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Cooperation and its characteristics - A study based on five preschool 

teachers' who are departmental managers and their perceptions of cooperation in 

team. 

 

The purpose of this study is to examine how preschool teachers who are departmental managers 

perceive cooperation in the work in a kindergarten. Five preschool teachers have participated in the 

interviews and have answered questions concerning the cooperation in their team. On the grounds 

that departmental managers cooperate in a broader perspective and has full responsibility, I found 

the selection of interview subjects interesting to study. I was using a phenomenological research 

approach in the analysis of the interview material.  

 

I raise the following questions in my study: what skills and qualities are the respondents 

experiencing to be important to be able to work in a team? What common experiences share these 

respondents on the phenomenon of cooperation? The interview method was qualitative and the 

respondents have described various aspects of cooperation. The results of the study show that the 

essence of the phenomenon cooperation consists of five key ingredients that is relevant to the 

professional role: to plan together, to have fun together, to work professionally for the preschool 

curriculum, to have a common child perspective and to be able to see the big picture. The idea of 

the study was to highlight the characteristics of a good partnership. I noticed that the majority of the 

respondents shared many common views and experiences. They strove to have empowered and 

motivated colleagues. They stressed that it was important to have fun together and to give feedback 

when needed. The respondents describe the tasks they have and it's all about planning, 

communicating with the parents, the boss, colleagues and children, and making the decisions 

concerning the department. They also worked to ensure the quality of the preschool. The results 

indicate that a good cooperation is required to be able to get things done successfully.  

 

Key words: phenomenological, cooperation, preschool teachers, departmental managers, team, 

preschool. 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ..................................................................................................................................... 2 

3. Tidigare forskning ...................................................................................................................... 3 

4. Teoretisk ansats och centrala begrepp ..................................................................................... 8 

4.1 Fenomenologi ............................................................................................................................. 8 

4.2 Husserls fenomenologiska begrepp ............................................................................................ 8 

4.3 Fenomenologisk analysmetod och teoretiska verktyg ................................................................ 9 

4.4 Intentionalitet .............................................................................................................................. 9 

4.5 Hypotetisk identifikation ............................................................................................................ 9 

4.6 Essens ......................................................................................................................................... 10 

5. Syfte och frågeställning .............................................................................................................. 11 

6. Metod ........................................................................................................................................... 12 

6.1 Kvalitativ undersökning ............................................................................................................. 12 

6.2 Urval ........................................................................................................................................... 13 

6.3 Genomförande ............................................................................................................................ 13 

6.4 Fenomenologisk analysmetod ..................................................................................................... 14 

6.5 Abduktivt arbetssätt .................................................................................................................... 16 

6.6 Validitet och reliabilitet .............................................................................................................. 16 

7. Etiska överväganden .................................................................................................................. 18 

7.1 Etiska principer för forskning ..................................................................................................... 18 

8. Resultat ........................................................................................................................................ 19 

8.1 Innebörden av att samarbeta på en förskola ............................................................................... 20 

8.2 Viktiga egenskaper och kunskaper i samarbetet ........................................................................ 22 

8.3 Erfarenheter av arbetsglädje och feedback ................................................................................. 24 

8.4 Sammanfattning av studiens resultat; fenomenets essens .......................................................... 25 

9. Diskussion, metoddiskussion och slutsats ................................................................................ 28 

9.1 Diskussion .................................................................................................................................. 28 

9.2 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 31 

9.3 Slutsats ....................................................................................................................................... 33 

10. Förslag till fortsatt forskning .................................................................................................. 35 

11. Källförteckning 

12. Bilagor 

12.1 Brev om informerat samtycke  

12.2 Intervjufrågor 



1 

 

1. Inledning 

Förskolan är en föränderlig och dynamisk organisation. Varje enskild förskola, och avdelning, kan 

betraktas som en egen arbetsmiljö med en unik organisationskultur att förhålla sig till. Behovet av 

att samarbeta är en viktig del för att verksamheten ska gå framåt. Det innebär ett bättre 

resursutnyttjande när anställda kommunicerar med varandra kring arbetsuppgifter som ska utföras. 

Samarbete är ett värdeladdat begrepp och är ett angeläget ämne för såväl små som stora 

organisationer.  

 

Med anledning av att jag arbetar som avdelningsansvarig på en förskola, har jag erfarenhet av att 

det inte är en självklarhet att individualitet och samarbete kompletterar varandra. Ett fungerande 

samarbete sker inte av sig självt. Det krävs både samspelsfärdigheter och social kompetens för att 

samarbetet ska fungera dagligen, och på sikt. Som avdelningsansvarig behöver man ha en 

kontinuerlig strategi och beakta situationer, som till exempel kommunikation med föräldrar eller att 

planera barngruppen, utifrån ett helhetsperspektiv. Att kunna samarbeta är ett måste för att 

arbetsgruppen ska fungera tillfredsställande. Ett bra samarbete skapar förutsättningar för en optimal 

och stimulerande förskolemiljö.  

 

I förskolans läroplan står det att arbetslaget ska samarbeta och tillsammans planera en miljö som 

bidrar till utveckling och lärande för alla barn, stimulera barn med behov av särskilt stöd, samt 

utmana barns förmågor och vetgirighet i en rad ämnen (Skolverket 2010, s.11). Veckans alla 

göromål och aktiviteter ska vävas ihop till en helhet, och hålla god kvalitet. Det kan uppstå 

oenigheter i planeringsarbetet och olika åsikter kan krocka. Problemen kan vara av enklare art och 

lätta att hantera, men det kan också uppstå djupgående problem som inte har en given lösning.  

 

Att arbeta som avdelningsansvarig innebär mångfacetterade arbetsuppgifter och ett ansvar att se till 

att förskolemiljön är optimal. Därför har jag i min uppsats valt att ta reda på hur 

avdelningsansvariga förskollärare ser på samarbetet i arbetslaget, eftersom det är en yrkesgrupp 

som har höga kompetenskrav på sig vad det gäller samarbetsförmåga. 
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2. Bakgrund 

Förskollärarnas ansvar har förtydligats i förskolans läroplan och det innebär att förskollärare 

behöver utöva ledarskap i det pedagogiska arbetet. På förskolor med flera avdelningar och 

anställda, och där förskollärare arbetar tillsammans på samma avdelning, finns det ett behov av att 

utse en avdelningsansvarig. Skillnaden mellan förskollärares ansvar och avdelningsansvariga 

förskollärares ansvar är att den avdelningsansvariga har ett övergripande ansvar och förväntas 

samarbeta med alla inom organisationen. En förskola är ofta indelad avdelningsvis och detta 

förutsätter att avdelningarna är självstyrande med en avdelningsansvarig som ska se till att 

läroplanens mål följs upp i praktiken. 

 

Enligt Aasen pekar ny forskning på att arbetslag i platta organisationer behöver en 

avdelningsansvarig även om verksamheten styrs demokratiskt, oavsett kompetens. Men det inte helt 

enkelt att axla rollen. Att vara pedagogisk ledare innebär krävande och mångfaldiga uppgifter att 

lösa. För denna roll behövs bred kompetens inom flera områden, bland annat när det gäller 

förmågan att kunna samarbeta. I en platt organisation, som förskolor ofta är, kan det uppstå 

oklarheter om hur ledarrollen och beslutsfattandet ska se ut (Aasen 2010, s.293-295). 

 

Enligt Forslunds och Jacobsens studie behöver beslut som fattas vara väl övervägda i en 

arbetsvardag med många sysslor, samtidigt som pedagogen ska beakta barnens behov av lärande 

och omsorg, samt andra pedagogers tankar och intressen. Kravet att ständigt fatta beslut kan vara 

ofrånkomligt och krävande (Forslund & Jacobsen 2000, s.113). Att pedagoger tvingas ta snabba 

beslut och samtidigt känna oro inför om det var felaktiga beslut som berör avdelningen, tolkar jag 

som ett problem och vill därmed lyfta upp den avdelningsansvarigas roll i min studie för att 

framhäva att ett arbetslag behöver en ledare för att underlätta, samt att bättre kunna samarbeta och 

kommunicera med alla på ett professionellt sätt. 

 

Jag vill rikta uppmärksamhet mot fenomenet samarbete i min uppsats, för att kunna bidra med 

värdefull kunskap till förskolepersonal och skildra olika samarbetsperspektiv som existerar inom 

förskolan. Min uppsats handlar främst om att lyfta fram beståndsdelar som genererar ett bra 

samarbete. 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenterar jag litteratur som handlar om samarbete generellt, om gruppsykologi 

och om organisationskulturer, samt forskning som riktat in sig på samarbetet mellan personalen i 

förskolan.  

 

Det finns en hel del litteratur och forskning att tillgå i sökandet efter mer kunskap i ämnet 

samarbete på arbetsplatsen. Vid en sökning på orden ”samarbete och förskola”, fann jag däremot ett 

litet utbud med relevanta artiklar och avhandlingar som riktat in sin forskning på samarbetet mellan 

personalen i förskolans verksamhet. När jag sökte på ”förskollärarens roll och ansvar”, fann jag 

intressanta studier som är aktuella vad det gäller kvalitetsutvecklingen av förskolan och 

förskollärarens ledarroll som kan relateras till min studie. Efter en noggrann litteraturgenomgång 

har jag valt ut en rad intressanta forskare och psykologer som lyft fram och diskuterat några 

återkommande centrala begrepp, som har betydelse för samarbetsprocesser.  

 

Roger Ellmin, psykolog, fil.dr. och skolforskare, skriver att förutsättningarna för ett tillfredställande 

samarbete bygger på en förenad länk mellan de samlade kompetenserna i arbetsgruppen och med de 

individuella kompetenserna. Att alla i arbetsgruppen tar ansvar för sina handlingar och att 

arbetsgivaren tar ansvar för organisationen och för den psykosociala arbetsmiljön är också 

betydande. En avgörande aspekt som berör trivsel och arbetsglädje är hur de mellanmänskliga 

relationerna påverkar individerna. Meningsfullhet, delaktighet, inflytande och kontroll, kontakt och 

värdegemenskap med andra har betydelser för individernas trivsel. Samarbetet i arbetsgruppen kan 

generera såväl möjligheter som hinder för personlig utveckling (Ellmin 1992, s.17-20). Det pågår en 

ständig interaktion mellan individen och den yttre miljön, och i detta samspel sker det en utveckling 

i någon riktning (s.34). 

 

Ett begrepp som ofta förekommer inom socialpsykologin är gruppklimat. Det innebär att det finns 

klimatmetaforer och ett socialt tillstånd i arbetsgruppen. Genom metaforer och liknelser, förmedlar 

människan sina upplevelser av sociala fenomen. Björn Nilsson, lektor i socialpsykologi, talar om 

begreppet gruppklimat som innebär det som präglar atmosfären i gruppen. Det kan handla om 

emotionella relationer och förhållningsätt som kan bestå av egenskaper som till exempel tysta, 

formella, öppna, avståndstagande, positiva eller negativa attityder. En stark sammanhållning 

påverkar gruppmedlemmarna ömsesidigt i rätt riktning, ökar stresståligheten och prestationen 

(Nilsson 2005, s.40-42). Motivation är detsamma som drivkraften för individen att ta sig framåt och 
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handla. Att motivera andra, som ledaren främst har ansvar för, innebär i processen att man frigör 

mer kraft hos individerna att vilja fortsätta arbeta kvar i sin arbetsgrupp. Om individuella behov 

uppfylls, stärks engagemanget och fokus för att nå gemensamt uppsatta mål. I arbetsgruppen kan 

även dolda, eller individuella behov komma att leda till destruktiva handlingar och försvaga 

gruppen. Genom återkommande diskussioner och reflektioner kan arbetslaget förebygga detta (s.54-

55). 

