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Sammanfattning 
 

Denna studie har som syfte att synliggöra de uppfattningar förskollärare har om sin egen profession. 

För att undersöka detta har vi förhållit oss till kvalitativa metoder med fenomenografi som 

perspektiv och ansats, övergripande genom hela studien. Fenomenet och begreppet som är i fokus är 

profession och med hjälp av kvalitativa intervjuer och tidigare forskning bearbetar vi vad detta kan 

innebära för förskollärarna. I vårt resultat får vi fram fem olika huvudkategorier som synliggör 

variationen i förskollärarnas uppfattningar. Det komplexa uppdraget och förskollärarnas kompetens 

kommer fram som viktiga delar, men även det förhållningssätt som förskollärare har till 

professionen. Förskollärarna har också varierande uppfattningar av hur professionen framställs i 

övriga samhället och de har olika uppfattningar över vilka insatser som krävs för att stärka och 

synliggöra professionens betydelse i syfte att höja dess status.  
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1. Inledning och problemformulering 
Under flera decennier har förskollärarprofessionen byggts på en vetenskaplig grund. Trots det 

verkar samhället ha fastnat i gamla tankebanor där förskolan förknippas med dagis och omsorg, 

vilket ger yrket1 relativt låg status (se Bjärvall, 2011 och Hulshof, 2016). Välutbildade flyr 

förskolläraryrket och det förs diskussioner kring hur yrket kan göras mer attraktivt. Politiker 

debatterar och tampas med att hålla kvar verksamma förskollärare genom exempelvis satsningar på 

kompetensutveckling (Brising & Nöjd, 2016). I syfte att höja statusen på olika läraryrken har 

regeringen avsatt medel och höjt lönerna hos särskilt kvalificerade lärare genom lönelyftet (SFS 

2016:100). Bristen på utbildad personal i förskolor har också uppmärksammats i media (Nöjd, 

2015). I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2016) står det framskrivet att förskollärarna har en 

större ansvarsroll i verksamheten, däremot är det oklart om det påverkar samhällets attityder mot 

förskollärares profession i någon märkbar utsträckning.  

 

Under vår tid på förskollärarutbildningen har vi vid olika tillfällen erfarit nedvärderingar om vår 

kommande profession och vi har därför börjat fundera på varför folk har den typen av inställning till 

förskolläraryrket. Om förskollärare upplever negativa attityder från samhället kan det säkerligen 

påverka deras egen syn på sin profession och kanske även i så pass stor grad att de börjar ifrågasätta 

den. Att ta reda på deras uppfattningar om professionen samt vad de tror kan höja statusen på den, 

blir därför intressant att undersöka. Vi finner det viktigt att ta reda på hur tankegångarna går hos 

våra blivande kollegor, då vi också kommer att bli en del av denna yrkesgemenskap. Våra 

studiedeltagare får förhoppningsvis en djupare uppfattning om deras profession genom att de aktivt 

och mer medvetet reflekterar över den. På längre sikt kan studien också bidra till hur förskollärare 

värderar och pratar om sin profession, både i tjänst men också privat. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra de uppfattningar förskollärare har om sin egen profession. För 

att undersöka detta ämnar vi att besvara följande frågeställningar: 

 

•   Hur uppfattar förskollärare sin profession i förhållande till den dagliga praktiken?  

•   Hur uppfattar förskollärare sin profession i förhållande till övriga samhället?  

                                                   
1 Löpande i vår text ses benämningen yrke som synonymt med profession 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt redogör vi för relevanta teoretiska perspektiv och begrepp, samt tidigare forskning 

som vi har använt oss av för att genomföra vår studie. 

2.1 Fenomenografi 
Det perspektiv som vi finner relevant för vår studies syfte och frågeställningar är fenomenografi. 

Den fenomenografiska forskningens grund bygger på, ett sätt att erfara någonting, medan 

forskningens objekt är variationen i hur människor erfar fenomen (Marton & Booth, 2000). 

