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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how four preschool teachers experience their discretion in 

the working team and what is reinforcing and limiting factors for this. The empirical data for this 

qualitative thesis was collected through interviews with four preschool teachers working in different 

preschools in Stockholm. I used semi-structured interviews, which is characterized by open questions 

and a curios and open attitude for me as an interviewer, where I tried to follow the interviewee by asking 

follow-up questions. 

 

A phenomenological perspective has been used as a theoretical framework for this study. This has led to 

that I have looked at discretion as a phenomenon and how it is experienced and perceived in the preschool 

teachers’ lifeworlds. The empirical data were analyzed and interpreted based on a hermeneutical 

approach. The result shows that a critical factor for discretion in the working team at preschool is their 

own personal characters ability to "stand up for oneself," without being hindered by the fear to be seen 

as troublesome. To find good arguments, to give and receive feedback and be able to compromise and 

include others and have clear procedures was also perceived as reinforcement for discretion. Limiting 

for the experience of discretion could be the lack of good communication and colleagues who don’t have 

the same level of education. 
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1.  Inledning 
 

Eriksson och Larsson (2009, s. 136-153) skriver att avgörande för den psykosociala arbetsmiljön är 

människors sociala relationer i arbetet, arbetsinnehållet och organisationen. Personer som arbetar inom 

offentliga sektorn och speciellt kvinnor upplever i högre grad än andra att förutsättningarna för ett gott 

arbetsliv förändras alltmer: de upplever mer stress, större krav och mindre möjlighet att kunna påverka. 

Viktiga aspekter för psykosociala arbetsmiljön är arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Egenkontroll 

kan beskrivas som vilken grad den enskilda individen har att bestämma över upplägget av arbetet, tiden 

uppgifter ska lösas och arbetstakt. Upplevelsen av höga krav i arbetet präglar särskilt läraryrket samtidigt 

som grundskollärare är ett av de yrken som upplever sig ha minst egenkontroll i sitt arbete (Eriksson & 

Larsson, 2009, s. 136-153). Lennéer-Axelson och Thylefors (2005, s. 20) beskriver att ett väl studerat 

område i Tyskland är sambandet mellan hälsa och möjlighet till inflytande. Författarna (ibid) skriver att 

Theorell konstaterar att förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, indirekt sjukdomar för 

rörelseapparaten och vissa mag- och tarmbesvär kan ha samband med bristande beslutsutrymme i 

arbetslivet.  

 

Upplevelsen av att ha handlingsutrymme och frihet i sitt yrke är en avgörande faktor för trivsel och hälsa 

i arbetslivet. Jag anser att det är både intressant och viktigt att titta på förskollärares handlingsutrymme i 

arbetslaget, bland annat för att förskolan är ett kvinnodominerat yrke där 97 % av de utbildade 

förskollärarna år 2014 var kvinnor (Lärarförbundet, 2014). Det är också intressant då förskolors arbetslag 

har, med förskolläraren som pedagogiskt ansvarig, ett gemensamt ansvar för att skapa en god pedagogisk 

verksamhet för barnen, som är både rolig, trygg och lärorik (Skolverket, 2013). Det är tydligt i 

Läroplanen och enligt Skolverket att arbetslaget ska samarbeta för att tillsammans skapa en förskola med 

kvalité. Till exempel står det i Läroplanen för förskola 98 “Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en 

god miljö för utveckling, lek och lärande [...]” (Läroplan för förskola 98 rev 2010, s. 11). Samtidigt visar 

tidigare forskning (Ekholm & Hedin, 1993; Dolk, 2013; Arnér, 2006) att förskolor kan präglas av ett 

socialt klimat där det är svårt att påverka på grund av gamla regler och traditioner men också av lojalitet 

mot kollegor. Jag funderar kring hur detta kan påverka förskollärares upplevelse av att ha 

handlingsutrymme i sitt arbetslag. Med detta som grund ville jag göra en kvalitativ studie över hur 

handlingsutrymmet i arbetslaget upplevs av förskollärare och vad som är avgörande faktorer för detta. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv vill jag undersöka hur aspekter av 

handlingsutrymme i arbetslaget uttrycks av förskollärare i kvalitativa intervjuer.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra förskollärare upplever sitt handlingsutrymme i arbetslaget 

och vad som är förstärkande samt begränsade faktorer för detta. 

 

Frågeställning 

● Vilka aspekter upplever förskollärarna vara avgörande för deras handlingsutrymme i 

arbetslaget? 

● Vad upplevs som begränsande samt förstärkande för förskollärarnas handlingsutrymme i 

arbetslaget? 

 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt beskrivs problemområdet genom att presentera vad tidigare forskning har visat i det valda 

ämnet. Den litteratur som jag använder för att analysera mitt empiriska material men som inte är tidigare 

forskning kallar jag för referenslitteratur, detta beskrivs i avsnitt 2.2. Till sist kommer en 

begreppsdefinition av handlingsutrymme i avsnitt 2.3.  

 

2.1 Tidigare forskning 
 

För att finna tidigare forskning som är så nära mitt uppsatsämne som möjligt har jag sökt litteratur genom 

att använda SöderScholar, sökverktyget på Södertörns högskolas bibliotek men också sökverktyget 

Libris och GoogleScholar. Det tycks finnas ett kunskapsgap inom ämnet förskollärares 

handlingsutrymme i arbetslaget. Jag har funnit forskning som diskuterar förskollärares 

handlingsutrymme till viss del men där huvudfokus i forskningen är exempelvis barns inflytande i 

förskolan (Arnér, 2006). Jag har funnit några texter som diskuterar handlingsutrymmet för lärare för 

högre åldrar. Jag anser dock att förskollärares arbete i arbetslaget är så pass unikt att det inte går att förstå 

utifrån hur lärare, som oftast arbetar ensamma eller med en annan lärare och på andra premisser, upplever 
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sitt handlingsutrymme. Jag har endast valt att ta med en av dessa (Håkansson, 2004) som jag ansåg vara 

relevant för att ringa in problemområdet och förstå hur institutionalisering kan leda till minskat 

handlingsutrymme. Handlingsutrymme tycks ha studerats mer inom området för socialarbetare. Dessa 

har jag valt att inte använda då förskollärarens yrke och socialarbetarens är så pass olika att det är svårt 

att använda för att få en djupare förståelse för förskollärarens handlingsutrymme. Jag har dock valt att 

använda en definition av begreppet handlingsutrymme från en bok som beskriver just handlingsutrymme 

i socialt arbete (se avsnitt 2.3).  

 

Tidigare forskning visar att arbetslag i förskolan och skolan ofta präglas av ett socialt klimat som gör att 

det är svårt att avvika från normer och traditioner. Håkansson (2004) beskriver i sin avhandling att 

institutionalisering innebär en homogenisering och därmed en minskning av lärares handlingsutrymme. 

Detta eftersom en institution som förskolan och skolan har riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. 

En avvägning mellan de individuella hänsynstagandena och institutionens krav på till exempel 

likabehandling och bedömning måste ofta göras. Det tycks även finnas en spänning mellan individuella 

handlingar och arbetslagets normer. Ekholm och Hedin (1993) beskriver hur konflikter i relationerna 

påverkar handlingsutrymmet. Deras bok bygger på en studie som gjordes i början av åttiotalet. Jag är 

medveten om att denna studie nu är gammal och den har används med en medvetenhet om detta.  

Resultatet visar att stress hängde samman med hur kraven upplevs i relation till egna kontrollmöjligheten 

över sin arbetssituation. I arbetslag där kollegorna hade ”spända relationer” upplevde personalen att de 

hade högre krav men också mindre kontroll över arbetet (ibid. s. 148-151).  

 

En annan relationell faktor är det som Arnér (2006) beskriver som en norm som säger att det är tabu att 

kritisera kollegor, även om det handlar om att elever eller barn bemöts negativt. Detta skriver även 

Håkansson (2004) som menar att lojalitet mot kollegor kan leda till att lärare låter bli att föra fram sin 

personliga åsikt till förmån för de fastställda reglerna. Handlingsutrymmet för enskilda lärare begränsas 

alltså av hänsynstaganden till kollegor och gemensamma bestämmelser. Detta bekräftas även av Dolk 

(2013) som i sin avhandling belyser att det finns ett klimat bland pedagogerna som gör att det är svårt att 

avvika från det vanliga och bestämda utan att få ett godkännande från de andra pedagogerna. Dolk (ibid.) 

skriver också att det visade sig att pedagogerna i hennes studie tyckte att det var viktigt att ha ett 

gemensamt förhållningssätt och vara “enade utåt”, motiverat av att barn behöver regler och tydliga ramar. 

Det framkom även att utrymmet för att göra alternativa och spontana handlingar upplevdes som litet.  

Även Arnér (2006) diskuterar i sin avhandling att det finns traditioner i förskolan som handlar om att 

hålla på fastställda regler som har funnits länge. Dessa regler kan hindra pedagoger att se och låta barn 
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få göra alternativa handlingar som skulle ha varit gynnsamma för interaktionen mellan vuxna och barn 

samt barn och barn. Studien visar att det kan vara svårt att som enskild pedagog stå upp för ett 

förhållningssätt som avvek från normen, trots att detta agerande enligt pedagogen själv verkade vara 

meningsfullt och viktigt för barnen (ibid.). 

 

Vad jag har funnit så finns det ingen forskning som undersöker vad förskollärare upplever som 

förstärkande för deras handlingsutrymme i arbetslaget utan bara vilka faktorer som kan vara 

begränsande. Tidigare forskning har framförallt pekat på hur handlingsutrymme kan förstås utifrån 

observationer och intervjuer där fokus ofta har varit på förskolebarns inflytande. Denna studie vill bidra 

till kunskap genom att med ett fenomenologiskt perspektiv lyfta fram enskilda förskollärares upplevelser. 

 

2.2 Referenslitteratur 
 

Förutom den tidigare forskning som är relevant för denna uppsats vill jag kort presentera den 

referenslitteratur som jag använder mig av i analysen för att tolka mitt empiriska material. Dessa är 

Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap (2012) av Svedberg som jag har funnit 

relevant för att analysera hur konflikter och rutiner är begränsande och förstärkande för förskollärarnas 

upplevelse av handlingsutrymme. Arbetsgruppens psykologi (2005) av Lennéer-Axelson och Thylefors 

har jag använt för att analysera hur feedback kan vara förstärkande och begränsande för 

handlingsutrymmet. Wilhelmson & Döös bok Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhälle 

(2012) har varit relevant för att tolka hur kommunikation men också genusaspekter av samtals- och 

kommunikationsstilar påverkar upplevelsen av handlingsutrymme. 

