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Från och med den 1 juli 2011 lyder förskolan under skollagen. Förskolan ses som första steget i 

utbildningsväsendet och utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Studien syftar till att undersöka hur förskolechefer beskriver vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och hur de tänker att begreppen ska implementeras i verksamheten.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

◦ Hur uppfattar förskolecheferna innebörden av begreppen vetenskaplig grund och  

beprövad erfarenhet och dess innebörd för den pedagogiska verksamheten? 

• På vilket sätt uppfattar de att dessa begrepp kan implementeras i verksamheten? 

 

För att få svar på våra frågor genomförde vi intervjuer med fyra förskolechefer. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades. Utifrån tolkningar av svaren framkom fyra områden: Ställ-

ningstaganden, Kommunikation/Dialog, Tydligare uppdrag och Dilemman i praktiken. 

Resultatet av studien visar att det finns en medvetenhet hos förskolecheferna om betydelsen av 

skollagens skrivning för förskolans verksamhet och status i samhället. Kravet på dokumentation 

ses som positivt, då förskolan tidigare varit dålig på att dokumentera sin verksamhet och koppla 

till forskning. Styrdokument och den egna utbildningen anses till stor del stå för den vetenskap-

liga grunden. Det komplexa är dock att den egna utbildningen upplevs som gammal och det gör 

implementeringsarbetet av de nya styrdokumenten svårt. En organisation där delaktighet, ett 

kritiskt förhållningssätt samt tid till diskussion och reflektion får plats är  en förutsättning för att 

implementeringsarbetet ska lyckas.  
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ABSTRACT 

Åsa Cederholm, Lina Mrak 

"The more people who own the issue, the better the result will be"  
 
Pre-school Managers' attitudes toward education in kindergarten, based on scientific basis and proven 

experience 
Number of pages: 27 

On July 1, 2011 Swedish pre-school became an integral part and are now governed by the Education 

Act.  Pre-school is seen as the first step in the educational system and education shall be based on scien-

tific basis and proven experience. The purpose of the study is to examine how pedagogical leaders de-

scribe scientific basis and proven experience and how they think that the terms could be implemented in 

the pre-school practice. 
 
Our queries are: 
 • What do pedagogical leaders of pre-schools  perceiver the terms “scientific basis” and “proven  
experience” will mean for the educational activities?  
• How can these terms be implemented in pre-school practice?  
 
The study was conducted as a series of interviews with four pedagogical leaders of pre-schools. The dis-

cussions have been transcribed and analyzed. Based on these interpretations four areas of interest ap-

peared: Standpoints; Communication / Dialogue; A pronounced mission and; Dilemmas in practice. 
 
The results acknowledge that pedagogical leaders recognize, not only the importance of including pre-

school as part of the Education Act, but also how the Act influences the pre-school status in society. The 

requirement for documentation is seen as positive, since pre-school historically has been poor at docu-

menting the practice and subsequent link to research. Curriculums and the pedagogical leaders own edu-

cation is considered to be the major source of scientific basis. However, here lies a complexity, because 

many pedagogical leaders own education is perceived as outdated and that makes the implementation 

work of the new curriculums difficult. An organization which recognizes participation, critical engage-

ment, time for dialogue and reflection would most likely support these fundamentals as a means for the 

implementation work to succeed. 
 

Keywords: scientific ground, proven experience, education, pedagogical  leader, implementation  
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2  INLEDNING  

Vetenskaplig grund…vi vet ju så väl vad vi gör och har alltid vetat vad vi gör. Men det är 

väl få yrken tror jag som har så lite vetenskap utan att man går på hörsägen på något sätt.  

(Kim)  

Sedan juli 2011 lyder förskolan under skollagen. I 1 kapitlet § 5 står att utbildningen ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi har på olika sätt kommit i kontakt med 

framförallt begreppet vetenskap, bl.a. genom arbetsplatsrelaterade nätverk tillsammans med 

verksamma forskare och högskolestudier. När vi ser tillbaka på vår grundutbildning, känner vi 

att vi inte har fått med oss vad vi idag behöver för att kunna arbeta utifrån det som står i skol-

lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Grundutbildningen, som vi avslutade 

1998 och 2003, upplever vi båda två handlade mer om att ta till sig befintlig kunskap om för-

skolläraryrket än att ta till sig ett vetenskapligt och kritiskt förhållningsätt. Vi har olika erfa-

renhet av vad det innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt till sitt yrke, en av oss arbetar på en 

förskola som har en tradition av diskussion och kritiskt förhållningssätt. En av oss gör det 

inte.  

I skollagen regleras förskolechefens ansvar för utbildningen och i den reviderade läroplanen 

finns ett helt nytt avsnitt; förskolechefens ansvar. Förskolechefen har ansvaret för att verk-

samheten utgår ifrån aktuella styrdokument och att personal verksam inom enheten får ade-

kvat kompetensutbildning för att kunna ha ett vetenskapligt förhållningssätt i förhållande till 

verksamheten de arbetar i. Även i denna fråga har vi olika erfarenhet av hur förskolechefen 

väljer att arbeta med strävansmålen och för att möta de krav som ställs uppifrån. När vi funde-

rar på vad det kan bero på hamnar vi snart i en diskussion om förskolechefens roll. Vi funde-

rar också på hur de olika begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet definieras. 

Hur teorier och begrepp tolkas är en komplex fråga och handlar mycket om vad individen har 

med sig och vilket sammanhang personen befinner sig i. En tolkning får konsekvenser och vi 

har förstått att de här båda begreppen tolkas på många olika sätt. Det kan tänkas enkelt till att 

börja med att följa styrdokument och lagar men ju mer man diskuterar vad innehåll och be-

grepp betyder för den enskilda ju mer komplext blir det.  
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3  BAKGRUND 

Sedan juli 2011 lyder även förskolan under skollagen (SFS 2010:800). I 1 kapitlet § 5 av skol-

lagen står det att läsa att ”utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfaren-

het”. Skollagen och förskolans styrdokument samt underlagen för de reformer som genom-

förts de senaste åren kommer tillsammans med begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfa-

renhet, utbildning och förskolechefens roll att utgöra ramen för bakgrundsgenomgången i 

denna studie. Tomas Kroksmark är professor i Pedagogik och menar att det är dags för lärare 

att ta makten över sin egen forskning från universiteten för att kunna skapa en förankring till 

den egna praktiken (Rudhe 2011).  Ragnar Eliasson är chef för skolverkets utbildningsavdel-

ning och menar att styrdokumenten är vetenskapligt grundade och att det går bra att fortsätta 

förhålla sig till dem, med eller utan annan forskning som man gjort tidigare (Svensén, 2011).  

Följande citat ger två bilder av hur olika skrivelsen ”utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet” kan tolkas. I intervjuer ger först Kroksmark, sen  

Eliasson sin syn på skrivningen: 

Den här skrivningen är i själva verket det bästa som hänt svensk skola sen 1842 och den 

är en fruktansvärd provokation mot universitetens pedagogiska forskning. 

(Rudhe, 2011) 

 

Att den nya formuleringen är en viktig markering, men att den egentligen inte innebär nå-

gon större förändring för lärare och skolledare när det gäller vilka krav som ställs på 

dem./.../ Det är mer en markering av vad som tidigare varit underförstått. (Svensén, 2011) 

 

Följande avsnitt är avsedda att kortfattat beskriva vad som ligger till grund för de nya refor-

merna i förskolan och förskolechefers tydligare roll. I slutet av bakgrunden belyser vi försko-

lechefens uppdrag i förhållande till två olika traditioner som vuxit fram inom förskolans verk-

samhet.   

3.1 Skollagen  

Den 18 mars 2010 lämnade regeringen in en proposition till en ny skollag till riksdagen - Den 

nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165). I propositionen står 

det bl.a. att det behövs en modern skollag för det moderna samhället.  Förskolan föreslås bli 

en egen skolform under lagen, det första steget i det livslånga lärandet. Ett stärkt kunskaps-

uppdrag betonas också: 

En självklar utgångspunkt för regeringens arbete har varit inriktningen på åtgärder som 

ska stärka kunskapsuppdraget för att fler elever ska nå målen. I en ny skollag ska enligt 

regeringen skolans kunskapsuppdrag samt kvalitet, likvärdighet och valfrihet från försko-

la till och med vuxenutbildning betonas. (prop. 2009/10:165 s 207) 
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Regeringen väljer att i första kapitlet, femte paragrafen av skollagen föreslå skrivningen ”ut-

bildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” som komplement till tidi-

gare skrivningar som talar om att utbildningen ska utformas på demokratiska värderingar och 

motverka kränkande behandling. Definition av begreppet vetenskaplig grund hänvisar reger-

ingen till utredningen ”Frihet för kvalité” (prop. 1992/93:1), som gjordes inför införandet av 

en ny högskolelag som lämnades in till riksdagen av dåvarande regering: 

Inom traditionella akademiska ämnen och utbildningar bör självfallet undervisningen ba-

seras på vetenskaplig grund för att ett nära samband mellan utbildning och forskning skall 

kunna garanteras. (prop. 1992/93:1 s.26) 

 

Propositionen (2009/10:165) betonar även att det är viktigt för dagens unga att kunna inta ett 

kritiskt förhållningssätt till det som sker i samhället. Informationsteknologin med sitt flöde av 

information kräver också ett mer kritiskt förhållningssätt idag än tidigare. Det ställs högre 

krav på unga idag när det gäller att förhålla sig till information eftersom tillgången är så stor.   

