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Abstract 
 
The essay is based upon a life story told by a practising preschool teacher where the teacher tells 

about her upbringing, education, the views on the current work situation and the chosen job, also 

there's an explanation of professional preschool teachers behaviour. The preschool teachers 

govern document is The Education Act and a curriculum for the Swedish preschool where it is 

settled that all children shall be offered municipal access. The preschool teacher should through 

pedagogical methods bring up and care for the child and democratic values should be the basis of 

the preschool activity.  

 

Each child should be seen as a unique individual whose ability and needs shall be central for 

enhancing the positive direction for the development. To make this possible the teacher needs to 

constantly strive to develop her role as a teacher and be able t use the creativeness and 

pedagogical abilities that comes with it. The job of a teacher is therefore both practical and 

pedagogical. The work group shall be used a forum for reflection, discussion and development. A 

well function work group brings a good working climate which then positively reflects through 

the children and their parents or carers.  

 

The life story reveals that this preschool teacher has had a growing interest for children since she 

was young. The occupational is always in progress and development is something which is a 

priority. To be able to remain professional within the frames of the work becomes concrete 

through talks with parents or carers and through the contact with the children within the activity. 

The work group has a major importance for inspiration and support. What is extra prioritised and 

valued is the ability to help the children to be bale to interpret their own feelings and thoughts. 

 

Keywords: Preschool teacher, life story, pedagogical, curriculum, professional 
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Sammanfattning 
 

Studien bygger på en livsberättelse berättad av en verksam förskollärare. Där förskolläraren 

berättar om sin uppväxt, utbildning, arbetssituation samt sin syn på sitt valda yrke, arbetslaget 

samt beskrivningen av vad hon anser är en professionell förskollärares beteende. 

 

Förskollärarens styrdokument är Skollagen samt läroplan för förskolan (Lpfö 98). Där fastställs 

det att alla barn skall erbjudas kommunal förskoleverksamhet. Förskolläraren skall genom 

pedagogiska metoder ge barnen omvårdnad och fostran. Demokratiska värderingar skall vara 

grundläggande i förskoleverksamheten. Varje barn skall ses som en unik individ och dess 

förmågor samt behov skall vara det centrala. Det för att kunna gynna barnets utveckling i positiv 

riktning. Om detta skall vara genomförbart krävs att förskolläraren ständigt strävar efter att 

utvecklas i sin yrkesroll samt att utnyttja sin kreativitet och pedagogiska förmåga. Förskollärarens 

yrke består således av flertalet göromål såväl praktiska som pedagogiska. Arbetslaget skall 

användas som ett forum för reflektion, diskussion och yrkesutveckling. Ett fungerande arbetslag 

medför ett gott arbetsklimat som även avspeglas positivt till barnen i verksamheten samt dess 

vårdnadshavare. 

 

Genom livsberättelsen framkommer det att den aktuella förskolläraren sedan unga år haft stort 

intresse av barn. Yrkesrollen är något som ständigt bearbetas och utveckling är något som 

prioriteras. Att förhålla sig professionell inom yrkets ramar blir mycket konkret i samtal med 

vårdnadshavare och i kontakten med barnen inom verksamheten. Arbetslaget har stor betydelse 

som källa till inspiration och som stöd. Det som prioriteras och värdesätts extra mycket är 

förmågan att hjälpa barnen till att tolka samt uttrycka sina känslor och tankar. 

 
Nyckelord: Förskollärare, livsberättelse, pedagogik, styrdokument, professionalism 
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rådgivning hade detta examensarbete inte slutförts och definitivt inte så här bra! 

 

Stefan har varit en extra underbar make dessa månader, då han inte bara tagit hand om våra barn, 

våra djur och hela hushållet utan samtidigt lyssnat på mitt eviga prat om detta examensarbete 

 

Anna har läst och kommenterat, om och om igen. Tack för ditt engagemang. 
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1. Inledning 
Idag är de allra flesta barn inskrivna i barnomsorgen medan deras vårdnadshavare 

förvärvsarbetar, studerar eller av annan orsak är i behov av barnomsorg. Barnomsorgen skall 

dock inte ses som ”barnpassning” utan fyller en pedagogisk roll (Hector, 1985). Verksamheten är 

sedan 1998 styrd och strukturerad utifrån Skollagen och Skolverket är den ansvariga 

myndigheten. Förskolan fick sin första läroplan 1998 (Lpfö 98, Läroplan för förskolan) och blev 

på så vis en tydlig del i samhällets utbildningssystem (Wallskog, 1999).   

 

Under mina tre år som lärarstudent vid Karlstad Universitet har jag vid flertal tillfällen fått frågan 

varför jag vill studera i tre och ett halvt år för att passa barn, byta blöjor, vara ute och leka i regn 

osv. Detta har gjort att jag dragit slutsatsen att det finns brister i hur förskolan lyckats påvisa sin 

pedagogiska del i utbildningssystemet och dess viktiga roll för den fortsatta utvecklingen från 

småbarnsåren. Förskollärare arbetar utifrån Lpfö 98 vilket innebär att de arbetar utifrån syftet att 

lägga grunden för ett livslångt lärande i samverkan med barnens vårdnadshavare. Förskolan skall 

genom olika metoder samt sitt förhållningssätt stödja och stimulera barnens utveckling. 

 

Detta examensarbete kommer att vara min tolkning av en förskollärares livsberättelse och våra 

gemensamma samtal. Denna livsberättelse kommer jag att använda mig av i mitt kommande 

yrkesutövande som förskollärare. Eftersom samtalen har gett mig otrolig insikt i hur yrket 

upplevs av en verksam förskollärare, samt vad kan vara bra att tänka på i sin yrkesroll. 

1. 1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att få en förståelse för vad professionalism innebär i en utvald individs 

förskolläraryrke. 

 

Med fokus på professionalism är mina frågeställningar är följande: 

 

Varför valde förskolläraren att utbilda sig till förskollärare? 

Hur beskriver förskolläraren sitt yrke? 

Hur påverkas yrkesutövningen av styrdokumenten? 
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2. Litteratur 
Det finns många och mycket varierande användningar av begreppet professionalism och ”att vara 

professionell” utöver inblandning av profession och professionalisering. I följande avsnitt vill jag 

förhålla professionalismbegreppet till förskollärarens omgivning samt till min studie. 

2. 1 Professionalismens olika tolkningar 
Ekholm (2004) menar att människor generellt sammankopplar begreppet professionalitet med 

skicklighet inom sitt yrkesmässiga område. Vidare anser författaren att utifrån ett sociologiskt 

perspektiv bör ett yrke innefatta ett visst antal faktorer som avgör i vilken grad ett yrke anses 

professionellt. De fem olika utgångspunkterna är huruvida yrket kräver en längre utbildning och 

vilket ansvar som vederbörande har på hur yrket utvecklas genom forskning och tillämpning. 

Detta perspektiv innefattar även i vilken utsträckning en yrkesetik finns kring det aktuella yrket 

och med det menas nedskriven yrkesetik samt regler för vem som får utöva yrket. Utifrån ett 

sociologiskt perspektiv så har yrken olika grader av professionalism och den grad avgörs ofta av 

utsträckningen av autonomin1 inom yrket. 

 

Englund (2004) anser att professionalisering och professionalism begreppen blandas ihop. 

Professionalisering har främst genom det sociologiska synsättet, att göra med yrkets strävan efter 

status och auktoritet i samhället och påvisar inte dess inre mått av kvalité. Professionalism 

däremot påvisar yrkets inre kvalitéer, som till vardags hos gemene ofta benämns som kompetens.  

 

Även Strömberg (1994) anser att professionalism oftast är sammankopplat till ett yrke med lång 

teoretisk utbildning med en specifik ämnesinriktning. Kunskap som utgör grunden för yrket är 

uppbyggd av forskning samt erfarenheter som kan relateras till just det aktuella yrket, och 

sammankopplas också till examen och/eller legitimation. Beroende på antalet verksamma samt 

samhällets generella syn på det verksamma området får yrket en viss status. 

 

Hector (1985) beskriver att vara professionell innebär i första hand att ha god kunskap inom sitt 

arbetsområde samt att vara medveten om sina uppgifter och ansvar och handla utifrån dessa. 