 

Eric Olsson, docent i socialt arbete och universitetslektor i psykologi, belyser den tysk-amerikanska 

psykologen Kurt Lewins (1890-1947) teoretiska förklaringar om klimatbegreppet. Lewin beskrev 

gruppens klimat som ett tillstånd med observerbara förändringar som kan innefatta flera aspekter. 

Han menade att olika sociala krafter hade ett visst förhållande till gruppmedlemmarna och 

upplevelserna av dessa speglade gruppklimatet. En social kraft kan bestå av förväntningar och 

intentioner. Lewin drog en slutsats att gruppklimatet består av en växelverkan mellan 

medlemmarnas upplevelser och handlingar i gruppen, och utgör en social konstruktion som har 

central betydelse för verksamhetens och den aktuella gruppens existens. Lewins undersökningar har 

betytt mycket för den moderna forskningen inom socialpsykologin. Han utformade egna teorier som 

bidragit till förståelsekunskaper kring bland annat motivation och gruppdynamik, och som kommit 

till användning i arbetslivet (Olsson 1998, s.88-90).  

 

Barbro Lennéer Axelson, psykolog och universitetslektor i psykologi och Ingela Thylefors, 

psykolog och docent, beskriver hur vi människor tillsammans ingår i den psykosociala arbetsmiljön 

som vi befinner oss i, och att vi är varandras arbetsmiljö. Det innebär att vi måste anstränga oss 

gentemot arbetskamrater som inte är eniga med våra egna uppfattningar. Det kan räcka med en 

korrekt och vänlig relation. Som anställd är man skyldig att samarbeta med samtliga arbetskamrater. 

Gruppklimatet är inte en statisk företeelse, utan skiftar beroende på sammanhanget. Klimatet består 

av allt som händer på en arbetsplats, men framförallt hur det sker via kommunikationen. Den 

sociala miljön går att förändra till något givande och positivt. På senare tid har lösningsfokuserade 

insatser uppmärksammats, som innebär att fokus läggs på fungerande situationer och på vad som 

leder till bra resultat, istället för att fördjupa sig i problemområden (Lennéer Axelson & Thylefors 

2005, s.31-33). Feedback handlar om att kunna återkoppla konstruktivt. För individen är det 

väsentligt för lärande och utveckling. Feedback kan komma från kunder, chefer och kollegor. Att 

göra en självvärdering är också ett bra sätt att förbättra sina kompetenser och är ett av de vanligaste 

sätten att bedöma sina arbetsinsatser (s.143). 
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Mats Alvesson, företagsekonom och Stefan Sveningsson, professor i ekonomi, skriver om 

sammanhangets betydelse för hur organisationen fungerar i sin helhet, och avdelningsvis. I olika 

verksamheter råder det antaganden, värderingar och system som kallas för organisationskulturer. 

Relationen mellan arbetsgruppen och ledaren är en komplex och social process (Alvesson & 

Sveningsson 2010, s.55).  

 

Edgar H. Schein, professor i ledarskap, förtydligar konceptet organisationskultur i sin omfattande 

bok Organizational Culture and Leadership och menar att organisationskulturer existerar i stort sett 

alla företag och arbetsgrupper i världen. Det kan vara svårt att analysera och hantera en kultur som 

blivit en norm. Organisationskulturer kan analyseras utifrån några kategorier; synliga artefakter, 

värderingar, regler och beteenden, taktik och genom allmänna underliggande antaganden. Den som 

upplever de mellanmänskliga relationerna i organisationen, kommer att upptäcka kulturens sanna 

väsen och förklara vad som verkligen pågår (Schein 1992, s.47).  

 

Lars Svedberg, docent och legitimerad psykolog diskuterar ledarskapets betydelse och menar att det 

inte finns några säkra framgångsrika metoder för att lyckas som ledare. En fallucka kan vara en 

strävan efter att bli omtyckt av alla. Ledarstilen har inverkan på hur gruppen kommer att fungera. 

Ledaren justerar strategier för att kunna påverka medlemmarna till att nå verksamhetens mål. 

Ledarskapet behöver nödvändigtvis inte vara personligt betingat, men helt klart är att ledarskapet är 

relationellt. Ledarens arbete kan gå ut på att anpassa sig till den rådande gruppdynamiken, kulturen, 

arbetsuppgifterna, de uppsatta målen och andra berörda organisationer (Svedberg 2012, s.211). 

 

Wenche Aasen, högskolelektor i pedagogik, har i många år forskat i pedagogiskt ledarskap i 

förskolan och tittat på hur samarbete ser ut i arbetslaget. I artikeln Förskolläraren som teamleader 

och samarbetspartner – ledningsdilemman i förskolan, belyser hon de aspekter som 

avdelningsansvariga förskollärare kan mötas av och menar att rollen innebär mångfacetterade 

uppgifter för att kunna strukturera verksamheten i praktiken och se till att upprätthålla ett 

kontinuerligt kvalitetsarbete. Arbetslaget behöver ledas av någon, även om det handlar om en platt 

organisation, vilket är vanligt i förskolan och som dessutom är indelad i flera avdelningar. 

Bakgrunden till denna organisationsform grundar sig i en demokratisk tanke om en likvärdig 

sammanhållande grupp, där barnskötare och förskollärare ska kunna utföra alla gemensamma 

arbetsuppgifter. Ett arbetslag består av kollegor som har varierade kunskaper och kompetenser som 

ska tas tillvara, och avdelningsansvariga lägger stort fokus på samarbete och interaktion mellan 

kollegorna och chefen. Det är många pusselbitar som ska falla på plats. En fråga som Aasen tar upp 
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handlar om den avdelningsansvarigas möjligheter att avgränsa sitt arbete från delar av rutinarbeten 

som ingår i en arbetsrotation och lägga mer fokus på den pedagogiska dokumentationen, och till att 

inspirera och leda kollegor. Att motivera arbetslaget åt rätt håll är en viktig del av samarbetet. Ett 

effektivt team baseras på vänskap, samspel och gemensam förståelse för verksamhetens mål (Aasen 

2010, s.293-304).  

 

Kenneth Forslund och Marianne Jacobsen, forskare inom beteendevetenskap, har gjort en studie av 

personalens verksamhetsprofessionalitet på en förskola och där riktat in sig på att observera 

arbetssättet i barngruppen och med kommunikationshandikappade barn, samt hur arbetslaget 

samspelade med varandra. Undersökningen syftade bland annat till att se hur personalen betraktade 

beslutsfattande och hur de använda sig av utvärdering och erfarenhetsutbyten i arbetslaget. 

Karaktärsdragen för den professionelle handlade om att kunna bemöta problem, vara flexibel och 

aktivt reflekterande över situationer. Att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till 

varandra, bidrar till ett givande samspel (Forslund & Jacobsen 2000, s.9-24). En problematik som 

studien visade, var att personalen upplevde att de ofta fick ta egna beslut och ta eget ansvar i många 

situationer. Besluten var interna och kunde handla om beslutsfattande över barngruppen, enskilda 

barn, och om genomförandet av arbetsmoment på avdelningen. De kunde dock rådgöra med sina 

kollegor eller arbetsledare ifråga. Önskemålen ifrån pedagogerna var att besluten var noga 

övervägda och förankrade med den pedagog som fattat beslutet. Studien pekar på att ett 

ansvarstagande innebär att vara beredd på att ta konsekvensen och förklara handlandet. Kollektiva 

beslut skedde på möten. De upplevde även att stormöten tog tid och den demokratiska processen var 

tidskrävande (s.110-114).  Jag finner studien intressant att beakta, eftersom den täcker flera 

områden i samarbetets tecken och går att jämföra med delar i min studie. Jag ställer mig frågande 

till varför diskussioner om avdelningsansvarigas roll uteblev i sammanhanget, och som jag anser 

har betydelse för samarbetet i sin helhet. De nämner förskollärare, barnskötare, chefen och vid ett 

enda tillfälle arbetsledare. 

 

Anita Eriksson, fil.dr. och universitetslektor i pedagogik har gjort en studie om ansvarsfördelningen 

i arbetslaget på en kommunal förskola. Utifrån en analys av kommunala styrdokument och 

intervjuer med sex förskollärare, en barnskötare, en förskolechef och en utvecklingsledare, framgår 

det att arbetslagen fördelar arbetsuppgifterna enligt rättviseprincipen, istället för efter kompetens 

och det kan vara problematiskt ur ett kvalitetsperspektiv. Förskollärarnas arbetsuppgifter består 

förövrigt av handledning av barnskötare, föräldrakontakter och arbete i barngrupp. Syftet med 

studien är att visa hur förskollärarnas ansvar kan tolkas olika, både på kommunal nivå och i 
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verksamheten. Förskolan är ofta organiserad i en platt struktur och är ett kvinnodominerande yrke 

där alla, oavsett utbildning ska utföra samma arbetsuppgifter, samt att det kan handla om 

vänskapsrelationer snarare än professionella. Eriksson menar också att det behövs mer studier kring 

förskollärarnas roll som pedagogisk ledare och vad det betyder i praktiken för kvaliteten (Eriksson 

2014, s.2-3). 

 

Gunilla Niss, legitimerad psykolog och Anna-Karin Söderström, förskollärare och förskolechef har 

skrivit boken Samarbete i förskolan – för barnens skull och som innehåller övergripande aspekter 

som berör samarbete mellan pedagoger, föräldrar och barn, samt diskussionsfrågor och förslag på 

hur samarbetet kan utvecklas i arbetslaget. Kunskaperna kring samarbetet som delges i boken 

baseras på författarnas mångåriga erfarenheter och diskuteras utifrån förskolans läroplan. De 

framhåller att det pedagogiska uppdraget och ämnesinriktade mål har förtydligats i läroplanen. Alla 

målområden är av samma värde, så som omsorg och lärande, och ska bilda en helhet. 

Förskolechefen har tillsammans med medarbetare ansvar att se till att genomföra uppdragen och 

samtidigt hitta en balans mellan alla delmål. Författarna menar att ett positivt samarbete mellan 

vuxna, pedagoger och föräldrar, har en avgörande betydelse för hur barnens förskolemiljö ser ut och 

vad barnen lär sig. Därför är det viktigt att anställda månar om varandra i arbetslaget och ser till att 

ha regelbundna reflektioner för att öka kvalitén (Niss & Söderström 2015, s.7-16). Samarbetet inom 

arbetslaget utgör förskolans grundbult. Även om förskollärarens ansvar har förtydligats, så har var 

och en ett ansvar att se till att arbeta efter läroplanens riktlinjer. Förskollärarens uppgift är att se till 

att samarbeta med arbetslaget och lyfta upp barnskötares styrkor och se till att hela arbetslaget intar 

professionella roller på förskolan (s.91-96). 
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4. Teoretisk ansats och centrala begrepp 

Jag har valt att inspireras av fenomenologin i min studie och använda fenomenologiska begrepp för 

att kunna rikta in mig på det mest väsentliga i fenomenet samarbete. I analysarbetet har jag utgått 

ifrån dessa fenomenologiska teoretiska begrepp; intentionalitet, hypotetisk identifikation och 

essens.  