Propositionen föreslår även att förskolan blir en egen skolform: 

Syftet med att göra förskolan till en egen skolform är framför allt att ytterligare betona att 

förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och därmed är en del av skolväsendet. Avsikten är 

dock inte att ändra förskolans uppdrag där omsorg och lärande bildar en helhet. (a.a 

s.212) 

 

Förskolan har sedan 1998 en läroplan (Lpfö-98) och är en självklar del av dagens samhälle. 

Det pedagogiska arbete som utförs bör förstärkas och man anser att förskolans kvalité bör 

stadgas av lagen. Förskolans arbetssätt och tradition skall bevaras, men för att stärka kun-

skapsuppdraget och kvalitén stadgar man vem som ska få arbeta i förskolan och också försko-

lechefen får ett tydligare uppdrag (prop. 2009/10:165). 

3.1.1  Vetenskaplig grund 

I nuvarande högskolelag (SFS, 1992:1434), som regeringen hänvisar till för en definition av 

begreppet vetenskaplig grund,  står det att läsa att det ska finnas ett nära samband mellan 

forskning och utbildning samt att högskolan ska verka för att informera samhället om sin 

verksamhet och om den forskning som bedrivs. Det är staten som huvudman som ansvarar för 

att det finns högskolor vars utbildning vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt be-

prövad erfarenhet. I propositionen som låg till grund för högskolelagen, kan man läsa att re-

geringen menar att vetenskap handlar om att bredda sitt vetande och att vinna mer kunskaper, 

vilket i sig är syftet med en högre utbildning. Vidare kan man läsa att man skiljer på olika ut-

bildningar när det gäller vetenskaplig grund. För de flesta utbildningar bör vetenskapen ligga 
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till grund, för andra i högre grad den beprövade erfarenheten.  Det är upp till varje högskola 

eller universitet att göra den bedömningen av varje ämne (prop. 1992/1993:1). 

När det gäller läroplanen för förskolan kan man i propositionen till nya skollagen läsa 

följande skrivning om vetenskaplig grund: 

De nationella styrdokumenten ger läraren utrymme att välja innehåll och metoder för att 

nå målen. Detta kräver ett vetenskapligt förhållningssätt i bemärkelsen att kritiskt 

granska, att pröva och att sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. (prop. 

2009/10:165 s.223)  

 

Vidare kan man läsa att ”utbildningen, och de läroplaner och kursplaner som styr den, vilar 

självklart på forskningsbaserad grund och beprövad erfarenhet.” (a.a s.224).  

Det finns mycket forskning om utbildning, Olsson (2009) tar upp att den forskning om 

utbildning som finns dock ofta  är gjord inom andra discipliner t.ex. ur ett historiskt eller 

språkligt perspektiv. /…/researchers working on questions related  to teacher education and 

classroom practices have been very few /…/ (s. 92) Hon anger forskarskolor där utbildade 

lärare får forska på sin egen praktik samtidigt som de lär sig att forska som ett sätt att göra 

vetenskapen mer verksamhetsnära. I en intervju i tidningen Chef och ledarskap ger 

pedagogikforskare Hans-Åke Scherp en liknande syn på vad vetenskaplig grund borde stå för: 

Om kravet på vetenskaplighet ska få något genomslag i skolan måste lärarna få möjlighet 

att skapa sin egen kunskap, att beforska sin egen praktik. Då blir lärarna 

forskningsassistenter eller medforskare och skolledaren blir den som skapar 

förutsättningar och sätter ramarna, alltså en ”forskningsledare”. (Svensén, 2011)  

                            

Biesta (2011) anser att man ska ha i åtanke att forskning är en tillbakablick som berättar för 

oss vad som har fungerat och inte vad som kommer att fungera, han betonar att forskning inte 

enkelt kan översättas till handlingsprogram. Biesta menar att det i forskning i den 

pedagogiska praktiken oftast verkar finnas en samstämmig syn på vad forskningen kan berätta 

för oss och vilka effekter resultatet skulle ge i en verksamhet. Men vad vi förväntar oss av 

forskning handlar till stor del om vilken kunskapsteori vi utgår ifrån. Att läsa och använda sig 

av olika forskningsrön är bra men det ska göras för att problematisera sitt arbete. Istället för 

att tänka varför vi vill introducera denna forskning i vår verksamhet så tenderar det att bli till 

hur kan vi introducera denna forskning i verksamheten. Man kan också använda forskning 

som finns för att försöka hitta en ny mening. 

Vetenskap handlar om att bekräfta tidigare mening och innebörd, men lika mycket om att 

överskrida den och skapa nya betydelser och ny mening. (Lenz-Taguchi 2004, s.88)  

 

Forskning och vetenskap behöver inte vara fast förankrad utan går att se på olika sätt i olika 
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sammanhang. Det kan vara svårt att lägga till något nytt till det som är beprövat, men om man 

vågar kasta om de välkända begreppen i den gamla teorin kan man ge ny innebörd åt den. På 

så sätt kan man se på sitt arbete och verkligheten med andra ögon (Lenz-Taguchi, 2004).  

3.1.2  Beprövad erfarenhet 

Beprövad erfarenhet har enligt tradition ofta handlat om att någon skicklig inom sitt område 

fört vidare sin kunskap och erfarenhet till andra (Kroksmark, 2010). 

Beprövad erfarenhet är ett begrepp som identifierar kunskaper om skola och utbildning 

som inte är forskningsgrundade men där lång erfarenhet leder fram till att någon eller 

några generella antaganden kan göras eller slutsatser dras om skolans grundbegrepp: un-

dervisning, lärande och kunskap.(a.a, s.13) 

 

Skolverket (2011a) betonar att ens erfarenhet inte är beprövad enbart genom att ha använts 

under en längre tid, för att erfarenheten ska vara beprövad ska man ha dokumenterat den och 

att den ska vara kommunicerad med andra.  

I ett kollegialt sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för 

erfarenhetens verksamhetsinnehåll. Den bör också vara prövad utifrån etiska principer: 

All erfarenhet är inte av godartat och därmed efterföljansvärt slag. Med en sådan 

prövning kommer man nära det vetenskapliga arbetssättet även om innehållet kan vara ett 

annat än det vetenskapligt genererade. (a.a, s 72)  

 

Det finns en inbyggd motsättning i formuleringen om beprövad erfarenhet. För att en erfaren-

het ska vara beprövad ska det vara något som efter lång tid har visat sig ge goda resultat. 

Sherp ger sin syn på frågan: 

Det betyder att den är tillbakablickande. Men om det kommer nya lärdomar ute i 

verksamheten som inte stämmer med den beprövade erfarenheten – ska man inte jobba 

efter det nya då? (Svensén, 2011) 

 

I sin avhandling skriver Robertson Hörberg, (1997) att den näst viktigaste källan till kunskap 

går genom kollegorna. Även den egna erfarenheten ses som en stor källa till kunskap. En del 

lärare menar dock att man inte bara kan luta sig tillbaka på sin egen och kollegornas 

erfarenhet utan att den ständigt måste kopplas till ny kunskap och reflekteras (a.a). Ett vanligt 

första steg till att koppla erfarenheten till forskning är att arbetslag gemensamt väljer ut och 

läser litteratur kopplat till det ämne man vill fördjupa sig inom. En del litteratur beskriver väl 

den praktiska, beprövade verksamheten, men lägger mindre vikt vid kritisk granskning. 

Eidevald (2011) skriver ”den beprövade erfarenheten blir många gånger något som tas för 

givet där vi ’vet’ vissa saker, /…/ frågan är då hur beprövad erfarenheten är. Den är kanske 

snarare oreflekterad och obeprövad”. (s.11) Så som vi tolkar det kan det vara lättare att känna 
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igen sig i litteratur som utgår ifrån det vi känner igen och det vi vet om barn. Ibland kan det 

dock visa sig att forskningen säger något annat. 

3.2  Från föreståndare till förskolechef 

Förskolechefens roll har under de senaste 30 åren förändrats mycket. I 1972 års 

barnstugeutredning (SOU 1972:26) kan man läsa att ” Föreståndaren på en institution har idag 

en huvudsak administrativ befattning.” (s 135) Föreståndarens huvudsakliga uppgifter var att 

stå för inköp, lägga schema och ansvara för vård och skötsel av inventarier och lokaler. 