Fenomenografin görs också till en avbildande, beskrivande och induktiv ansats, som är inriktad på 

innehåll och vill ge den uppfattade verkligheten så stor rättvisa som möjligt. I detta perspektiv är det 

av intresse att ta reda på hur ett fenomen uppfattas i den subjektiva världen. Ansatsen är induktiv 

genom att insamlat material sammanställs och utifrån det dras slutsatser om det studerade 

fenomenet. De skilda kvalitativa uppfattningar som påvisas om ett och samma objekt definierar 

tillsammans en intersubjektiv förståelse av aktuellt objekt (Kroksmark, 2007). Fenomenografin 

betonar människors olika uppfattningar av omvärlden, vilket i sig är ett resultat av mänskligt 

lärande (Dahlgren & Johansson, 2015). Vetenskapliga forskningsfrågor som handlar om hur 

verkligheten ser ut och varför, kallas för första ordningens perspektiv. Forskningsfrågor som utgår 

från hur människan tänker kring eller uppfattar verkligheten benämns som andra ordningens 

perspektiv, vilket är grunden för fenomenografin. Fenomenografin är förknippad med flera 

metodiska delar, trots det är den i sig inte enbart en metod. Den är inte heller en entydig teori om 

erfarande, utan fenomenografin är “snarare ett sätt, en ansats för att identifiera, formulera och 

hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framför allt uppmärksammar frågor 

som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö” (Marton & Booth, 2000, s. 147). 

 

Begreppet uppfattning är en central del av fenomenografin och ger en särskild och komplex 

betydelse för kunskapsbegreppet. Kunskap innebär att få insikt i eller omfatta något upplevt, erfaret 

eller iakttaget, antingen implicit eller explicit. Våra uppfattningar ger en rikare innebörd till det som 

vi har kunskap om. Hur vi tar till oss nya kunskaper har således sin grund i våra uppfattningar och 

upplevelser (Kroksmark, 2007). Däremot intresserar sig fenomenografin för mer än enbart det 

upplevda. Intresse ligger också i hur uppfattningar konstrueras. Det blir en subjektiv process när en 

person uppfattar något, vilket resulterar i att uppfattningen blir till i det perspektiv som individen 

har i det specifika sammanhanget. Tittar vi på ett objekt får vi en viss uppfattning av det, tittar vi 

igen får vi dock en ny uppfattning. Det innebär att vi ständigt förhåller oss till ett nytt 

medvetandeinnehåll, då vi alltid hamnar i nya sammanhang. Att återvända till exakt samma 
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erfarenhet mer än en gång är därför inte möjligt (Kroksmark, 2007). Marton och Booth (2000) 

använder termen sätt att erfara synonymt med begreppet uppfattningar och menar att ett sätt att 

erfara någonting, är en intern relation mellan den som erfar och det som blir erfaret. Författarna 

menar också att fenomenet som blir erfaret är sammanflätat med den situation det blir erfaret i. 

 
Vi kan inte särskilja vår förståelse av situationen och vår förståelse av fenomenet som ger situationen 
mening. Vi förstår inte bara situationen i termer av inblandade fenomen, vi är också medvetna om 
fenomen med utgångspunkt i den specifika situationen. Dessutom formas vårt erfarande av situationen 
inte bara av hur vi erfar fenomenen, det är också så att vårt erfarande av fenomenen ändras, omskapas 
och utvecklas i de situationer vi upplever dem i (Marton & Booth, 2000, s. 113). 