 

4.1 Fenomenologi 

Under början av 1900-talet utformades den fenomenologiska forskningsansatsen av Edmund 

Husserls, en tysk filosof. Fenomenologin innebär att forskaren fokuserar på människans upplevelser 

och fenomenet kring det studerade ämnet. Genom ett fenomenologiskt analysarbete kan forskaren 

nå in i människans oförfalskade uppfattning om sin omvärld. Kvalitativa intervjuer lämpar sig som 

empirisk metod för att tillhandahålla beskrivningar som bygger på de intervjuades erfarenheter och 

upplevelser (Patel & Davidson 2003, s.32). Fenomenologens uppdrag är att ha en förutsättningslös 

och neutral inställning, och att studera hur fenomenet uppfattas, samt hur handlingar upplevs av 

människan (Lind 2001, s. 25).  

 

Sociologen Alfred Shutz, ansåg att fenomenologin inte enbart består av subjektiva upplevelser. Det 

innefattar även den sociala världen, där kunskapen om fenomenet är en gemensam, kollektiv 

upplevelse. Människans sätt att förstå sker genom kommunikation med andra. Vi kan tolka fenomen 

likadant, men vi kan också ha delade meningar och tolka olika. För att nå ömsesidig förståelse, 

behöver människan växla perspektiv. Det ligger i fenomenologens arbete att beskriva och förmedla 

andra människors upplevelser för att skapa mer kunskap (Gustavsson 2000, s.76-77).  

Med ett fenomenologiskt perspektiv har jag kunnat ta ett kliv ut ifrån mina egna erfarenheter som 

avdelningsansvarig och i analysarbetet intagit en neutral inställning. Med detta perspektiv har jag 

haft möjlighet att samla in data som gett fenomenet samarbete i förskolan en översiktlig bild med 

generella aspekter och konkreta kunskaper. Genom de fenomenologiska begreppen har det varit 

enklare att se ord och fraser som behöver lyftas upp i studien.  

 

4.2 Husserls fenomenologiska begrepp 

Det finns flertalet metodologiska alternativ som utvecklats inom fenomenologisk forskning. 

Husserls synsätt har inspirerat filosofer och forskare att använda sig av analysmetoder som bygger 

på Husserls grundläggande begrepp. Enligt Husserl är den subjektiva upplevelsen en viktig del att 

få kunskap om för att förstå fenomen. Det är dock svårt att på ett rent sätt fastställa 
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fenomenologiska sinnesupplevelser ur denna empiri. Medvetandet om något kan vara lätt att förstå 

och samtidigt svårförståeligt när man fördjupar sig i denna labyrint med gångar och riktningar. För 

att kunna analysera subjektivitet utvecklade han en metod som kallas för fenomenologisk reduktion 

eller epoché som innebär att fenomenologen sätter tron på den transcendentala världen, den 

subjektiva tron och uppfattning som individen har om sin omgivning, inom ”parantes”. Man kan 

säga att man utövar en epoché i förhållande till den verkliga, transcendala världen (Husserls 2004, 

s.247-251).  

 

4.3 Fenomenologisk analysmetod och teoretiska verktyg 

Materialbearbetningen och resultatredovisningen har jag inspirerats av Husserls fenomenologiska 

perspektiv. För att ta fram en helhetsbild av fenomenet, samt dess essens, har jag använt Van 

Kaams fenomenologiska analysmetod. Analysarbetet består av sex steg som kan överlappa 

varandra. Andrzej Szklarski har använt metoden själv i sin forskning och beskrivit metoden steg för 

steg (Szklarski 2004, s.282). I metodavsnittet redogör jag för hur analysarbetet i denna studie har 

gått till. Proceduren kommer att beröra tre väsentliga moment som ska genomföras med begreppen; 

intentionalitet, hypotetisk identifikation och essens. 

 

4.4 Intentionalitet 

Begreppet intentionalitet innebär att individens medvetande är riktat mot något och i betraktandet 

eller handlandet har individen en avsikt. Den intentionala akten består av upplevelsen av objektet.  I 

en situation som uppstår bildar sig individen en uppfattning om mening och innehåll. Objektet kan 

existera i den verkliga världen eller i den subjektiva världen. Med intentional medvetenhet kan man 

försöka förstå upplevelsens egenhet (Husserls 2004, s.252-254). Om jag ser en handledningsbok, så 

är boken själva objektet och min avsikt med boken är den intentionala akten. Om respondenten i 

studien berättar att det är viktigt med ett helhetstänk för samarbetet, så utgör ordet ”helhetstänk” 

objektet och är en meningsbärande enhet värd att analysera. Bakom ordet helhetstänk finns mål och 

syften som respondenten upplever som viktiga i handling att utföra.  

 

4.5 Hypotetisk identifikation  

Att utföra en hypotetisk identifikation innebär att man sorterar och systematiserar det empiriska 

materialet och fastställer de identifierade teman, som speglar de gemensamma upplevelserna av 

fenomenet. I detta steg beskriver forskaren teman i kluster och jämför respondenternas 
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formuleringar för att se i vilket kluster det ska sorteras in i. I nästa steg analyseras dessa återigen i 

syfte att identifiera konstituenter, beståndsdelar som utgör kärnan av essens (Szklarski 2004, s.284). 

 

4.6 Essens 

Metoden inom fenomenologin syftar främst till att utforska fenomenets sanna väsen, dess essens, 

som består av ett fåtal särskilda egenskaper och som visar sig vara oföränderliga och invarianta i en 

mångfald av beskrivningar. Om dessa egenskaper visar sig vara mindre framträdande i 

analysarbetet, så upphör dessa ifråga. Att studera individers upplevelser är ett sätt att upptäcka 

essensen (Szklarski 2004, s.276). Vid en reduktion av teman i det bearbetade och identifierade 

materialet är det viktigt att särskilja på teman som varierar mellan intervjupersonerna och vilka som 

framträder som en gemensam nämnare (s.143).  

 

Husserl talade även om begreppet essens som tydligt utkristalliserar sig i analysen av empirin. I 

fenomenets essens gör sig beståndsdelarna sig tillkänna och framträder i åskådningens egenarter 

(Husserls 2004, s.68). Med anledning av detta ser jag det som nödvändigt att vara noga med att 

fånga upp det specifika som framgår tydligt och att analysera fenomenets essens som ett sista 

moment i resultatarbetet och presentera essensen i en sammanfattande del. 
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5. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur avdelningsansvariga upplever samarbetet i arbetslagen på 

sina respektive förskolor. Jag vill fördjupa mig i fenomenet samarbete och är intresserad av att få en 

inblick i yrkesverksammas verklighet och vardag. Genom att använda mig av fenomenologiska 

teoretiska begrepp; intentionalitet, hypotetisk identifikation och essens, har jag möjlighet att 

synliggöra de särpräglade aspekter som är relaterade till fenomenet samarbete i förskolans 

verksamhet. Utgångspunkterna i analysarbetet kommer att handla om att hypotetiskt identifiera en 

struktur med meningsskapande teman som framstår i intervjupersonernas beskrivningar av 

samarbete, samt att slutligen få fram essensen i fenomenet så som majoriteten av respondenterna 

har uttryckt den. Huvudfrågorna kommer att vara följande:  

 

 Vilka kunskaper och egenskaper upplever avdelningsansvariga är viktiga för att kunna 

samarbeta? 

 Vilka gemensamma erfarenheter delar avdelningsansvariga kring fenomenet samarbete? 
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6. Metod 

I det här kapitlet redogör jag för vilken insamlingsteknik jag har använt mig av, urvalet av 

intervjupersoner och hur genomförandet av undersökningen har gått till, samt en redogörelse över 

de steg som Van Kaams analysmetod består av och som jag utgått ifrån i analysarbetet. 

 

6.1 Kvalitativ undersökning 

Undersökningen kan betecknas som en kvalitativ studie. För att samla in ändamålsenlig empiri har 

upplägget baserats på kvalitativa intervjuer för att på bästa sätt generera detaljerade beskrivningar 

om fenomenet samarbete. Undersökningsgruppen har deltagit i kvalitativt semistrukturerade 

intervjuer, som innebär att frågeställningarna är utformade efter ett tema och som är anpassade för 

att ge ett större utrymme för respondenterna att fritt beskriva sina svar. Intervjuerna är 

samtalsbetonade i syfte att upptäcka respondenternas inre tankar genom diskussioner. Det handlar 

om att intervjupersonen känner sig medskapande i intervjun, samtidigt som jag som intervjuar 

strävar efter att få information som leder till ny intressant kunskap att bearbeta i analysprocessen. I 

sökandet efter meningsbärande enheter i intervjuerna, är det viktigt att se till att intervjupersonerna 

inte hämmas av frågeställningarna. Ett sätt att förhindra detta är att intervjuaren är förberedd på det 

aktuella ämnet som ska diskuteras och anpassar sitt språkbruk till det aktuella sammanhanget (Patel 

& Davidson 2003, s.81-83).  

 

Jag har formulerat åtta frågor i en intervjuguide. Tanken var att frågeställningarna skulle upplevas 

som öppna och generella, med möjlighet för intervjupersonerna att svara individuellt och 

beskrivande. Den sista frågan skulle ge utrymme till övriga tankar som intervjupersonerna bearbetat 

under intervjun och som de tyckte var extra viktiga att belysa vad det gäller samarbetet. En av 

frågeställningarna handlade om att beskriva hur intervjupersonerna skulle agera i samarbetet utifrån 

ett fiktivt scenario: 

 

En ny kollega börjar på din avdelning och det visar sig snart att kollegan tar mycket god 

tid på sig att utföra olika arbetsuppgifter. Du tittar ständigt på klockan och undrar hur lång 

tid det behöver ta. Din andra kollega har ett jäktat tempo och beklagar sig till dig över den 

nya kollegans långsamma tempo, och att det bidrar till stress. Den nya kollegan beklagar 

sig också till dig och säger att den andra kollegan skapar stress i barngruppen med sitt 

höga tempo.  
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6.2 Urval 

Fem stycken förskollärare som arbetar som avdelningsansvariga har deltagit i kvalitativa intervjuer.  

Anledning till att jag valt att fokusera på just avdelningsansvariga och inte enbart förskollärare, är 

att dessa har ett större ansvar för verksamheten i sin helhet och att samarbetet kan ses i ett bredare 

perspektiv. Kompetensen, samt antalet medarbetar i ett arbetslag kan se olika ut. Alla har ett ansvar 

att samarbeta. Skillnaden är att den avdelningsansvariga står som ansvarig för de beslut som fattas 

på avdelningen och måste vara beredd att förklara valen som gjorts. Den avdelningsansvariga har i 

uppgift att se till att styrdokumenten efterföljs i praktiken på förskolan. I och med att de har ett extra 

ansvar och att de samtidigt förväntas utgöra länken mellan chef och medarbetar, fann jag denna 

urvalsgrupp som extra intressant att titta närmre på. 

 

Urvalet skedde genom mina redan kända kontakter, på tre olika förskolor, vilket resulterade i att det 

var lätt att boka tid och få intervjuerna gjorda inom två dagar. Vid intervjutillfällena fick 

respondenterna besvara några övergripande frågor som berör faktorer kring samarbetet i arbetslaget 

på en förskola. 

 

Deltagare Yrkeskategori Intervjutid 

Respondent 1 Förskollärare och avdelningsansvarig  21 min 

Respondent 2 Förskollärare och avdelningsansvarig  22,5 min 

Respondent 3 Förskollärare och avdelningsansvarig  23 min 

Respondent 4 Förskollärare och avdelningsansvarig  17 min  

Respondent 5 Förskollärare och avdelningsansvarig  20 min 

 

 

6.3 Genomförandet 

Jag har valt att genomföra studien på egen hand, eftersom jag gärna arbetar självständigt. Det har 

gett mig möjligheten att utföra skrivarbetet på valfria vardagar, som kvällar och helger. Arbetet med 

studien började med en genomgång av litteratur och artiklar som riktat sin forskning kring faktorer 

som berör samarbete på arbetsplatsen, och hur dessa påverkar individen och arbetsgruppen. I denna 

förberedande fas valde jag ut relevant forskning som kan tillföra kunskap om samarbetet som 

fenomen. Under arbetets gång har jag fått handledning på Södertörns högskola där vi gått igenom 
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studiens forskningsmetod och struktur. Det har hjälpt mig att forma innehållet och att fokusera på 

studiens syfte. 