Utöver det var föreståndaren även ansvarig arbetsledare för övrig personal och hade det 

yttersta ansvaret så att varje barn fick god vård och fostran. Barnstugeutredningen (SOU 

1972:27) föreslog att föreståndaren skulle få mer pedagogiskt och organisatoriskt inflytande 

och fungera som en arbetsledare med ansvar för personalfrågor. Där föreslogs även fortsatt 

ansvar för ekonomi, förskolans egendom och viss administration samt att föreståndaren ska 

vara förskolans kontaktperson utåt. Utöver detta borde även föreståndaren ingå i olika 

arbetslag och arbeta i barngruppen. År 1987 kom Pedagogiskt program för förskolan 

(Socialstyrelsen 1987:3). I den kan man läsa att föreståndaren var den som var pedagogiskt 

ledningsansvarig med ansvar för stöd och handledning till personalen, ansvar för den 

pedagogiska planeringen och utvärdering. Föreståndaren var även ansvarig för att en 

utvecklingsplan utarbetades samt att personalen fick kompetensutbildning för att kunna 

utveckla verksamheten. För att kunna leda förskolan på nämnda sätt behövde föreståndaren 

särskild kompetens. Pedagogiskt program tog även upp att administrativa delar som 

budgetansvar inte fick ta så mycket tid att det pedagogiska arbetet försvårades (a.a). År 1998 

kom den första läroplanen för förskolan (LpFö-98) I den finns inga skrivningar om vad 

förskolechef/ rektors roll är. Det fanns dock ett förslag i slutbetänkandet till Lpfö-98 till en 

rubrik med ”Förskolechef/ Rektors ansvar”. Ansvar som föreslogs var bl.a. att förskolechef 

ska hålla sig väl informerad om aktuell utveckling och lagstiftning samt upprätta en plan så att 

man kan utvärdera den gentemot egna och nationella mål. Vidare föreslogs även ansvar för att 

personalen får den kompetensutveckling och handledning som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Dessa förslag fanns dock bara med i förarbetet till den nya läroplanen men valdes 

senare bort (SOU 1997:157). År 2010 kom den reviderade versionen av Lpfö-98 och i den har 

förskolechefens ansvar fått en egen rubrik. Där framhålls att det är förskolechefens ansvar att 

verksamheten bedrivs utifrån uppdraget i helhet och enligt läroplanen, att förskolans 

kvalitetsarbete genomförs systematiskt genom att vara med och planera, följa upp, utvärdera 
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och utveckla verksamheten. Det är även förskolechefens ansvar att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt 

(Skolverket 2010).  

Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för 

att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. (a.a s.16)  

 

Från och med 1 juli 2011 är förskolan det första ledet i utbildningsväsendet och innefattas av 

skollagen. Skollagen säger att det är förskolechefen som ska leda och samordna det pedago-

giska arbetet samt arbeta för att arbetet på förskolan utvecklas. Det är förskolechefen som be-

slutar och ansvarar för att det som står i styrdokumenten följs. Behörighetskraven för att få 

arbeta som förskolechef är att man har utbildning och pedagogisk insikt (SFS 2010:800).  

3.3  Uppdraget 

Hur ser då den verksamhet som förskolecheferna ska ansvara över ut?  

Utbildningen inom skolväsendet ska syfta till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. (prop2009/10:165, s. 219) 

 

Utvecklingspsykologin och främst Piagets påverkan på undervisning beskrivs av Säljö (2000) 

”ha svalts med hull och hår av många utbildningssystem och kommit att bilda grunden för 

läroplaner och för konkret skolarbete”.(s. 62) Som en motvikt till det utvecklingspsykologiska 

sättet att tänka har bland annat det sociokulturella perspektivet, med sitt ursprung i Vygotskijs 

tankar, framträtt som ett alternativ (a.a). Leif Strandberg (2006) menar att vi har 

”/…/läroplaner som uppmuntrar oss att tänka och arbeta i Vygotskijs anda”. (s. 196) Vi i 

menar att man fortfarande kan ana det utvecklingspsykologiska arvet, framförallt i hur man 

pratar om barn. Olsson (2009) beskriver hur utvecklingspsykologin kritiserats för att den 

använts som en abstrakt karta över barnet, där förgivettagna sanningar används för att bedöma 

barnen utifrån förutbestämda utvecklingsscheman. Förskolan sågs tidigare som en förlängning 

av staten och där barnet skulle formas utifrån en bild av ett normalt barn. Världen har nu blivit 

mer global, gränser korsas och människor ses som individuella, oberoende och flexibla. Det 

globala samhället speglas i den bild av barnet som håller på att växa fram. Det är lätt att tro att 

styrningen av barnets utveckling blir mindre styrt utifrån samhällets normer med bilden av ett 

kompetent, självständigt och flexibelt barn. Men, flera nya studier (refererade av Olsson 

2009) visar att vi i och med detta håller på att skapa en ny karta av barnet, där barnet 
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fortfarande styrs, men nu utifrån en ny uppsättning mål och normer.  

Instead of being measured against the scheme of development established by 

developmental psychology, the child is now being measured against what is defined as 

competency in local as well as global contexts, including grades of autonomous and 

flexible behavior. (a.a s. 36) 

 

Det är barnet som ska klara av att möta de förändrade kunskapskraven, som ska klara av att 

anpassa sig till den globala marknaden, ett barn som är flexibelt och kompetent, som tar 

ansvar för sitt eget lärande. Ett lärande som fortsätter som den enskilde individens ansvar efter 

att skoltiden är slut, ett livslångt lärande (a.a). Även regeringen lyfter fram att kunskapskravet 

blivit viktigare: 

Regeringen anser att utbildningens övergripande syfte och grundläggande värderingar ska 

fastställas i skollagen. Skolans kunskapsuppdrag är visserligen det viktigaste bland de 

övergripande målen och en självklar utgångspunkt för hela detta lagförslag, men 

regeringen anser ändå att den typen av mål bäst beskrivs i läroplanerna samt i kurs- och 

ämnesplanerna. (prop. 2009/10:165 s.220) 

 

Den kunskap som efterfrågas beskrivs av Dahlberg och Moss (2005)  som vetenskaplig och 

objektiv, en kunskap som lätt går att jämföras och mätas, en kunskap som ger oss det vi efter-

frågar. 

We know the adult we want the child to become, we know the world in which that adult 

must live and work. The challenge is to produce the adult to fit that world, in the most 

cost-effective way – and with the help of scientific knowledge-as-regulation the challenge 

can be met.(a.a, s.7) 

 

De mätverktyg som används för att se om de kunskapskrav som efterfrågas uppnås är utfor-

made för att kunna ge svar på de frågor som finns samt vara effektiva och konkurrenskraftiga. 

Dahlberg och Moss (2005) visar på två sätt att förhålla sig till kunskapskraven, det första in-

nebär att förhålla sig till det förväntade, till de universella koder som finns, ofta genom natur-

vetenskapliga och tekniska verktyg. Det andra innebär att ställa sig frågande, diskutera, re-

flektera, tolka och utifrån sina frågor ställas inför möjligheten att göra ett val (a.a). 

Historiskt sett har bland annat två traditioner kring förskolan växt fram, Lenz-Taguchi (2010) 

beskriver dem båda som sprungna ur utvecklingspsykologin och ett konstruktivistiskt sätt att 

tänka.  Den ena traditionen handlar om att skapa en likvärdig, barncentrerad utbildning där 

alla får plats oavsett bakgrund. Det viktigt är att skapa förutsättningar för att alla individer ska 

kunna nå samma mål. Forskare och beslutsfattare runt om i världen letar efter verktyg och 

modeller för att på ett så effektivt och enkelt sätt som möjligt skapa förutsättningar för lärande 

inom traditionen. Ett exempel på det här är learning studies som är på snabb frammarsch 

idag.(a.a). Learning studies beskrivs av Lenz-Taguchi som ett sätt att genom olika pedagogis-
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ka arbetsätt dokumentera lärarens insats för att sedan kunna ta hänsyn till den inverkan miljö 

och material har på lärandesituationen. Utvärderingen används sedan för att kunna förändra 

lärandesituationen till nästa tillfälle, för att ge barnen möjlighet att nå det på förhand valda 

målet. Det hon dock vänder sig emot är det faktum att även om dokumentationerna utgår ifrån 

barnen, så är det ändå till sist det enskilda barnet som utvärderas i förhållande till det mål som 

läraren satt upp i förväg. Lenz-Taguchi beskriver lärandet med hjälp av learning studies som 

linjärt och endimensionellt. Hon tar hjälp av Martons förord i en bok av Pramling Samuelsson 

& Pramling från 2008 för att beskriva sättet att se på den som lär ut respektive den som lär: 

”Den här boken innehåller en rad studier där vuxna (pedagoger/lärare) hjälper barn att lära 

något som bestämts på förhand av de vuxna som de menar är bra och viktigt för barn att lära 

sig (a.a, s.131). Lenz-Taguchi  ser det som ett vertikalt och hierarkiskt sätt att arbeta pedago-

giskt på det sättet. För oss tycks det handla om att den som inte kan ska utbildas av den som 

redan kan. Den andra traditionen inom förskolefältet som växt fram väljer Lenz-Taguchi att 

kalla för intra-pedagogik.  Detta arbetssätt ”kräver arbete i öppna, levande och föränderliga 

system som kan identifiera, inkludera och göra bruk av skillnader, olikheter och komplexite-

ter.” (a.a, s.133). Det handlar om att använda sig av dokumentation för att hitta det som ställer 

till det, som ger oss möjlighet att mötas, diskutera och förstå saker på en mängd olika sätt. 