 

2.3 Handlingsutrymme 
 

Ekholm och Hedin (1993, s. 38) beskriver handlingsutrymme med dessa ord ”Med handlingsutrymme 

menas vilken grad av inflytande de anställda har över sin arbetssituation”. Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008, s. 24-25) beskriver att begreppet handlingsutrymme kan beskrivas som ”Summan av 

rutiner, bedömningar och ansvaret att fatta beslut. Det är alltså inte reglerna eller avsaknaden av regler 

som är handlingsutrymmet, det är möjligheten att agera mellan regler.”. Handlingsutrymme är ett 

komplext begrepp som används i olika sammanhang och med olika betydelse. Jag menar att 

handlingsutrymme är ett icke mätbart fenomen och i denna uppsats handlar det om upplevelsen av 
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handlingsutrymme, inte det faktiska handlingsutrymmet ur objektiv synvinkel (som går att mäta genom 

till exempel regler eller lagar). Just eftersom det är ett så komplext begrepp med olika definitioner vill 

jag i denna uppsats göra ett försök att genom ett fenomenologiskt perspektiv närma mig hur människor, 

i detta fall förskollärare, erfar och upplever handlingsutrymme och vilka aspekter som är avgörande för 

detta.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 

Jag kommer nedan beskriva fenomenologi som är arbetets teoretiska referensram och dess relevans för 

undersökningen. I avsnitt 3.2 beskrivs begreppen livsvärld och fenomen som är relevanta begrepp i 

fenomenologin och även i denna uppsats. 

 

3.1 Fenomenologi som teoretisk referensram 
 

Fenomenologi är en kvalitativ vetenskapsteori inom ramen för human- och samhällsvetenskap som står 

i motsats till naturvetenskapen. Fenomenologin uppstod första gången under 1800- talet och har sedan 

dess funnits under flera olika riktningar (Brinkkjær & Hoyen, 2013, s. 59-60). Den fenomenologiska 

tankeströmningen som används mest idag grundades av Edmund Husserl (1859-1938) i slutet av 1800- 

talet. På den tiden var positivismen, med sin idé om människans neutrala sinneserfarenhet, mycket stor. 

Husserl reagerade på detta och menade i sin tur att man ska titta på objekt så som de är, som fenomen, 

utifrån det omedelbara medvetandet och utan fördomar. Fenomenologin intresserar sig för subjektiva 

uppfattningar till skillnad från till exempel positivismen som har en kvantitativ inriktning och fokuserar 

på objektiva ting (ibid.). Det subjektiva i denna kontext innebär att ha sin utgångspunkt i det som 

människan själv upplever och erfar. Fenomenologi betyder på grekiska ”läran om det som visar sig ” 

vilket ger en bra bild av vad fenomenologi innebär. Det kan handla om tankar, känslor, drömmar och 

erfarenheter från livet (ibid). Ett fenomenologiskt perspektiv innebär att försöka se “det egentliga” eller 

essensen av sociala fenomen ur en människas eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). 

Gustavsson (2000, s. 70-72) beskriver att det subjektiva medvetandet speglar den värld vi lever i och att 

vi aldrig kan få en objektiv uppfattning av fenomen i världen då dessa uppfattningar ”skapas” i 

människors subjektiva medvetande.  
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Fenomenologi som teoretisk utgångspunkt valdes då jag under arbetsprocessen upptäckte att 

handlingsutrymme framträdde som ett viktigt fenomen i förskollärarnas livsvärldar (se definition i avsnitt 

3.2), i deras beskrivningar och reflektioner av arbetet i arbetslaget.  

 

3.2 Livsvärld och fenomen 
 

Asp (ibid, s. 55-65) beskriver i sin livsvärldsfenomenologiska studie om vila att det som erfars av 

människan i dess livsvärld benämns som fenomen. Fenomen som ofta betraktas som naturliga och 

oreflekterade är ofta de som är mest dolda för människor och det är forskarens uppgift att studera 

fenomenet på det sätt det erfars av den enskilda människan. Det handlar om att utgå ifrån berättelser 

om levda erfarenheter utan att lägga på någon förutbestämd teori om fenomenet (ibid.). Detta brukar 

kallas för ”erfarenheter i livsvärlden” vilket blir relevant i denna uppsats eftersom jag vill upptäcka hur 

förskollärarnas subjektiva upplevelse av deras handlingsutrymme i arbetslaget erfars (Brinkkjær & 

Hoyen, 2013, s. 59-60). Det fenomenologiska begreppet livsvärld kan beskrivas som ”den naturliga 

inställningens värld” (Gustavsson, 2000, s. 72). En människas livsvärld är det som omedelbart 

uppfattas av den intervjuade personen i dennes levda vardagsvärld utan några förklaringar eller 

närmare funderingar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 46). Enligt fenomenologin riktas alltid medvetandet 

mot något, detta behöver dock inte vara ett förnimbart ting utan kan vara en dröm, tanke eller minne. 

Detta brukar beskrivas som att medvetandet är intentionellt. Enligt fenomenologin går det inte att skilja 

fenomenen från det medvetande som det framträder för. Det essentiella är hur världen framträder för 

den enskilda individen ur ett partikulärt och konkret perspektiv (Hyldgaard, 2008, s. 39-41). Asp (2002, 

s. 55-65) beskriver att fenomen är det som erfars av människan och att det naturliga och oreflekterade 

förhållningssättet är det som arbeten med fenomenologisk grund studerar. Relevant i denna uppsats blir 

alltså att försöka ”se” hur förskollärarna erfar handlingsutrymme i deras subjektiva livsvärldar, alltså i 

deras oreflekterade vardagsupplevelser. 

 

4. Metod- kvalitativ forskning 
 

Ahrne och Svensson (2011, s. 20) menar att det är viktigt att ställa sig frågan vilka metoder som är bäst 

lämpade för att samla in empiriskt material för att kunna besvara ens forskningsfråga. Jag klargjorde 

tidigt i processen att en kvalitativ metod för denna studie var det som passade mitt problemområde bäst, 
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då jag var intresserad av att upptäcka och studera människors subjektiva upplevelser. Enligt Stukát (2011, 

s. 36) har kvalitativa metoder vuxit fram ur humanistiska vetenskaper och med hermeneutik och 

fenomenologi som grundval. De kvalitativa metodernas huvuduppgift är att förstå och tolka det empiriska 

material som samlas in, till skillnad från kvantitativa metoder som syftar till att kunna generalisera 

resultat. För att tolka mitt empiriska material ur ett fenomenologiskt perspektiv har jag antagit en 

hermeneutisk tolkningsansats, vilket jag diskuterar närmare i avsnitt 4.1.  Vanligt förekommande inom 

kvalitativ forskning är att samla in empiriskt material genom semistrukturerade interjuver (Stukát, 2011, 

s. 36) vilket jag har valt att göra och beskriver detta närmare i avsnitt 4.2. I detta kapitel beskriver jag 

också urval (4.3), arbetsprocessen och reflekterar över forskarrollen (4.4), diskuterar etiska aspekter (4.5) 

och beskriver de intervjuade förskollärarna (4.6).  

 

4.1 Hermeneutisk tolkningsansats 
 

En hermeneutisk ansats är inriktad på att förklara och tolka fenomen och passar därför bra att använda i 

denna uppsats (Brinkkjær & Hoyen, 2013, s. 69-73). Hermeneutiken ser delarna i ett uttryck och pendlar 

mellan att se helheten och delarna för sig. Det handlar om att kunna tolka och förstå uttryckets mening 

utifrån det konkret uttryckta (ibid.). Ett uttryck kan aldrig ses som isolerat från världen utan är 

kontextuellt bundet till sin samtid (Hyldgaard, 2008, s. 34). Handlingsutrymme som fenomen framträdde 

i det empiriska materialet som en generell helhet utifrån de enskilda förskollärarnas livsvärldar. Då jag 

har använt en hermeneutisk tolkningsansats har jag beaktat kulturella och historiska aspekter hos 

förskollärarna för att sätta in fenomenet i en kontext för att kunna tolka och förstå. De aspekter som jag 

har funnit relevanta i min analys har varit deras yrke det vill säga att alla är utbildade förskollärare, då 

intervjuerna fokuserade på just förskollärare i ett arbetslag på förskolan. Andra aspekter har varit kön 

och livserfarenhet då jag i analysen tolkar det som att dessa är avgörande för upplevelsen av att ha 

handlingsutrymme i olika situationer. Hermeneutiken menar att en människa alltid utgår ifrån sin 

förståelsehorisont, eller förförståelse som det också kallas, för att orientera sig i världen. Sociala, 

kulturella och historiska element präglar den förförståelse en människa har om omvärlden. I denna 

uppsats har mina tolkningar således präglats av min subjektiva förförståelse och denna menar 

hermeneutiken aldrig går att helt ta bort när vi ska tolka fenomen (Brinkkjær & Hoyen, 2013, s. 76-77).  
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4.2 Semistrukturerade forskningsintervjuer 
 

Då syftet med uppsatsen är att upptäcka hur förskollärare upplever sitt handlingsutrymme i arbetslaget 

och hur just deras subjektiva upplevelse kan förstås passade det bäst att genomföra intervjuer. Jag 

använde mig av semistrukturerade intervjuer och genomförde fyra intervjuer med förskollärare under 

oktober 2015. Semistrukturerade intervjuer används när intervjuaren vill täcka in ett visst område men 

samtidigt låta den intervjuade ha möjlighet att påverka vad som ska diskuteras, samt följa upp den 

intervjuades tankegångar (Stukát, 2011, s. 44). Jag som intervjuare försökte vara följsam och anpassa 

mig samt ställde följdfrågor för att följa upp förskollärarens eget spår under intervjun. Genom att 

förskollärarna var med och påverkade intervjun kunde jag komma djupare in i förskollärarnas egna 

upplevelser och då också försöka närma mig deras erfarenheter i livsvärldarna (ibid.).  

 

Jag formulerade först många frågor och efter att ha läst dem högt och reflekterat så strök jag sedan sådant 

som föreföll irrelevant eller ledande. Sedan delade jag upp frågorna under fyra rubriker som jag kallade 

Bakgrund, Kommunikation och samarbete, Beslut och handlingsutrymme och Barnets bästa. 

Karakteristiskt för en fenomenologiskt inspirerad intervjustudie är den medvetna naiviteten (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 44-46). Jag som intervjuare försökte inta en öppenhet istället för att kategorisera in 

nya fenomen i gamla tankescheman. Samtidigt som denna naivitet ska finnas påpekar Kvale och 

Brinkmann (ibid.) att intervjusituationen präglas av det är en mellanmänsklig situation där kunskap 

konstrueras när intervjuaren och den intervjuade interagerar med varandra. Jag och förskollärarna 

påverkade varandra och det är viktigt att betona att alla intervjuer blir unika i detta möte och en annan 

intervjuare skulle med samma frågor sannolikt kunna få andra svar.  