 

Syftet med en fenomenografisk studie är att synliggöra variationen i människors sätt att erfara ett 

fenomen (Marton & Booth, 2000). Uppfattningar är något som skiljer sig kvalitativt när någon erfar 

någonting i sin omvärld, det vill säga att det finns olika förståelser för ett och samma fenomen 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Variationerna pekas ut med hjälp av olika beskrivningskategorier, 

som synliggör olika sätt att erfara ett visst fenomen. Dessa variationer kan synliggöras både mellan 

flera individer men också hos en enskild individ. Blir du medveten om att något är på ett visst sätt 

då blir du också medveten om att det dessutom skulle kunna vara på ett annat sätt (Marton & Booth, 

2000). Med hjälp av flera uttalanden blir det möjligt att urskilja flera olika sätt att se och förstå ett 

visst fenomen. Uppfattningsvariationerna påverkas av det mänskliga lärandet och hur det är 

konstruerat hos den individuella personen. När flera uppfattningar har synliggjorts har man fått fram 

ett så kallat utfallsrum. Intresset ligger i de variationer som blir synliga, men för att få syn på dessa 

behöver även likheterna synliggöras (Dahlgren & Johansson, 2015). Utfallsrummet består av de 

beskrivningskategorier som visar på de olika sätten att erfara ett fenomen och förhållandet mellan 

dessa (Marton & Booth, 2000). 

2.2 Profession 
En profession ses oftast synonymt med ett yrke. Däremot finns det ett antal utmärkande drag som 

krävs av en yrkesgrupp för att den ska kunna kännetecknas som en profession, exempelvis att 

yrkesgruppen har kunskapsmonopol som i sin tur ger rätt till ett yrkesmonopol (Berntsson, 1999). 

Genom en legitimation och auktorisation som redskap går det att befästa de verksammas 

professionella ställning och på så vis skapa monopol på den aktuella arbetsmarknaden. Det är 

således viktigt att det inom professionen finns en gemensam kunskapsbas (Svedberg, 2016). Det 

finns även andra utmärkande drag; att yrkeskunskapen har en vetenskaplig grund, att yrkesgruppens 

kunskaper är efterfrågade och anses vara värdefulla och att omgivningen har tillit till dessa. 

Tidigare och aktuell professionsforskning betonar att kunskap har en avgörande betydelse för 
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professionen (Berntsson, 1999). Professioner är yrken som grundar sin inkomst och status på 

tillämpningen av vetenskaplig kunskap och har sin verksamhet baserad på detta. En avgörande 

faktor för en profession är just förtroendet, den utgör själva grunden som sammankopplar de 

professionella med samhället och dess klienter (Brante, 2009). Den syn samhället har på 

verksamheten och yrket har självklart inverkan på yrkeskårens status. Status är inget som tilldelas, 

utan yrkesgruppen måste visa att de förtjänar den, genom att bland annat skapa och visa på goda 

resultat i arbetet. Yrkesgruppen ska även ha kapacitet att leva upp till det förtroende och ansvar 

omgivningen förväntar sig (Wallskog, 2011). Profession kan kopplas ihop med makt och inflytande 

och vidare handlar det om ett erkännande från samhället, en självständighet i yrkesutövningen samt 

förekomst av ett yrkesspråk och yrkesetik (Svedberg, 2016). De professionella kan anses som 

innovativa nyskapare i det alltmer växande kunskapssamhället. Professionen som fenomen och 

begrepp blir därför en central del i att förstå samhällsutvecklingen. Behovet av den beprövade 

kunskapen bidrar bland annat till att olika professioner når högre inkomst och status, vilket skiljer 

sig mellan olika professioner (Brante, 2009). Dock finns det svårigheter med att definiera begreppet 

profession eftersom begreppet är komplext, speciellt om professionen definieras oberoende av plats, 

samhälle och tid. Definitionen av professionen kopplat till en universitetsutbildning kan också 

problematiseras, denna relation behöver inte betonas så starkt då den inte är nödvändig. Denna 

förbindelse har minskat i betydelse då vissa professioner inte kräver en utbildning på universitetet. 

Professioner kan skapas och formas utifrån, av stat eller kommun, de kan vidareutvecklas och 

uppstå utifrån enskilda initiativ och partnerskap (ibid.). 