Lenz-Taguchi beskriver det som en ”centrifugal logik”, som börjar mitt i. Lärandemålet är 

inte planerat från början utan det förändras och omvandlas under tiden tillsammans med bar-

nen i den situation man befinner sig i för tillfället. Läroprocesserna som utvecklas rör lika 

mycket de vuxna som barnen.  Lärandet blir med det här sättet att tänka mångdimensionellt. 

Barn, vuxna, material och miljö verkar gemensamt för att finna strategier för att försöka förstå 

ett problem som man tillsammans bestämt sig för att undersöka (a.a). 

 Det är ju för att vi inte redan vet vad som skulle kunna vara möjligt för ett barn eller en 

elev att lära, att kunna, som denna okända men möjliga potentialitet blir det viktigaste för 

pedagogen/läraren att skapa ett pedagogiskt utrymme för i sin verksamhet. (a.a, s.143)  

Att vara inkluderad som man så ofta talar om idag handlar då inte om att alla ska nå samma 

mål och anpassa sig till ett bästa sätt att lära utan att alla med sina olikheter och erfarenheter 

är inkluderade i det lärande som pågår. I de möten som uppstår mellan människor, material 

och miljö sker lärandet.  Ett lärande som vi på förhand inte kan veta något om.  

Utifrån vår bakgrund tror vi att det är viktigt att förskolan vilar på vetenskaplig grund samt att 

den beprövade erfarenheten som finns tas tillvara när man forskar på verksamheten. Den 

forskning som används inom förskolefältet spänner sig över många olika teoretiska ansatser 
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och förskolecheferna som ansvarar för att det pedagogiska arbetet i verksamheten utvecklas 

har en svår och komplex uppgift framför sig.  

3.4 Studiens teoretiska ansats 

Fenomenografi är enligt Marton (2000) en kvalitativ forskningsansats där man vill försöka 

förstå hur människor erfar fenomen och på vilka olika sätt fenomenet kan erfaras. 

/…/ för att förstå hur människor hanterar problem, situationer eller världen, så måste vi 

förstå hur de erfar problemen, situationerna eller världen, som de hanterar eller agerar i 

förhållande till. (a.a. s. 76) 

 

Inom fenomenografin talar man om första och andra ordningens perspektiv. Enligt första ord-

ningens perspektiv görs påståenden om fenomen och situationer. Dessa kan beskrivas som 

fakta eller sanningar och lämnas ofta oreflekterade, de tas för givna. Enligt andra ordningens 

perspektiv frågar man sig vilka erfarenheter som ligger till grund för att fenomenet eller situa-

tionen uppfattas på det sätt som det gör (Marton, 2000).  

Detta betyder ett accepterande av att människor uppfattar, och därmed som ett resultat av 

detta, förstår, handlar och orienterar sig i världen på kvalitativt olika sätt. Det blir inte en 

fråga om att något är sant eller falskt, utan om det som individen uppfattar som sant eller 

falskt. (Kroksmark, 2007 s. 7) 

 

 För att få fram ett resultat i en fenomenografisk studie menar Pramling Samulesson & Asp-

lund Carlsson (2003) att det krävs en metod där man "/…/inbjuder människorna till att tänka, 

reflektera och på olika sätt dela med sig av sin erfarenhetsvärld" (s. 57). Detta ledde oss till 

kvalitativa intervjuer i samtalsform och blev ramen för vår undersökning. 

 

Från och med den 1 juli 2011 lyder förskolan under skollagen. Förskolan ses som första steget 

i utbildningsväsendet och utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfaren-

het. Förskolechefer och deras förändrade ledarroll har också förtydligats, de ska leda och 

samordna det pedagogiska arbetet samt ansvara för att verksamheten utvecklas. Intresset för 

hur förskolecheferna uppfattar att detta ska genomföras leder oss fram till följande syfte och 

forskningsfrågor: 
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4 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet är att undersöka hur fyra förskolechefer beskriver vetenskaplig grund och beprövad er-

farenhet och hur de tänker att begreppen ska implementeras i verksamheten.  

 

Våra forskningsfrågor är: 

 

 Hur uppfattar förskolecheferna innebörden av begreppen vetenskaplig grund och  

beprövad erfarenhet och dess innebörd för den pedagogiska verksamheten? 

 På vilket sätt uppfattar de att dessa begrepp kan implementeras i verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

5  METOD 

Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer med fyra förskolechefer. Vi valde halvstruktu-

rerad intervju, dels för att kunna ha frågor som stöd under intervjun, men samtidigt eftersträ-

vade vi en intervju i form av ett vanligt samtal. Vi har valt att dela begreppen vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet, ord som oftast skrivs och sägs i samma mening. Möjligheten 

till att kunna förändra frågornas ordningsföljd kändes viktig för oss för att kunna följa upp de 

svar som gavs eftersom vi trodde att begreppen skulle gå in i flera frågor. Det var även viktigt 

för oss att kunna ställa följdfrågor och tolkande frågor för att försäkra oss om att vi tolkat in-

formanten rätt (Kvale, 1997). När intervjufrågorna förbereddes använde vi oss av Kvales 

sammanställning av olika typer av intervjufrågor (a.a s.124-125). Vi formulerade också en 

intervjuguide(se bilaga 3) med fyra frågor som stöd för intervjun. Innan intervjuerna började 

spelas in framhöll vi att det var att vi eftersträvade ett samtal och att vi inte var ute efter några 

rätta svar utan intresserade av hur de tänker kring våra frågor.   

Samtalet är alltså i detta perspektiv inte bara en specifik empirisk metod utan också ett 

grundläggande sätt att vinna kunskap och utgör dessutom den generella formen för 

mänsklig interaktion i världen. (a.a 1997, s.40) 

Enligt Kvale (1997) ska intervjuaren vara medveten om att en mellanmänsklig påverkan i en 

intervjusituation finns, men att den inte behöver vara av ondo. Den kan tvärtom leda till nya 

insikter om frågan för båda parter. 

5.1 Urval 

I studien ingår fyra förskolechefer från två kommuner i södra Sverige. Dessa valdes ut genom 

sin medverkan inom kursen Stöd för implementering av skolans reformer. Vi har gjort vad  

Bryman (2011) beskriver som målinriktat urval: ”Forskaren gör med andra ord sitt urval ut-

ifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna.” (s.434). 

Han lyfter även att det kan vara svårt att veta hur stort urval man behöver för att få tillräcklig 

mättnad på sina frågor. Vi kontaktade åtta förskolechefer i olika sydsvenska kommuner via 

mail, där vi presenterade oss själva och den undersökning vi ville göra (se bilaga I). Fyra av 

dem tackade ja till att medverka.  

5.2  Genomförande 

När vi via mail fått bekräftat av förskolecheferna att de ville medverka i undersökningen kon-

taktade vi dem via telefon. Tid och plats bokades in. Alla fyra valde att vi skulle träffas på en 

av de förskolor som de har i sin enhet. En vecka innan första intervjutillfället skickade vi ut 
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ett mail med intresseområden som intervjun skulle beröra till informanterna så att den som 

ville skulle kunna förbereda sig innan (se bilaga II). Vi bokade in två intervjuer per dag med 

en veckas mellanrum. Vid samtliga intervjuer satt vi på förskolechefernas kontor med dörren 

stängd. Vi började med att presentera oss och berättade att vi både studerar och arbetar som 

förskollärare. Därefter förklarades syftet med undersökningen samt att vi såg intervjun mer 

som ett samtal där de fick tänka fritt om frågorna. Innan intervjun började bad vi om tillåtelse 

att spela in samtalet. Vi valde att vara båda två vid samtliga intervjutillfällen. En av oss tog 

ansvar för att börja ställa frågorna som var nedskrivna. Under intervjuerna användes den in-

tervjuguide med fyra övergripande frågor som vi formulerat. Det tog en stund att skapa ett 

samtalsklimat, i början av intervjuerna frågade flera av informanterna om de svarade på vår 

fråga. Aktivt lyssnande och tystnad är två intervjuverktyg som är användbara när man vill 

skapa ett tillåtande samtalsklimat (Kvale, 1997). Under samtalen ställdes en del följdfrågor av 

oss båda, detta för att bekräfta, hålla igång samtalet och sammanfatta långa svar.  Efter ge-

nomförandet transkriberade vi två intervjuer var. Transkriberingen påbörjades samma dag 

som intervjuerna, men tog mer än en dag att slutföra. 

