fram så accepterades detta av de andra, som 
kunde hålla med eller utveckla det vidare. 

Angående de enskilda intervjuerna så blev intervjuerna med förskollärarna kortare än vad jag först 
hade planerat. Som jag nämnde i metodavsnittet var anledningen till detta att förkortning av intervjutid 
krävdes för att intervjuerna skulle fungera rent praktiskt. Intervjuerna skedde under dagtid så den tid 
förskollärarna medverkade i intervjuerna fick kollegor täcka upp för dem i barngruppen. Samtidigt 
hade dessa kollegor sin egen barngrupp att ta hand om. Trots att dessa enskilda intervjuer blev 
betydligt kortare än intervjuerna med förskolechefen och ledamoten så anser jag att de ändå gav 
väldigt mycket relevant material och svar på studiens frågeställningar. Då jag vid observationerna 
redan hunnit prata en del med förskollärarna och informerat dem om vad intervjuerna skulle handla 
om kunde vi vid intervjuerna starta direkt med de viktigaste frågeområdena. Att det skiljer en del i tid 
mellan de olika enskilda intervjuerna beror på att vi alla är olika. Vissa vill gärna prata mycket och 
utveckla samtal, medans andra är mer kortfattade i sina uttalanden. Så även inom denna grupp 
förskollärare, och därför anpassade jag intervjuerna efter de medverkanden vilket medförde olikheten i 
intervjulängd. En annan viktig anledning till att dessa korta intervjuer gav mycket information anser 
jag är min egen förförståelse som jag redan tagit upp. Att ha den vid intervjuerna innebar att de 
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medverkande inte behövde förklara så mycket då jag som förskollärare redan hade stor förståelse för 
de situationer och faktorer som berördes under intervjuerna. Min förförståelse, som är riktad mot 
förskolans dagliga verksamhet, kan även förklara att intervjuerna med förskolechef och politisk 
ledamot blev längre. Då jag inte hade så mycket kunskap om deras arbets-, respektive 
uppdragsuppgifter så krävdes det längre samtal för att täcka frågeområdena.  

 

5.3 Avslutande tankar 

Då jag har mångårig erfarenhet från förskolans och skolans värld har jag varit del av många arbetslag. 
Som jag nämnde i inledningen har det funnits tillfällen då jag, liksom förskollärarna i studiens empiri, 
känt irritation över att alla i arbetslaget inte driver uppdraget framåt på lika villkor och att vissa hela 
tiden fokuserar på hinder istället för på möjligheter. Genom att samtala både med förskollärare, 
ledning och representant från politisk nivå och kunna se de olika delarna (utifrån studiens syfte och 
frågeställningar) så har det visat sig att det är mer invecklat än vad man kanske vill tro. Varje arbetslag 
är en del i det politiska arbetet som bedrivs utifrån de policydokument som bestämmer över förskolans 
verksamhet. Samtidigt är förskolan en ytterst ”kvinnlig” institution, som kämpar för att bevisa sin 
professionalitet. Förskolans ledarskap, med sina speciella förutsättningar spelar naturligtvis också in. 
Trots att förskollärare är de som har utbildning och erfarenhet av institutionens arbete får de hela tiden 
försvara sitt arbete inför personer som helt eller delvis saknar denna utbildning. Empirin i studien har 
visat att det även inom arbetslag förekommer ”oliktänkande”. Att förklara skilda synsätt med skilda 
utbildningar och erfarenheter känns ganska lätt. Men när man sedan går djupare in och försöker förstå 
vad olikheterna mellan personer mer kommer av blir det genast svårare. Personerna i ett arbetslag är 
anställda för att tillsammans uppfylla sitt uppdrag, samtidigt som de enskilda förskollärarna genom 
den reviderade läroplanen fått egna ansvarsområden. Detta gör att även om arbetet utgår från 
arbetslaget så har var och stort enskilt ansvar för verksamheten. Hur många arbetslag har möjlighet att 
jämföra de olika medlemmarnas förförståelse för yrket, syn på förskolans uppdrag och vad yrket och 
alla dess begrepp står för i dagens samhälle? Här tror jag att det krävs mycket genomtänkt och som 
förskolechefen Annie uttryckte det ”konkret” utvecklingsarbete. Å andra sidan tror jag, som jag redan 
nämnt i analysen, att det är lika viktigt att tydliggöra varandras uppgifter mellan verksamhetsnivå, 
ledningsnivå och policynivå. Om kunskap saknas är det svårt att förstå vad de olika uppdragen går ut 
på.  