 

Intervjubesöken förbereddes med att jag utförde en intervjuguide med åtta frågor och formulerade 

ett brev om informerat samtycke, som jag skickade ut via e-post till förskollärare som arbetar som 

avdelningsansvariga. Jag fick inom ett par dagar svar att de ville ställa upp på en intervju. Vid varje 

intervjutillfälle hade jag med mig intervjuguiden i pappersform och en läsplatta, en Ipad, som jag 

använde för att spela in samtalen med. På plats presenterade jag mig återigen och syftet till studien. 

Vi hade möjlighet att sitta ostört i ett enskilt rum och genomföra intervjun. Efter intervjun frågade 

jag respondenterna hur de upplevde intervjun. Sammanfattningsvis blev det positiva svar och att 

intervjuerna gav respondenterna möjlighet att reflektera över sin roll som avdelningsansvariga och 

hur samarbetet kunde förbättras. Jag spelade in intervjuerna och antecknade samtidigt svaren, och 

intervjumaterialet har jag sedan analyserat och bearbetat till ett resultat. Studiens empiri består av 

inspelade intervjuer där respondenterna besvarat frågeställningar. Under transkriberingsarbetet 

lyssnade jag först på intervjumaterialet och jämförde respondenternas utsagor med mina 

anteckningar, intervju för intervju, och reducerade fraser och uttryck som inte var relevanta för 

analysen. Jag skrev samtidigt en ny textversion i programmet Word, och delade upp texten efter 

frågeställningarna och respondenter. Texten skrev jag ut och gick igenom med en markeringspenna, 

och reducerade sedan ytterligare text som tagit en annan riktning vad det gäller ämnesområde. 

 

6.4 Fenomenologisk analysmetod 

I det här avsnittet kommer jag att, i steg för steg, beskriva den analysmetod som jag har använt. 

Tyngdpunkten i analysprocessen har varit att bearbeta materialet till ett resultat och att fånga in fenomenets 

essens. Som tillvägagångsätt i analysarbetet har jag inspirerats av en analysmetod som Adrian Van Kaams 

(1959) utvecklat. Informationen med den svenska översättningen har jag inhämtat ifrån en forskningsartikel i 

den vetenskapliga tidskriften Nordisk Psykologi Empirisk fenomenologi. Presentation av forskningsansatsen 

och erfarenheter från fenomenologisk studie (Van Kaams 1959, se Szklarski s.282). 

 

Steg ett, två och tre i Van Kaams analysmetod har överlappat varandra under den första 

analysfasen. Jag har först registrerat det som berört samarbetet, som respondenterna upplevde var 

viktiga, och sedan markerat utsagor med markeringspenna på utskrivna papperskopior av den 

textbearbetade versionen. Varje respondent har fått ett nummer så att jag senare kan särskilja om det 

finns några gemensamma nämnare mellan dem. Utan att lägga in egna värderingar, har jag läst 

igenom svaren flera gånger och antecknat vid sidan över liknande meningsinnehåll som jag sett 
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passa in i samma kategori. Detta har lett till preliminära förslag till fortsatt analys. I detta skede 

hade jag en bra överblick över materialet och gick vidare till nästa steg, två och tre, som innebar en 

komprimering av materialet utan att förvränga eller ändra. Endast eliminera fraser som återigen inte 

kunde relateras som gemensamma nämnare som respondenterna upplevde och som sträckte sig en 

bit ifrån kärnfrågan. De markerade enheterna förde jag över på ett annat papper och placerade i 

kluster (Szklarski 2004, s.282-283). Efter en preliminär analys av identifierade enheter var det dags 

att bearbeta steg fyra i analysprocessen och skapa en hypotetisk identifikation. I detta skede gjorde 

jag en systematiserad helhetsbild över det empiriska materialet, där aspekter av samarbetet placerats 

tillsammans beroende på att dessa har en likartad betydelse för respondenterna. I denna del beskrivs 

en variation av olika teman. Alla dessa utgör en hypotetisk identifikation av konstituenter, 

alternativt beståndsdelar som är det ord jag valt att använda för tydlighetens skull och dessa har jag 

redogjort i resultatet. Nästa steg var fem och sex, och innebar att jag identifierade fenomenets 

essens. I denna del har jag testat och jämfört de olika beståndsdelarna utifrån tre kriterier. En 

beståndsdel ska ha uttryckts tydligt och markant av minst en respondent. Meningsinnehållet ska ha 

uttryckts av majoriteten av respondenterna. I min studie gäller minst tre av fem. En beståndsdel ska 

inte motsägas av andra respondenter. I det femte steget hade jag valt ut nio viktiga beståndsdelar 

som var viktiga att framhålla och som uppfyllde nästan alla tre kriterier. I det sjätte steget gick jag 

åter igenom materialet och reducerade fyra efter ytterligare jämförelser. Det resulterade i en slutlig 

identifikation av fem stycken beståndsdelar som valts ut till fenomenets essens och som majoriteten 

uttryckt. Det som krävts mest tid var analysen av textmaterialet och jämförandet. Resultatdelen var 

mindre komplicerad eftersom jag kände mig förtrogen med det reducerade materialet. 

Majoritetskriterium kan vara ett problem vad det gäller validiteten av en fenomenologisk studie, i 

processen när forskaren ska ta fram essens av invariant data. En ytterligare verifiering av de utvalda 

beståndsdelarna, hur intersubjektiva de är och om uppfattningen delas av majoriteten, kan öka 

tillförlitligheten (s.284-285). 

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att analysmetoden har varit gångbar i min studie och bidragit till 

att jag kunnat ringa in det som präglar fenomenet samarbete i förskolan i det kvalitativa 

intervjumaterialet. Efter en genomgång av mina anteckningar som gjorts under analysarbete, kan 

jag konstatera att det tagit tid att strukturera om materialet och delar i resultatet. En del teman hörde 

ihop, men var varianta. Några enheter har slagits ihop och bildat en beståndsdel, som till exempel 

att skratta, att ha roligt och skoja blev ”att ha kul”. Några begrepp som bland annat gruppklimat 

som jag tagit upp i tidigare forskning, har visat sig vara intressanta att ta med i diskussionsdelen och 

jämföra med resultatet. Begreppet barnsyn har jag i efterhand sökt kunskap om i litteraturen. 
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6.5 Abduktivt arbetssätt 

Ett abduktivt arbetssätt var lämpligt eftersom jag inte skulle låsa mig till en viss teori, eller synsätt, 

på förhand. Arbetssättet innebar att man kan kombinera ett deduktivt och ett induktivt arbetssätt. En 

teori kan formuleras utifrån det aktuella fallet, och teorin kan prövas på ett annat fall, och eventuellt 

utvecklas vidare (Patel & Davidson 2003, s.24-25). 

 

Inledningsvis i min studie så har jag valt tre fenomenologiska begrepp som teoretisk utgångpunkt 

och använt som verktyg i analysarbetet. De begrepp som jag lyft upp i tidigare forskning har inte 

använts för att arbeta fram ett resultat. Däremot har jag diskuterat och jämfört dem med empirin i 

diskussionsdelen. Jag har från början ställt mig öppen inför vad som skulle framkomma i empirin. 

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

God validitet innebär att forskaren undersöker det som i studien är avsedd för att undersökas. En 

annan aspekt och som hänger ihop med validitet är reliabilitet, och betyder att undersökningen görs 

på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet är viktig för att kunna säkerhetsställa kvalitén och att kunskapen 

som hämtas ifrån resultatet kan bedömas som trovärdig i förhållande till studiens syfte. I 

kvantitativa studier ställs reliabiliteten till upprepbarheten. I kvalitativa intervjuer värderas 

reliabiliteten genom forskarens noggranna beskrivningar över tillvägagångsättet i arbetsprocessen 

och utifrån dessa avgöra pålitligheten. 

 

Abstrakta fenomen som undersöks har inget konkret, påtagligt, riktmärke för vad det står för.  

Forskaren behöver hitta en passande metod att undersöka hur människor upplever fenomen. 

Kvalitet omfattas i studier med kvalitativa intervjuerna och innebär att forskaren arbetar med att 

upptäcka, tolka och förstå företeelser som individer upplever. Validitet kännetecknar hela 

forskningsprocessen. Reliabiliteten ställs mot intervjupersonernas uppfattning som kan skifta och 

kan ställas som tillförlitlig för det unika tillfället som intervjuerna gjordes. Validiteten i en 

kvalitativ studie omfattar inte enbart datainsamlingen, utan samtliga delar, samt tillämpningen av 

forskarens förförståelse och hur väl forskaren kan ta fram det invarianta i materialet och tolka det 

(Patel och Davidson 2014, s.102-106).  

 

Eftersom jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att få fram information till min studie, så 

innebär reliabiliteten att jag i materialet utgått ifrån de unika tillfällen som intervjuerna ägde rum. 

Jag har även analyserat hela arbetsprocessen och beskrivit detta i uppsatsen på ett tydligt sätt. 
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Studien är avgränsad till att undersöka hur fem avdelningsansvariga upplever samarbetet i 

arbetslaget på en förskola. Essensen av fenomenet samarbete är avgränsad till att gälla dessa 

intervjupersoner uppfattningar vid intervjutillfället. Det som respondenterna upplevde och uttryckte 

om företeelser kring samarbetet var just då tillförlitligt. Jag har inte omformulerat några fraser i 

intervjumaterialet. 

 

Validiteten av studien kan kopplas till att jag under analysarbetet jämfört meningsbärande enheter 

med varandra och studerat vilka som var invarianta, eller varianta. I resultatet kopplade jag olika 

identifierade teman som framkommit i analysarbetet med fenomenet samarbete. Jag 

kommunicerade och tolkade de utsagor som relaterades till dessa teman på ett tydligt och neutralt 

sätt. 
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7. Etiska överväganden 

Inför insamlingsarbetet har jag skickat ut, via e-post, en förfrågan om samtycke till deltagande i 

denna studie, med information om forskningsuppgiftens syfte och om vilka forskningsetiska 

principer som gäller i forskningsarbetet. 

 

7.1 Etiska principer för forskning 

Att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter i forskningsarbetet och förtydliga dessa krav för 

deltagande individer, är ett viktigt moment för att kunna få behållning av ett så trovärdigt underlag 

som möjligt. Det handlar även om att hitta en balans och en överenskommelse med individerna, 

mellan den allmännyttiga informationen som delges i forskningssyfte och att skydda individernas 

utsagor och utelämnande livsöden från allmänhetens insyn. I hanteringen av lämnad information, 

samt personuppgifter, måste forskaren värna om individernas integritet. Det är mycket viktigt att 

individer anonymiseras genom hela arbetet och i resultatet (Patel & Davidson 2003, s. 62-63). 

 

Enligt Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

finns det grundläggande krav på att forskare ska ta hänsyn till individskyddet och följa fyra 

allmänna huvudkrav. Samtyckeskravet innebär att deltagarna får möjlighet att tycka till om sin 

medverkan och om vilken information som skall ges ut. Informationskravet betyder att forskaren 

ska beskriva syftet, samt fördelarna med undersökningen, och vad individen kan bidra med och 

vilka villkor som deltagarna har. Konfidentialitetskravet innebär att all information om individerna, 

samt material, som ingår i undersökningen skall behandlas på ett konfidentiellt sätt. Berörda 

personer bör teckna ett avtal om tystnadsplikt. Nyttjandekravet betyder att det insamlade materialet 

bara får användas inom forskningsprojektet (Vetenskapsrådet 2002, s.7-12).  