5.3 Etiska principer 

Några av de etiska principer som bland annat gäller för forskning i Sverige beskrivs kortfattat 

av Bryman (2011), som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det är viktigt att den som blir intervjuad vet vad syftet med studien är, att de 

samtyckt till att deltaga, att forskaren behandlar uppgifter om den intervjuade med största för-

siktighet samt att den intervjuade informeras om att det insamlade materialet endast är avsett 

för den aktuella studien. Innan intervjuerna påbörjades informerade vi om att det var frivilligt 

att medverka och förskolecheferna kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Vi infor-

merade också om att de skulle bli avkodade och att inspelningen enbart var till för vårt minne.  

Anonymisering eller avidentifiering förutsätter att kopplingen mellan prover eller svar på 

en enkät och en bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga eller forskar-

gruppen kan återupprätta den. (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67) 

 

Av hänsyn till informanter och läsaren har vi ibland valt att skriva om och kortat ner en del 

citat från talspråk till mer lättläst skrivspråk. Ibland kan man behöva redigera texten menar 

Bryman (2011) eftersom människan sällan pratar i hela meningar, upprepar sig och lägger till 

små ord som de kanske inte alltid är medvetna om. För läsbarheten kan man behöva göra små 

ändringar  i texten men det är viktigt att man inte förändrar innebörden av det som sagts.  
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5.4 Analys 

Analysen delades in i olika steg, varav det första steget började redan under intervjuerna, i 

form av den dialog som fördes. Om man redan under intervjun sammanfattar och tolkar för att 

sedan skicka tillbaka frågan till informanten, kan resultatet bli en självkorrigerande intervju 

(Kvale, 1997). 

Andra steget inleddes när vi direkt efter första intervjun diskuterade svaren vi fått och de tolk-

ningar vi gjort. Efter hand jämförde vi även svaren och tolkningarna från de olika intervjuerna 

med varandra.  

Tredje steget blev att lyssna av och transkribera intervjuerna till text. Vi valde att skriva ner 

intervjuerna som talspråk. Intervjutexterna lästes igenom flera gånger innan vi utifrån våra 

frågeställningar hittade ord och meningar som kunde kopplas till varje fråga. Vi läste samma 

intervju samtidigt och använde pennor med olika färg för att skilja frågorna åt. Därefter jäm-

förde vi resultatet med varandra. Då upptäckte vi också svar som kunde kopplas till båda frå-

geställningarna. Utifrån svaren kunde vi även se att olika områden började framträda.  

Fjärde steget blev att klippa ut citat från intervjuerna och koppla samman dem med de områ-

den som vi tyckte oss se. Vi valde att dela upp svaren i fyra områden, svaren ska ej ses som 

vitt åtskilda utan ska kunna överlappa varandra.  

5.5 Trovärdighet 

Undersökningen innefattar fyra förskolechefer. Antalet förskolechefer som intervjuades är 

inte stort men de som var med i studien upplevdes som väldigt pålitliga och ärliga i sina svar. 

Resultatet är inte generellt för alla förskolechefer då de har olika förutsättningar vad gäller 

organisation inom enheten, antal anställda, egen utbildning etc. För att skapa en trovärdighet i 

resultaten bör man enligt Bryman (2011) försäkra sig om att man förstått den intervjuade.   

Att skapa en trovärdighet i resultaten inbegriper både att man säkerhetsställt att forsk-

ningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de 

personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att dessa ska bekräfta 

att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt.  

(a.a s.354-355)  

 

Vi ställde många uppföljande, sammanfattande frågor under intervjuerna och upplevde att 

förskolecheferna under intervjutillfällena fick möjlighet att tala om och rätta till eventuella fel 

i hur vi uppfattade deras svar. Vi valde att inte transkribera tillsammans men tror att tillförlit-

ligheten ändå är hög då vi båda var med på intervjuerna. De olikheter i tolkningar vi gjort har 

vi diskuterat omkring när vi analyserat materialet. Vi är medvetna om att våra tolkningar inte 
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enbart kommer att visa vilka tolkningar förskolecheferna gör, de är även en spegling av vår 

egen referensram samt den litteratur inom ämnet som finns tillgänglig (Bryman, 2011).  Detta 

sammantaget gör att vi anser att trovärdigheten av vår studie är hög. 

6 RESULTAT 

Vi har valt att presentera resultatet i följande fyra områden: Ställningstaganden, Kommunika-

tion/dialog, Tydligare uppdrag och Dilemman i praktiken. För att behålla anonymiteteten för 

förskolecheferna, samt att underlätta för läsaren har vi valt att benämna förskolecheferna som 

Kim, Robin, Eli och Alex.  

6.1 Ställningstaganden 

Förskolecheferna beskriver flera ställningstaganden som de ställts inför med den nya skriv-

ningen i skollagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  De säger att det har blivit 

viktigt att ta ställning till vilken vetenskaplig grund den egna utbildningen och den egna verk-

samheten vilar på. 

Men jag är ju skolad i det gamla tänket, alltså Piaget, mognadstänket. Sen har vi alla 

andra som har forskat t.ex. Ingrid Pramling och Sonja Sheridan. Det är ju för mig den ve-

tenskapliga grunden, det är den skolforskning som har gjorts helt enkelt. (Robin)  

Om det kommer in nån, om ni hade kommit in till mig och sagt: ’Vilken vetenskaplig 

grund vilar din förskola på?’ Ja gud, vad ska jag svara då? Men då säger jag Vygotskij, 

för det vet jag ju att så är det. (Eli) 

Uppdraget att implementera de nya styrdokumenten har gjort att förskolecheferna tagit ställ-

ning till vilka föreläsningar och arbetsmaterial som ska ge kännedom om det nya och vad som 

förväntas av personalen. Arbetsmaterialet från föreläsningar och Skolverket har många gånger 

använts för att få igång diskussioner och uppmuntra till ett kritiskt förhållningssätt bland per-

sonalen på enheterna. Förskolecheferna beskriver att de har satt igång nya tankar och att per-

sonalen tänker mer på vad det kommer att innebära att arbeta i förskolan utifrån de nya styr-

dokumenten. 

Den föreläsningen hette ’förskola på vetenskaplig grund’ och för att få upp personalen på 

banan med vad det här handlade om, så började vi där. (Robin) 

När vi i implementeringsgruppen pratar om de här olika bitarna som vi ska lyfta upp, 

språket, tekniken, så börjar man ju ifrån vetenskaplig grund. Vad är det vi ska ge (försko-

lepersonalen), så att man även får det här bakomliggande om vi då kallar det för veten-

skaplig grund? Leif Strandberg var ju en del i det här. (Eli) 
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Att läsa gemensam litteratur för att sedan diskutera det man läst tillsammans i verksamheten 

beskrivs som en viktig del i implementeringsarbetet. En av förskolecheferna menar att den 

litteratur man väljer ut måste ställas emot annan litteratur för att man ska upptäcka skillnader 

så att man kan ta ställning till vad innehållet betyder för en själv. 

...om man ska jobba utforskande så måste vi ju ha litteratur som stödjer det, men ibland 

tar vi in annan litteratur med, för att få lite krockar. (Alex) 

Det finns en medvetenhet om att det finns forskning att ta hjälp av för att sätta ord på sin 

verksamhet, men att det också kan vara svårt att sålla bland det som finns. Det finns trender 

inom forskning också och även det måste man kritiskt förhålla sig till. Att sätta ord på det 

man är bra på inom förskolan är en förutsättning för att ge mer tyngd åt yrket och höja statu-

sen.  

För allvaret ligger så mycket i att vi pratar så mycket om höjd status och högre löner och 

att det är ett viktigt arbete vi förvaltar, det är människors framtid. Då måste vi också ha 

den här vetenskapliga grunden och samtidigt är det ju vår profession. Vi är ju bäst på det-

ta och det är ingen som kan komma och säga egentligen, jo de kan komma och kritiskt 

granska oss, men vi sitter ju inne med så mycket om vi bara vågar tro på det. Och lyfta 

det i ljuset! (Kim) 

 

En av förskolecheferna berättar att hon har två pedagogiska handledare anställda. De har ett 

särskilt ansvar för att underlätta kommunikationen mellan förskolechefen och arbetslagen, 

men också ett särskilt ansvar att lyfta aktuell forskning. 

Sen har jag ju förmånen att ha pedagogiska handledare som verkligen pratar om detta, att 

få det på vetenskaplig grund. Vad bottnar det vi gör i, så att vi inte bara gör utan har något 

att vila på. (Alex) 

 

Alla förskolecheferna nämner även ställningstagande tagna av kommunerna som huvudman i 

form av föreläsningar som hela kommunens personal ska lyssna på. Leif Strandbergs föreläs-

ning Vygotskij i praktiken var en sådan föreläsning.  