 

Enligt Nationalencyklopedin (Internetreferenser 1 & 2) betyder begreppet profession detsamma 

som yrke medan professionalism syftar på det som yrkesgruppen utför och den kompetens som  

är utmärkande för dess profession.  

 
1 Autonomi – självstyrelse (Bonniers svenska ordbok 2006) 
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2. 2 Professionalism inom professionen 
I denna uppsats kommer begreppet professionalism användas utifrån Hector (1985) och 

Strömbergs beskrivningar. Med dessa utgångspunkter anser jag att förskollärare är en 

professionell yrkesgrupp och med det menas att de bl.a. har en lång utbildning som utgår ifrån 

forskning och erfarenheter. Samtidigt överensstämmer mina tankar med Hectors då han hävdar 

att man som professionell ska vara medveten om sitt uppdrag och med denna vetskap ansvara 

och agerar utifrån sin kompetens, det är detta som kommer att benämnas som professionell 

förskollärare. 

2. 3 Styrdokument  
Enligt Lärarens handbok (2004) är det Riksdagen som beslutar om hur Skollagen ska vara utformad 

och den innehåller grundläggande bestämmelser om utbildningarna inom skolformerna. 

Regeringen i sin tur bestämmer och anger vad som ska ingå i de olika läroplanerna. De olika 

läroplanerna är läroplan för förskolan (Lpfö 98), läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94) och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf). I denna uppsats kommer 

tyngdpunkten att vara Lpfö 98 eftersom den är mest relevant då uppsatsen berör förskollärare 

och förskolan. 

2. 4 Skollagen och Läroplanen för förskolan 
Enligt Skollagen (Internetreferens 3) skall alla barn oavsett geografisk hemvist, kön, ekonomisk 

och/eller socialt förhållande ha lika förutsättningar till en skolgång i det offentliga skolväsendet. 

Verksamheten skall vara likvärdig oavsett vart i landet den anordnas. Verksamheten skall också 

vara utformad utifrån de grundläggande demokratiska värderingarna. 

 

Skollagen anger bland annat att alla kommuner är skyldiga att erbjuda alla barn som vistas i 

kommunen förskoleverksamhet (barn som inte går i skolan) eller skolbarnomsorg (barn till och 

med 12 års ålder). Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogiska metoder ge barnen 

omvårdnad och fostran. Skollagen fastslår även att personalen ska vara utbildad eller ha 

erfarenhet av barnens behov av omsorg och så att den pedagogiska utformningens krav uppfylls. 

Lokalerna ska vara anpassade att uppfylla de behov som verksamheten kräver. Barngrupperna 

och dess storlek ska vara lämpligt sammansatta. Verksamheten ska se till varje enskilt barns 

behov (Internetreferens 3). 

 

I Lärarens handbok (2004) finns Lpfö 98 med och där fastställs att förskolans verksamhet ska utgå 

från de demokratiska värderingar som finns fastställda i skollagen. Verksamhetens personal ska 
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bidra med att tydliggöra varje människas egenvärde och till att respektera den gemensamma 

miljön.   

 

En av förskolans viktigaste uppgifter är att förankra samhällets värderingar såsom individens 

frihet och dess integritet, alla människors egenvärde, jämställdhet mellan män och kvinnor. Dessa 

värderingar ska ständigt återfinnas i förskolans arbete med barnet och uttrycker på så sätt det 

etiska förhållningssätt som skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska genom konkreta 

handlingar öka möjligheten för barnet att förstå innebörden och samtidigt väcka barnets intresse 

för de etiska värden som tidigare beskrivits (Lärarens handbok 2004). 

 

Förskolan ska arbeta för att solidaritet och tolerans tidigt grundläggas genom att ta till vara på 

och utveckla barnets förmåga till social handlingskraft samt känsla av ansvar gentemot sig själv 

och omgivningen. Vidare ska verksamheten arbeta för ökad empati för medmänniskor och 

respekt och tolerans för andra människors olikheter och livssituationer (Lärarens handbok 2004).  

 

Varje barn ska behandlas som en enskild individ och ges möjlighet att utveckla en egen 

uppfattning och åsikt om sin omvärld. Det medför att tilltron på den egna förmågan kan 

grundläggas och sedan växa vidare. Varje enskild individs behov ska prägla arbetet för att på så 

sätt ge varje barn de bästa förutsättningar för fortsatt utveckling (Lärarens handbok 2004). 

 

Samtliga verksamma inom förskolan ska hävda de etiska värderingar som förskolan bygger på 

samt ta avstånd mot det som strider mot de aktuella värderingarna. Förskolan har också en 

pedagogisk funktion. Arbetet i verksamheten ska skapa en grund för att sedan möjliggöra ett 

livslångt lärande. Det innebär att förskolan ska vara en verksamhet som är fylld av lek, trygghet 

och även vara lärorik för samtliga barn. Miljön ska uppmuntra till aktivitet såväl fysisk som 

psykisk, allt för att stimulera vidare utveckling. Leken ska användas som ett medvetet medel för 

att främja lärandet och nyfikenheten hos barnet (Lärarens handbok 2004). 

 

Verksamheten ska använda olika uttrycksformer så som musik, bild, rytmik, teknik och språk. 

Barnets egen fantasi och kreativitet ska ges utrymme i verksamheten och uppmuntras. Den 

pedagogiska verksamheten ska utformas efter varje enskilt barns aktuella nivå relaterat till behov 

av insats och stöd. Samtliga barn inom förskolans verksamhet ska få möjlighet att övervinna olika 

svårigheter och göra framsteg. Detta ska kunna genomföras genom positivt stöd och engagemang 

från förskolan (Lärarens handbok 2004) 
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 Förskolan ska sträva efter ett gott samarbete mellan verksamheten och barnets 

föräldrar/vårdnadshavarna. Genom en ständigt levande kommunikation mellan parterna kan ett 

samarbete utvecklas med barnet i centrum. Det ger föräldrar möjlighet till att utöva inflytande 

över de pedagogiska målen samt framför frågor eller åsikter relaterat till barnet och/eller 

verksamheten (Lärarens handbok 2004) 

2. 5 Förskolläraryrket 
Wallskog (1999) beskriver förskollärarens yrke som mångfacetterande bestående av flertalet delar. 

Förskollärarens arbetsdag skiftar mellan en mängd olika arbetsuppgifter. En stor del av arbetet 

består av vård och omsorg. Praktiska saker så som blöjbyten, byte av våta kläder och att ge ett 

ledset barn tröst men samtidigt skall barnet ges en utvecklande och lärorik tillvaro. Varje möte 

med barn samt vårdnadshavare skall anpassas och utföras på ett så skickligt och professionellt 

sätt som möjligt för att ge barn och vårdnadshavare det rätta bemötande och skapa de bästa 

förutsättningarna för kommunikation och utveckling. För att uppnå detta krävs det att 

förskolläraren har förmågan att knyta an till barnet och dess föräldrar så att ett förtroende 

uppstår. Förskolläraren måste därmed kunna skapa tillit genom sitt yrkesutövande. 

 

Wallskog (1999) menar att förskollärarens yrke består av olika roller som förskolläraren ständigt 

måste pendla mellan beroende på situation. Förskolläraren är barnets vårdare, lärare och 

medforskare. Yrket kräver även en förmåga i att skapa hållbara yrkesmässiga relationer till 

medarbetare, ledning samt övriga samarbetspartners. För att förstå sin egen kompetens bör en 

kontinuerlig kommunikation finnas i arbetslaget och för att nå framgång behövs fungerande 

relationer. Detta leder även till att förskolläraren aktivt deltar i arbetslaget och denna process 

medför att alla känner sig ansvariga för verksamheten. 

 

Hector (1985) framhåller den pedagogiska delen av yrket samt förskollärarens utövning av vård 

och omsorg. Vidare beskrivs ytterligare en betydelsefull faktor inom förskolläraryrket, service åt 

småbarnsföräldrar. Det innebär att underlätta för föräldrar eller andra vårdnadshavare genom att 

erbjuda möjligheten att både vara yrkesmänniskor och föräldrar. Vårdnadshavaren skall kunna 

lämna barnet i förskolans regi och känna trygghet i att barnet har en bra samvaro. Förskolläraren 

skall finnas som stöd och rådgivande till föräldrarna som finner ett behov av det stödet. Det är 

viktigt som förskollärare att vara medveten om att en förälders intresse inte i första hand har en 

pedagogisk bakgrund utan är av personlig och känslomässig natur.  
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Arbetslag befinner sig i en av de två ”cirklarna” den ena god och den andra ond. I den ”goda 

cirkeln” befinner sig arbetslag som får det goda att leda till fler goda ting och på så vis inspirera 

och bemöta barn och föräldrar på ett ännu trevligare sätt än vad de skulle kunna göra var för sig. 