 

Under arbetsprocessen har jag beaktat nyttjandekravet och förvarat den sammanställda 

datainsamlingen i en tidskriftsamlare på en hemlig plats och det är bara jag som har tillgång till 

materialet. Jag har inte lämnat ut någon information om vilka personer som ingått i undersökningen. 

De inspelade intervjuerna finns på min Ipad och det är bara jag som har tillgång till koden och 

informationen i den. I resultatet har jag numrerat intervjupersonerna och ändrat ordningen på dessa 

för att ytterligare säkerhetsställa att konfidentialitetskravet följs.   
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8. Resultat 

I det här kapitlet presenterar jag studiens resultat. I analysarbetet har jag använt intentionalitet och 

hypotetisk identifikation som teoretisk utgångspunkt för att få fram en helhetsbild innehållande 

meningsfulla aspekter av fenomenet samarbete, och använt essens för att slutligen identifiera 

fenomenets kärna. Resultatet är uppdelat i flera kategorier där jag redogör olika innebörder av 

samarbete. Efter ytterligare reduktion och jämförelser mellan olika meningsbärande beståndsdelar, 

sammanfattas fenomenets essens som består av; gemensam barnsyn, att ha kul ihop, att planera 

tillsammans, att ha ett helhetsansvar och att arbeta efter förskolans läroplan. 

 

Fem avdelningsansvariga förskollärare har deltagit i kvalitativa intervjuer och delgett sina 

erfarenheter, och vilka kunskaper och egenskaper som har betydelse för samarbetet. 

Intervjumaterialet har steg för steg sorterats i olika teman. Utifrån min analys visade det sig att 

majoriteten av respondenterna delar en rad gemensamma uppfattningar vad det gäller mening och 

innehåll som berör samarbetet i arbetslaget. De tankar som respondenterna delgivit har främst 

handlat om att betona de viktigaste faktorerna som genererar ett fungerande samarbete generellt. I 

förskolans verksamhet betonades vikten av att arbetslaget har en gemensam barnsyn, har barnen i 

fokus och att kollegerna vill arbeta med barn. Det respondenterna syftar till är att fundamentet för 

det pedagogiska arbetet grundar sig i gemensamt förhållningsätt till barns lärande och utveckling. 

 

Vad det gäller hur avdelningsansvariga ser på sin roll, så lyfter de fram arbetsuppgifter som består 

av att planera, att se till att hela arbetslaget arbetar utifrån läroplan, att delegera uppgifter, att ha ett 

helhetsansvar och att vara länken mellan chefen och personalen. Intervjufrågorna gav 

respondenterna möjlighet att både rikta blicken mot andra individers tillvägagångsätt och till sitt 

eget agerande i samarbetssituationer.  

 

Alla relaterade god samarbetsförmåga till några relevanta egenskaper som till exempel; att vara 

flexibel, lyhörd, hjälpsam, beslutsam, tydlig och att ha humor. Dessa enheter kan kopplas till det jag 

tidigare tagit upp i litteraturen om samarbete som berör begreppet gruppklimat.  

 

I nästa avsnitt presenterar jag en systematisering av det empiriska materialet där respondenternas 

utsagor sorterats utifrån några gemensamma nämnare kring vad samarbetet innebär, samt vilka 

egenskaper, kunskaper och erfarenheter som har en betydande plats i fenomenet. 
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8.1 Innebörden av att samarbeta på en förskola 

I analysen av intervjumaterialet kan jag konstatera att betydelsen för att arbeta utifrån förskolans 

läroplan, att planera tillsammans, att ha ett ansvarstagande, känna delaktighet och att ha en 

gemensam barnsyn anses vara viktiga för samarbetet i arbetslaget på en förskola. I följande exempel 

framgår hur två avdelningsansvariga förskollärare uppfattar innebörden av samarbetet och de 

uttryckte sig så här:  

 

Viktigt att alla tar sitt ansvar för att göra verksamheten så bra som möjligt.  

Att vi får tid att planera tillsammans. Men det har vi för lite tid för på förskolan. Och 

reflektera över hur vi gör och hur barngruppen ser ut. Att prata ihop sig. Analysera 

fungerande och icke fungerande (Respondent 2, 2016-03-14). 

 

Vi har lite tid att prata med varandra om planeringar och hela verksamheten (Respondent 

3, 2016-03-14). 

 

I citaten ovan och i intervjumaterialen kan man se att det finns ett behov av att alla pedagoger som 

arbetar inom förskolan ska ta ett individuellt ansvar och arbeta professionellt, samt att ha mer tid att 

planera tillsammans för att kunna reflektera över verksamheten och barngruppen. Den behållning 

som mötena kunde ge var att det gav tillfälle att lyfta fram och diskutera nya idéer, samt uppmuntra 

kollegor att ta initiativ för att öka motivationen, att reda ut saker som tynger kollegorna och att enas 

om den dagliga planeringen så att man drar åt samma håll. Att strukturera och planera mötenas 

innehåll ansågs vara avdelningsansvarigas uppgift. Det framgår också att det finns ett likartat 

synsätt över delaktighet, och ett givande och tagande ifrån kollegorna och den avdelningsansvariga. 

Ordet delegera användes då och då, och uppfattades som en handling som bidrog till ett bättre 

samarbete. Arbetsuppgifter bör fördelas i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som de 

markerade att det är dem som har det utökade ansvaret att se till att saker och ting sker åt rätt håll 

för verksamhetens bästa.  

 

Delegera mer. Jag vill arbeta mer för att kollegor känner sig mer delaktiga och 

motiverade (Respondent 4, 2016-03-15). 

 

Prova, testa, gör. Det är jättekul när kollegorna har egna idéer (Respondent 1, 2016-03-

14). 
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Alla som intervjuades nämnde hur viktigt det var att alla arbetar efter samma mål, att ha en 

gemensam kunskapssyn och att de följer förskolans läroplan. Detta gemensamma synsätt har sin 

grund i hur arbetslaget kan koppla arbetet i barngruppen till kunskaper kring förskolans riktlinjer. 

De intervjuade ansåg att det var deras huvuduppgift att hela tiden ha med sig läroplan och se till att 

ha medvetna kollegor. I förberedelser och genomförandet av barnens utvecklingssamtal är 

läroplanen en grund i samtalen om barnens lärandeprocesser, intressen och att visa vad förskolan 

erbjuder vad det gäller innehållet. Och då krävs det av kollegorna som åtagit sig arbetsuppgiften att 

veta vad det står i och betydelsen av den. Respondent 4 och respondent 2 beskriver sina 

arbetsuppgifter som avdelningsansvarig och att de ska se till att alla kollegor känner till läroplanen. 

 

Jag vill ha delaktighet så att kollegorna är med i arbetssättet. Det är A & O att alla vill 

arbeta efter samma mål. Så att alla vet vad man ska göra, vad som ingår i uppdraget. I 

Läroplan står det uttalat vad och vem som ska göra vad. Och där kan det krocka mellan 

kollegor (Respondent 4, 2016-03-15). 

 

Jag har huvudansvar och ska se till att man arbetar efter läroplanen. Jag är också ensam 

förskollärare på min avdelning, så då har man mer ansvar. Jag sköter all kontakt till 

föräldrarna. Mail och sådana saker. Har haft tidigare alla samtal själv och vad som ska stå 

i dem. Nu har jag lagt in alla bilder på alla barn och gjort förberedelser inför samtalen 

(Respondent 2, 2016-03-14). 

 

En annan viktig innebörd som togs upp i flera frågeställningar var att ha en gemensam barnsyn. 

Arbetslaget måste undvika sina personliga värderingar och tyckanden om barn i barngruppen, och 

istället kontinuerligt resonera fram gemensamt förhållningsätt som arbetslaget följer. På frågan hur 

samarbetet kan försvåras, nämnde två att de hade erfarenhet av kollegor som egentligen inte ville 

arbeta med barn, men gjorde det för att få en lön. En negativ inställning till att arbeta med barn 

bidrog till en svårhanterlig situation. Att ha en gemensam barnsyn skulle definitivt bidra till ett 

bättre samarbete. 

 

Jag tar mitt ansvar för barngruppen och visar praktiskt vilka arbetssätt jag vill ha. Och det 

är att ha barnen i fokus (Respondent 4, 2016-03-15). 

 

Det blir svårt om det är någon som inte alls är på väg mot samma mål. Att ha olika 

värderingar om vårt jobb. Det kan också handla om en kollega som inte egentligen vill 

arbeta där med barn och arbetar bara för pengarnas skull (Respondent 5, 2016-03-15). 
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8.2 Viktiga egenskaper och kunskaper i samarbetet 

Utifrån min analys av intervjumaterialet kan jag urskilja flera egenskaper som respondenterna 

uttryckt vara viktiga och som kan kännetecknas som styrkor i samband med samarbete. De fick 

möjligheten att beskriva sina egna styrkor och vad de ansåg var bra egenskaper att ha generellt. 

Egenskaper och kunskaper går hand i hand. Respondenternas uppfattningar om egenskaperna består 

av göranden och vad de innebär i praktiken. Att till exempel vara orädd kunde betyda att individen 

har kunskap och erfarenhet i att hantera konflikter, och att inte vara konflikträdd och våga ta tag i 

svårare delar som uppstod i arbetet.  

 

Egenskaper som jag fann i materialet var bland annat att vara ordningsam, att vara positiv och se 

möjligheter istället för hinder, att vara kommunikativ, att vara flitig och föra sitt strå till stacken, att 

vara tydlig ledare, att vara öppen och flexibel. Att vara kommunikativ för respondent 4, handlade 

om att förmedla det som var uppenbart för en själv, men inte för andra. Ordningsam innebar för 

respondent 1 att ha kunskap och intresse i att hålla koll, att bocka av så att saker blir gjorda. Ordet 

positiv nämndes sex gånger under intervjuerna och syftades till att man kan komma långt i 

samarbetet med en positiv inställning i både tankar och ord. Respondent 1 och respondent 2 

uttryckte sig så här: 

 

Jag är ganska flexibel. Jag tycker om att samarbeta. Jag uppmuntrar mina kollegor att ta 

initiativ. Det är väldigt positivt (Respondent 2, 2016-03-14). 

 

Positivt tänkande kan man komma långt på i samarbetet. Istället för att tänka negativt. 

Det löser sig till slut. Man behöver inte gnälla innan man vet (Respondent 1, 2016-03-

14). 

 

Att vara lyhörd var en egenskap som nämndes ett par gånger under intervjuerna. Respondenterna 

ansåg att det var en styrka att vara lyhörd för att kunna ta reda på hur kollegorna tycker och känner. 

Respondent 5 förklarade hur lyhördhet kan vara användbar i samarbetet så här: 

 

Jag kan påverka stämningen och är lyhörd för hur andra mår. Och fråga om det är något 

som tynger dem. Och om man kommer in som ny i en arbetsgrupp så är det bättre att 

spana in arbetslaget, gå mjukt fram och senare ifrågasätta på ett finurligt sätt. Vi är ju inte 

stöpta i samma form. Vi måste ta tillvara på allas tankegångar och kompetens 

(Respondent 5, 2016-03-15). 
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Utifrån frågeställningen om hur respondenterna ser på sin roll som avdelningsansvarig, så har jag 

kunnat se några gemensamma kunskaper och egenskaper som de uppfattat om sig själva.  