Möjligheter och hinder för struktur och organisation i förskolans vardagliga verksamhet har visat sig 
vara ganska invecklade faktorer att förstå. Även om något är tydligt för en person så kan det vara 
otydligt för någon annan. Med tanke på detta känner jag att förskolan nu ännu mer är en spännande 
arbetsplats. Med reviderad Lpfö -98/10 och övriga utvecklingsdokument så kommer förskollärare 
alltmer tvingas att ”gå ett steg till” i sina tankar och utveckla verksamheten. Samtidigt finns frågan där 
om det verkligen behövdes en läroplansrevidering för att tydliggöra läroplanens vikt för verksamheten 
och tydliggöra uppdraget och målen för förskollärarna? Som både litteraturgenomgång och empirin på 
olika sätt visat är förskolan en självklar del i dagens samhälle. Med tanke på detta visar denna studie 
vikten av att belysa förskolans fragmentariska verksamhet för att öka förståelsen för dess möjligheter 
och hinder. Liksom för hur styrdokumenten påverkar verksamheten.  
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5.4 Fortsatt forskning 

Genom att belysa förskolans struktur och organisation har det blivit ännu tydligare för mig att vissa 
områden som berör förskolans verksamhet behöver studeras mera. Verksamma och övriga berörda, på 
olika nivåer, är inte alltid är medvetna om den komplexitet som finns inom förskolan. Jag skulle gärna 
undersöka föräldrars syn på förskolans struktur och organisation för att förhoppningsvis öka 
förståelsen mellan föräldrar och förskollärare. En annan tanke är att undersöka fler förskolor, med fler 
ledningspersoner och politiskt aktiva, kanske i flera kommuner eller med politiker på riksnivå, på 
liknande sätt som gjorts i denna studie. Det hela kunde utvecklas ett steg till genom att på djupet 
undersöka hur de politiska besluten i en kommun påverkar förskolans dagliga verksamhet, och hur 
förskollärare respektive politiker ser på detta. Genom detta kunde förståelsen och kunskapen om 
komplexiteten inom institutionen förskolan belysas ännu mer, vilket resultatet av denna och tidigare 
studier (jfr tex Gillberg, 2009, Markström, 2007) visar behövs. Redan Alva Myrdahl (1935) 
efterfrågade på sin tid utveckling av förskolans verksamhet. För att tydliggöra och utveckla förskolans 
speciella förutsättningar att utföra sitt uppdrag, behövs forskare som är intresserade av hur det 
politiska systemet och förskolans organisation och administration hör ihop.  
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BILAGA 1 

Hej! 

Jag heter Helene Freij och är förskollärare. I år läser jag Pedagogik D på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation (HLK) i Jönköping. Som examensarbete i kursen skriver jag en 
uppsats på magisternivå. Uppsatsen handlar om förskolans organisation och dess struktur . 
Med anledning av uppsatsen vill jag gärna besöka er förskola. Som en del i uppsatsen vill jag 
observera arbetet på två förskoleavdelningar, en småbarns- och en avdelning med lite större 
barn. Efter observationerna vill jag genomföra intervjuer med avdelningarnas personal och 
ansvarig rektor/förskolechef. 

Så här planerar jag:  

- Ett observationstillfälle på några timmar på varje avdelning 
- En gruppintervju med varje arbetslag på ca 30-45 minuter 
- Enskilda intervjuer med varje enskild pedagog i arbetslagen på ca 30 minuter 
- Enskild intervju med ansvarig förskolechef på ca 30-45 minuter 

Det jag ska observera och prata om under intervjuerna är arbetets struktur och hur arbetet 
bedrivs. Jag ska inte observera enskilda barn eller personal. Intervjuerna spelas in digitalt för 
att sedan transkriberas (skrivas ut). Anledningen till detta är att det är mycket svårt att hinna 
skriva ned allt som sägs för hand och att det därför är säkrare att spela in det. Jag ska anpassa 
besöken efter er verksamhet och komma när ni tycker det passar på mån-onsdagar.   

Studien genomförs enligt gällande svenska forskningsprinciper. Dessa sätter bland annat 
följande krav på studier: 

- Informationskravet: Deltagare i studien ska få veta vad studien handlar om, att 
deltagandet är frivilligt och vilka moment som ingår i studien 

- Konfidentialitetskravet: Deltagandet är anonymt och insamlat material ska förvaras 
så ingen obehörig kan komma åt dem.  (Bryman, A. 2011.Samhällsvetenskapliga metoder.Malmö: 
Liber AB) 

I denna studie innebär ovanstående anonymitet att en fullständig avidentifiering garanteras 
och att bara jag, min handledare och uppsatsens examinator kommer att ha tillgång till 
materialet. 

Om det är något ni funderar på så är ni välkomna att kontakta mig på mail: xxxxxx@xxx.com 
eller tel  070-000000 

Min handledare på HLK heter Claudia Gillberg. Hon har det övergripande vetenskapliga 
ansvaret och kan vid eventuella problem kontaktas via mail: Claudia.Gillberg@hlk.hj.se 

Mvh 

 

mailto:xxxxxx@xxx.com


 

 
 

 

BILAGA 2 

Frågor att utgå från vid intervju med förskolechef 

 

• Vad anser du påverkar förskolans verksamhet 
 

• Hur märker du som ledning det 
 
 

• Hur ser du på verksamhetens struktur och organisation 
 

• Hur påverkar ditt ledarskap förskolans verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

BILAGA 3 

 

Frågor att utgå från vid intervju med arbetslag: 

 
 

• Vad påverkar verksamhetens struktur och organisation på er 
förskola? 
 