I den ”onda cirkeln” finner man ett arbetslag där kanske arbetsfördelningen är oklar, stämningen 

är trist och detta leder till att personalen kan förledas till ett negativt bemötande mot barn och 

föräldrar. Hector menar att det är viktigt att få till ett gott samarbete i arbetslaget då detta blir 

grunden för verksamheten. Man får inte glömma bort att det tar tid att få till detta samarbete och 

att det sedan måste underhållas. 

 

Johansson & Pramling (2003) anser att det inte räcker med att förskolläraren lyssnar och försöker 

tolka barnet utan att de också måste på ett aktivt sätt skapa situationer och sedan ta tillvara på de 

tillfällen som situationerna medför för att utmana barns tankar och strategier. Det gäller därmed 

att förskolläraren och barnen skapar ett samspel dem i mellan där kunskap kan skapas och 

utvecklas. Detta innebär menar författarna att förskollärarens roll inte endast är ensidig utan 

består av flera såsom medkonstruktör, medforskare och reflektionspartner. Varje roll är lika viktig 

för att få en utvecklande miljö. 

 

Lökken, Haugen & Röthle (2006) påpekar att förskolan inte ska ses som en utbildning, vilket 

innebär att det finns en början och ett slut, utan som bildning vilket är en kontinuerlig process. 

Denna process innebär att var och en av oss utvecklar ett aktivt och medvetet förhållande till sin 

omgivning och detta även på en småbarnsavdelning (1-3 år). I verksamheten måste pedagogerna 

ta hänsyn och förhålla sig till det samspel som finns mellan subjektet och omvärlden. 

Pedagogerna utvecklas också i möten med barnen och denna växelverkan gör att de lär sig mer 

om sig själva och omvärlden. Det pedagogiska arbetet innehåller många delar så som tolkning 

och att ha inlevelseförmåga och kreativitet. Yrket kräver även att pedagogen innehar kunskap, 

handlingskraft och engagemang, men inte att förglömma tvivel. Detta tvivel bidrar till att 

reflektera över sitt agerande och på så vis utveckla sin yrkeskompetens. I leken är det viktigt att 

pedagogerna visar varsamhet som innefattar respekt för barnets intentioner och utifrån dessa 

agerar. Deras uppgift är inte att styra leken i detalj, men inte heller avsäga sig ansvaret genom att 

argumentera att den är naturlig och inte kan vara fel. Däremot är det deras uppgift att värdera 

leken pedagogiskt. 

 

Förskollärarens yrkesroll, enligt Campener & Persson (2003) utgår från läroplanen och för att det 

som beskrivs i läroplanen skall kunna genomföras måste förskolläraren ständigt reflektera över 
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sin yrkesutövning. En positiv inställning till utvecklande av sin kunskap om barns utveckling, 

lärande, psykologi samt metodik är grundläggande för att säkerställa att förskollärarens uppdrag 

kan genomföras. 

 

Löwenborg & Gíslason (2002) beskriver hur kraven på lärare rent generellt har utvidgats och att 

vissa förändringar har medfört en ny inriktning. Perspektivet på lärandet som utspelas inom 

skolväsendets domäner har vidgats och innefattar idag det intellektuella, det personliga samt det 

sociala. Det medför att lärandet inte längre endast har en kunskapsförmedlande roll utan även ha 

en funktion som planerande, tillrättalägger samt styr arbetet som skall göras eller de situationer 

som kan uppstå. Personal inom skolan måste därför ha en större kunskap och förmåga att visa 

omsorg om individen samtidigt som faktorer som gränssättande och att ställa krav ständigt måste 

återfinnas i verksamheten. Det innebär ytterligare krav på en utvecklad och god förmåga till 

kommunikation med så väl med barn dess vårdnadshavare som med verksamhetens alla aktörer. 

Lärare måste ständigt reflektera över sin yrkesroll och dess utövande. Till sin hjälp har läraren 

arbetslaget som kan fungera som ett diskussionsforum för reflektion, bearbetning och utveckling 

inom sin yrkesroll. 

2. 6 Aktivt föräldraskap 
Under våra samtal nämner Lena vid flera tillfällen en föräldrakurs som hon deltog i slutet av 

1970-talet, som hette Aktivt föräldraskap. Kursen utgick ifrån Thomas Gordons bok Aktivt 

föräldraskap, utgiven första gången 1970 på engelska och har sedan dess tryckts i 30 upplagor. 

Denna kurs har, enligt Lena, påverkat henne som person vilket gör att jag anser att Thomas 

Gordons tankar måste förtydligas för att ge Lenas livsberättelse rättvisa.  

 

Enligt Gordon (1975) ska alla uppfostringsmetoder som innehåller straff, inte bara fysiska, tas ur 

bruk. Föräldrar kan lära sig hur de får sina barn att handla utifrån hänsyn och omsorg, istället för 

att de ska göra detta pga. rädsla för straff eller att mista diverse privilegier. Han anser att 

tonåringar som gör revolt mot sina föräldrar egentligen protesterar mot olika negativa 

uppfostrings metoder som föräldrarna använt/använder. Där emot kan man inte kräva att 

föräldrar ska vara gudar utan de behöver få kunskap som gör dem skickliga i barnuppfostran. 

Tomas Gordon startade, utifrån dessa tankar, en kurs för föräldrar vid namn Aktivt föräldraskap 

(Parent Effectiveness Training, PET). Målet för kurserna var att de skulle lära sig en metodik som 

hjälper dem att hålla en god kontakt mellan sig och barnen, samt hur de kan lösa konflikter så de 

stärker relationen istället för att förstöra den. För att uppnå denna metodik är en utgångspunkt att 

föräldern först acceptera sig själv, accepterar sina negativa och positiva sidor och vad de verkligen 
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känner. Alla människor måste få känna att accepterade precis som de är. Inte förrän då kan hon 

bli frigjord och komma loss och börja tänka på hur hon vill ändra sig själv.  

 

 Känslan att vara accepterad är som god jord. Den låter den lilla plantan växa

 till den vackra blomman som fröet har förmåga att bli… Den jord som de

 flesta föräldrarna ger sina ungar som grogrund är tung av värderingar, 

 fördömande kritik, moralpredikan, förmaningar och befallningar. 

 Allt sådant uttrycker att barnet inte accepteras som de är (s. 37 & 38) 

 

Avgörandet i metodiken är att föräldrarna ska bli medvetna om hur de talar med sitt barn, om 

de är dömande moraliserande eller accepterande, lika så gäller lyssnandet. I ett aktivt 

lyssnande försöker lyssnaren förstå vad som den talande känner och vad budskapet är och 

sedan bekräfta vilket leder till att samtalet och relationen stärks. Aktivt lyssnade är en metod 

för att få barnen att finna sina egna lösningar på sina problem. 

3. Metodbeskrivning 
Jag har valt att använda mig av livsberättelsemetoden2, eftersom jag inte är ute efter att få en 

generell sanning av yrkets professionalism passar denna metod mitt syfte bra. Det jag söker är att 

få en individs perspektiv på professionalism inom i förskolläraryrket Detta innebär att jag 

kommer att göra en kvalitativstudie3. 

 

”En livsberättelse är, mycket enkelt uttryckt, den berättelse som en person berättar om sitt liv 

eller valda aspekter av sitt liv” (Johansson 2005:23). 