 

Berntsson (1999) framhåller att vara professionell betyder att vara yrkesmässig. Yrkeskåren bör 

behärska den forskning och teori som yrkespraktiken baseras på, för att anses vara professionell. 

Det inkluderar de krav en legitimation eller utbildning kräver för att få utöva yrket. Brante (2009) 

framhåller att ”professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 

förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att 

utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten.” (s. 

28). Vidare hävdar Brante (2009) att de professionella yrkesutövarna kännetecknas av att de har 

utrymme att på egen hand besluta i en rad frågor. Professionalisering är ett annat begrepp och syftar 

till yrkeskårens process eller strävan för att nå en högre professionell status. När professionen har 

fått ett samhällsförtroende kan det innebära olika förmåner som andra yrkesgrupper inte har, såsom 

bättre resurser eller ett erkännande för att få respekt. Därför kan det finnas en reell önskan att höja 

den professionella statusen (Colnerud & Granström, 2015). 
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2.2.1 Historisk framväxt av förskollärarprofessionen 

Förskolans första form, som kallades barnträdgård, var en relativt modern institution som hade 

tilltro till upplysning, folkbildning och uppfostran. Forna idéer och ambitioner har på olika sätt 

präglat och hållits levande fram till dagens förskola. Det fanns bland annat stora ambitioner om att 

institutionen inte enbart skulle handla om tillsyn, utbildning och fostran utan den skulle dessutom 

ge barnen en bättre barndom och en bättre värld (Tallberg Broman, 2017b). Det finns en lång 

tradition av ett vetenskapligt förhållningssätt inom institutionen, vilket idag är lagstadgat 

(Rubinstein Reich, 2017). Eftersom förskolan byggdes upp självständigt utan statlig eller kommunal 

styrning förekom det helt andra förutsättningar hos förskollärarprofessionen jämfört med de 

professioner som fanns inom den offentliga och obligatoriska skolan. Det var först under 1950- och 

1960-talen som förskolan började kommunaliseras, vilket ledde till ökad standardisering och 

reglering. Yrkeskåren värnade om sin självständighet och var därför inte enbart positiva till 

förändringen. Samma oro uppkom också år 1962 när förskollärarutbildningen förstatligades vilket 

gjorde att pionjärerna indirekt förlorade sitt inflytande över innehållet. Denna förflyttning mot 

statlig styrning har diskuterats som en deprofessionalisering av förskollärarprofessionen (Tallberg 

Broman, 2017b). Förskolan har genomgått många stora förändringar under en relativt kort period. 

Den första läroplanen för förskolan kom år 1998, där det blev framskrivet att verksamheten ska 

ägna sig åt barnens lärande (Grander Berglund & Wolf, 2014). Detta förändringsarbete syftade till 

att omvandla dåvarande verksamhetens identitet, från ett “dagis” som var omsorgsinriktat, till en 

medveten pedagogisk helhetssyn i förskolan (Wallskog, 2011).  

2.2.2 Uppdraget  

Läroplanen har tydligt uttryckt att förskolan ska stämma överens med svenska lagar samt 

grundläggande demokratiska värderingar. Det medför att all förskolepersonal ska utöva de 

förhållningssätt som går att finna i värdegrunden (Svedberg, 2016). Uppdraget handlar bland annat 

om att skapa en verksamhet som är trygg, lärorik och lustfylld för barnen. Verksamheten ska 

anpassa och förhålla sig till alla barns olika behov och förutsättningar och ta vara på deras tankar 

och idéer för att skapa mångfald i lärandet (Skolinspektionen, 2012). I den senast utfärdade 

skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

enligt 1 kap. 5 §. Detta innefattar även förskolan och den undervisning och lekpedagogik som sker i 

verksamheten. Det medför att alla förskolor ska kunna uppvisa denna vetenskapliga grund för bland 

annat vårdnadshavare och samhället i stort (Kroksmark, 2014). Revidering av förskolans läroplan 