Vygotskij är någon som jag inte läst så mycket innan och det är en trevlig bekantskap 

tycker jag. Han sätter till fler möjligheter att lära sig och för barnen att äga sitt eget läran-

de och för mig att vara med barnen i lärandet. (Alex) 

 

Förskolecheferna behöver ta ställning till det krav på dokumentation som har införts av kom-

munen som huvudman som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolecheferna frågar 

sig varför och på vilket sätt det här ska göras. De pekar på att det är viktigt att den dokumen-

tation som görs i verksamheten även ska kunna användas i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Att kunna använda samma dokument i olika sammanhang är viktigt. 
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6.2 Kommunikation/dialog 

Studien visar en medvetenhet hos förskolecheferna att verksamhetens styrdokument och för-

skollärarnas högskoleutbildning är vetenskapligt grundade. Forskning och teorier behövs för 

att befästa och hänga upp praktiken på. Förskolecheferna menar att det behövs ett samband 

mellan teori och beprövad erfarenhet för att något ska bli vetenskapligt. Det utrycks väldigt 

samstämmigt att den beprövade erfarenheten är något man gjort flera gånger, men inte nöd-

vändigtvis över en flera år lång period. För att kunna förhålla sig till den beprövade erfarenhe-

ten i förhållande till de nya styrdokumenten menar man dock att den behöver ställas mot 

forskning. Den behöver också diskuteras och analyseras tillsammans med andra.  

Den beprövade erfarenheten vilar också nånstans på en teori. För den beprövade erfaren-

heten är inte något som man bara liksom har kommit på själv. Man vet liksom att det fun-

kar, men vad har det sitt ursprung i? (Robin) 

Visst kan man göra saker för att man vet att de fungerar, men man måste ju också ta till 

sig och diskutera och vara öppen för att andra kan tycka något annat, att våga pröva det 

också. (Eli) 

Förskolecheferna anser att kommunikationen och dialogen som uppstår när de själva får möj-

lighet att låta teori och praktik mötas betyder mycket för dem själva som ledare. Att organise-

ra för att även arbetslagen får kommunicera kring teori och praktik lyfts som viktigt. 

Att diskutera, reflektera, analysera, pusha på, stödja, stötta. Så att man kan lyfta, att man 

kan känna sig utmanad i sitt jobb. Även för mig då. (Eli) 

När jag möter pedagoger kan de säga så här: ’men det sa ju den forskaren’. Är du säker på 

det? är min fråga då. Nu tycker de att man är jobbig, det stod ju i boken. Men i boken, är 

du säker på att det stämmer med dig? (Alex) 

Att kommunicera med omvärlden är viktigt för att ge yrket det erkännande som det enligt för-

skolecheferna borde ha. De tänker att man måste skriva ner det som sker i verksamheten på ett 

annat sätt än vad man tidigare gjort, för att kunna se det som händer på ett nytt sätt och även 

kunna koppla det som sker till vetenskap.  

Det är väl få yrken som har så lite vetenskap, vi lutar oss tillbaka på hörsägen. Det hand-

lar om att fördjupa våran verksamhet, att få en tyngd i det viktiga som vi gör. För mig har 

detta kommit till så att vi kan ställa upp i professionen på ett tydligare sätt än när vi inte 

pratade så mycket om vetenskaplig grund. (Kim) 

Förskolecheferna säger att kommunikationen och dialogen i och tillsammans med arbetslagen 

är viktig och utvecklande för alla. Hur man sätter ihop arbetslagen lägger grunden till den 

kommunikation och dialog som kan förekomma där. Vidare menar de att införandet av de nya 

begreppen i skollagen är bra, men begreppen är svåra att förhålla sig till när man bara läser 
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om dem. Att tillsammans kommunicera och ha ett kritiskt förhållningssätt är en förutsättning 

för att man ska få arbetet med begreppen att fungera i praktiken.  

Jag tänker då att den som är nyytexaminerad är mer för forskning-biten och den som varit 

ute kan då bolla det som man gjort många gånger. Då har man ju den erfarenheten men 

den kan ju inte bli vetenskaplig förrän vi kopplar den till en teori. (Kim)  

Så alla är ju med på en resa där vi är med och formar detta kan man säga /…/ ju fler som 

äger frågan, desto bättre kommer resultatet att bli. (Alex) 

6.3 Tydligare uppdrag 

Som följd av de nya reformerna ska nu verksamheten följas upp och dokumenteras på ett tyd-

ligare och mer kontinuerligt sätt. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av detta och upp-

levs av förskolecheferna som viktigt och positivt eftersom det handlar om att med jämna mel-

lanrum lägga sin praktik på bordet för att diskutera den utifrån det som hänt och hur man går 

vidare. Man minns lättare det som ska utvärderas och genom att skriva ner sina tankar ger 

man verksamheten en större chans att kopplas till teori.  

Vart ska vi nu? Alltså tydligheten. Och det pratar jag jättemycket om, att det duger inte 

att hålla på att krafsa med allt möjligt ute i verksamheten utan förhåll er till styrdokumen-

ten, utgå därifrån, tänk alltid att det är grunden för allt görande. (Robin)   

Kommunen som huvudman har genom de nya reformerna också fått en tydligare roll i det sys-

tematiska kvalitetsarbetet. Utbytet av information mellan förskolechef och huvudman uppfat-

tas som en form av kontroll, en kontroll för att säkra kvalitén.  

Sen har vi fyra avstämningstillfällen där jag ska stämma av var vi befinner oss i vår ut-

veckling med min områdeschef så ska det ju gå rätt upp till förvaltningschefen och politi-

ken. Man har skruvat åt lite när det gäller kontrollen på vad det är som försiggår ute i 

verksamheten. (Robin)  

Reformerna, de nya begreppen och implementeringsarbetet har lett till att förskolecheferna 

lättare beskriver verksamheten och sin ledarroll. De säger också att de styrdokument de har att 

förhålla sig till gör det lättare för dem att vara tydliga i vad de förväntar sig av sina anställda. I 

och med att förskollärarnas ansvar har reglerats i förskolans reviderade läroplan talar försko-

lecheferna om att det numera finns ledarskap i mer än ett led.   

Jag har fått en mycket tydligare ledarroll./…/ Jag upplever att jag ska sätta ner foten och 

tala om att det här och det här gäller och det är inte förhandlingsbart. Det finns både en 

förtydligad läroplan och en skollag, där vi nu är en egen skolform. Ambitionsnivån har 

höjts från att man bör till att man förväntar sig en höjd verksamhetskvalitet. (Kim) 

Det tydliggör ju för många andra med…vad är min roll och vad är din roll. Även för pe-

dagogernas roller är det ju mycket tydligare och då blir det tydligare vad jag gör, att an-



19 

 

svaret inte går att lämna över till förskolechef. /…/ Det finns ledarskap i alla led kan man 

ju säga. (Alex)  

6.4 Dilemman i praktiken 

Ett stort dilemma som förskolecheferna tar upp är att den grundutbildning de har är gammal 

och att de anställda har utbildningar som vilar på olika vetenskaplig grund.  De menar också 

att det är svårt att veta var den aktuella forskningen finns att få tag i och hur man ska förhålla 

sig till den.  

Jag menar, jag har växt upp med Erikson och Piaget, det är de enda namnen som funnits 

och det var egentligen bara en utvecklingstrappa, att du kryper innan du går och det var 

allt jag vetat egentligen tills de sista åren. /…/ Vi går ju alltid tillbaka till de gamla fors-

karna ändå, vem är det som forskar i nutid? (Kim) 

 

När läroplanen reviderades (Skolverket 2010) fick den fler och tydligare strävansmål. Försko-

lecheferna uppfattar att det som skulle bli tydligare även kan skapa en rädsla hos de anställda. 

Mycket tid går åt till att diskutera rädslan att göra på fel sätt och att inte nå målen.  Det kan 

även vara svårt att arbeta tillsammans när de anställda befinner sig på så olika ställen i sin 

yrke.  Hur man sätter samman ett arbetslag är något som kopplas ihop med vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet, då man uppfattar att nya förskollärare har kunskap om att för-

hålla sig vetenskapligt, medan äldre förskollärare har den beprövade erfarenheten.  

Här jobbar de väldigt ojämnt./…/ Det är väldigt olika hur man tar till sig det här med just 

lärandeprocessen/…/Även om vi från skolledningen försöker vara tydliga med det så kan 

vi inte det så bra själva heller och då kanske det inte är lätt att jobba ner det. (Kim)  

Om jag trodde jag hade det systematiska kvalitetsarbetet klart för mig när jag gick in på 

morgonen så kan jag känna mig helt förvirrad när jag går ut. (Eli)  

Delaktighet nämns som en viktig del i arbetet med implementeringen av styrdokumenten, 

men också som en svårighet. Alla kan inte vara med på allt, därför blir det viktigt att de olika 

nätverk och grupper som förekommer ”sprider ringar på vattnet”. Att bjuda in externa förelä-

sare är ett sätt att få alla delaktiga, att alla får höra samma sak vid samma tidpunkt kan under-

lätta för kommande diskussioner.  