Den aspekt som var mest tydlig som alla respondenter uttryckte var att ha ett helhetsansvar, ha 

huvudansvar, en helhetsbild och större överblick över planeringen. Det framgår av intervjuerna att 

alla fem avdelningsansvariga har ett utökat ansvar att se i ett helhetsperspektiv och samtidigt utföra 

arbetsuppgifter som arbetslaget har gemensamt. Det handlar om att ha förmågan att kunna pendla 

mellan detaljer och helhet. Respondent 3 resonerade kring sin roll och att graden av ansvar varierar 

beroende på vem de arbetade med och vilka kunskaper de har. 

 

Jag har en större överblick över planeringen, över verksamheten och har framförhållning. 

Det beror på vilka man jobbar med, på hur mycket ansvar man måste ta. Det finns en 

kollega som kan ta ett jättestort ansvar. Idag på min planering har jag suttit och tänkt 

framåt. Och att hela tiden ha läroplan i bakhuvudet, så att det stämmer med verksamheten 

(Respondent 3, 2016-03-14). 

 

En stor del av de avdelningsansvarigas roll innebär att kommunicera med vikarier, föräldrar och 

kollegor om planeringar, barngruppen och rutiner. Respondent 1 beskrev sitt arbete i sin helhet. Att 

vara flexibel, lyhörd, orädd, flitig och kommunikativ, framgår i citatet vara viktiga egenskaper att 

ha nytta av för att aktivt kunna samarbeta med alla inom förskolans miljö. 

 

Som avdelningsansvarig har jag ett helhetsansvar att se till att allt ska flyta. Nya föräldrar 

ska få en introduktion. Jag planerar innehållet till föräldramöten, och alla pedagogiska 

samtal, och delegerar ut några av dem till mina kollegor. Jag är som spindeln i nätet med 

barn, kollegor och föräldrar. Och så är jag mån om att kollegorna är delaktiga, men det är 

viktigt att visa att det är avdelningsansvarig som har ansvar (Respondent 1, 2016-03-14). 

 

För att få ytterligare information om hur avdelningsansvariga resonerar kring samarbete, har jag 

beskrivit ett scenario om en situation där samarbetet, alternativt samspelet brister. Scenariot har jag 

beskrivit i metoddelen. Jag var intresserad av att veta hur de skulle uppleva situationen och agera 

ifråga. Jag har gjort en sammanfattning över hur respondenterna upplevt situationen och identifierat 

några meningsbärande teman som tidigare visat sig vara betydande och intressanta. I 

intervjumaterialet kan jag urskilja tre aspekter som nämnts tidigare och det handlar om delaktighet, 

att planera tillsammans och att ha en gemensam barnsyn. Det var angeläget att få ha ett möte för att 

kunna diskutera fram en lösning och reflektera över situationen. Respondent 5 ser det som 

nödvändigt att kommunicera med båda två. Respondent 4 och respondent 1 enas i sina resonemang 

om att det är viktigt att planera och få alla delaktiga i arbetssättet och hur de kan arbeta utifrån 
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barngruppens behov. Att ha en gemensam barnsyn i det här fallet och utgå ifrån den, skulle kunna 

vara en kärnfråga att sluta sig till.  

  

I ett sådant läge måste man påkalla ett möte. Jag kan inte vara en länk för att lösa 

konflikten. Vi måste ta upp det som avdelningens angelägenhet. Hur vill vi arbeta? 

(Respondent 4, 2016-03-15). 

 

Jag skulle gå via barngruppernas behov och se hur kollegorna påverkar barngruppen. 

Några behöver olika. Jag skulle inte ta det med en och en, utan på nästa avdelningsmöte. 

Där skulle jag börja och diskutera barnens behov av tempo (Respondent 1, 2016-03-14). 

 

Dels måste man prata med båda två och ta upp det till ytan. Jag skulle utvärdera 

problemet. Man kan fråga vad det beror på? (Respondent 5, 2016-03-15). 

 

Respondent 2 ansåg att det skulle vara svårt att kritisera och ville ta reda på varför kollegan tog så 

lång tid på sig. Det kunde också vara bra med olika tempon. Respondent 3 var inne på att ge 

feedback. Det var inte helt enkelt att bara säga som det var. Det var bättre att börja med att vara 

medveten om sig själv, för att kunna ge andra feedback. Respondent 3 resonerade också att det 

skulle vara lättare om de reflekterade tillsammans på ett möte.  

 

8.3 Erfarenheter av arbetsglädje och feedback  

Innan jag går vidare till den sista delen av resultatet där jag kommer att presentera fenomenets 

essens, vill jag ta fasta på en betydelsefull aspekt för att samarbetet ska fungera på sikt och det är att 

arbetslaget ska ha roligt tillsammans. Fyra utav fem respondenter hade erfarenhet av att samarbetet 

underlättades om man hade kul, skojade och skrattade lite då och då. Jag vill visa alla fyra citat 

eftersom de är så talande, och där respondenterna uttryckte sig så här: 

 

Men också att ha kul ihop och kunna skratta och inte ta allt för allvarligt. I förskolan ska 

det vara så otroligt seriöst (Respondent 5, 2016-03-15). 

 

Men herre Gud! Man måste ha lite kul och släppa loss lite ibland och bjuda på sig själv 

(Respondent 2, 2016-03-14). 

 

Att man har kul tillsammans. Det får inte vara för strikt. Man måste kunna skoja med 

barnen och varandra (Respondent 3, 2016-03-14). 

 

Det gäller att ha roligt och kul. Och göra tokiga saker i arbetslaget. Att bjussa på varandra 

(Respondent 1, 2016-03-14). 
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Jag vill avsluta denna del med att lyfta fram begreppet feedback som två intervjupersoner betonade 

var viktig för att kunna utvecklas. Tre intervjupersoner lyfte fram strävansmålet om att oftare ge 

beröm. Enligt tidigare erfarenheter anser respondent 3 och respondent 5 att feedback har betydelse 

för att kunna förmedla saker på ett bra sätt, utan att kritisera. Det är bra att kunna använda feedback 

som ett verktyg för att utvecklas i sin yrkesroll. 

 

Det är det här med feedback och att man kan säga saker på ett bra sätt. Säga något 

positivt till varandra. Jag har lärt mig att pusha upp mer och hjälpa mina kollegor att tro 

på det här. En kurs i feedback hade varit bra att ha tidigt i sin yrkesroll. Och lära sig att ge 

positiv feedback vid rätt tillfälle (Respondent 5, 2016-03-15). 

 

Min tolkning av dessa egenskaper, erfarenheter och kunskaper som jag identifierat i den första 

delen av resultatet, där jag använt mig av begreppet intentionalitet och hypotetisk identifikation för 

att upptäcka meningsfulla teman, är att dessa är viktiga att beakta i sorteringsarbetet för att slutligen 

nå fram till resultatet av fenomenets essentiella särdrag. Dessa beskriver jag i nästa del. 

 

8.4 Sammanfattning av studiens resultat; fenomenets essens 

I den här delen av uppsatsen redovisar jag fenomenets essens. Utifrån en noggrann analys av 

intervjumaterialet och den första delen med en hypotetisk identifikation av flertalet teman, samt 

testat beståndsdelarna utifrån tre kriterier enligt Van Kaams analysmetod, steg fem och sex, har jag 

kommit fram till en slutlig identifikation av essens särdrag. Meningsinnehållet av dessa särdrag har 

uttryckts som viktiga av majoriteten av respondenterna. Jag tolkar också att dessa är förenliga med 

varandra på så sätt att utan någon av dessa inom förskolans verksamhet, skulle samarbetet försvagas 

och så även fenomenets essens som denna studie syftar till att klargöra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I figuren ovan presenteras den del av resultatet som består av fenomenets essens. 

Essens 
 

Fenomenet samarbete  

i förskolan 

 

Gemensam 

barnsyn 

Ha kul ihop Planera 

tillsammans 

Arbeta efter 

Lpfö, -98/10 

Ha ett 

helhetsansvar 
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Att arbeta efter förskolans läroplan 

Förskolans läroplan gäller på alla förskolor i Sverige och anger tydligt i vilken riktning vi ska arbeta 

inom förskolan. Vi har ett uppdrag att följa och styrdokument att förhålla oss till. Hur det tillämpas 

ser olika ut och det kan bli svårt att samarbeta om det brister i kunskapen. Att alla känner till hur 

man arbetar efter läroplanen är en kvalitetssäkring av förskolan och bidrar till ett bra samarbete. 

Detta tema kan inte tas ifrån samarbetets essens. I förskolans läroplan definieras en rad viktiga 

aspekter som berör barns lärande och utveckling. Det står bland annat att personalen ska ta hänsyn 

till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att arbetslaget även behöver ha en 

gemensam barnsyn för att kunna samarbete i barnfrågor. 

 

Att ha en gemensam barnsyn 

Att ha respekt för barnen och att arbeta för barnens bästa är en kärnfråga i förskolan. Barnsyn har 

att göra med inställningen som förskolepersonalen har och hur de ser på barnens förmågor och 

behov. Det kan bli problematiskt om man inte har samma barnsyn i arbetslaget, och i hela 

verksamheten, och kan samarbeta kring vilket pedagogiskt arbetssätt man vill ha. En gemensam 

barnsyn sker inte utav sig själv. Det kan ta lång tid för ett arbetslag att arbeta ihop sig och enas. Det 

krävs planering, resonemang och ett ständigt reflekterande för att förbättra sitt handlade och för att 

samspela bättre. Därför är det viktigt att även planera tillsammans kontinuerligt.  

 

Att planera tillsammans 

Vad vore ett arbetslag utan sin planeringstid tillsammans? Om det så sker spontant varje dag när 

tillfället ges, eller vid planerade möten, så är det jätteviktigt och rent av oumbärligt för att kunna 

hålla samman, utvärdera, reflektera över vad som kan förbättras eller göras mer av. Att planera 

tillsammans förbättrar hela verksamheten. Det kan generera många bra idéer och kunskapsutbyten i 

planeringar. För att alla detaljer ska bli en helhet, behöver den avdelningsansvariga agera naven i 

hjulet och samarbeta med alla. 

 

Att ha ett helhetsansvar 

Så som det framgår av intervjuerna så är samarbetet i arbetslaget beroende av att någon, i det här 

fallet avdelningsansvarig, håller i alla trådar och ser till att ha framförhållning för att förebygga 

problem som kan uppstå under arbetets gång vad det gäller arbetet med barnen, föräldrakontakter, 

planeringar, sammanhållning i hela förskolans enhet och som ska bedrivas med god kvalitet. 
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Avdelningsansvariga har en hel del att hålla koll på. Att ha ett helhetsansvar innebär definitivt att 

samarbeta med alla och är därmed en viktig del av fenomenet. 

  

Att ha kul ihop 

Under tiden som alla viktiga arbetsuppgifter utförs, finns det en beståndsdel kvar att krydda 

arbetsmiljön med och det är med glädje, skratt, vänlighet och framåtanda för att samarbetet ska bli 

roligare. ”Att ha kul” var en självklar kandidat att placera i kärnan av fenomenet samarbete. 

Vi människor är en del av den arbetsmiljö som vi arbetar i och vi påverkar varandra genom hur vi 

agerar, tycker och utstrålar i vårt arbete. Tillsammans bildar våra attityder ett gruppklimat.  