 

Ytterligare en aspekt av den kvalitativa forskningsintervjun är den maktasymmetri som uppstår i en 

intervjusituation. Detta är en etisk aspekt av intervjuprocessen och det gäller att vara medveten om de 

strukturella positioner dessa personer innehar i intervjusituationen och som skapar en ojämlik balans som 

finns mellan den intervjuade och den som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 49-53). Exempel på 

detta är att jag som intervjuare använde ord som skulle kunna kännas akademiska och främmande för 

den yrkesverksamma, även om jag har försökt att använda enkla ord kopplade till praktiken. Även det 

faktum att jag har makten att efter intervjun använda materialet så som det passar mig och min 

undersökning är en maktaspekt. Stukát (2011, s. 45) skriver att det är bra att fundera över miljön där 

intervjun ska genomföras. Den ska helst vara ostörd och trygg. Den trygga platsen ska kännas ohotad 

och på så sätt hoppas forskaren kunna få öppna och ärliga svar av den intervjuade. Med detta i åtanke 
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valde jag att intervjuerna skulle vara på förskollärarnas arbetsplats, det vill säga på förskolan i sig.  Exakt 

var på förskolan den skulle hållas fick den intervjuade själv bestämma.  

 

Stukát (2011, s. 45) skriver att ett vanligt sätt att samla in sitt empiriska material vid intervjuer är att 

spela in samtalen. Jag valde att spela in intervjuerna med min mobiltelefon. Anledningen till att jag valde 

att spela in var att jag trodde mig kunna ”fånga” de intervjuades livsvärldar på ett vidare sätt än om jag 

antecknade, eftersom jag då hade behövt göra ett urval i vad jag skulle anteckna och jag behövde tid 

efteråt för att tolka vad som var väsentligt i intervjuerna. Jag tyckte även att det kändes mer som ett 

samtal som jag kunde ingå i och samspela med den intervjuade om jag lät bli att sitta och anteckna 

samtidigt. Jag informerade förskolläraren vid intervjutillfället om att jag tänkte spela in samtalet och alla 

gav muntligt tillstånd till detta.  

 

För att försäkra mig om att min intervjuguide fungerade bra för att beröra ämnet genomförde jag en 

provintervju med en annan förskollärarstudent på Södertörns högskola innan intervjuerna med 

förskollärarna. Efter denna provintervju la jag till två frågor, tog bort en samt omformulerade en fråga. 

Jag kunde då också reflektera över min roll som intervjuare utifrån den feedbacken jag fick från 

studenten.  

 

4.3 Urval 
 

Stukát (2011, s. 71) skriver att det inte finns något rekommenderat antal respondenter för att göra en 

kvalitativ intervjustudie. I många fall handlar det om att se hur många som kan göras utan att påverka 

kvalitén av analys och textarbete. För semistrukturerade intervjuer krävs det mycket tid för att 

transkribera och riktigt gå på djupet med intervjusvaren (Stukát, 2011, s. 71). Jag intervjuade fyra 

förskollärare för att samla empiriskt material till denna studie. Jag valde fyra stycken för att det verkade 

vara ett rimligt antal för omfattningen av arbetet så att jag skulle att kunna göra längre (ca 45 minuter/ 

intervju) enskilda intervjuer med dessa. Det gjorde också att jag kunde lägga god tid på analysen av det 

empiriska materialet, så som Stukát (ibid.) beskriver. Att jag valt att intervjua förskollärare och inte 

barnskötare eller både och fanns det flera anledningar till. Jag var intresserad av förskollärares 

upplevelser då dessa ska (enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98, rev. 2010) ha ett större ansvar än 

barnskötare och min undran var då hur de själva upplevde att deras handlingsutrymme var i arbetslaget.  

Det skulle ha blivit ett mer jämförande fokus i uppsatsen om jag skulle ha båda yrkesgrupperna istället 

för att försöka gå på djupet och se de individuella upplevelserna av handlingsutrymme. 
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De fyra intervjuade förskollärarna arbetar på fyra olika förskolor som alla befinner sig inom Stockholms 

innerstad. Det är relevant för den fenomenologiska ansatsen i uppsatsen att förskollärarna arbetade på 

olika förskolor då deras enskilda uppfattningar och livsvärldar kunde komma fram utan att behöva ta 

hänsyn till om en annan på arbetsplatsen hade en annan uppfattning. Eftersom uppsatsen har denna 

fenomenologiska utgångspunkt är det väsentliga att försöka närma sig de enskilda förskollärarnas 

livsvärldar och inte någon objektiv ”sanning”. De fyra förskolorna har gemensamt att de alla är privata. 

Detta var inte något jag valde utan det var en tillfällighet att de jag frågade eller fick tag på var det. Jag 

fick kontakt med två av förskollärarna genom en vän som arbetar på en av förskolorna. Denna person 

frågade förskollärare på flera av förskolorna i det företaget och två förskollärare svarade då att de var 

intresserade av att medverka. Den tredje kom jag i kontakt med genom att jag gick till en förskola som 

var på vägen till Södertörns högskola från mitt hem och frågade om någon förskollärare kunde medverka 

i min studie, vilket en kunde. Den sista förskolläraren som jag intervjuade kände två andra 

förskollärarstudenter på Södertörns högskola och jag fick då dennes kontaktuppgifter förmedlade till 

mig. 

 

4.4 Forskarrollen, arbetsprocessen och tillförlitligheten  
 

Det finns inga förhoppningar för mig som författare till denna uppsats att det ska gå att generalisera 

resultaten som framkommer. Som tidigare beskrivet är kvalitativa studiers syfte istället att kunna få syn 

på det subjektivt upplevda hos individer. Denna uppsats syftar inte till att göra ett personligt porträtt av 

dessa personer med alla aspekter som rymmer en människa, utan jag fick se och vara med om en 

ögonblicksbild av deras livsvärld. Detta har sedan tolkats och analyserats av mig utifrån den 

hermeneutiska ansatsen. Jag skulle vilja påstå att uppsatsens validitet är hög eftersom 

insamlingsmetoden, semistrukturerade intervjuer, är anpassad för att samla in just beskrivningar av 

människors subjektiva upplevelser och detta är det som uppsatsen avser undersöka (Stukát, 2011, s. 133). 

Validiteten gällande särskilt intervjuutskrifterna är lägre då jag medan jag transkriberade intervjuerna 

översatte från talspråk till skriftspråk vilket kan skapa problem då människor har olika språkliga regler 

för dessa, och det är svårt att avgöra vad som är en giltig utskrift (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 227).  

Reliabilitet kan beskrivas som ”mätningens motstånd till slumpens inflytande” (Stukát, 2011, s. 133). 

Med detta i åtanke skulle jag vilja säga att uppsatsens reliabilitet är lite lägre eftersom analysen bygger 

på intervjuutskrifter där jag har försökt lyssna och så noggrant som möjligt skriva så som jag hör 

intervjuerna. Trots noggrant arbete är det alltid fråga om en tolkad konstruktion och problem kan finnas 
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där jag inte har hört ett visst ord rätt eller var en mening tar slut och så vidare (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 225). 

 

Arbetsprocessen började med att jag valde problemområde, läste in mig på tidigare forskning och började 

formulera en intervjuguide. Intervjuerna genomfördes och jag transkriberade dem löpande. Patel och 

Davidsson (2011, s. 123) beskriver hur en kvalitativ analys kan genomföras och jag kan se många likheter 

med mitt sätt att gå till väga. Efter transkriberingarna läste jag igenom mina intervjusvar ett flertal gånger 

för att sedan börja se mönster och kategorier i svaren. Precis som Patel och Davidsson (ibid.) skriver kan 

forskaren sedan börja klippa ut citat som får illustrera kategorierna i ett nytt dokument och börja sortera 

efter kategorierna. Nästa steg i processen var att jag försökte hitta kärncitat i de olika kategorierna samt 

se likheter och skillnader i svaren och om variationen var stor eller liten inom kategorin, det vill säga 

granska homogeniteten i kategorin. Allt detta skedde utifrån det fenomenologiska perspektivet som lät 

mig ”se” fenomenet handlingsutrymme i denna process och den hermeneutiska ansats som tillät mig att 

tolka och analysera svaren utifrån förskollärarnas upplevda livsvärld. Analysen började sedan formas 

genom att jag försökte skapa en god variation av belysande citat och varva med tolkningar av texten.  

 

Personligen har jag ett stort kontrollbehov och det har varit en utmaning att släppa på kontrollen och inte 

veta hur uppsatsen skulle bli till slut. Jag har hela tiden kämpat med att inte övertolka materialet samt 

”lägga på” teorier eller reflektioner som styr mitt material åt något annat håll än det håll som faktiskt 

uppenbarar sig för mig. Det fanns en tidpunkt i processen när jag plötsligt uppmärksammade var 

uppsatsen var på väg och hur handlingsutrymme som fenomen framträdde för mig. Denna aha-upplevelse 

gjorde det spännande att fortsätta och gav mig ny energi i skrivandet.  

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Jag har använt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) som 

Vetenskapsrådet rekommenderar för att reflektera över och göra etiska överväganden för uppsatsen. 

Vetenskapsrådet listar fyra huvudkrav som en forskare bör ta ställning till.  Dessa är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Utifrån det jag tog med mig från att ha 

läst dessa krav var att jag vid varje intervjutillfälle informerade förskolläraren om att intervjusvaren 

endast skulle komma att användas för forskningsändamål, i detta fall för att skapa denna uppsats. Jag 

informerade också om att dennes medverkan var helt frivillig.  
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Vetenskapsrådet rekommenderar att samtycke hämtas skriftligen från vårdnadshavare om respondenten 

är under 15 år. Detta var inte fallet i min studie vilket gjorde att samtycke inhämtades skriftligt när 

förskollärarna svarade på min förfrågan att medverka. Jag använde inte något formulär utan endast de 

mail/sms som jag fått där de svarat att de var villiga att ställa upp. Vid intervjutillfället informerade jag 

om när uppsatsen beräknades vara klar och att de kunde lämna sin mailadress om de ville ta del av den 

färdiga uppsatsen. Detta ville alla fyra gärna göra. I enlighet med konfidentialitetskravet berättade jag 

också att fingerade namn skulle användas samt att det inte skulle att gå att identifiera dem eller förskolan. 

 

4.6 Beskrivning av förskollärarna 
 

Under processens gång har jag funderat över är hur jag ska kunna levandegöra förskollärarna i denna 

uppsats utan att röja deras identitet. Då uppsatsen syftar till att undersöka subjektiva upplevelser känns 

det viktigt att uppsatsen inte är stel och livlös utan levande och att varje individ får en personlighet. Jag 

valde att ge förskollärarna fiktiva namn för att levandegöra dem i arbetet. Namnen blev Eli, Rio, Umi 

och Joy. Dessa valdes för att jag ansåg att de dels är enkla att läsa och komma ihåg men också för att de 

inte är så normativa eller direkt kopplade till kön, ålder eller nationalitet. En känsla av att dessa namn 

passade förskollärarnas personligheter gjorde att jag till sist valde dessa. Alla fyra är utbildade 

förskollärare och arbetar på privata förskolor som ligger i Stockholms innerstad. 