3. 1 Livsberättelse 
Enligt Johansson (2005) är vi berättare och detta beror på att vi hela tiden berättar små historier 

om vad vi gjort, vad som hänt och/eller vad någon har sagt. Detta är en del av vårt vardagliga 

prat och en av de tidigaste sätt vi lär oss kommunicera på. Det är så vi förmedlar och visar 

omvärlden våra erfarenheter, våra åsikter och värderingar. Författaren hävdar att under de senaste 

årtiondena har berättelsen och berättandet utvecklats och fältet för användandet inom forskning 

ökat och kallas för narrativa studier eller berättelseforskning. Lieblich et al (1998) menar att 

livsberättelse är en passande metod att använda om tanken är att lära sig om sociala fenomen eller 

 
2 Efter att jag deltagit i Lalexa – projektet vid Karlstad Universitet. 
3 Kvalitativ som avser beskaffenhet, egenskaper el. inre värde (Bonniers svenska ordbok 2006). Det jag vill 
förtydliga och förmedla är det inre värde (en persons tankar och upplevelser) som jag anser att en livsberättelse 
har. 
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en utvald individs personlighet och unika upplevelse. Livsberättelsen ger en förståelse för den 

aktuella livsstilen, historia och kultur. Men att det även kräver att intervjuaren är insatt i det 

centrala samtals område, samt vara en god lyssnare. Mishler (1999) hävdar att man bör 

genomföra två interjuver. Denna uppsats bygger på en livsberättelseintervju som bestod av två 

intervjuer vid två skilda tillfällen. Intervjuerna har sedan noggrant transkriberats för att möjliggöra 

tolkning och analys av materialet. Mishler (1999) belyser även det faktum att relationen mellan 

den som interjuvar och blir intervjuad blir mindre spänd och samtalen styrs främst av den som 

berättar sin livsberättelse. Johansson (2005) förespråkar att denna metod, där intervjun till stor del 

är ostrukturerad, bidrar till att den som ska berätta sin livsberättelse får ett större utrymme för 

spontanitet. 

 

Pérez Prieto (2007) anser att meningen med en livsberättelse är att sätta berättaren och 

berättelsen i centrum och att det svåra kan vara att ta berättelsen på allvar. Pérez Prieto hävdar att 

en viktig del i metoden är ”den noggranna analysen av intervjusamtalen och av den gemensamma 

berättelsekonstruktion som äger rum, samt det kritiska lyssnandet av vår egen roll som 

intervjuare, av våra frågor, kommentarer och nickande, men också av den inramning vi gett 

intervjuerna” (s. 291). 

3. 2 Genomförande 
När jag bestämde mig för att använda mig av livsberättelseintervju hade jag redan en tanke om 

vem jag önskade skulle vilja delta. Min önskan grundade sig i att jag haft kontakt med henne i 

yrkessammanhang och därefter haft henne som förebild. Jag kontaktade Lena4 via telefon där jag 

berättade att jag skulle börja skriva på mitt examensarbete och använda denna metod. Efter några 

frågor bestämde sig Lena för att delta och uttryckte önskemål om lite information om det som vi 

skulle samtala om. Jag skrev ner några punkter i ett brev (se bilaga 1) och skickade till henne. 

Kvale (1997) påpekar att istället för en rad frågor kan man använda sig av olika teman och att 

detta leder till att samtalet blir just mer spontant i likhet med Johansson (2005). Jag har använt 

mig av fem huvudteman; individ, yrke, arbetslag, syn på barn och styrdokument5. 

Några dagar senare ringde jag henne och vi gjorde upp tid och plats för mötet. Min tanke var att 

vi skulle träffas i personalrummet på hennes arbetsplats, men sedan bestämdes det att vi skulle 

träffas hemma hos mig detta för att kunna genomföra samtalet utan att bli störda, detta var 

hennes önskan och nu efteråt tycker jag att hon hade alldeles rätt. Enligt Kvale (1997) ska den 

som intervjuar försöka få stämningen att vara avslappnad så att den utfrågade känner sig trygg 
 

4 Namnet är fingerat; se vidare i avsnitt 3. 3 Etiska övervägande 
5 Se vidare i bilaga 1 
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och på så vis optimera intervjuns genomförande. Eftersom Lena önskade att vi skulle mötas 

hemma hos mig tror jag att hon upplevde sig trygg och avslappnad på denna plats även om den 

inte var neutral. 

 

Så en eftermiddag efter avslutad arbetsdag kom Lena hem till mig och vi satte oss ner i soffan där 

jag gjort i ordning så vi kunde dricka en varsin kopp te. Valde att göra detta av två anledningar, 

den ena var att vi skulle känna oss avslappnade och att jag kände att Lena troligen var lite trött 

efter en hel dags arbete och att detta skulle få henne att koppla bort tankarna från arbetet. Vi 

satte på oss ”myggorna” som tillhörde diktafonen och sedan genomförde vi vårt samtal som tog 

drygt en timme. Lena önskade att få en kopia av utskriften för att se om hon ville ändra eller 

komplettera något.  

 

När jag skrivit ut samtalet skrev jag även ett nytt brev (se bilaga 2) där jag tog upp vilka delar som 

jag ville prata om vid den uppföljande intervjun. Jag åkte till Lenas arbetsplats, och lämnade 

utskriften samt brevet. Jag väntade några dagar och ringde sedan upp Lena och då bokade vi en 

tid för vårt uppföljningsmöte, som även denna gång skulle utföras hemma hos mig. Vid detta 

samtal fick jag intrycket av att Lena hade mycket att göra och kände av tidspressen, men gärna 

ville hjälpa mig att få mötet avklarat så jag kunde gå vidare i mitt arbete med examensarbetet. 

Som nämnts tidigare anser Mishler (1999) att det bör med denna metod genomföras två 

intervjuer, minst, eftersom intervjun är situationsbunden ökar chanserna att få ta del av hela 

berättelsen om flera möten äger rum.  

 

Andra mötet ägde rum en fredagseftermiddag och vi satt vid mitt köksbort. Lena uttryckte att 

hon var en aning trött efter arbetsdagen, men efter en liten stund vid mitt köksbord upplevde jag 

att hon slappnade av och att tröttheten försvann. Denna gång hade jag inte kokat te då vi kommit 

överens om att mötet skulle vara ca 30 minuter, detta blev då inte fallet för när vi avslutade 

inspelningen hade samtalet varat i knappt en timme. Jag tackade Lena som denna gång avböjde 

att få ta del av utskriften. Lena uttryckte sin förväntan över att få ta del av mitt examensarbete 

och jag lovade att skicka henne en kopia.  

3. 3 Trovärdighet 
Enligt Kvale (1997) samt Johansson (2005) är det inte brukligt att man diskuterar validitet och 

realitet i samband med en kvalitativ studie. Däremot bör man överväga dess trovärdighet. Mishler 

(1999) hävdar att som forskaren ska fundera på och ta hänsyn till är att sanningen möter 

händelserna objektivt tillskillnad från trovärdigheten som bemöts subjektivt. Detta innebär att jag 
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inte söker efter att generalisera, utan fokusera på Lenas berättelse och vad hon förmedlar. Det är 

viktigt att ha ett så objektivt förhållningssätt till materialet som möjligt för att inte förvanskning 

skall ske. Lena är en av mina förebilder och det kan eventuellt ha påverkat våra samtal samt min 

tolkning av dessa.  

3. 4 Etiska övervägande  
Enligt det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) finns det två krav som 

forskning ska uppfylla (se Internetreferens 4). Det ena är forskningskravet, vilket innebär att 

forskningen skall vara väsentlig samt av hög kvalité. Jag anser att detta krav är uppfyllt eftersom 

blivande, verksamma lärare samt föräldrar kan finna denna studie relevant. 

 

Det andra är individskyddskravet vilket i sig innehåller fyra allmänna krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet fastslår att den 

deltagande har rätt till information om syftet med projektet. Deltagaren skall även få vetskap om 

när och vart materialet publiceras. Samtyckeskravet innebär att deltagare ska veta om att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan, utan påtryckningar. 

Konfidentialitetskravet innefattar att alla uppgifter som kan bidra till att deltagarna kan 

identifieras ska avrapporteras så att detta är omöjligt. Materialet får inte användas i andra syften, 

vilket regleras i nyttjandekravet. HSFR rekommenderar att man även ger deltagarn tillfälle att gå 

igenom känsligt material.  

 

Dessa krav har jag under hela arbetets gång haft i mina tankar. Jag informerade Lena muntligt 

samt skriftligt om vad våra samtal skulle användas för och dess syfte. Samt att deltagande var 

frivilligt och att hon när som helt kunde avbryta utan förklaring. Då jag använde mig av diktafon 

var jag särskilt medveten om att materialet skulle avidentifieras redan vid utskriften och sedan 

radera inspelningen, vilket jag även samtalade om med Lena. HSFR: s rekommendation om att ge 

deltaganden tillfälle till att gå igenom känsligt material ansåg jag var mycket viktig eftersom Lenas 

livsberättelse utgör majoriteten av mitt examensarbete. Hon läste igenom utskriften från första 

samtalet och var tillfreds med min avidentifiering och avböjde att ta del av andra utskriften. 
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4 Resultatredovisning 
När båda intervjuerna var utskrivna bestod de av 16 data skrivna A4 sidor. Då jag vill att de som 

läser denna uppsats ska ha möjlighet att själva bedöma trovärdigheten har jag valt att i enlighet 

med Lieblich et al (1998) använda mig av många citat.  