Att vara motiverad och känna arbetsglädje är viktigt. Med en glad och positiv attityd går det att 

övervinna många svårigheter och är bra för arbetslaget, och inte minst för barngruppen. Jag har 

svårt att se ett gott samarbete om det inte finns glädje och humor som berikar dagarna i förskolan.  

 

I studien framträdde flera perspektiv på fenomenet samarbete. Det var intressant att ta del av både 

intervjuarbetet och analysarbetet. Med denna slutliga redogörelse över studiens resultat, går jag 

vidare till en fördjupad diskussion om fenomenets beståndsdelar, metodarbetet och med en slutsats.  
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9. Diskussion, metoddiskussion och slutsats 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera studiens resultat, med fokus på fenomenet samarbete och 

dess essens. I diskussionsdelen kommer jag att jämföra essensens beståndsdelar i relation till 

tidigare forskning. Resultatet har jag kommit fram till genom att använda mig av ett 

fenomenologiskt perspektiv i analysen av intervjumaterialet. Avslutningsvis kommer jag att 

diskutera för- och nackdelar i tillvägagångsättet av arbetsprocessen i metoddiskussion, samt att 

återknyta till studiens inledning med en slutsats. 

 

9.1 Diskussion 

Tanken med studien var att lyfta fram de kännetecken som genererar ett bra samarbete och vad det 

innebär i praktiken. Utifrån resultatet kan jag konstatera att respondenterna delade flera erfarenheter 

i sitt arbete som avdelningsansvariga förskollärare. De gav uttryck för att det handlade om att ge 

och ta, att skapa delaktighet och uppmuntra sina kollegor att använda sina kompetenser, att varje 

pedagog förstod sitt uppdrag och arbetade för en gemensam barnsyn oavsett olikheter. Förutsättning 

för att alla delar ska hålla ihop är att den som har ansvar, förskolechefen och de 

avdelningsansvariga, planerar tillsammans med sina kollegor och kan växla perspektiv och se 

individen och helheten vid olika beslut, samt att handleda och arbeta med feedback. 

  

För att verksamheten ska hålla god kvalitet, krävs ett gott samspel mellan pedagoger, föräldrar och 

pedagoger, pedagoger och barn. I arbetslaget finns det olika kunskaper, erfarenheter och 

personligheter att förhålla sig till. I denna komplexitet finns det ett behov av en avdelningsansvarig 

som har en central uppgift att se helheten, att ha ett kvalitetsperspektiv, att se till att arbetslaget 

arbetar efter samma visioner och mål (Aasen 2010, s.298).  

 

Aasens resonemang kan jag direkt jämföra med studiens resultat vad det gäller den 

avdelningsansvarigas roll. Jag kunde urskilja de avdelningsansvarigas uttryck om hur viktigt det var 

att ha ett helhetsansvar och se till att kommunicera information med alla pedagoger, föräldrar, barn, 

vikarier, chefen och övrig personal, så att arbetet ska flyta på. Egenskaper som var bra att ha som 

avdelningsansvarig var att vara flexibel, lyhörd, orädd och kommunikativ. Jag tolkar detta som att 

de egenskaper, kunskaper och erfarenheter som kollegorna och den avdelningsansvariga har i 

arbetslaget, är aspekter som påverkar hur väl samarbetet fungerar. Det kan dock vara en god idé att 

se över sina egna utvecklingsområden ifråga och se vilka av dessa som behöver stärkas. Om olika 

värderingar och åsikter kommuniceras i arbetslaget, som inte är förenliga med riktlinjerna i 
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förskolans läroplan, är det den avdelningsansvarigas skyldighet att motivera, delegera 

arbetsuppgifter och på ett demokratiskt och tydligt sätt leda arbetslaget åt rätt håll.   

 

Forslund och Jacobsen konstaterade att för lite avsatt tid för gemensam planering kunde vara ett 

hinder för arbetslaget i sin utveckling. Behovet av att få tid att reflektera över dagens rutiner och 

händelser, samt över barngruppen var stort och ansågs vara en källa till att samarbete skulle fungera 

på sikt. Det fanns flera olika orsaker till det (Forslund & Jacobsen 2000, s.144-145). I resultatet 

framgår det tydligt hur viktigt det är för ett arbetslag att kunna planera tillsammans. Denna aspekt 

blir således en självklar beståndsdel i fenomenet samarbete. Behållningen som respondenterna 

uttryckte var att möten gav tillfälle för att kommunicera nya förslag, diskutera barnens utveckling 

och kommande göromål som lagts in i årskalendern. Möten ger tid för vägledning och skapar 

delaktighet.  

 

En avdelning ska inte styras av individuellt tyckande och personliga normer och värderingar. I 

förskolans läroplan framgår det att ett stort ansvar vilar på alla som arbetar inom förskolan att se till 

att arbeta med likvärdighet, delaktighet, omsorg, trygghet och pedagogiskt lärande. Riktlinjerna 

måste förmedlas regelbundet och verksamheten utvärderas. Det står bland annat att förskolans 

uppdrag är att arbeta för att barnen utvecklar ett livslångt lärande. Förskolans uppgift är att 

samarbeta med föräldrar och att verka för att alla barn får möjlighet att utvecklas efter behov. 

Förskolan ska aktivt diskutera i arbetslaget om barns lärande. Arbetslaget ska även arbeta 

temainriktad för att kunna ge ett mångsidigt lärande (Skolverket 2010, s.5-7).  

 

Arbetslaget ska samarbeta för barnens rätt till stimulans, utveckling och lärande. Enligt resultatet så 

framgick det att samarbetet underlättades om alla kände till läroplan och arbetade aktivt. Men också 

att det är förskolläraren som har ett förtydligat ansvar och att det finns en kunskapsskillnad mellan 

barnskötare och förskollärare. Eriksson förklarar att det pågår en debatt kring arbetsfördelningen i 

arbetslaget och att arbetsuppgifter i högre grad fördelas efter personliga intressen, allas lika värde 

och inte efter kompetens. Hon diskuterar även förskolläraren ledarroll. Det framgår att det är 

förskolläraren som har kompetensen att se till att läroplanens mål omsätts i praktiken. I debatten 

framgick också att kvalitén höjdes och samarbetet förbättrades om allas kompetenser togs tillvara 

(Eriksson 2014, s.11-14).  

 

I och med att det finns en hel del att ta hänsyn till i samarbetet, är det en bra idé om den 

avdelningsansvariga kan behålla ett teamperspektiv och se kollegornas utveckling framåt, och 
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samtidigt arbeta med de mellanmänskliga relationerna. Aasen betonar att detta förutsätter social 

kompetens och en förmåga att hantera problem på ett smidigt sätt (2010, s.300). 

 

När pedagoger med olika bakgrund och kunskaper arbetar tillsammans så kan det uppstå ett 

problem om de har olika barnsyn, samt olika idéer om hur det pedagogiska arbetet ska se ut. I 

resultat framgår det att avdelningsansvariga ser det som en viktig fråga som är betydande för hur 

samarbetet ser ut i arbetslaget. En gemensam barnsyn kan ta tid att få till och enas kring. För att få 

mer kunskap kring begreppet barnsyn har jag i efterhand sökt efter relevant litteratur.  

Eva Johansson, professor på institutet för förskollärarutbildningen i Stavanger, har gjort en studie 

med observationer och intervjuer av pedagoger i en förskoleverksamhet. Innehållet och de slutsatser 

hon gjort syftar till att bidra med fördjupad kunskap, samt ökad pedagogisk medvetenhet. Hon 

beskriver att barnsyn handlar om hur pedagoger bemöter barn utifrån sina olika uppfattningar. Att 

kunna se ur barnets perspektiv och att behandla barnet som en själv önskar att bli behandlad, dvs. 

att bli sedd, förstådd, respekterad och kärleksfullt bemött, och behandla barnet därefter. Barn är 

medmänniskor med behov, intressen och intentioner. Det finns olika förhållningsätt att arbeta med 

barn och som kan innebära att pedagogen antingen är tillåtande eller kontrollerande. Det kan 

exempelvis handla om att den vuxne anser sig veta bättre än barnet, att den vuxne har barnet i 

centrum, att tillåta delaktighet, att barnen tar ansvar, att barnen ignoreras, att pedagogen pratar 

nedvärderande till barn som har svårigheter i olika lärsituationer, att pedagoger pratar över barnens 

huvud med andra pedagoger som om barnen är mindre vetande, eller att pedagogen anser att barn är 

irrationella. Det finns många sätt att se på barn. Därför behöver pedagoger öka sin kunskap och 

reflektera över sin och arbetslagets barnsyn (Johansson 2011, s.58-79). Olika barnsyn kom upp i 

frågeställningen om vad som kan bidra med samarbetssvårigheter. Det är intressant att se hur olika 

det kan se ut och jag kan konstatera att samarbetssvårigheter definitivt skulle uppstå om kollegor 

har olika barnsyn. I en sådan situation behöver frågan lyftas till chefen, och se till att göra en 

utvecklingsplan.  

För att återgå till vad som genererar ett positivt samarbete och vad det kan bidra till, vill jag 

diskutera en viktig beståndsdel och det handlar om att arbetslaget ska ha kul ihop. Jag har jämfört 

mitt resultat med Forslund och Jacobsens resultat som visade att det är en angelägenhet att 

arbetsplatsen präglas av ett positivt klimat. Det kan skapas genom att kollegorna har en positiv 

människosyn generellt, att de är positiva till förändringar, att de ser till fördelarna och inte sätter 

upp hinder. Vi kan välja hur vi vill förhålla oss till omgivningen och påverka detta genom hur vi 

visar våra känslor i kommunikationen med andra (Forslund & Jacobsen 2000, s.70-71).  

I mitt resultat var det tydligt att en glädjefylld arbetsplats skapade förutsättningarna för att 
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samarbetet ska fungera på många plan. Det är lättare att ge kritik och ta tag i svårare situationer om 

det i grunden finns omtanke, humor och en positiv människosyn. Detta kan relateras till det Ellmin 

skriver om att arbetsglädje bidrar till trivsel. De mellanmänskliga relationerna kan se olika ut och 

påverka samarbetet i olika riktningar beroende på hur vi behandlar varandra. Medarbetare behöver 

känna meningsfullhet i sitt arbete, samt delaktighet (Ellmin 1992, s.17-20). Jag menar att utan glada 

och trevliga medarbetare så kan vilken arbetsplats som helst leda till konflikter. Det som 

respondenterna i min studie berörde var vikten av att samspela på ett sätt så att gruppklimatet kan 

bidra med något givande och lättsammare, och att det inte är för strikt. 

 

Lennéer Axelson och Thylefors förklarar att gruppklimatet är en föränderlig företeelse och skiftar 

beroende på sammanhanget. Klimatet är ett uttryck för hur vi kommunicerar med varandra, med 

gäster, tonläge och intresse. De talar om att lösningsfokuserade insatser är ett tillvägagångsätt där 

personalen istället fokuserar på det som fungerar (Lennéer Axelson & Thylefors 2005, s.31-33). En 

vilja att bidra med sina kompetenser och samtidigt kunna anpassa sig till andra, och att ha en 

öppenhet mellan varandra där vi förmår att varva arbetsdagarna med glädje och professionalitet, 

skapar definitivt förutsättningar för att vi ska bli mer lyhörda för varandra i samarbetets tecken. 

 

9.2 Metoddiskussion  

I denna del diskuterar jag min valda metod och tillvägagångsätt, samt reflekterar över hur det var att 

genomföra delmomenten som studien bygger på. 

 

Jag inledde studien med att formulera syfte och frågeställningar för att så tidigt som möjligt kunna 

anpassa och rikta in min undersökningsmetod på lämpligaste sätt för att få fram ett önskat resultat. 