 

Eli är en man som är 31 år gammal och har arbetat som förskollärare i 7,5 år och 5 år på den nuvarande 

förskolan. Han arbetar i en barngrupp där barnen är 1-3 år och medarbetarna i arbetslaget är två 

barnskötare utan barnskötarutbildning som är 25 respektive 35 år. 

 

Rio är en kvinna som är 27 år och har arbetat i 1,5 år som förskollärare och 1,5 månad på den nuvarande 

förskolan. Hon arbetar i en barngrupp där barnen är mellan 1-5 år. Arbetslaget består av en förskollärare 

som också är biträdande förskolechef samt en montessorilärare, ej förskollärarutbildad, båda 33 år gamla. 

 

Umi är en 49 årig kvinna som har arbetat som förskollärare i 5 år och 1,5 månader på den nuvarande 

förskolan. Hon arbetar med en barngrupp där barnen är 2-3 år gamla. I arbetslaget finns också två 

barnskötare, en utbildad som är 45 år och en outbildad barnskötare, 23 år. 
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Joy är en kvinna som är 24 år och har arbetat som förskollärare i 10 månader och hela tiden på den 

nuvarande förskolan. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Arbetslaget består av två 

till utbildade förskollärare som är 28 respektive 26 år samt en outbildad barnskötare som är 20 år. 

 

5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva och tolka det empiriska materialet utifrån en hermeneutisk ansats. 

Jag har delat upp det empiriska materialet i olika teman som jag tolkade som relevanta för förskollärarnas 

handlingsutrymme. Jag har valt ut citat som särskilt belyser eller synliggör aspekter eller mekanismer 

som begränsar eller förstärker upplevelsen av handlingsutrymme. 

5.1 ”Att känna att man har rätt, eller ta sig rätten” 
 

Utifrån intervjusvaren tycks det som att den egna personens förmåga att "stå upp för sig själv" och ta ett 

personligt ansvar är viktigt för att få handlingsutrymme på sin arbetsplats. Med utgångpunkt i det 

förskollärarna uttrycker om att ”stå på sig”, "göra sin röst hörd" och "ta sig rätten" kan det förstås som 

att detta är en mekanism kopplat till fenomenet handlingsutrymme som individen själv måste skapa. Det 

finns samtidigt en ambivalens i detta då rädslan att uppfattas som "besvärlig" kan hindra förskollärare att 

"stå upp för sig själva". Konsekvensen av denna rädsla kan då bli begränsande för individens 

handlingsutrymme. Tidigare forskning bekräftar att förskolan är en arbetsplats som har präglats av ett 

tabu mot att kritisera kollegor. Detta kan bland annat handla om en rädsla för att inte bli omtyckt i 

arbetsgruppen (Arnér, 2006; Dolk, 2013). Umi bekräftar detta genom att uttrycka att det är viktigt att 

göra sin röst hörd, men att det är en balansgång, genom att säga: 

Ja, jag har jobbat länge och tycker att det känns liksom så, ja men… Det är viktigt på något sätt, 

att få göra sin röst hörd. Sen är det kanske inte alltid så, sen kanske man blir lite besvärlig då, när 

man hela tiden eller inte hela tiden, men när man ska göra sin röst hörd. Kan jag tänka mig… Ja 

det är den där balansgången. 

 

Joy beskriver i sin tur att för att kunna påverka ligger en stor del av ansvaret hos personen själv och hon 

inte är helt nöjd med att det är så: 
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Jag tror det är ganska stor… att själv kunna stå på sig. Eller att känna att man har rätt, eller ta 

sig rätten, det är väl inte bara bra heller just att man som individ måste vara driven. För annars 

tror jag att det blir väldigt svårt att påverka. 

 

Eli diskuterar sitt eget sätt att vara genom att säga:  

 

Jag har blivit mer hårdhudad, jag var nog ganska känslig när jag började jobba. Det är inte så att 

jag är känslokall nu men man måste ta hand om sig själv mycket i det här jobbet tycker jag. Det 

jag menar är att, jag skulle inte kalla det snacka skit men jag har ju hört kollegor vara kritiska till 

mig om saker som jag tycker är felaktig kritik. […] Nu har jag tur för jag har ganska motiverade 

kollegor men tidigare hade jag mindre motiverade kollegor och då var det tuffare och då måste 

man vara lite tuff, så. 

 

Eli uttrycker sig också om att hans eget sätt att bete sig har förändrats ju längre tid han har arbetat. 

Tidigare i arbetslivet var han mer ”känslig” som han uttrycker det. Han talar därefter om att han upplever 

sig ha blivit negativt talad om av kollegorna och detta skulle kunna förstås som en bakgrund till att han 

nu beskriver sig själv som ”mer hårdhudad”. Den här förskolläraren binder också ihop hur kollegorna är 

med hans eget sätt att vara och att dessa hänger samman på ett dynamiskt sätt. Det går att förstå det som 

att han upplever sig behöva vara mer ”tuff” och stå på sig om kollegorna är mindre motiverande än om 

han tycker att de är motiverade. Jag tolkar det som att rädslan att upplevas som besvärlig hindrar Rio, 

Umi och Joy från att ”stå på sig” medan det inte har hindrat Eli att stå upp för sig själv. Jag förstår det 

istället som att han har ändrat sitt eget sätt att ”skapa” handlingsutrymme, han har ändrat sitt sätt att vara 

för att inte ta åt sig av det som pratas om honom.  

 

För att göra ett försök att närma sig dessa förskollärares livsvärldar, och försöka förstå den skillnad i 

uppfattning kring rädslan att bli besvärlig som uppstår blir det här relevant att sätta in förskollärarna i en 

social kontext. Detta då det finns genusaspekter i olika sätt att samtala och samspela. Eli är en man medan 

de tre andra är kvinnor. Wilhelmson och Döös (2012, s. 39-42) menar att män och kvinnor socialiseras 

in att samtala på olika sätt. Samtal mellan endast kvinnor eller endast män kan se väldigt olika ut och 

även den individuella mannen eller kvinnan har ofta ett samtalssätt som är präglat av normer kring hur 

män och kvinnor bör vara, den sociala könsrollen. Även om det kan beskrivas som att alla människor 



15 
 

befinner sig på olika platser inom fältet av samtalsstilar, går det att urskilja skillnader i sätt att samtala 

och samspela, beroende på socialt kön. Männen i studien som Wilhelmson och Döös (2012, s. 27-42) 

diskuterar uppvisade en mer differentierad samtalsstil medan kvinnorna hade en mer integrerad 

samtalsstil. Dessa olika sätt menar författarna att kvinnor och män har blivit tränade i på grund av det 

sociala könet och vad som förväntas utifrån detta. Den differentierade stilen präglas av en förmåga att 

visa på olikheter, bidra med sitt eget synsätt och samtidigt skärskåda och problematisera det andra säger. 

Den integrerade samtalsstilen innebär att inte dominera, försöka förstå andras perspektiv samtidigt som 

en försöker ha distans till sitt eget perspektiv och sina förgivettagna uppfattningar. Utifrån Wilhelmson 

och Döös (ibid.) sätt att beskriva den differentierade samtalsstilen går det att förstå det som att Eli under 

sitt liv har blivit betraktad som man och på grund av detta lärt sig en viss samtalsstil som påverkar hur 

han i intervjun uttrycker sig och även hur han uttrycker att han samtalar och samspelar med andra. Han 

talar flera gånger under intervjun om att han måste ta olika beslut som de andra inte håller med om samt 

påpekar och problematiserar olikheterna i kollegornas arbetssätt kontra sitt eget, vilket är karaktäristiskt 

för den differentierade och “manliga” samtalsstilen.  

 

Tre av förskollärarna uttrycker att för att kunna få handlingsutrymme i sitt yrke krävs det att man själv 

tar sitt utrymme eller ”blir” mer ”hårdhudad”. Rio uttrycker däremot att hon tycker att hon på sin förra 

arbetsplats fick göra precis som hon ville och att hon på den nuvarande platsen “inte vågar göra någonting 

nästan”. Utifrån intervjusvaren tycks det finnas en skillnad i hennes upplevelse av hur fenomenet 

handlingsutrymme förstås. De andra förskollärarna pratar om att ”ta utrymme” i motsats till Rio som 

pratar om att hon ”fick” som skulle kunna bindas ihop med att ”få” utrymme. Hon säger: 

 

Jag fick ju göra precis vad jag ville. Sen kom man hit och här vågar jag liksom inte göra ett skit ... 

I princip. Här tippar jag på tå… för att jag inte vågar göra någonting nästan.  

 

5.2 ”Ser ni, vetenskapligt så har man…” 
 

I intervjuerna framkom att förskollärarna upplevde att det var förstärkande för deras handlingsutrymme 

att ha argument och förklaringar för deras handlingar. Relevant verkade också vara att det behövs olika 

argument för olika personer. Att kunna hitta argument som fångar just ens kollegor förstärkte 

handlingsutrymmet. Detta förklaras av att människor ”fångas” av olika saker. Wilhelmson och Döös 

(2012, s. 39-42) menar att forskning visar att män är mer argumenterande i sin samtalsstil och hävdar 
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sina ståndpunkter i större utsträckning än kvinnor. Eli talar flera gånger om att det är viktigt för honom 

att hitta bra argument. Argument tolkar jag också som en rationalisering, det vill säga, en distansering 

från känslor. Han säger till exempel: 

 

På en del så räcker ju argumentet att vi delar upp barnen så att de får arbetsro liksom, det kanske 

är ett lätt argument att ta in för många än att "har ni läst Pisa-resultaten" och sådär. 

Och 

Så… det jag har märkt är väl att man måste, som jag känner, motivera kollegorna på olika sätt. 

Jag kan inte alltid säga till kollegorna, ”det står i läroplanen på sidan 13 att vi måste tänka på det 

här”. För det är inte ett argument som, ibland, som fångar mina kollegor, för de bryr sig inte om 

läroplanen särskilt mycket, vissa av dem. 

 

Joy talar också om argument som förstärkande av sitt handlingsutrymme, men med mer fokus på att det 

är hon som måst ha argument för sin sak till skillnad från Eli som talar om att det handlar om att motivera 

andra. Joy uttrycker att det är förstärkande både att kunna argumentera för sin sak men också att ”lägga 

fram som ett bra alternativ”. Jag finner belägg för att detta kan vara en avgörande faktor för 

handlingsutrymme i ett arbetslag i det Backström och Köping Olsson (2010, s. 138-139) skriver om 

begreppet tajming. Författarna (ibid.) skriver att ett förslag kan uppfattas på helt olika sätt beroende på 

när och hur det initieras i gruppen. Förmågan att kunna relatera sitt eget tänkande och handlade till de 

andra gruppmedlemmarna är avgörande för att kunna få till denna tajming och på så sätt också få 

handlingsutrymme. I intervjun framkommer att Umi upplever att hon genom sin arbetslivserfarenhet har 

lärt sig att det blir lättare och förstärker hennes handlingsutrymme i arbetet om hon har belägg och 

argument för hur man i förskolan ska arbeta. Hon uttrycker:  

Det jag har lärt mig genom åren, apropå det här att tycka och tänka är att även om jag tycker att 

det ska vara en sak så försöker jag hitta belägg numera. ”Ja men här, ser ni, vetenskapligt så har 

man…” 

 

Hon kopplar också i citatet samman belägg med vetenskap vilket kan förstås som att förstärkande för 

handlingsutrymmet är inte bara att hitta belägg och argument utan även att vetenskapliga belägg går att 

påverka med mer än erfarenhetsbaserade argument. Jag tolkar det som att tiden, och hennes 
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arbetslivserfarenhet under denna tid, har skapat en process där hon har lärt sig rationalisera sina argument 

istället för att låta de vara känslostyrda.  