 

Enligt Pérez Prieto (2006) bygger alltid utskrift av det inspelade materialet på utskrivarens 

tolkningar och därför kan det vara en god ide att använda sig av markeringar för att tydliggöra 

samtalets atmosfär. Jag kommer alltså att använda mig av Pérez Prietos transkriptions nyckel;  

.. = Korta pauser 

… = Längre pauser 

(..) = Utelämnad text 

Versaler = kraftigare betoningar 

Kursiv = intervjupersonen citerar någon annan 

[ ] = Mina inskjutna kommentarer eller ord för att göra utsagan begriplig. 

4. 1 Bondungen6

Lena växte upp på en bondgård i en liten by nära en bruksort tillsammans med sin mamma, 

pappa och en yngre bror på 50-talet. I samma hus bodde även hennes farmor och farfar, men 

med eget hushåll. När Lena tänker tillbaka på sin barndom minns hon den som mycket positiv 

och att den givit henne mycket kunskap som hon kunnat använda sig av i yrket som förskollärare. 

Hon minns hur hon och hennes bror ständigt var osams. 

 

 L: Jag har en bror som är tre år yngre än vad jag mm .. det är lite skojigt att tänka 

 på min barndom med min bror på sätt och vis för vi var ALLTID osams [skratt 

 även från M] de enda gånger vi var sams var väl de gånger vi skulle vara emot 

 mamma eller pappa då kunde vi enas jaa 

 M: Mmm 

 L: Ibland undra jag .. jag kommer ihåg att jag till och med som barn undrade ”HUR 

 står mamma och pappa ut” så osams var vi. Men det har lärt mig mycket också 

 även för mitt yrke tycker jag för jag kommer ihåg så mycket från min barndom”. 

 

 
6 Väljer hädanefter överskrift utifrån de nedskrivna samtalen för att ge examensarbetet en personligare prägel, 
som jag anser spelar en central roll utifrån mitt val av metod; livsberättelse. Det är vanligt med liknande 
tillvägagångssätt se ex Pérez Prieto (2006). 
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Lena stoppar mig när jag vill gå vidare i samtalet och först efteråt förstod jag hur viktigt det var 

för henne att få möjlighet att delge mig en större del av sin uppväxt. Jag tolkar detta som att hon 

anser att följande utdrag av samtalet präglat hennes barndom och i hennes fortsatta liv. 

 

 M: Hur var skoltiden då? 

 L: … Ja jag vill säga en annan sak först också .. om min barndom som jag inte 

 förstod förrän jag blev vuxen hur viktig och rik den var för mig egentligen ... det 

 här är viktigt att jag får säga för 

 M: Jaa 

 L: Å va bondunge när jag var barn det var låg status … fick aldrig semester så som 

 de andra barnen som hade föräldrar som jobbade på fabrik och så … ehh men jag 

 tror jag har en OTROLIGT rik barndom .. både när det gäller förmåga att få skapa 

 friheten som det innebär faror som det innebär och vara uppvuxen på en bondgård 

 .. ta del av allt .. all kunskap som man måste ha för att driva ett jordbruk .. fast jag 

 behövde ALDRIG jobba det var väldigt viktigt att få hjälpa till .. få veta hur det 

 fungerade att leva .. ta ur skogen ur sjön .. ja jag tycker jag en FÖRBASKAT 

 mycket kunskap med mig och väldigt många händelser och roliga saker som .. som 

 jag har nytta av än. 

 M: Hur har detta påverkat dig? 

 L: Det har på verkat mig alldeles otroligt mycket .. och jag tycker väldigt mycket 

 om att berätta för barnen .. och gärna från mitt liv det är MYCKET som jag har 

 berättat för barnen ur mitt egna liv. 

 

Lena gick sex år i folkskola, fyra år i realskolan och tre år på gymnasiet. Innan Lena kunde söka 

till förskollärarutbildningen var hon tvungen att genomför spädbarnspraktik samt praktik på en 

institution. Men Lena arbetade även sex månader på en skola med en första klass innan hon 

började sin utbildning till förskollärare som på den tiden tog två år. Under sin karriär har hon 

arbetat som förskollärare samt föreståndare på olika förskolor och är än i dag verksam som 

förskollärare. Lena är gift sedan många år tillbaka och har en son som är född i början av 1980-

talet. 

4. 2 ALLA har vi samma uppdrag 
Lena anser att Lpfö 98 är ett mycket värdefullt dokument som hennes yrke har som grund. 

Vidare anser även Lena att Lpfö 98 reglerar den kunskap som man kan begära att återfinna hos 

en förskollärare i jämförelse med andra yrkeskategorier inom förskolan. Våra samtal innehöll inte 
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så mycket konkret om Lpfö 98. Jag vågar påstå att vår gemensamma syn var/är den att Lpfö 98 

är en självklar del i förskolläraryrket, då vi har diskuterat det vid tidigare tillfällen som inte kan 

kopplas till den genomförda livsberättelsen, vilket gjorde att vår fokus istället var riktad mot hur 

hon arbetar för att uppfylla de satta målen7. 

 L: Jag tror att föräldrarna upptäcker ganska SNABBT .. faktiskt hur vi jobbar och 

 tycker det är bra ... dom vet att vi är MED deras barn och att vi försöker se 

 VARENDA unge och göra det bästa för dom och de vet också att vi inte är 

 DÖMANDE på något sätt .. när det händer tokigheter utan att det är … 

 M: Jag har ju läst läroplanen många gånger .. och haft med den i olika skolarbeten 

 .. och när jag jobbade hos er DÅ klaffa det för mig vad läroplanen handlar om 

 [skratt/fniss från L] för den blev så tydlig för mig vad NI JOBBAR med 

 L. För läroplanen är ju jättebra att vi har en EGEN läroplan nu för DÄR STÅR 

 DET JU hur vad det är för uppdrag vi har 

 M: Jaa 

 L: Och ALLA vi har samma uppdrag”  

 

Senare i samtalet frågade jag varför personalen inom förskolan bör ha adekvat utbildning. Lena 

reagerade tämligen starkt och jag upplevde att hon förvånades av denna fråga kunde ställas av 

mig, då hon vet min åsikt i denna fråga. 

 

 M: Varför tycker du att … man ska ha utbildad personal i förskolan? 

 L: Varför? [verkar förvånad av frågan] för det FÖRSTA så skulle det nog kännas 

 fruktansvärt å få dom kraven på sig som läroplanen ställer och inte ha .. utan att ha 

 någon utbildning i bakfickan .. tror jag det är svårt .. och dessutom tycker jag inte 

 att man kan ställa dom kraven på outbildad personal tycker jag .. det som står där 

 om man inte fått en utbildning .. å alltså så viktig som den här åldern är var och en 

 tycker väl att [Maris telefonen ringer, svarar ej] att den åldern som man jobbar med 

 är viktig .. men HÄR LÄGGS GRUNDERNA för resten av livet .. det finns ingen 

 period i livet som det händer så mycket under så kort tid 

 M: Mmm 

 L: Från det att man föds till det att man är fem sex år .. det är OTROLIGT VAD 

 MYCKET SOM HÄNDER egentligen och då inte fått kunskaper om hur man 

 
7 Eftersom Lenas uppdrag utgår från Lpfö 98 och hon är starkt medveten om detta bli resultatet att hennes 
handlingar och tankar är genomsyrade av läroplan, vilket i sin tur gjorde att samtalet istället handlade om 
konkreta handlingar som kopplades till läroplanen. 
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 bäst ska tillgodose barnens behov eller förmåga till utveckling .. det är ju 

 FÖRSKRÄCKLIGT i så fall .. man SKA HA DEN KUNSKAPEN 

 

Förskolläraren skall utgå från läroplanen i sitt arbete och det är självklart för Lena men det är 

också självklart att det behövs utbildning för att klara av det. Utbildning och läroplanens krav hör 

samman. Lena klargör också att hon anser att förskolläraren bör vara insatt i vilken viktig roll 

som barnets första levnadsår utgör för den fortsatta utvecklingen och att det också kan härledas 

till vikten av läroplanen och utbildningen som en förskollärare måste inneha. Campener & 

Persson (2003) skriver att en förskollärare måste ständigt reflektera över sin yrkesutövning samt 

vara positivt inställd till en ständig utveckling av sin kompetens för att på så vis säkerställa sin 

förmåga att tillgodo se de krav som beskrivs i Lpfö 98. 