har tydliggjort arbets- och ansvarsfördelningen mellan personalen i förskolan. Förskolläraren ska 
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styra mot de målstyrda processerna för att på så vis uppnå läroplanens mål och syfte. De ska också 

ansvara för det pedagogiska innehållet (Tallberg Broman, 2017b). Skolverket fick senast den 20 

april 2017, i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Syftet är att 

uppdatera och tydliggöra förskolans uppdrag. Denna revidering ska öka förskolans måluppfyllelse, 

därav också kvaliteten i undervisningen. Senast den 23 mars 2018 ska uppdraget redovisas till 

regeringen (Skolverket, u.å.). Förskollärarprofessionen påverkas till stor del av myndigheter och 

olika styrdokument. Beroende på hur förskollärare tolkar styrdokumenten, vad de innehåller och hur 

de ska utföras samt vad förskolläraren själv har för åsikter, påverkar variationen i hur yrket utövas 

(Hagelin & Johannesson, 2014). För att implementera läroplanen samt att få förskollärare att 

framträda som professionella krävs det att både arbetssätt och förhållningssätt byggs på en 

medvetenhet (Svedberg, 2016).  

2.2.3 Förskollärarens kompetens  

Förskollärarprofessionen är väldigt komplex och svår att fånga i sin helhet. Det finns olika krav som 

ställs och påverkar förskollärares förmåga att hantera yrkesrollen. Förskollärare behöver bland 

annat besitta en yrkeskompetens och känna ett starkt stöd från chef och kollegor. Förmågan att 

hantera yrkesrollen påverkas även av medvetenheten, inställningen och föreställningen om sitt yrke. 

Det krävs kunskap, stor social kompetens, tydlighet och medvetenhet för att bli en framgångsrik och 

uppskattad förskollärare (Wallskog, 2011). Kompetensbegreppet betecknar att någon är duglig, 

räcker till, är ägnad för och har godtagbar styrka i något (Forslund & Jacobsen, 2010), medan 

Vallberg Roth (2017b) argumenterar att begreppet inte kan 

… låsas till förutbestämda kriterier eller krav utan relateras till skiftande sammanhang som något 
dynamiskt i förhållande till dåtid, nutid och framtid - ett relationellt fenomen. Kompetens kan då ses 
som ett kontextuellt begrepp som är i ständig utveckling i förhållande till förändrade krav och en oviss 
framtid (s. 212). 
 

När skollagen (SFS 2010:800) införde att förskolan ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet så behövde all personal utveckla en ny syn på verksamheten, som innefattar skapandet av 

ny kompetens, nämligen att bli den vetenskapliga och forskande läraren. Skulle förskollärare välja 

bort den vetenskapliga grunden och forskningen, går det inte längre att hävda förskolläraryrket som 

en profession, eftersom den då förlorar makten över den egna kunskapsutvecklingen (Kroksmark, 

2014). Att äga och kontrollera kunskapsutvecklingen är den viktigaste faktorn i en profession för att 

kunna få erkänd status och respekt från samhället och andra professioner (Andersson & Larsson, 

2014). En professionell förskollärare behöver ständigt tänka igenom sitt handlande och kunna 

bedöma om det i sin tur passar ihop med den barnsyn som förskolans läroplan ger uttryck för. För 
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att kunna göra detta krävs det att förskolläraren utvecklat en yrkeserfarenhet och ett medvetande 

genom regelbunden reflektion över sitt arbete. Som professionell förskollärare har man med 

läroplanen i bakhuvudet även kunskap om hur man leder barnen, i ett för dem meningsfullt lärande. 