 

5.3 ”Alla har ju med sig lite olika grejer i ryggsäcken” 
 

Min studie visar att det finns en spänning mellan individ och grupp i arbetslagen där de intervjuade ingår. 

Denna spänning tycks finnas mellan viljan att ha gemensamma mål och “sträva mot samma håll” och att 

låta individerna i arbetslaget ha sitt eget perspektiv och “ha sin personlighet kvar”. Förskollärarna menar 

alla att det är bra att arbeta i arbetslag av flera anledningar. Att man är “nära” varandra, ”nästan blir som 

en familj” och att det kan vara en fördel med olika perspektiv är några av uttalanden som tyder på detta. 

Detta samtidigt som att de säger att det kan vara väldigt besvärligt om personer inom arbetslaget “strävar 

åt olika håll” eller “inte klickar”. Alla fyra förskollärarna nämner att det kan vara problematiskt när det 

finns olika åsikter och perspektiv i arbetslaget. Det kan förstås som att det finns en norm som säger att 

personer som ingår i arbetslaget ska följa de skrivna reglerna, vilket skapar en spänning när det finns 

individuella viljor och värderingar i gruppen. Detta uttrycker även Rio, samtidigt som hon också säger: 

 

Nej men det är nog lite såhär, alla har ju med sig lite olika grejer i ryggsäcken, när man kommer 

till ett nytt ställe, så. Så att då är det ju liksom såhär att jag vill att de sitter ner och äter och så 

kanske någon säger ja men jag vill att när vi ska gå ut ska de sitta på mattan och vänta på varandra. 

Och då är det mer såhär att ja men då kör vi så, då kör vi så, då kör vi så. 

 

Rio kopplar här ihop att människor har olika erfarenheter med sig och då också åsikter om hur arbetet 

ska utföras. Hon säger att det blir ”ja men då kör vi så, då kör vi så, då kör vi så” vilket kan förstås som 

att lösningen på att alla har ”olika grejer i ryggsäcken” är att ta spontana beslut i vardagen. Det kan tolkas 

som att det kan vara förstärkande av hennes handlingsutrymme att en social process i arbetslaget skapar 

ett normsystem där beslut på så sätt tas spontant. Även Umi diskuterar i intervjun hur det är när kollegor 

inom arbetslaget ”rör åt olika håll”, hon uttrycker att det är svårt att samarbeta då. Hon säger också:  

 

Om vi tar ett exempel från en arbetsplats som jag var på som, där var det en kollega som inte hade 

någon utbildning som tyckte att det var viktigt att det fanns soffor så barnen kunde mysa och sitta 
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och läsa böcker och där kunde vi vuxna också sitta och mysa... och det är ju inte... liksom vårt 

huvuduppdrag att sitta och mysa och läsa böcker i en soffa. 

 

Jag tolkar det som att Umi upplever att outbildad personal ibland har andra mål än de som förskolan ska 

sträva efter. Utifrån detta kan det också förstås som att spänningar uppstår när det i arbetsgruppen finns 

olika utbildnings- eller kunskapsnivå och att det i förlängningen är begränsande för hennes 

handlingsutrymme. Detta stärks ytterligare av att hon också i intervjun nämner att det förekommer att 

personal inom förskolan ibland har arbetat flera år utan att ha läst läroplanen och att detta skapar ”ett 

stort glapp” mellan dessa personer och henne som är utbildad. Jag tolkar det som att det är viktigt för 

Umi att arbetslagets utformning av verksamheten görs utifrån vetenskapliga metoder. Arnér (2006, s. 93) 

skriver i sin avhandling att det kan vara vanligt förekommande att pedagoger har svårt att se sitt eget 

förhållningssätt i relation till styrdokument och då inte heller ifrågasätter det förhållningssätt och 

traditioner som skapats på förskolan. Istället för att se till vad som är meningsfullt för barnen tar 

pedagoger ofta istället hänsyn till vad som traditionellt sätt brukar göras på förskolan. I citatet nedan går 

det att förstå det som att Umi har förstått att det även kan finnas positiva aspekter av att ha olika åsikter 

och att dessa kan vara förstärkande för känslan av att ha handlingsutrymme genom att de hjälper en att 

”se” det som annars är svårt:  

 

Olika åsikter ger ju också nytt förhandlingsutrymme. Att man kan börja omförhandla och titta på 

de rutiner man har för man blir ju oftast hemmablind på det man har. 

 

I citatet nedan förklarar Joy hur hon tänker kring vilka faktorer som kan begränsa förutsättningar för ett 

gott samarbete i arbetslaget. Hon säger att:  

 

Yttre omständigheter som sjukdomar... som att det är stressigt, att folk är sjuka mycket, ja men en 

motvilja till liksom, till att göra sitt, över huvud taget. Nej jag tror det handlar mycket om yttre 

omständigheter. Och sen förstås så är ju folk olika, ja men just det att man inte har ett driv... så 

sinkar det mycket. 

 

Joy diskuterar här sjukdomar, stress och personer som har motvilja att utföra sina arbetsuppgifter. Hon 

kommer flera gånger i intervjun tillbaka till detta och jag förstår det som att det är viktigt för henne att 



19 
 

alla kollegor har hög motivation och ett personligt ”driv”. Det kan förstås som att hon upplever att det är 

begränsande av hennes handlingsutrymme när hon tycker att det är olika ambitionsnivå i arbetslaget och 

att det är viktigt alla tar eget ansvar för arbetet. Joy uttrycker också att hon upplever att arbetslaget vrider 

och vänder på problem som uppstår vilket kan tolkas som att hon upplever att hon och hennes kollegor 

försöker se ur varandras perspektiv och inte ”låsa sig” i att ens eget sätt är det bästa. Hon belyser detta 

genom att säga: 

 

Vi vrider och vänder på det, och så kommer vi fram till ett alternativ så provar vi det, för det är 

inget som är hugget i sten. Ja men då kanske vi provar det alternativet och ser hur det funkar. “Nej 

det funkade inte så bra så får vi kolla på det igen”. Så att det inte handlar om VEM som ska få sin 

vilja igenom utan det handlar om vad som är det bästa alternativet, och det är väldigt skilda saker. 

 

Wilhelmson och Döös (2012, s. 31) bekräftar att detta sätt att samspela med andra är berikande för 

individen men också hela arbetslaget. Genom detta sätt att försöka skapa ett gemensamt, och till sist 

överskridande, perspektiv finns möjligheter för kunskapsbildning.  Då samma förskollärare i intervjun 

också uttrycker att det är viktigt att ha ett öppet klimat där alla blir lyssnade på kan det förstås som att 

denna perspektivskiftning är en del av detta och är då också förstärkande för hennes handlingsutrymme. 

Förstärkande av hennes handlingsutrymme tycks också vara att inget är ”hugget i sten”. Det finns dock 

en ambivalens i detta då hon senare i intervjun uttrycker att hon har mindre handlingsutrymme i vissa 

frågor då det är mer ”hugget i sten”. Jämställdhet mellan pedagogerna menar Joy också är en faktor för 

att hennes handlingsutrymme är väldigt stort på avdelningen. Strax efter i intervjun ger dock Joy uttryck 

för i vilka situationer det inte är lika jämställt: 

 

Till exempel är platsansvarig eller sådär... där väger ordet tyngre. Och kommer det därifrån... det 

är inte samma avdelning, då är det hela förskolan. Att... där väger ordet tyngre… ”Såhär gör vi 

eller såhär” där finns det argument bakom. Men där kan jag nog känna att det finns mindre 

utrymme. Just beroende på vem som har sagt det. 

 

Detta tolkar jag som att också organisatoriska maktaspekter ryms inom upplevelsen av 

handlingsutrymme. Denna ”platsansvarig” är någon över henne i den hierarkiska ordningen på förskolan 
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vilket jag tolkar som begränsande för hennes handlingsutrymme även i arbetslaget om denna person är 

med och förhandlar. 

 

5.4 ”Att ha den kulturen att vi lyssnar på alla”  

 

I studien framkom att förskollärarna tyckte att det var viktigt att ha bra kommunikation i arbetslaget för 

att kunna påverka och ha handlingsutrymme. Joy belyser att ha ett klimat där alla blir lyssnade på är 

förstärkande för hennes handlingsutrymme genom att säga: 

 

Ja precis, och det är ju någonting som tar lång tid att bygga upp, ett klimat där alla bli lyssnade 

på, det är inte någonting som sker bara sådär. Att ha den kulturen att vi lyssnar på alla det är 

väldigt viktigt för vad som ska hända. För att man ska kunna påverka någonting. 

 

Vad som räknas som bra kommunikation och hur kollegor ska ”lyssna” tycktes det dock finnas olika 

uppfattningar om. Rio talar om vikten av att kunna läsa av varandra och förstå vad andra behöver utan 

att behöva berätta det medan Eli betonar vikten av att hela tiden vara tydlig med vad en vill och inte tolka 

in det andra säger. Dessa två uppfattningar om kommunikation skiljer sig mycket åt och det tycks finnas 

problematik med båda kommunikationsstilarna. Rio menar att detta sätt att kunna läsa av varandras 

kroppsspråk är något som kommer när man har jobbat “ganska länge” tillsammans. Hon illustrerar sitt 

sätt att förstå hur kommunikationen bör fungera genom att säga: 

 

Ja men det är lite så att man nästan ska kunna i princip läsa av varandra, om man har en tuff dag, 

man ska inte behöva gå och säga “du jag har en tuff dag” man kan liksom se på andra människor. 

[…]Man ska inte behöva be om hjälp. Och det är lite dåligt här. Man blir väldigt lämnad själv med 

många barn och så går någon annan iväg och gör något själv, och det funkar ju inte så. Tyvärr. 

 

Utifrån detta uttalande går det att förstå det som att det är begränsande för hennes handlingsutrymme när 

kollegor inte kan läsa av henne när hon behöver hjälp då hon binder ihop det med att avslutande säga att 

hon upplever sig bli lämnad med barnen själv medan någon annan går iväg och gör något själv. Eli menar 

istället att det är viktigt att inte tolka in: 
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Att inte anta, inte tolka in det personer säger. Att “jag är så trött idag”- jaha då vill han eller hon 

inte ha sin grupp, det är väl... för det vet man ju inte. 