Det kanske inte är forskningsförankrat, men det är bra att alla får höra samma sak från en 

person. För man hör ju ändå olika med det man har med sig. (Kim)  

Som ett led i implementeringsarbetet använder man sig av flera olika grupper, på olika nivåer 

i organisationen. Det är förskolechefens ansvar att välja vilken förskollärare som ska vara 

med i vilken grupp. Det har visat sig att de som är del i en grupp vet mer om det arbete med 

implementeringen som pågår än de som inte är det.  
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Det har visat sig att de som är med i PUG (pedagogisk utvecklingsgrupp) visste syftet och 

varför vi hade PUG-gruppen och varför vi jobbade med implementeringen och så, men 

när man frågade en och annan ute så var det mycket otydligare. Alltså, hur når man ut till 

alla? (Kim) 

Tid är ett dilemma. Förskolecheferna uttrycker att de gärna lägger tid på diskussionerna kring 

implementeringsarbetet tillsammans med sina anställda ute i verksamheten. Men de måste 

även prioritera andra saker ålagda dem av huvudman, mer administrativa uppgifter. Dessa in-

går i uppdraget och måste göras, men upplevs svåra att kombinera med det pedagogiska upp-

draget. Ett sätt att ge det pedagogiska arbetet större utrymme är att anställa pedagogiska hand-

ledare och att använda dokumentationen som ska föras vidare inom ramen för det systematis-

ka kvalitetsarbetet på mer än ett sätt. 

Vi har Lpfö och skollagen att förhålla oss till, sen får vi en del uppdrag av kommunpoliti-

ker och det gäller att förhålla sig ganska bra till dem och inte göra mer utan använda det 

vi redan har gjort. Annars blir det att vi ska göra för någon annans skull. (Alex) 

Att inte få disponera sin egen tid uppfattas också som ett dilemma. Förskolecheferna säger att 

implementeringsarbetet initierat från huvudman har börjat med diskussioner kring de nya 

strävansmålen som handlar om språk, matematik och naturvetenskap. Sist har diskussionerna 

kring utvärdering och uppföljning kommit. Förskolecheferna menar att om man istället börjar 

med att finna en bra struktur för utvärdering och uppföljning, kan man lättare lyfta in kun-

skapsmålen efter hand.  

7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Av resultatet framkommer att förskolecheferna uppfattar att det är viktigt att skollagen och 

begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet även innefattar förskolan.  Det ger 

tyngd åt yrkets status och tydlighet i förskolechefens pedagogiska ledarroll. Förskolecheferna 

menar att när alla vet vem som har ansvar för vad samt vilka frågor som ska diskuteras i 

arbetslagen, blir inte bara kommunikationen och samarbetet lättare utan man får även ett 

större djup och ett tydligare fokus i verksamheten. Studien pekar på att förskolecheferna 

betraktar  kommunikation och reflektion som en förutsättning för att kunna implementera nya 

reformer och styrdokument. Chefen för skolverkets utbildningsavdelning menar i en intervju 

med Svensén (2011) att skrivelsen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet inte kommer att innebära någon större förändring när det gäller vilka krav 
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som ställs på pedagoger och skolledare. Vi menar att skrivningen om att inget ska förändras i 

uppdraget står i kontrast till skrivningen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som 

kräver ett kritiskt förhållningssätt. Att gå i dialog med sin verksamhet och sina kollegor, att 

kritiskt granska och att försöka se saker på olika sätt leder ofta till förändring i hur man tolkar 

och därigenom genomför uppdraget. Ett dilemma är att det här är nytt för alla, 

förskolecheferna förväntas utifrån styrdokumenten vara pålästa och de som driver. Det finns 

en vilja att skapa en organisation för att arbeta kring de här viktiga frågorna, men 

förskolecheferna upplever att de inte alltid har tillräckligt med kompetens och tid att sätta sig 

in i frågorna på det sätt som behövs. Regeringen lyfter det stärkta kunskapsuppdraget som den 

viktigaste anledningen till de reformer som skett inom utbildningsväsendet i Sverige på senare 

år. Syftet med att inkludera förskolan i skolväsendet är att stärka förskolans pedagogiska 

uppdrag och ge tidig stimulans till barns utveckling för att bättre kunna förbereda barnen för 

deras framtida skolgång (prop. 2009/10:165). Resultatet pekar på att förskolecheferna 

upplever det som ett dilemma att inte själva få bestämma över i vilken ordning de ska 

implementera de olika avsnitten i de reviderade styrdokumenten. I implementeringsarbetet har 

kunskapsmålen fått företräde framför utvärdering och uppföljning vilket upplevs som 

bakvänt. På senare tid har intresset för mätning av utbildning ökat på internationell nivå. PISA 

(Skolverket 2011b) mäter OECD ländernas utbildningssystem och hur de fungerar i 

jämförelse med andra länders system. Resultatet av mätningar används sedan som underlag 

när länder gör om sina nationella riktlinjer för utbildningen, ofta med målsättningen att 

förbättra resultaten och konkurrenskraften på global nivå (Biesta, 2011). Vi tror att detta är 

anledningen till att förskolan nu är en del av skolväsendet, att kunskapsmålen kommer först i 

den reviderade läroplanen och att det är därför kommuner väljer att arbeta med 

kunskapsmålen först i implementeringsarbetet. Resultatet visar att förskolecheferna möter 

pedagoger som är rädda för att inte nå strävansmålen, de vill veta om de gör rätt eller fel. Vi 

tror att det är en konsekvens av att man i förskolan idag diskuterar kunskapsmålen mer än 

värdemålen. Kunskap handlar för många av oss om att lära ut rätt till någon annan, att den 

som vet något går före och visar vägen. Av de förskoletraditioner som beskrivs av Lenz-

Taguchi (2010) i bakgrunden kan vi se för och nackdelar med båda två. Den första traditionen 

beskrivs utifrån att man med hjälp av modeller försöker hitta vägar för att så många barn som 

möjligt ska kunna nå målen. Barnens intressen och olikheter ligger till grund för den 

undervisning pedagogerna bedriver. Med hjälp av dokumentation kan man få hjälp att se vad 

som fungerar och vad som inte fungerar i den undervisning man erbjuder barnen.  Den andra 



22 

 

traditionen som Lenz-Taguchi skriver om, handlar om att använda sig av dokumentationen för 

att hitta det som ställer till det, låter vuxna och barn mötas, diskutera och förstå på många 

olika sätt. Förskolecheferna i vår undersökning tar upp vikten av att diskutera, reflektera och 

kunna ändra riktning när det behövs.  

…rädslan för hur vi ska nå målen, när vi inte har några mål att uppnå, vi ska sträva och vi 

ska ändra riktning när vi behöver. Så vi kommer inte att nå dem. (Kim) 

 

Vi vill hävda att oavsett vilken tradition man tilltalas av så måste man vara medveten om 

vilken kunskapsteori den forskning vi väljer att vila oss mot utgår från. Resultatet pekar på att 

detta är något som förskolecheferna upplever som svårt. Det finns flera omständigheter som 

spelar in, bl. a pedagogernas och förskolechefernas egen utbildning beskrivs som något man 

måste ta ställning till. I arbetslagen ska den beprövade erfarenheten möta den vetenskapliga 

grunden i form av att pedagogerna har olika yrkeserfarenhet och utbildning. Ytterligare 

omständigheter som spelar in kan vara vilket arbetslag man tillhör, tid till att läsa, tid till 

möten och reflektion. Ytterligare en faktor som spelar roll är om man i 

implementeringsarbetet får delta i någon av de grupper som finns på enheterna. Studien visar 

att förskolecheferna ser en skillnad i medvetenheten i den fråga som diskuteras hos de 

pedagoger som är med i en implementeringsgrupp jämfört med de som inte är det. Men vem 

är det då som får chans att vara med i dessa grupper? Vi tror att förskolecheferna ofta väljer de 

pedagoger som visar ett intresse och engagemang för frågan till grupperna. Vi tror också att 

det ofta är samma pedagoger som engagerar sig i olika frågor. Studien visar på en komplexitet 

när det gäller att sprida ringar på vattnet från implementeringsgrupperna och nå ut till alla, 

detta förklaras med stora enheter där det är svårt att få till möten för dialog med alla. Vi lockas 

av tanken att göra precis tvärt om. Börja i arbetslagen med att diskutera vilken/vilka 

kunskapsteorier verksamheten vilar på för att sedan ställa dem mot styrdokumenten och 

implementerings-frågorna. Att läsa och använda sig av olika forskningsrön är enligt Biesta 

(2011) bra, men ska göras för att problematisera sitt arbete. Här har förskolecheferna enligt 

oss en viktig roll i att organisera för att alla i arbetslagen känner sig och vill vara delaktiga. 