4. 3 JAG ÄR ENGAGERAD 
 M: Vad är det som gjort att du valt detta yrke då? 

 L: … Jag har alltid gillat ungar mmm .. alltid och jag bara längta att det i min by .. 

 skulle bli nån som fick nåt litet barn .. så jag kunde få se efter och så blev det till 

 slut ... det kom en liten tjej och den tjejen hon … hon var väldigt speciell .. å hon 

 blev nog min lilla skyddsling och det blev hon ända upp .. som tonårig så kom hon 

 till mig när jag var vuxen 

 

Eftersom Lena är en förebild, var jag nyfiken på vad som gör och har gjort att hon behållit sitt 

intresse och inte ”tröttnat” på sitt yrke. 

 

 M: Hur kommer det sig tror ni du att du [skratt] är en sån bra förskollärare? 

 L: … Jaa .. duktig alltså .. JAG ÄR ENGAGERAD jag tycker att mitt jobb är 

 VIKTIGT DET ÄR ROLIGT jag har förmågan och .. ehh få till det ibland å DET 

 sporrar mig ju det gör mig ju inte mindre precis sen blir det ju misslyckanden 

 ibland men jag behöver ALDRIG va rädd för att få kritik från mitt arbetslag utan 

 då STÖTTAR man varandra när det blir missar för det blir missar för det blir det 

 .. man har dagar som det bara inte går men ingenting fungerar kanske men .. å då 

 blir det pannkaka 

 M: Jaa 

 L: ..Men nej .. JAG har ett engagemang fast jag är så gammal det är inte många som 

 i min ålder som tycker att jobbet är jätte roligt längre .. men det gör jag JAG tycker 
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 det är JÄTTEKUL och jag har sett en utmaning måste jag säga .. jag har nog alltid 

 sugit till mig de här ungarna som har haft det framförallt socialt jobbigt så  

 

Lena har alltid tyckt om att ha barn omkring sig. Hon har alltid sett barn som något värdefullt 

och hon har alltid engagerat sig i barnen i hennes närvaro. Tankar som att barn behöver stöd 

och att omvärlden har ett ansvar att guida barnen fanns tidigt och är fortfarande aktuellt varje 

dag i hennes arbete. Hon tycker fortfarande att det är roligt att arbeta som förskollärare trots att 

hon har varit aktiv inom yrket i många år och det tycker jag är ett starkt bevis på att hennes 

engagemang är äkta. Det gör att jag känner ett hopp om att det är möjligt att ständigt utvecklas 

inom yrket och att det är möjligt att fortfarande efter många år ha kvar den glöd som jag känner 

i dag. 

 

 L: Mmm..ehh.. professionell det är jag när jag om jag tänker på tillfällen när man 

 har kontakt med föräldrar.. i den kontakten är det VÄLDIGT VIKTIGT att jag är 

 professionell å då blandar jag INTE in mig själv mer än jag måste och om mitt 

 privatliv och vad jag tycket och tänker så mycket .. kanske plockar ur föräldern och 

 får föräldern att berätta utan att jag kommer med så mycket själv .. det är föräldern 

 som ska prata och jag ställer frågor 

 M: Jaa .. å till barnen 

 L: Till barnen där är det ju samma ska det ÄR ju barnen som jag sak se det är 

 INTE mitt liv som ska vara huvudfokus utan det är BARNAS liv .. sen att man 

 som privatperson kommer in .. jag är ju en person och det måste jag ju få va tycker 

 jag också annars tror jag inte att jag är så värst rolig att ha att göra med [skratt]. 

 

Lena påtalar här några av de saker som jag anser som väldigt viktiga relaterat till utövandet av 

yrket på ett professionellt sätt. Förskolläraren skall finnas där både för barnet samt dess 

vårdnadshavaren. Genom att lägga fokus på barnet eller vårdnadshavaren uppstår den mest 

givande situationen för barnet eller vårdnadshavaren och det är, enligt Lena vad en förskollärare 

skall ha som sitt yttersta mål.. Men precis som Lena säger i sin livsberättelse måste det även vara 

möjligt att ta med sina egna tankar och känslor i arbetet men det är då viktigt att veta när och hur 

de skall användas. Det är att vara professionell i sin yrkesutövning. Även Hector (1985) påtalar att 

förskolläraren skall fungera som ett stöd åt både barnet och vårdnadshavaren och att detta skall 

genomföras med barnet i centrum. Wallskog (1999) tar också upp att en professionell 
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förskollärare skall kunna skapa förtroende med barn och vårdnadshavare för att sedan kunna 

skapa de bästa förutsättningarna för det aktuella barnet. 

 

 L: Jag tror att föräldrarna upptäcker ganska SNABBT .. faktiskt hur vi jobbar och 

 tycker det är bra .. dom vet att vi är MED deras barn och att vi försöker se 

 VARENDA unge och göra det bästa för dom och det vet också att vi inte är 

 DÖMANDE på något sätt .. när det händer tokigheter 

4. 4 Aktivt föräldraskap 
 L: Vi tar ansvar för det som händer och man hinner ju inte att vara med överallt 

 och se allt men det .. jag tycker att man som personal är .. har en funktion som är 

 att en väldigt viktig funktions som är att HJÄLPA BARN ATT TOLKA och hjälpa 

 barn att få fram det dom vill säga så de ges möjlighet att få säga och att vi med .. 

 våra ord så att de får fram det de vill säga .. inte lägga någon värdering i det dom 

 säger utan bara få fram DET är jätte viktigt precis lika viktigt som för vuxna men 

 barn har inte den förmågan som vi vuxna att talat om varför det blev si eller så där 

 har man en JÄTTE viktig funktion 

 M: ... Viktigt att man KAN tona in barnen vad det är de försöker säga? 

 L: ... Jag tycker det är så fantastiskt att om ett litet barn ramlar och slår sig .. så om 

 man tar upp och liksom tröstar och så där och säger det går över så fortsätter 

 skriket ofta men om man tar upp det och säger ”jag såg att du ramla och jag såg att 

 du slog i knäet och det gör ont så du gråter” då vet barnen att HON HAR 

 FATTAT nu behöver jag inte gråta längre 

 M: Det är ju att bekräfta känslan 

 L: Och har jag inte fattat rätt så fortsätter barnet att gråta [skratt från M & L] det är 

 ganska så bra exempel på hur man ska tolka barn för att få fram det de menar .. 

 som med två barn som blir osams eller att någonting händer då får man försöka 

 med du gjorde så för att du tänkte så och då tänkte du så och så och då vet de att 

 nu har dom förstått  

 M: Barn har ju ofta svårt att förklara sig och många missförstånd uppstår 

 L: Mmm det här har jag inte hittat på SJÄLV utan jag har gått kurs [skratt L & M] 

 jag gick en kurs innan jag fick min son och jag tyckte den var så bra att jag gick en 

 till efter att han föddes och den hette Aktivt Föräldraskap 

 M: Så det var en föräldrakurs 
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 L: Ja faktiskt han hette Thomas Gordon och har då skrivit denna kursen den är 

 fortfarande aktuell tycker jag  har använt den ända sen då  BÅDE på barn och på 

 vuxna .. mycket bra 

 

Lenas uttalande visar på att hennes intresse för barn och hur man bäst kan kommunicera med 

dem är äkta. Hon har ökat sin kunskap genom att på egen hand studerat Thomas Gordon.  

Hon försöker bekräfta barnet och på så vis stötta barnet i den aktuella situationen så att barnet 

skall kunna gå vidare fortare eller känna trygghet i att en vuxen har förstått hur han/hon känner 

eller upplever situationen och/eller känslorna.  Hon är medveten om att vuxna och barn inte har 

samma förmåga att förmedla med ord vad de verkligen menar och hon utformar sitt pedagogiska 

arbete med den kunskapen som utgångspunkt. Även Lökken, Haugen & Röthle (2006) beskriver 

hur värdefullt det är att en förskollärare har förmågan att hjälpa barnet att tolka sin omvärld. För 

att detta skall kunna genomföras på bästa sätt bör förskollärarens förmåga till inlevelse och 

kreativt tänkande vara hög. 