 

• Hur märker ni det?  
 
 

• Hur syns det i verksamheten? 
 
 

• Vem/vad är det som styr över hur påverkan ser ut?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 4 

Frågor att utgå från vid intervjuer med förskollärare: 

 

• Vad anser du påverkar förskolans verksamhet? 

 

• Hur märker du det? 
 

• Vad påverkar ditt arbete på förskolan? 
 

• Hur märks det i ditt arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 5 

Hej! 

Jag heter Helene Freij och är förskollärare. I år läser jag Pedagogik D på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation (HLK) i Jönköping. Som examensarbete i kursen skriver jag en 
uppsats på magisternivå. Uppsatsen handlar om förskolans organisation och dess struktur . 
Med anledning av uppsatsen vill jag gärna träffa några från Barn och Utbildningsnämnden för 
en intervju. Då jag är medveten om att det kan vara svårt med tider kan jag även tänka mig att 
genomföra en enskild intervju med en person.  

Då BUN genom sitt arbete och genom sina beslut påverkar de enskilda förskolornas 
verksamhet är det viktigt för min studie att få med empiri från förskolans policynivå och det 
är där ni kommer in. Därför hoppas jag verkligen att ni går med på att intervjuas och att vi 
tillsammans kan hitta någon lämplig tid.      

Intervjun spelas in digitalt för att sedan transkriberas (skrivas ut). Anledningen till detta är att 
det är mycket svårt att hinna skriva ned allt som sägs för hand och att det därför är säkrare att 
spela in det. Intervjun kommer att behandla den del av ert arbete som har med barnomsorgen 
(förskolorna) att göra. 

Studien genomförs enligt gällande svenska forskningsprinciper. Dessa sätter bland annat 
följande krav på studier: 

- Informationskravet: Deltagare i studien ska få veta vad studien handlar om, att 
deltagandet är frivilligt och vilka moment som ingår i studien 

- Konfidentialitetskravet: Deltagandet är anonymt och insamlat material ska förvaras 
så ingen obehörig kan komma åt dem.  (Bryman, A. 2011.Samhällsvetenskapliga metoder.Malmö: 
Liber AB) 

I denna studie innebär ovanstående anonymitet att en fullständig avidentifiering garanteras 
och att bara jag, min handledare och uppsatsens examinator kommer att ha tillgång till 
materialet. 

Om det är något ni funderar på så är ni välkomna att kontakta mig på mail: 
xxxxxxj@xxx.com eller tel  070-000000 

Min handledare på HLK heter Claudia Gillberg. Hon har det övergripande vetenskapliga 
ansvaret och kan vid eventuella problem kontaktas via mail: Claudia.Gillberg@hlk.hj.se 

Mvh 

Helene Freij 
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BILAGA 6 

 

FRÅGEOMRÅDEN VID INTERVJU MED FÖRTROENDEMAN 
VID NÄMND MED ANSVAR FÖR FÖRSKOLORNA INOM X 
KOMMUN 

 
 

• INLEDNINGSFRÅGOR 

 

• KOMMUNEN OCH NÄMNDEN 
 

 

• NÄMNDENS ARBETSUPPGIFTER 

 

• STYRNING AV NÄMNDENS UPPDRAG/ARBETE 
 

 

• STYRNING AV FÖRSKOLAN 

 

• NÄMNDEN OCH FÖRSKOLANS VERKSAMHET OCH PERSONAL 
 

 

• FRÅGOR FRÅN SENASTE KVALITETSREDOVISNINGEN OCH KOMMUNENS 
HEMSIDA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 7 

OBSERVATIONS-SCHEMA 

Var:  Datum:  Tid: 

1.Info om grupp, ålder, öppettider, personal, samverkan struktur, gruppuppdelning osv: 

 

 

 

 

 

 

2. Lokaler inomhus  möbler, material  verksamhet 

 

 

 

 

 

3. Utomhus gård,   utseende, material  verksamhet 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

4. Struktur under dagen  var /tid   verksamhet 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

5. Ansvarsområden vem  vad  varför 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

6. Återkommande samlingar /plan verksamhet  var  varför 

 

 

 

 

7. Grupparbete /tema     Varför 

 

 

 

 

8. Stämning i barngrupp   personalgrupp   barnsyn 

 

 

 

 

9. Visning av verksamheten  Hur   Varför 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

10. Veckoplan/ årsplan  övrig dok till barn och föräldrar   Varför 

 

 

 

 

11. Hur redogör de arb mot målen, var redovisas plan av arbetet 

  

 

 

 

 

12. Personalens  planering  när  var hur förtroendetid 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________  

13.  Uppgifter utanför barngrupp, tel samt, städ, måltider, vik, skolutv, schema osv            
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