Istället för att ha vissa pedagoger knutna till olika implementeringsgrupper tror vi att en 

pedagogisk handledare skulle kunna vara ett alternativ. Resultatet visar att om man som 

förskolechef har en pedagogisk handledare knuten till sin enhet kan man få hjälp med att 

skapa ett reflekterande tänkande i arbetslagen. Den pedagogiska handledaren har som uppgift 

att tillsammans med förskolechefen sätta ord på den vetenskapliga grunden och koppla den till 

den beprövade erfarenheten.  
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Vi har satsat på pedagogiska handledare eftersom vi som pedagogiska ledare inte hinner 

med den mängd förskoleavdelningar som vi har här. Vi jobbar genom dem och ut i 

verksamheten, alltså vi sitter tillsammans och väljer spår och inriktningar för att få igång 

det reflekterande tänkandet ute hos personalen. (Alex) 

 

Kompetensutvecklingen, gemensamma föreläsningar med tillhörande litteratur, som erbjuds 

av kommunerna har fått stor genomslagskraft i implementeringsarbetet.  Förskolecheferna 

pekar främst på Vygotskij, genom Leif Strandbergs föreläsning och bok (2006), som en stor 

källa till ny inspiration och ett tänkande som är lätt att ta till sig och ger dem en annan bild av 

det lärande barnet. Regeringen säger att de nationella styrdokumenten ger lärarna utrymme att 

själva välja vilket sätt de ska nå målen på, detta menar regeringen kräver ett vetenskapligt 

förhållningssätt (prop. 2009/10:165). Vi menar att det hade varit lättare att ta ställning till 

vilken vetenskaplig grund man anser sig vila på om kommunen hade erbjudit ytterligare 

föreläsningar utifrån en annan teoretisk ansats. En av förskolecheferna beskriver det som att 

man måste erbjuda mer än ett perspektiv på den fråga man arbetar med för att kunna ta 

ställning. Om kompetensutveckling på den här nivån ska kunna fungera utifrån ett 

vetenskapligt förhållningssätt, så menar vi att organisationen runt den måste erbjuda tid och 

flera tillfällen till samtal, analys och reflektion. Förskolecheferna borde vara den givna 

samtalsledaren i detta pedagogiska samtal, men de uttrycker själva att de inte alltid känner att 

de har tillräckligt med tid för detta.  

Vi tror att den största utmaningen i implementeringsarbetet förskolecheferna står inför är att 

skapa en organisation som tillåter delaktighet, där de som ingår i den vågar diskutera, 

reflektera och kritiskt granska utan rädsla för att svara rätt eller fel. I en organisation som ser 

olikheter som en tillgång istället för ett dilemma, kan man skapa en grund för att få till det 

kritiska och reflekterande förhållningssätt som styrdokumenten efterfrågar. Vi tror att tid till 

samtal, diskussioner och föreläsningar med utgångspunkt från verksamheten och 

styrdokumenten är vägen till ett vetenskapligt förhållningssätt, där både den vetenskapliga 

grunden och den beprövade erfarenheten får plats.  

7.2 Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ metod föll sig naturligt för oss eftersom vi genom vårt yrke befinner oss 

i ett sammanhang där samtal, tolkning och reflektion är en del av vardagen. När man väljer 

intervju som metod ” ingår/…/ vanligen forskaren själv, helt eller delvis, och utgör instrumen-

tet.” (Backman, 2008) Vi är medvetna om att vi gör en tolkning utifrån inte bara det som sägs 

i intervjun utan även utifrån det sammanhang vi själva befinner oss i och de erfarenheter vi 
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har. Vi tolkar även resultaten utifrån den litteratur vi valt att använda oss av i bakgrunden 

(Bryman 2011).  När vi skulle välja metod för vår undersökning valde vi mellan fokusgrupper 

och intervju. Det slutliga valet föll på intervju då vi trodde att det skulle bli svårt att få ihop ett 

flertal fokusgrupper bestående av förskolechefer. Kvale (1997) menar att det är upp till inter-

vjuaren att skapa en atmosfär där informanten känner sig trygg nog att våga föra ett öppet 

samtal utan att formaliteten tar överhand. Vi upplevde att det faktum att vi arbetar som för-

skollärare samtidigt som vi studerar underlättade de samtal som vi hade med förskolechefer-

na. De uttryckte under samtalets gång att de antog att vi förstod vad de pratade om, särskilt 

när det gällde den beprövade erfarenheten. I början uppfattade vi att informanterna till viss del 

påverkades av att samtalet spelades in, vilket vi också kunde se när vi transkriberade samtalen 

(Bryman, 2011). Intervjuerna började i en del fall ganska strikt, men gick över till att bli mer 

som ett samtal. Vi valde att ha med en intervjuguide med fyra frågor. Frågorna gled under in-

tervjun något in i varandra, men blev ändå grundligt besvarade. Vi valde att vara med båda 

två under alla intervjuerna. Enligt Bryman (2011) kräver detta att man känner varandra, ämnet 

och intervjufrågorna väl. Vi uppfattar att intervjupersonerna genom sina svar har intagit det 

som Marton (2000)  kallar ”andra ordningens perspektiv”. (a.a, s.154) 

7.3 Vidare forskning 

Detta ämne har väckt intresse för många nya frågor, så därför finns det mycket vi skulle se 

som intressant att forska vidare kring.  Hur tänker förskollärarna eller huvudman kring be-

greppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och organisationen kring den implemen-

tering som är gjord?  Vems ansvar är det att veta hur man ska förhålla sig till vetenskap?  En 

annan fråga som intresserar oss är hur får man till en praktiknära forskning? Hur ställer sig 

dagens forskare till att delta i den pedagogiska verksamheten och bedriva en ännu mer prak-

tiknära forskning? Eller är det helt enkelt så att det är pedagogerna själva som kommer att stå 

för framtidens forskning?  

7.4 Lärdomar för framtiden 

Vi ser det som positivt och värdefullt att vi varit två som skrivit en uppsats tillsammans. Våra 

olika erfarenheter av ämnet har gett oss en god grund för diskussion och kritiskt tänkande. En 

C-uppsats är det första steget till att börja forska. Det kan vara bra att redan från början välja 

vilken teoretisk ansats man vill luta sin uppsats mot och ta till sig den fullt ut, även om det 

känns svårt. Ämnet för uppsatsen väcker tankar om forskning i kombination med arbete i för-
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skolan. Vi tror och hoppas att det i framtiden kommer att gå att forska utan att behöva släppa 

arbetet med barnen på förskolorna.  
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Bilaga I 

     Jönköping 2012-01-18 

  

 Hej!  

Vi är två studenter som läser Pedagogik på Högskolan i Jönköping, under våren kommer vi att 

skriva en c-uppsats. Syftet med studien är att ta reda på hur förskolechefer och rektorer tänker 

kring hur verksamheten ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Från 

och med 1 juli 2011 lyder även förskolan under Skollagen. 

 I första kapitlet, femte paragrafen står det att ”undervisningen skall vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet.” Men vad innebär det för förskolans dagliga verksamhet? 

Hur kommer skollagen att implementeras på Er enhet och hur blir alla delaktiga? 

 Vi skulle bli glada om Du, som förskolechef eller rektor, skulle vilja ställa upp och bli inter-

vjuad. Innan intervjutillfället kommer vi att skicka ut mer detaljerad information om vilka 

områden intervjun kommer att beröra så att Du känner att Du kommer att kunna förbereda dig 

på bästa sätt. Intervjutillfället kommer att ta ca en timme. Du har möjlighet att när som helst 

avbryta din medverkan till studien även efter intervjun. Allt material som vi får tillgång till 

vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, och du kommer att helt avidentifieras. 

Vi kommer att kontakta dig per telefon under vecka 5 för att höra om Du är intresserad av del-

tagande i studien. Har Du frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss via tele-

fon eller e-mail. 

 

Tack på förhand! 

 

 



 

Bilaga II 

Hej! 

Här kommer de områden vi kommer att beröra när vi kommer och intervjuar dig på din ar-

betsplats, tisdagen den 6 mars 12:30. 

 

Din beskrivning av vetenskaplig grund. 

Din beskrivning av beprövad erfarenhet. 

Dina tankar kring din förändrade ledarroll som förskolechef utifrån 

skollagen och läroplanen. 

 

MVH Lina Mrak & Åsa Cederholm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga III 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta hur du tänker kring begreppet vetenskaplig grund? 

Kan du berätta hur du tänker kring begreppet beprövad erfarenhet? 

Kan du beskriva hur du tror att du utifrån din förändrade ledarroll kommer att arbeta för att 

förankra dessa begrepp i er verksamhet? 

Kan du berätta om hur ni arbetat med implementeringen av de nya styrdokumenten? 

 

 

 

 

 

 