4. 5 Arbetslaget 
 L: I arbetslaget så .. vi vet ju vart vi vill NÅ med ett barn och vi kollar ju att vi 

 tolkar barnen på rätt sätt så vi ser samma saker och sen så diskuterar vi oss fram 

 och kommer överens om vad det är som .. som är problemet om det är ett 

 problem å hur man kan åtgärda det … GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR kan man 

 säga sen är vi olika personligheter jag är en för mig och dom andra är var och en 

 för sig och sen hur man kommer fram till det här målet .. målet har vi ju 

 genensamt det är ju individuellt för jag kan aldrig bli en annan .. jobbet blir inte 

 roligt om jag ska jobba efter hur en annan har sagt gör så gör så gör så  

 M: Nää 

 L: Utan.. det är ju det som kan ge en mycket om man kan tänka ut att jag prövar 

 nog det här och det funkar .. det är utvecklande så tycker jag. 

 M: Men kan ni .. finns det en slags debatt mellan er så ..om någon gör något som 

 ni tycker är fel? 

 L: Ja det MÅSTE det ju göra .. vi måste vara öppna mot varann alltså .. och det är 

 … det är ju ingen av oss som tycker oj tror du att du kan så väldigt mycket det är 

 ju inte så utan vi släpper FRAM varandra och tar hjälp av varandra vi har ett gott 

 klimat 

 M: Ja för det klimatet måste ju påverka barngruppen .. dom känner ju av er  
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 L: Ja det är klart .. å sen när du har varit hos oss  har du väl också sätt att  .. (Lena 

 pustar, jag tolkar det som att hon är trött på att förklara saker hon anser är 

 självklara] vi är där barnen är vi vuxna är inte på samma ställe8 [skratt]. 

 

Ett bra arbetslag skapar i sin tur ett gott klimat runtomkring och det känns garanterat av både av 

barnen i verksamheten samt dess vårdnadshavare. Ett gott arbetsklimat ökar säkerligen chanserna 

till god kommunikation inom arbetslaget samt med barnen och vårdnadshavare. Problem som 

kan uppstå kan lösas snabbare i och med det. Löwenborg & Gìslason (2002) samt Wallskog 

(1999) lägger stor vikt vid att arbetslaget skall fungera som ett forum för diskussion, reflektion 

och utveckling. Arbetslaget skall kontinuerligt föra en kommunikation för utan det kan inte 

arbetslaget fungera tillfredsställande eller professionellt.  

 
 M: Jag tänkte på arbetslaget.. diskuterar ni nått om hur ni ska förhålla er till yrket 

 liksom 

 L: .. inte hur vi ska förhålla oss till yrket det kan jag inte säga att vi gjort så VÄRST 

 mycket .. men rent allmänt så diskuterar vi ju varje barn å en del barn diskuterar vi 

 ju FÖRFÄRLIGT mycket om och försöker komma fram till ett ställningstagande 

 om hur vi ska AGERA .. där är vi ju som jag sa förra gången lite olika men vi är 

 generösa mot varandra å tar till oss om någon har en bra idé .. det är INGEN 

 maktkamp.. det är ju ett bra klimat och vi säger vi testar så far vi se man VÅGAR i 

 mitt arbetslag .. 

 

Lena fortsätter med att berättar om hur arbetslaget förändrats under de senare åren, och hur det 

påverkats av en ny kollega. Samt hur de lyfter fram varandras positiva och starka sidor utan att 

själva behöva framhäva sina. Jag tror att det kan kopplas samman med kollegornas självkänsla 

samt sociala kompetens. Är man trygg i sin yrkesroll behöver man inte framhäva sig själv för att 

stärka sin självkänsla. Och har gruppdeltagarna den sociala kompetens som krävs för att effektivt 

kunna arbeta i grupp leder detta till gott samarbete inom arbetslaget. 

 

 L: Men vi hade så klara ..ehh bitar i jobbat som .. vi var olika alla tre men 

 kompletterade varandra .. och jag hade det sociala den sociala biten [M: s 

 hemtelefon ringer, svara ej] det var ju samarbetet mellan skolan och och med de 

 
8 Lena beskriver att personalen under dagen är utspridda i lokalerna och befinner sig i de olika rummen där 
barnen befinner sig. 
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 barnen som kanske behövde lite extra .. Maj-Britt9 hade mycket av det 

pedagogiska  en OTROLIG pedagog alltså en ledstjärna ska jag tala om och Susanne10 den är 

 schemaläggaren praktikern snabba som liksom kan lösa saker snabbt som tusan 

 och som har ett sifferminne [skrattar] så vi har haft olika bitar som vi haft lättast 

 för så och då har den tagit det .. vi låtit varandra ta det man tyckt varit roligt och 

 bäst på .. huvudansvaret då .. och det funkade jättebra ..dessutom för göra dom 

 sakerna som man liksom delade upp arbetsmässigt men även när det gäller att göra 

 saker med barnen .. roliga saker att man gör det man själv tyckt varit roligast och 

 för där har vi också haft olika bita så som musik slöjd ja allt sånt .. vi har liksom 

 släppt fram varandra och sagt vad bra du gjorde det där gud va bra ja så har vi gjort .. 

 JÄTTESKÖNT arbetsklimat alltså 

 

Arbetslaget är mycket betydelsefullt för Lena. Hon ser det som en förutsättning för att kunna 

genomföra sitt arbete på bästa sätt. Arbetslaget är en energi och inspirations källa samtidigt som 

den ger möjlighet till att vädra känslor och eventuella problem som kan uppstå både i arbetslaget 

som i barngruppen. Ett bra fungerande arbetslag är grunden för att arbetet som skall utföras 

genomförs på bästa sätt. Lena preciserar det väldigt bra då hon talar om att alla i arbetslaget inte 

är lika duktiga på samma saker men att det gör att de i stället kompletterar varandra. Man hjälper 

och stöttar varandra för att på så sätt uppnå det som är bäst för barnen samt för arbetslagets 

utveckling i positiv riktning. Detta anser jag som extra viktigt då förskollärare arbetar med 

levande ting – barn.  

4. 6 Historien om den döda ekorren 
Inför vårt andra möte skrev jag ytterliggare ett brev (bilaga 2) där jag bad om att Lena beskrev en 

”vanlig” dag på arbetet, på situationer som uppstått i verksamheten. En av dessa situationer 

inkluderade en död ekorre som en kollega funnit längst vägen till jobbet. Jag anser att denna 

berättelse (se nedan) påvisar allt det som Lena berättat om hur hon och hennes kollegor arbetar. 

Den förtydligar och levandegör det arbetsklimat som Lena talar om, samt hur hon ständigt 

reflekterar över Lpfö 98. 

 
 L: I fredags var det jag som skulle ha samling men då så kom Susanne du jag 

 har något här ute som jag har tagit hand om jag hitta en precis överkörd 

 ekorre å den är så fin sa hon .. den var död då .. ”är det makabert att ta med 

 
9 Namnet är fingerat. 
10 Namnet är fingerat. 
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 den på samlingen ”nää sa jag .. jag tar mitt sen så tar vi den” men då sa Susanne 

 vad ska vi prata OM .. döden eller vad ska vi göra jag sa att ”kan vi inte bara 

 visa å berätta vad du har hittat på vägen” för det blir ju ALLTID prat .. ÅÅÅ 

 DET blev SÅ lyckat .. för det första så tyckte de  åå vad synd åå vá fin den är .. 