 

Till skillnad från Eli och Rio som tycks ha tydlig bild av hur kommunikationen ska fungera säger Umi 

att det är olika beroende på vilka människor som ingår i arbetslaget, om man behöver prata mycket med 

varandra eller inte.  

 

5.5 ”Det enda som hände var att jag gick hem och var 

skitförbannad” 
 

I intervjuerna framkom att flera av förskollärarna hade upplevt konflikter i sina nuvarande eller tidigare 

arbetslag. Då konflikter ofta skapas när det finns olika värderingar eller idéer på hur situationer ska lösas 

(Svedberg, 2012, s. 205) kan konflikter i arbetslaget ses som en orsak av det som förskollärarna beskriver 

som ”sträva åt olika håll” eller ”ha olika saker i ryggsäcken”. Jag tolkar det då som att olika åsikter kan 

leda till konflikter som i sin tur kan leda till begränsande av handlingsutrymme. Ett exempel på hur 

konflikter kan vara begränsande för handlingsutrymmet är Rios uttalande: 

 

Vi hade en diskussion förra veckan och diskuterade ordentligt. Men... ja det hände liksom inget 

mer utöver det. Det var liksom såhär att jag var så bombsäker på mitt sätt och hon var så 

bombsäker på sitt sätt. Och det enda som hände var att jag gick hem och var skitförbannad och 

ville byta jobb.  

 

Hon säger att det enda som hände till slut var att hon var ”skitförbannad och ville byta jobb” vilket jag 

tolkar som att konflikten hindrade hennes möjlighet till att kunna påverka det som konflikten handlade 

om. Ett ämne som flera av de intervjuade också återkom till var feedback när jag frågade om 

konflikthantering och kommunikation. Flera av förskollärarna diskuterade återkoppling eller feedback 

som förstärkande för sitt handlingsutrymme, men begränsande när det inte fungerar då det istället kan 

skapa konflikter. Rio, Umi och Joy diskuterade att det är viktigt att kunna ge varandra feedback eller 

återkoppling i arbetslaget men också hur detta sägs och att det är stor skillnad på att ge kritik eller säga 

att någon gjorde fel, då blir det istället “hack”, som Rio uttrycker det. Att få beröm och positiv feedback 

är viktigt för att uppehålla sin arbetslust och även hälsan påverkas. Att få vara stolt över sitt arbete och 



22 
 

dela det med andra är också viktigt, utan att det på något sätt uppfattas som skryt (Lennéer-Axelson & 

Thylefors, 2005, s. 143-153). Jag förstår det som att feedback kan vara förstärkande av 

handlingsutrymmet på så sätt att det skapar ett bra gruppklimat i arbetslaget och då också välmående, 

som indirekt påverkar handlingsutrymmet. Joy berättar att i sitt arbetslag är det ett klimat som tillåter en 

att kunna “klappa sig själv på ryggen” och där feedbacken gör att det är lättare att be om hjälp, vilket 

skapas av att de ger varandra positiv feedback:  

 

Det här tycker jag att du gjorde jättebra”, “jag tycker du är jätteduktig på det här”. Och det är 

väl mest positiv feedback, vilket jag tycker ger mest också. Men det skapar också ett klimat där man 

själv är med trygg med att be om hjälp eller säga att “det här är inte jag bra på”. Om kollegorna 

kan säga att det här är jag jättebra på kan jag bli mer bekväm att känna att “nej men jag är inte 

så bra på den här delen, det kan jag lära mig… kan du hjälpa mig?” 

 

När Umi diskuterar feedback beskriver hon att kollegor ibland känner sig kritiserade, vilket jag tolkar 

som att det begränsar det handlingsutrymme som annars hade kunnat skapas av feedbacken. Även Rio 

berättar om problematik i sitt arbetslag när återkoppling som inte ges konstruktivt istället skapar 

konflikter:  

 

Det är ju en annan sak att hacka på någon och tala om att du gör fel än att säga “du kanske kan 

tänka såhär istället” eller “hur tänkte du nu”? Så att man även kan, man bygger varandra om man 

frågar, man uppmuntrar varandra. Men här har det varit lite mer... hack. Hackgrejer... Och det 

blir man ju inte glad över, liksom. 

 

5.6 ”Det står ju i läroplanen att de ska ha inflytande” 
 

Det visade sig att det upplevdes av flera av förskollärarna som förstärkande av handlingsutrymmet att 

kompromissa med och inkludera kollegor men också föräldragruppen. Eli uttrycker: 

 

Det är rimligt att föräldrarna får ha en åsikt om hur länge barnen sover på vilan, för får de inte 

ha det, då kommer de fylla i på enkäten att här har föräldrar inget inflytande och det står ju i 

läroplanen att de ska ha inflytande […] då kan vi ju göra roligare saker och viktigare saker under 

våra planeringsmöten, till exempel. 
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Utifrån citatet kan det förstås som att föräldrarna till viss del är ett störande moment och begränsande i 

hans upplevelse av sitt handlingsutrymme. Han säger att det ”är rimligt” att föräldrarna får ha en åsikt 

om hur länge barnet sover därför att det står det i läroplanen och om de inte får det kommer de fylla i 

dåligt betyg för förskolan på enkätutvärderingen. Om han istället låter de ha inflytande över detta kan 

han koncentrera sig på ”att göra roligare saker och viktigare saker” på möten.  Det kan förstås som att 

den här förskolläraren menar att det är bättre att gå föräldrarna tillmötes i vissa områden eftersom det 

annars skapar problem och mer arbete för honom som tar hans tid i anspråk, till exempel att hantera de 

klagomål som kommer in. Om han istället går föräldrarna tillmötes från början får han på så sätt större 

handlingsutrymme att kunna lägga sin tid på ”viktigare saker”. Även Umi diskuterar föräldrars inflytande 

och att alla har lättare att påverka ju tydligare organisationen är: 

 

Jag tänker på det vi pratade om på föräldramötet att alla har inte en insikt på hur det ser ut i 

vardagen för deras barn. Och att det är viktigt att ju mer vi presenterar rutiner och hur vi tänker 

ju mer kan de ge tillbaka […] Och då är de med och beslutar eller... det blir liksom, organisationen 

blir tydligare och tydligare ju mer tydliga vi kan vara i att presentera hur vi tänker. Och då kan vi 

påverka på ett helt annat sätt. Och då har också, tänker jag, föräldrar möjlighet att påverka och 

barnen har rätt att påverka också. Ju tydligare organisation är, ju lättare har alla att påverka. Om 

man vet hur saker och ting händer. 

 

Jag tolkar det som att Umi upplever att om förskolan har en transparens i organisationen och tydlighet 

kring verksamheten skapar det handlingsutrymme för både henne själv, kollegor föräldrar och barn. Om 

föräldrar får veta hur verksamheten är upplag och vardagen ser ut ger det även handlingsutrymme för 

henne själv och kollegorna. Jag förstår det som att det blir lättare att kommunicera om alla vet att de 

pratar om samma sak och har samma kunskap om ämnet, då kan både föräldrar och pedagoger handla 

därefter.  

 

5.7 ”Ibland måste jag bestämma saker som de inte håller med om” 
 

Utifrån intervjusvaren tolkar jag det som att de fyra förskollärarna upplevde sin roll som förskollärare 

mycket olika och huruvida denna roll var förstärkande eller begränsande för deras handlingsutrymme. 
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Ett citat som kan illustrera hur Eli uttrycker sig om sin roll som avdelningsansvarig och sitt ansvar som 

kommer med denna roll är: 

 

Nu har ju jag avdelningsansvar som det heter och jag tror att mina kollegor förstår, eller jag är 

ganska säker på att de förstår, att det innebär att jag ibland måste bestämma saker över deras 

huvuden, för att det är mitt ansvar liksom. Så det är ju inte, det är ju inte en hundraprocentig 

demokrati på det sättet, att ibland måste jag bestämma saker som de inte håller med om, men de 

förstår varför. 

 

Eli uttrycker i citatet ovan att det är hans ansvar som avdelningsansvarig att ibland behöva bestämma 

saker som de andra i arbetslaget inte håller med om. Hans roll som avdelningsansvarig kopplar jag ihop 

med hans handlingsutrymme eftersom han tycks uppleva sig ha det ansvaret där det krävs av honom att 

han fattar egna beslut. Förstärkande för Elis upplevelse av sitt handlingsutrymme tolkar jag vara hans 

roll som avdelningsansvarig då han kopplar samman sin yrkesroll med att ta ansvar och beslut. Trots att 

Umi också är ensam förskollärare på sin anledning och därmed har avdelningsansvar precis som Eli tycks 

hon inte uppleva att hon har ett mandat på samma sätt som Eli och har rätt att bestämma över kollegorna. 

Hon uttrycker dock att i vissa situationer skulle det vara önskvärt med något ”mandat”. Det går dock att 

förstå det som att hon ändå upplever att en del av ansvaret, och detta ”mandat” ligger på henne då hon 

först säger att det är jag som bestämmer liksom men sedan ändrar sig till att det är vi som bestämmer. 

Umi säger: 

 

Då behöver man ju lite… något mandat som säger att det är jag som bestämmer liksom, att det är 

vi som bestämmer, det är ju inte vad vi tycker och tänker, det är faktiskt vad som står och vad vårt 

uppdrag är. 

 

Jag tolkar det som att Umi inte tycker sig ha rätten på samma sätt som Eli att fatta egna beslut då hon 

upplever att verksamheten inte ska bygga på personliga åsikter utan på vad som står i läroplanen. Rio 

diskuterar också sin roll som förskollärare i relation till sina kollegor:  

 

Det beror väl lite på de man jobbar med. De är liksom... de vill att det ska ske på sitt sätt. Så 

kommer lilla jag från landet.[…] Man får backa lite vissa stunder för att “ja men du har inte koll 
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på det här för du har inga egna barn ” lite så. Men då är det bara att stå på sig. Det handlar liksom 

inte om det. 

 

Hon tycks uppleva att hennes handlingsutrymme begränsas av hennes ålder och brist på livserfarenhet. 

Jag tolkar det som att hon upplever att kollegorna inte anser att hon kan sitt arbete på grund av denna 

”brist” och att detta minskar hennes handlingsutrymme i arbetslaget. Det finns också en viss ambivalens 

i detta uttalande. Hon säger att ”man får backa vissa stunder” och sedan ”men då är det bara att stå på 

sig”. Jag förstår det som att det än en gång (se avsnitt ”Att känna att man har rätt, eller ta sig rätten” och 

”Alla har ju med sig lite olika saker i ryggsäcken”) är en balansgång mellan att försöka passa in i gruppen 

och anpassa sig efter gruppens normer och att våga stå upp för sig själv, trots ”brist på livserfarenhet”.  