Initialt var jag intresserad av att även belysa samarbetssvårigheter, eftersom det finns många 

dilemman och aspekter som kan vara intressanta att fördjupa sig i. Det jag kom fram till efter 

funderingar och handledning, var att intervjuerna skulle kunna upplevas som obekväma för 

intervjupersonerna och intervjumaterialet skulle ha helt andra frågor att bearbeta. Det skulle ge en 

till dimension i studien vad det gäller sökandet av litteratur. Resultatet skulle bli annorlunda och jag 

skulle eventuellt behöva revidera min forskningsansats och teoretiska begrepp. Jag kom fram till att 

jag ville arbeta fram gynnsamma aspekter av samarbete och fenomenets essens. Jag avgränsade det 

empiriska materialet till att enbart bestå av kvalitativa intervjuer och formulerade enkla 

intervjufrågor som gav utrymme till beskrivande svar utifrån olika synvinklar av samarbete. 

Metoden gav mig konkreta och detaljerade svar att arbeta med. Däremot hade jag inte formulerat 
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några följdfrågor och jag valde att inte ställa några under intervjuerna, vilket hade kunnat öka 

förutsättningen för en fullständigare bild. Eftersom jag ändå funnit flertalet aspekter att beakta i 

analysarbetet, så upplever jag efteråt att det inte var nödvändigt i min studie. Däremot så ser jag det 

som en fördel att ställa följdfrågor om svaren skulle bli icke-beskrivande och korta.  

 

Jag insåg tidigt att det inte fanns några möjligheter att intervjua både förskollärare, chefer och 

barnskötare för att få en helhetsbild av allas upplevelser av samarbete i arbetslaget. Det skulle ge för 

många synvinklar och sidospår. Nackdelen hade varit att studien skulle bli spretig och därför valde 

jag att endast avdelningsansvariga förskollärare skulle delta i studien. Fördelen var att det var lättare 

att fånga in fenomenet samarbete i en yrkesgrupp. Nackdelen var att resultatet av fenomenet 

samarbete blev avgränsad till fem personers upplevelser. Valet av intervjupersonerna till studien var 

enkel eftersom jag utgick ifrån redan kända kontakter. De jag intervjuade kände mig och det gjorde 

att intervjuerna kunde genomföras på ett avslappnat sätt. Jag uppfattade svaren som raka och 

genuina. Nackdelen med att intervjupersonerna kände mig sedan tidigare var att de inte kunde 

uppleva sig som helt anonyma, och det kan ha påverkat svaren till att bli beskrivna på ett anpassat 

sätt, utan utelämning av känslig information om andra kollegor eller om sina innersta funderingar 

kring samarbetet. Svagheten med intervjuerna var den korta intervjutiden och att det endast var åtta 

frågor att besvara. Fördelen var att intervjumaterialet var väl anpassat till ett självständigt arbete 

som innebär ett begränsat antal sidor och veckor att arbeta med. Varje intervju gick bra och så även 

transkriberingen, även om det sedan tog tid att upprepade gånger analysera textmaterialet. I 

efterhand upplevde jag genomförandet som spännande och jag gör gärna om det igen eftersom jag 

inser hur värdefull metoden är för att inhämta mer kunskap kring ett ämne. 

 

Inför analysarbetet av studien hade jag undersökt vilken metod jag skulle använda mig av. Det tog 

tid att läsa vad det innebär att använda en fenomenologisk forskningsansats och att välja 

fenomenologiska teoretiska begrepp som verktyg, och vad de ska betyda för studien. Jag anser att 

jag gjorde rätt som valde Van Kaams fenomenologiska analysmetod, eftersom den visade sig vara 

lämplig och okomplicerad att använda för att arbeta fram ett resultat med sorterade teman och 

verifierade essentiella beståndsdelar av fenomenet samarbete. Varje steg är tydligt formulerade och 

jag följde dem steg för steg. Däremot har jag återvänt till de detaljerade beskrivningarna som stegen 

består av flera gånger under analysprocessen för att försäkra mig om att jag följer stegen korrekt. 

Jag har även övervägt vilka ord jag använder i resultatet för att förtydliga för läsaren. Vid steg fyra 

hade jag fortfarande inte fått en bild av fenomenets essens och det gjorde arbetet spännande.  

Det sista applikationssteget innebar att meningsinnehållet skulle analyseras utifrån tre kriterier. 
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Fördelen var att jag i denna fas bearbetat texten så att det var lätt att jämföra och studera de mest 

signifikanta beståndsdelarna. Till en början hade jag nio stycken som jag tolkade som viktiga i 

fenomenet samarbete. Fyra av dem var mindre frekventa och efter en slutlig identifikation så blev 

det fem kvar.    

 

Under arbetsprocessen har jag utmanats i att studera materialet neutralt och fördomsfritt. Jag har 

pendlat mellan närheten till mina egna erfarenheter som avdelningsansvarig förskollärare och ett 

distanserat förhållningsätt genom att använda ett fenomenologiskt perspektiv. Fördelen med mina 

erfarenheter inom ämnesområdet var att jag hade lätt att tolka och förstå intervjupersonernas 

beskrivningar och reducera fraser under textbearbetningen. Jag vill hävda att en fenomenologisk 

metod var användbar och utgjorde en nav i min studie att förhålla sig till, samt erbjöd mig 

möjligheten att ringa in det invarianta i individers upplevelser och upptäcka kärnan av fenomenet 

samarbete. 

 

9.3 Slutsats 

En fungerande förskoleverksamhet har sin grund i att arbetslagen har ett bra samarbete och arbetar 

efter ett gemensamt förhållningsätt. Det betyder inte att det är en enkel uppgift att samarbeta. Det 

krävs erfarenhet och kunskap för att förstå hur olika handlingar kan verka i praktiken. En 

förutsättning för att lyckas med samarbetet är att vara medveten om hur vi själva agerar och att vara 

intresserade av att fortsätta utveckla samspelsförmågan. Vi kan inte ändra på andras beteenden om 

vi inte själva är goda exempel. Att vara förebild ansåg intervjupersonerna vara en viktig del i sitt 

arbete, och att vägleda och utmana sina kollegor. Med en portion medmänsklighet i bagaget måste 

vi även inse att vi alla är människor och att det inte är helt enkelt alla gånger att arbeta optimalt. 

Ibland händer det att vi lägger för mycket energi och fokus på mindre relevanta och personliga 

beståndsdelar i den dagliga verksamheten. Detta kan innebära att den avdelningsansvariga måste 

agera och resonera för att flytta fokusområde till det som är bäst för verksamheten. Beståndsdelar 

som intervjupersonerna lyft upp som viktiga och som jag belyst i resultatet innebär i praktiken ett 

grundarbete att hålla god kvalitet över verksamhetens innehåll. Begreppet kvalitet har varit ett 

kärnämne som intervjupersonernas beskrivningar kretsat kring och som jag finner intressant, 

eftersom det kan uppfattas väldigt olika om vad kvalitet betyder. För att uppnå god kvalitet krävs att 

förutsättningarna finns, som till exempel barngruppens storlek och personalens kompetens. 

Definitionen av begreppet kvalitet i förskolan kan variera beroende på vems perspektiv det ses 



34 

 

ifrån. I nästa kapitel har jag gjort ett förslag till fortsatt forskning där föreliggande arbete skulle vara 

att ta reda på hur förskolepersonal ser på begreppet kvalitet.   

 

Genom min studie har jag blivit medveten om att avdelningsansvariga förskollärare ser 

samarbetsfrågan som en självklar del av det dagliga arbetet och att de tar ansvar för helheten, samt 

att det finns många möjligheter att påverka samarbetet i en positiv riktning. I studien har jag lyft 

fram olika perspektiv av fenomenet samarbete inom förskolan värld och vad det innebär i praktiken 

för avdelningsansvariga. Mitt bidrag är därmed att ge ett inspirerande underlag för yrkesverksamma 

att ta del av de aspekter som kan identifieras som generella och vanligt förekommande, samt 

specifika för förskolan.  
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11. Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån min slutsats och de tankegångar som uppstått under studiens analysarbete, har jag ställt mig 

nyfiken till vad begreppet kvalitet står för inom förskolan. Att samarbeta om verksamhetens 

innehåll är till exempel ett sätt att bidra med hög kvalitet. Kvalitetsperspektivet kan ses på olika sätt, 

beroende på vad pedagoger och ledningspersonal värdesätter och klassificerar som hög- respektive 

låg standard. Eftersom kvalitet kan upplevas så olika av kollegor som arbetar inom samma 

verksamhet, så är mitt förslag till fortsatt forskning att studera fenomenet kvalitet. Jag skulle välja 

att intervjua fler aktörer som till exempel kommunanställda, chefer, förskollärare och barnskötare 

som alla har en bidragande del av detta omfattande mål att ge god omsorg, med lustfyllt lärande och 

utveckling för alla förskolebarn med hög kvalitet. Jag skulle ställa följande frågeställningar i 

undersökningen: 

 

 Vad upplevs som hög kvalitet vad det gäller arbetet inom förskolan generellt? 

 På vilket sätt kan förskollärare bidra med högre kvalitet? 

 Vilka situationer kännetecknas som kvalitet för förskolepersonalen? 
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12. Bilagor 

 

12.1  Brev om informerat samtycke 

 

 
 

Nacka 2016-03-02 

 

Hej ”namn” på X förskola!  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna 

sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer 

att handla om att undersöka vad det innebär för avdelningsansvariga att samarbeta med arbetslaget 

på en förskola. Vilka upplevelser, kunskaper och erfarenheter har dessa pedagoger? Jag arbetar 

själv som avdelningsansvarig och är intresserad av att få en inblick hur andra pedagoger resonerar 

kring samarbetet och över sin egen roll. Resultatet kommer att analyseras, alterneras med teorier 

och sammanfattas. Avsikten med studien är att nå en fördjupad kunskap, samt att bidra med 

allmännyttig kunskap om fenomenet samarbete för yrkesverksamma.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet inom de närmsta 

veckorna. Jag skulle då vilja intervjua dig som är avdelningsansvarig under cirka 30 minuter och 

genomföra en kvalitativ studie, som bygger på människors beskrivningar om det specifika temat.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. 

Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i studien 

är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Frida Bergqvist 

 

 

 

Linda Murstedt 

Södertörns högskola 

linda.murstedt@sh.se 
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12.2  Intervjufrågor  

 
 

Intervjufrågor 

 

1. Beskriv din roll som avdelningsansvarig: 

 

2. Vilka styrkor har du som avdelningsansvarig? 

 

3. Vad upplever du har betydelse för att samarbetet ska fungera i arbetslaget på en 

förskola? 

 

4. Har du lärt dig något av dina tidigare erfarenheter kring avdelningens samarbete? 

 

 

5. Beskriv hur samarbetet kan försvåras: 

 

 

6. Scenario: 

 

En ny kollega börjar på din avdelning och det visar sig snart att kollegan tar mycket 

god tid på sig att utföra olika arbetsuppgifter. Du tittar ständigt på klockan och undrar 

hur lång tid det behöver ta. Din andra kollega har ett jäktat tempo och beklagar sig till 

dig över den nya kollegans långsamma tempo, och att det bidrar till stress. Den nya 

kollegan beklagar sig också till dig och säger att den andra kollegan skapar stress i 

barngruppen med sitt höga tempo. 

 

Hur skulle du lösa situationen om det här scenariot skulle uppstå? 

 

 

7. Finns det något som du känner att du behöver utveckla mer vad det gäller samarbete? 

 

 

8. Har du några andra tankar kring samarbetet som du gärna vill belysa? 

 