 är den död och ena ögat var öppet å det rann lite blod ur munnen å de ville titta 

 på undersidan .. men sen så vande de sig vid att det låg en död ekorre där då 

 undrade de hur den hade dött å vem som hade kört på den å varför den var död 

 åå .. så skulle vi sjunga något å då frågade Susanne är det en sång vi alla kan 

 eller bara du då sa flickan att det bara var hon som kunde å så ställde hon sig 

 upp och började hitta på å att sjunga en sång om den stackars döda ekorren som 

 (Lena sjunger)  det var VÄLDIGT vackert .. sedan tog Susanne med sig 

 storgruppen upp i skogen där de begravde den .. barnen hade blivit lite frågande 

 för det var lite svårt att gräva så de hade stoppat in den i ett hål med huvudet 

 före [L & M skrattar] .. känslobearbetning .. hur kroppen fungerar… hur 

 fungerar det praktiskt när något dör.. får in en VÄLDANS massa 

 

Förskolan skall bland annat enligt Lpfö 98 arbeta för att utveckla barnens förmåga till att använda 

sin fantasi, empati för omvärlden, ansvarskänsla samt handlingskraft. Allt detta kunde 

genomföras i den beskrivna situationen. Fantasin användes då barnen funderade över vad hade 

hänt den döda ekorren. Frågan varför uppstod hos barnen. Omsorg, ansvar och handlingskraft  

uppstod bland barnen då ekorren skulle få sin grav samt den sång som sjöngs.   
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5. Sammanfattande diskussion 
Den genomgångna litteraturen överensstämmer till största delen med varandra. Det som skiljer 

de olika författarnas verk och åsikter åt är inte den egentliga synen på vad en förskollärare bör 

kunna eller sträva efter utan att de har värderat samt framhåller olika delar med förskoleyrket i 

skiftande utsträckning. Arbetslaget beskrivs som mycket värdefullt. Det ses som ett forum för 

den aktive förskollärare och dess arbetskollegor som skall användas med syfte för reflektion, 

diskussion samt utvecklande av kompetens. Ett bra fungerande arbetslag ger positiv verkan på 

barngruppen samt möjligheten till en bra kommunikation med vårdnadshavare. Även Lena 

påtalar vikten av att ha arbetskollegor i verksamheten som har samma strävan och ambition att 

ständigt utvecklas och hjälpa varandra i de situationer som kan uppstå varje dag.  

 

Livsberättelsen samt litteraturen diskuterar att en förskollärare måste ha god förmåga att kunna 

tolka, förmedla samt bekräfta det som barn säger eller dess beteende. Barn och vuxna har olika 

sätt att kommunicera och det är grunden att utgå ifrån. Lena refererar till stor del till Thomas 

Gordon och anser att en av de viktiga delarna är att kunna tolka barnets kommunikation (aktivt 

lyssnande) för att då visa barnet att den vuxna har förstått vad det handlar om. Övrig litteratur 

beskriver tolknings delen som värdefull men lägger också stor vikt vid förskollärarens förmåga att 

skapa relationer och förtroende till barn samt vårdnadshavare. Vidare hävdar Lena (och jag 

instämmer) att förskolläraren bör ha stor kunskap i samt ständigt utvecklas i psykologi och 

metodik ur ett pedagogiskt perspektiv 

 

Styrdokumentet Lpfö 98 ses som en ledstjärna av den litteratur som bearbetas och även i 

livsberättelsen. Förskollärarens yrkesverksamhet skall utgå från Lpfö 98. Det är den som styr 

arbetets utformning. Lpfö 98 kan inte under några förhållanden uteslutas eller bortses från. 

 

Jag anser i likhet med Lena och litteraturen att en professionell förskollärare är medveten om det 

uppdrag som yrket innebär och vilka styrdokument som finns. Genom att sträva mot samt 

uppfylla dessa krav är förskolläraren professionell i sitt agerande. I livsberättelsen med Lena 

framhölls dessutom kontakten med vårdnadshavare samt förhållningssättet med barnet i fokus 

som kärnan i för ett professionellt arbetssätt. 

 

Metoden som används i uppsatsen – livsberättelse kan ses både ur en positiv synvinkel såväl som 

en negativ. Det som upplevdes som positivt med denna metod är att det fanns tid för den 



Examensarbete 2008 
Inriktning: Hinder och Möjligheter för lärandet 
Mari Jonsson 

 

intervjuade parten att verklig få uttrycka sina tankar under intervjuns gång då 

livsberättelsemetoden utgår från minst två träffar. Lena hade möjlighet att till mycket stor del fritt 

framföra sina tankar och åsikter. Det som upplevt som negativt var att denna metod var helt ny 

för mig, och detta kanske har påverkat hur samtalen utvecklade sig. Under den Lalexa kurs som 

introducerade mig för denna metod, fick jag lite instruktioner om vad som var bra att tänka på 

under samtalen med Lena. Ett av dessa råd var att inte ställa frågor utan istället be Lena att 

berätta om X. Under våra samtal glömde jag bort dessa instruktioner. Lena är som en ledstjärna 

för mig och inspirerar mig till hur en förskollärare bör vara och detta kan ha påverkat min 

tolkning av intervjumaterialet, samt våra samtal. Jag har däremot försökt vara objektiv i mina 

tolkningar. 

 

Detta examensarbete har givit mig insikt om vilket stort ansvar jag som förskollärare har 

gentemot de barn som finns inom verksamheten. Kunskap om kommunikation, samarbete och 

pedagogik måste finnas och ständigt utvecklas framåt. Det känns som om ett äventyr skall börja 

och jag har i och med denna uppsatsen fått extra energi att ta med mig in i min nya yrkesroll. 

5. 1 Vidare forskning 

Jag har inte kunnat finna mycket forskning som bygger på livsberättelse relaterat till 

förskollärareyrket i nuläget. Mer forskning inom detta området anser jag skulle vara intressant 

samt värdefullt då förskollärare arbetar med vår framtid, våra barn. Livsberättelse är en bra metod 

att använda då det är den inre kvalitén och attityder man önskar få mer kunskap om.  
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Bilaga 1 
Hej Lena!     070830 
 
Tack för att Du ställer upp på denna livsberättelse intervjun.  
 
Det som kommer att ligga som grund för vårt samtal är Dina erfarenheter, upplevelser och 
åsikter. Vi kommer tillsammans att skapa en gemensam reflektion som kommer att bli en del 
av mitt examensarbete.  
 Jag kommer inte att formulera några frågor i förväg, utan har valt några 
områden som vi ska samtala omkring. Dessa teman är förskolläraryrket/rollen, 
styrdokumenten, arbetslag och synen på barn. Jag vill ta del av Din syn på dessa teman och 
hur Du förhåller dig professionell till de olika teman och hur Ditt perspektiv möjligtvis har 
förändrats under Dina verksamma år. En liten del av samtalet kommer att fokusera på Dig 
som individ, för att få en helhetsbild. 
 Jag kommer att använda mig av en diktafon, enbart i syfte att kunna skriva ner 
vårt samtal efteråt och på så vis kunna göra mina analyser och tolkningar. Det är enbart jag 
som kommer att ta del av hela detta intervjumaterial. Vissa utvalda delar komma att finnas 
med i mitt examensarbete, men jag försäkrar att Din identitet kommer att behandlas 
konfidentiellt jag kommer använda fingerade namn och andra igenkännande drag kommer att 
uteslutas. Du kommer att få ta del av mitt examensarbete innan den slutgiltiga kopian skickas 
in för examination.  
 
Jag vill även starkt påminna dig om att det är helt frivilligt att delta och att du har rätt att dra 
dig ur när som helst! 
 
Vår intervju är inbokad till fredagen den X. 
Om Du har frågor eller några funderingar kan Du nå mig på X eller via mejl X@hotmail.com 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Mari Jonsson
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Bifogar utskriften från intervjun, läs gärna igenom det och se om det är något du vill ändra, 
tydliggöra eller fördjupa vid vår andra och sista intervju. Du kommer att märka att jag 
behandlat materialet konfidentiellt. 
 
Jag är intresserad av att följande: 
 

– Hur skiljer du på att vara privat och professionell?  
 
– Vart går denna gräns, ge gärna konkreta förslag! 
 
– Under intervjun talades det om att tolka barn och att ta vuxenansvar. Jag tycker detta är 
mycket intressant så om du kan och vill får du gärna fördjupa och utveckla detta. 
 
– Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut, finns det hinder, svårigheter, möjligheter osv. som ofta 
återkommer? I så fall hur bemöter du dessa? (ex föräldrakontakt, andra arbetslag) 
 
- Hur gör du och dina arbetskamrater för att bibehålla er professionella nivå? 
 

Som du troligen märker ligger fokus på professionell. Hör av dig så fort du har möjlighet att 
boka en ny tid för intervju (ca 30 min)! 
 
Mvh Mari Jonsson 
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