 

5.8 ”Ett schema så alla vet vad de ska göra” 
 

Alla fyra förskollärare betonar på olika sätt vikten av att ha tydliga rutiner för hur arbetet ska utföras i 

arbetslaget. Det tycktes som att rutiner upplevdes förstärkande för det dagliga handlingsutrymmet. Detta 

bekräftas av Lennéer-Axelson och Thylefors (2005, s. 47) som menar att rutiner och strukturer är viktiga 

i allt organiserat arbete, men ofta också svåra att balansera med individens frihet och handlingsutrymme. 

Det finns en spänning mellan kaos, där medlemmarna i gruppen har för mycket frihet, och arbete som är 

livlöst och allt för detaljfokuserat (ibid.). Min studie visar att rutiner även kan vara begränsande för 

förskollärarens handlingsutrymme. Detta diskuterar Rio och Joy som båda är relativt nyutexaminerade 

förskollärare (1,5 år samt 10 mån). Rio uttrycker: 

 

Man gör upp veckoplaneringar och liksom gör upp hela dagarna, så. Att man missar liksom den 

fria leken, som jag brinner för mest. Det tycker jag är absolut är det viktigaste. 

 

Rio diskuterar också svårigheten med att arbeta med en kollega som har arbetat inom samma företag 

länge. Hon uttrycker att rutiner kan vara begränsande för handlingsutrymmet även på grund av detta: 

 

Då är det svårt när man kommer som ny utifrån och hon vet ju hur hon har jobbat så hon tar ju 

med sig mycket. “Såhär har vi alltid gjort” [...] Att det blir lite svårt att komma in och peta in nya 

grejer. Det blir väldigt inrutat fortfarande. För att “så här har vi alltid gjort och så kan vi fortsätta 
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med för det funkar så bra på mitt gamla ställe”. Alltså lite så, och då får man ju inte heller så 

mycket talan. 

 

Joy upplever sig också som ny på arbetsplatsen och förklarar att hon har fått förhålla sig till gamla regler 

som ny på arbetsplatsen: 

  

Men ja, som jag som är ganska ny, eller relativt ny har ju ändå fått komma in i de regler som finns, 

som har funnits sen innan, så har ju jag fått utgå i från dem. 

 

I Arnérs (2006, s. 63-64) forskning bekräftats det att det kan vara svårt att påverka i arbetslaget om det 

inte finns en rutin att säga till andra eller ge feedback och när rutiner har blivit tradition vilket det kan 

tolkas som att det till viss del har blivit i förskolorna där Rio och Joy arbetar. Eli menar att ju tydligare 

rutinerna är desto färre missförstånd skapas. Han påpekar att han har valt att vara ”lite tjatig” i sin 

kommunikation. Han belyser detta genom att säga: 

 

Vi har bra kommunikation, jag har märkt att man gör väl ett val. Antingen är man som jag är, 

kanske lite tjatig. Och då sker det färre missförstånd, för då är det att man påpekar hela tiden 

“men det var väl du som hade den gruppen idag”, “du går in kvart över tio” och så vidare. Eller 

så blir det fler missförstånd, vilket ju är negativt att det blir missförstånd, men då är man kanske 

mindre tjatig också. 

 

Jag vill här binda samman det som Eli i citatet ovan beskriver med vad Lennéer-Axelsson och Thylefors 

(2005, s. 47) menar är en svår balansgång mellan struktur i arbetet och att det blir för detaljfokuserat och 

livlöst. Eli beskriver sig själv som ”lite tjatig” vilket skulle kunna tolkas som att han har en upplevelse 

av att det har blivit lite livlöst i arbetet på grund av alla fasta rutiner och att han upplever sig behöva tjata 

på de andra. I en grupp där individerna är medvetna om gruppens struktur och hur strukturen påverkar 

arbetet, kan gruppen lägga sin fokus på dess verkliga uppgift istället för att strukturera och organisera 

(Svedberg, 2012, s. 193-194). Joy betonar vikten av tydliga rutiner genom att säga: 
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 Vi har väldigt tydliga rutiner på vår avdelning. Vem som gör vad olika veckor och vem som har, 

vi har två samlingar till exempel, vem som har vilken samling, så har vi rullande schema. Vem som 

byter blöja på förmiddagen den här veckan. Och tack vare de här rutinschemana så går allt mycket 

smidigare och jag tror också att då är det kanske inte nån som känner att “jag får jämt göra det 

här “ utan då har vi ett schema så alla vet vad de ska göra. Det underlättar nog i kommunikationen 

väldigt mycket. Då behöver vi inte fokusera på sånt utan kan ta de större frågorna, eller hur man 

ska säga. 

 

Joy belyser i citatet ovan hur hon uppskattar att avdelningens rutiner skapar struktur i arbetet. Detta leder 

i sin tur till att arbetslaget kan fokusera på “de större frågorna” som skulle kunna tolkas som 

verksamhetens egentliga uppdrag eller som Svedberg (2012, s. 193) uttrycker det “använda energin till 

rätt saker och på ett överenskommet sätt”. Jag tolkar det som att Joy erfar sitt handlingsutrymme som 

relativt stort tack vare dessa rutiner.  

 

6. Slutdiskussion 
 

Jag kommer i detta avsnitt diskutera aspekter av handlingsutrymme och knyta ihop det med mitt syfte 

och frågeställning, den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning. Efter det följer en kortare 

sammanfattning i avsnitt 6.2 och slutligen kommer jag presentera förslag på vidare forskning i avsnitt 

6.3.  

6.1 Diskussion 
 

Handlingsutrymme har visat sig vara ett komplext fenomen som rymmer flera olika aspekter av att arbeta 

i ett arbetslag i förskolan. Det går att utröna att handlingsutrymme kan kopplas samman individens egen 

personlighet, kollegor och samspelet och kommunikationen mellan dessa. Det fenomenologiska 

perspektivet har används på två dimensioner i denna uppsats. Dels har jag, som forskare anlagt och 

konstruerat tanken att det finns ett fenomen som jag beskriver som handlingsutrymme, med utgångspunkt 

i det som förskollärarna berättar. Det var jag som ”tog på mig de fenomenologiska glasögonen” och 

problematiserade förskollärarnas upplevelser utifrån att det var ett fenomen som uppenbarade sig för 

mig. Det fenomenologiska perspektivet har också använts som en förklaring av hur människor fungerar 

och erfar sin omvärld. Med fenomenologin som utgångspunkt har jag utgått ifrån att människor erfar 
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världen genom fenomen och att detta oreflekterade förhållningssätt som människor har i sin vardag 

skapas i en subjektiv livsvärld. Det fenomenologiska perspektivet gav mig möjlighet att vila i att ett eller 

flera fenomen i intervjusvaren skulle framträda för mig. Detta är dock också en kritisk aspekt av arbetet. 

Med största sannolikhet finns det andra fenomen som skulle kunna framträda lika tydligt för en annan 

uppsatsskrivare och både andra och fenomenet handlingsutrymme skulle kunna tolkas på ett annat sätt 

av någon annan än mig. Den hermeneutiska tolkningsansatsen tillåter dock många olika tolkningar som 

legitima utifrån att det inte finns en objektiv och korrekt sanning som ska ”hittas” i intervjuerna (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 253).  

 

Syftet med studien var att undersöka hur fyra förskollärare upplever sitt handlingsutrymme i arbetslaget 

och vad som är förstärkande samt begränsade faktorer för detta. Med blicken riktad mot de intervjuades 

livsvärldar och upplevelser tolkar jag det som att essensen av fenomenet är personligt driv i relation till 

anpassning för kollegor och styrdokument. Jag ser det som en pendlande rörelse som aldrig är stilla eller 

fixerad utan en ständig förhandling om vad som kan ske och inom vilka ramar. Här vill jag göra ett försök 

att koppla min studie till fenomenologin och vad jag förstår som en central fråga inom fenomenologin: 

”hur erfar människor fenomen i sin omvärld?”. Det finns en mellanmänsklig aspekt av 

handlingsutrymme, som jag tycker mig se påverkar alla de faktorer som förstärker eller begränsar 

förskollärarnas handlingsutrymme. Utan relationen till andra människor skulle inte handlingsutrymmet 

erfaras så som det gör, enligt mig är den mellanmänskliga aspekten helt avgörande för uppfattningen av 

vad handlingsutrymme överhuvudtaget är. Det som tycktes vara mest avgörande, och skulle kunna 

förklaras som en del av essensen av fenomenet är just det mellanmänskliga. Utan de andra människorna 

som tar emot, missförstår, tolkar in eller bejakar skulle mycket av det som förskollärarna diskuterar som 

avgörande vara helt irrelevant. Med detta vill jag säga att utifrån min tolkning erfar dessa fyra 

förskollärare fenomenet handlingsutrymme i mellanmänskliga situationer. Jag finner belägg för att det 

skulle kunna vara ett sätt att se på fenomenet i det som Asp (2002) skriver. Asp (ibid. s. 153-154) 

diskuterar i sin livsvärldsfenomenologiska avhandling att människan är både objekt och subjekt som ser 

andra men också blir sedd av andra på samma gång. Detta gör att möta andra människor och skapa 

mening och erfarenheter av andra människors levda kroppar och av deras uppfattningar om sina levda 

kroppar bildar ett fenomenellt perspektiv på människors erfarenheter i mellanmänskliga situationer 

(ibid.). 
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Analysen av det empiriska materialet visar att det är förstärkande för den enskildes handlingsutrymme 

att själv kunna stå upp för sig själv och ”ta sig rätten”. Det handlar alltså om personlig styrka och driv. 

Detta skulle kunna besvara min frågeställning om vilka aspekter som är avgörande för hur upplevelsen 

av handlingsutrymme erfars. Jag har funnit fem aspekter som tycks vara avgörande för upplevelsen av 

handlingsutrymme: 

 

 ”Stå upp för sig själv”, utan att hindras av rädslan att känna sig besvärlig. 

 Kunna argumentera, hitta bra argument och lägga fram dem på ett bra sätt. 

 Kunna kompromissa med kollegor och anpassa sig efter styrdokument. 

 Inkludera kollegor och föräldrar.  

 Kunna ge och ta feedback. 

 

I hermeneutiken arbetar forskaren genom att pendla mellan att se helheten och delarna av ett fenomen 

(Brinkkjær & Hoyen, 2013, s. 69-73). Med denna tolkningsansats vill jag titta på hur dessa aspekter kan 

förstås som både delar och helhet av fenomenet handlingsutrymme. Dessa fem aspekter kan både stå för 

sig själva och representera en del av vad jag tolkar som avgörande för upplevelsen av handlingsutrymme 

men också tillsammans bilda en helhet. Lennéer-Axelson och Thylefors (2005, s. 143-148) menar att 

vara professionell handlar om att ibland våga säga ifrån och ”trampa varandra på tårna”. Detta för att 

hänsynen och respekten för andras integritet ibland blir så stor så att ingen utveckling sker. ”Stå upp för 

sig själv”, utan att hindras av rädslan att känna sig besvärlig förstår jag som en mekanism där en människa 

väljer att ta sina egna behov på allvar och att stå för detta även om det kan göra att någon blir ”trampad 

på tårna”. Jag förstår och tolkar mitt empiriska material som att det kan vara svårt att stå upp för sina 

egna åsikter och därmed också behöva ifrågasätta kollegor på grund av rädslan att vara besvärlig. Arnér 

(2006, s. 63-64) menar att i hennes studie upplevde pedagogerna att det var svårt att stå upp mot kollegor 

för åsikter som gick emot normer och att detta helt enkelt berodde på ovana. Även i min studie tycktes 

det finnas en osäkerhet kring hur det skulle fungera att stå upp för sina åsikter utan att trampa någon på 

tårna eller vara besvärlig. 

 

Att kunna ge och ta feedback för att få handlingsutrymme i arbetslaget är också en viktig aspekt som kan 

ses som en mindre del i den helhet som avgör essensen av upplevelsen av handlingsutrymme. Lennéer-

Axelson och Thylefors (2005, s. 143-148) skriver att det är viktigt för arbetsgrupper att få återkoppling 

om hur de arbetar för att bli mer effektiva och nöjda med sin arbetssituation. Det handlar dels om 
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återkoppling från chef eller ledning men även från kollegor (ibid.). Min studie visar att det kan vara svårt 

med feedback på grund av att kollegor istället tar emot det som negativ kritik och det skapas konflikter 

istället för utveckling och kunskapsbildande. Jag förstår det som att det kan bli problematiskt att ge 

feedback när kollegor uppfattar det som kritik eftersom tidigare forskning (Arnér, 2006; Dolk, 2013; 

Håkansson, 2004) bekräftar att förskolors arbetslag ofta präglas av normer som säger att det är tabu att 

kritisera kollegor. En annan aspekt som jag förstår som avgörande för upplevelsen av handlingsutrymme 

är att kunna argumentera, hitta bra argument och lägga fram dem på ett bra sätt. Även att kunna 

kompromissa med kollegor och anpassa sig efter styrdokument och inkludera kollegor och föräldrar är 

aspekter som jag tolkar som en del i den helhet som skapar fenomenet handlingsutrymme.  

Som en helhet tolkar jag att dessa fem aspekter, som är olika sätt att framhäva och kontrollera sig själv, 

kan tolkas utifrån begreppet assertiv. Friberg (2015, s. 114) beskriver att vara assertiv handlar om att ta 

ansvar för sina egna livsvillkor. Att stå upp för sig själv och vad en tror på men utan att trycka ner någon 

annan hör till det assertiva beteendet. Det handlar också om att våga uttrycka sina känslor och ta sina 

egna behov och intressen på allvar (ibid.). Utifrån den fenomenologiska utgångspunkten som menar att 

människors medvetande är intentionellt och alltid riktat mot något kan i detta sammanhang bidra till 

tolkning av dessa aspekter (Hyldgaard, 2008, s. 39-41). Med denna utgångspunkt att människor har en 

intention och alltid menar eller vill något med ett uttalande eller beteende kopplar jag ihop med 

meningsskapande. Det assertiva beteendet, där en människa behöver ha ett eget ”driv” för att föra sig 

själv framåt i olika sammanhang och ha känslan av handlingsutrymme kan ses som intentionellt. För att 

skapa mening i sin vardag behöver människan själv kunna producera mekanismen som verkar för detta 

ändamål.  

 

Jag vill påpeka och synliggöra att uttryck som är konstruerade av mig utifrån den hermeneutiska 

tolkningsansatsen och inte är någon ”sanning”. Exempelvis uttrycket "stå upp för sig själv" har jag skapat 

utifrån det som jag tolkar är essensen av just den aspekten av handlingsutrymme. I detta fall har 

uttalanden som ”stå på sig”, "göra sin röst hörd" och "ta sig rätten" bidragit till att jag valt att beskriva 

det som att det är viktigt att "stå upp för sig själv". Jag har i detta arbete inte gått in närmare på vad detta 

betyder för de olika förskollärarna och i vilka situationer detta upplevs som viktigt, på grund av 

uppsatsens omfattning.  

 

Jag reflekterar över att jag hade kunnat lägga mer tid på att formulera frågorna och fundera över ordval 

och kontrollera ytterligare så att de inte var för ledande. I intervjuguiden är det uppenbart att alla frågor 

inte berör handlingsutrymme direkt och några frågor kan tyckas irrelevanta för uppsatsen. Detta förklaras 
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av att jag formulerade frågor som rörde arbetet i arbetslaget mer generellt då det var detta jag var 

intresserad av från början av processen, för att sedan efter intervjuerna, transkriberingarna och 

kategoriseringarna försöka se vad som ”uppenbarade sig”. Handlingsutrymme var då ett fenomen som 

framträdde och skapades i deras berättelser och som präglade hela förskollärarnas livsvärld. Detta kom 

att bli huvudfokus i denna uppsats. Fenomenet har alltså skapats av förskollärarna i deras livsvärldar och 

har teoretiserats och konkretiserats av mig. 

 

6.2 Sammanfattning 
 

Resultatet visar att handlingsutrymme erfars i de fyra förskollärarnas livsvärldar på olika sätt och det 

tycks vara ett komplext fenomen som upplevs mycket olika beroende på olika faktorer. Essensen av 

fenomenet skulle jag vilja säga är den pendlande rörelsen mellan förmågan att stå upp för sig själv men 

samtidigt ta hänsyn till kollegor och styrdokument.  

 

Sammanfattningsvis går det att säga att denna studie visar att essensen av fenomenet går dela upp i åtta 

teman som alla är aspekter av handlingsutrymme. Dessa teman har visat sig kunna vara begränsande eller 

förstärkande för handlingsutrymmet men även att det finns de som snabbt kan gå från att vara 

förstärkande till begränsande, till exempel feedback eller rutiner. Förstärkande för individens 

handlingsutrymme är om arbetslaget har ett socialt klimat som präglas av en god kommunikation och 

lyhördhet. Dock var det uppenbart att det fanns olika uppfattningar om vad god kommunikation är och 

hur lyhörd och ”inlyssnande” man bör vara. Feedback kunde upplevas både som förstärkande och 

begränsande, beroende på hur det framfördes och mottogs av kollegor. Att ha argument och förklaringar 

till sina kollegor men också för det en själv vill påverka upplevde förskollärarna som förstärkande. 

Rutiner i arbetet upplevde alla förskollärare vara förstärkande för handlingsutrymmet. En avvägning 

behöver dock göras för att det inte ska bli för detaljstyrt och livlöst i arbetet. Rutiner kunde därför också 

uppfattas som begränsande för en person som kommer in som ny i ett arbetslag och där förskolan präglas 

av vad som traditionellt har gjorts genom tiderna. Det tycktes vara till största del begränsande när 

personer inom arbetslaget har olika perspektiv eller ”saker i ryggsäcken”, men det kunde också öppna 

upp för att se mönster som är svåra att se själv. Det framkom att dessa olika perspektiv kan handla om 

olika utbildning och detta tycktes vara begränsande för några av förskollärarna. Det framkom också att 

olika perspektiv kan vara bra för ens egna personliga utveckling samt att det kan göra att beslut tas 

spontant i vardagen vilket jag tolkade som förstärkande för handlingsutrymmet.   
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Uppsatsens syfte var att undersöka hur fyra förskollärare upplever sitt handlingsutrymme i sitt arbetslag. 

Jag har visat att ur dessa åtta teman finner jag att fem aspekter (se avsnitt 6.1) är avgörande för 

upplevelsen av handlingsutrymme hos de intervjuade förskollärarna. Jag har visat hur ett 

fenomenologiskt perspektiv och en hermeneutisk ansats tillåtit mig att tolka det som att ett assertivt 

beteende möjliggör och förstärker handlingsutrymmet. Jag har visat på hur fenomenologi som teoretisk 

ansats kan användas för att få syn på en människas levda och oreflekterade livsvärld och hur 

handlingsutrymme erfars. Resultatet visar att fenomenet är komplext och att försöka förstå och begripa 

hur människor erfar handlingsutrymme inte är en lätt sak. Jag hoppas att uppsatsen bidrar till en förståelse 

för vilka aspekter som kan vara avgörande för hur förskollärare kan uppleva och erfara 

handlingsutrymme i arbetslaget. 

 

6.3 Vidare forskning 
 

Jag tycker att det skulle vara intressant att göra vidare forskning på de fem aspekter som jag har visat 

vara avgörande för upplevelsen av att ha handlingsutrymme för de fyra förskollärarna. Framför allt skulle 

det vara spännande att undersöka hur avvägningen mellan att våga stå upp för sig själv och ”ta” utrymme 

i relation till att ta hänsyn till andra och låta gruppens sociala normer styra görs. Även huruvida det 

assertiva beteendet återfinns i förskolans arbetslag och hur detta påverkar upplevelsen av 

handlingsutrymme. Hur och i vilka situationer ”tar” förskollärare sitt utrymme trots en rädsla att vara 

besvärlig? Vad det är som gör att just den situationen upplevs som viktigare att ha inflytande i? Min 

studie visar på den komplexitet detta fenomen innebär, vilket jag anser vara en viktig anledning till att 

fortsätta forska på hur människor erfar handlingsutrymme, och mer specifikt på hur förskollärare 

upplever och erfar handlingsutrymme i förskolans arbetslag.  
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8.  Bilaga- intervjuguide 
 

Frågor som är numrerade ställdes till alla respondenter medan frågorna inom parentes ställdes till flera 

men inte alla. Ytterliga följdfrågor till enskilda respondenter ställdes också vid intervjutillfället.  

 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?                         

2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

3. Hur många är ni i ditt arbetslag och vad har de andra för utbildning? 

 

Kommunikation och samarbete 

4. Kan du beskriva vad du tycker är fördelarna och nackdelarna med att arbeta i ett arbetslag? 

5. Hur upplever du kommunikationen inom arbetslaget? 

6. Vad är din syn på hur kommunikation inom ett arbetslag bör vara? 

7. Vilka förutsättningar anser du viktigast för att kunna samarbeta? 

(Vad kan det finnas för faktorer som hindrar samarbete inom ett arbetslag?) 

8. Hur hanteras meningsskiljaktigheter i arbetslaget? 

 

Beslut och handlingsutrymme 

9. Hur fattas beslut om vilka regler som ska gälla på förskolan? 

(På förskolan i stort/ på den enskilda avdelningen/ i förhållande till kollegor)         

10. Förekommer det att pedagoger har olika regler inom ett arbetslag? 

(Hur fungerar det? Hur kommer det sig?) 

11. Hur upplever du ditt handlingsutrymme att påverka regler i det dagliga arbetet? 

12. Vilka faktorer upplever du som avgörande för ditt inflytande i beslutsfattande processer? 

 

Barnets bästa 

13. Upplever du att ni i arbetslaget någon gång har olika tolkningar kring vad som är ”barnets bästa”? 

(I vilka situationer uppstår dessa tolkningsskiljaktigheter?) 

(Hur hanteras sådana situationer?) 