Det är betydelsefullt hur man som förskollärare fångar lärandesituationer och hur man hanterar 

dessa där och då, samt hur omsorgsfullt och nyfiket förskolläraren förhåller sig mot barnet 

(Svedberg, 2016). Skolverket (2013) skriver om centrala kompetensprofiler som en förskollärare 

ska kunna visa upp, dessa är: Mötet med barnet, ledarskap och samverkan. Dessa kompetensprofiler 

tillsammans med värdegrunden, riktlinjerna i läroplanen och lärarnas yrkesetiska principer utgör 

den kunskapsbas som är nödvändig för att erhålla kvalitet i förskolan (Svedberg, 2016).  

 

En form av kompetens som kan sägas synas mest i konkret handling är tyst kunskap, förskollärares 

yrkeskunskap brukar benämnas som detta. Det talas även om att personen “har det i sig”, där 

yrkeskompetensen förklaras med personliga anlag och naturbegåvning, istället för att erkänna 

kunskapen som en förmåga man tillägnat sig genom utbildning och praktik. All personal bör vara 

medveten om sin kompetens, hur den uttrycks, vari den består och dess svagheter och styrkor, 

annars riskerar man att vara ovetandes om den egna kompetensen och missta den för allmän 

tillämpning (Wallskog, 2011). Det är viktigt att en lärare skapar sin egen personliga professionalitet 

som stämmer överens med den egna livshistorien, utbildningen och personligheten eftersom en stor 

del av professionaliteten konstrueras, utvecklas och bevaras i det dagliga arbetet i verksamheten 

(Goodson, 2005). Genom reflektioner över sitt sätt att agera och lära, och sina värderingar över sig 

själv så möjliggörs en förståelse för vilken sorts förebild man är för barnen och på vilket sätt man 

påverkar omgivningen. Förskollärare använder nämligen sig själva och sina mänskliga resurser som 

verktyg i sitt arbete (Wallskog, 2011).  

 

Genom att förskollärare använder sig av vetenskapligt förhållningssätt och ett akademiskt språk 

börjar de själva samt omgivningen runt omkring att värdera förskollärarprofessionen på ett 

värdefullt sätt. Det kan vara en ingång till en förändrad syn på professionen eftersom förskollärarna 

kan peka ut de unika kompetenser och ämneskunskaper som är relevanta för 

förskollärarprofessionen. När förskollärare använder sig av vetenskap för att bekräfta tankar och 

teorier ökar deras professionalitet och det hjälper dem även att sätta ord på den tysta kunskap som 

de har (Grander Berglund & Wolf, 2014). Det är en rättighet och skyldighet för varje förskollärare 

att utveckla sin kompetens, därmed är det eget ansvar att hålla sig á jour med ny forskning, delta i 

pedagogiska diskussioner, ta del av facklitteratur, reflektera över sitt arbete och ha kunskap om 

aktuella arbetsmodeller. Närmare bestämt att underhålla sin kompetens, hålla engagemanget och 

arbetsglädjen vid liv och vara kvalitetsmedveten (Wallskog, 2011). En viktig professionell 



8 
 

kompetens är samverkan med vårdnadshavarna, där kompetensutveckling och behov av stöd visat 

sig vara betydelsefullt. Samverkansarbetet kan kännas komplicerat och det har dessutom 

framkommit att förskollärarstudenter inte förbereds tillräckligt under utbildningen. Samverkan är 

något man kan öva på och utveckla, vilket betyder mycket för verksamhetens kvalitet och framför 

allt för barnen (Tallberg Broman, 2017c). Genomgående i forskning framhålls personalens 

kompetens, kunnande, utbildningsnivå och förhållningssätt som en avgörande faktor för förskolans 

kvalitet och för barns utveckling och lärande (Tallberg Broman, 2017a). 

2.2.4 Förskollärarlegitimationen 

Legitimationssystemet för förskollärare är ett medel för att kvalitets- och rättssäkra verksamheter 

och se till att barn undervisas av förskollärare som uppvisat att de klarar av yrkesrollen. Det är 

viktigt att barn får en utvecklande och trygg lärandemiljö eftersom de är i beroendeställning och har 

rätt till utbildning. Systemet fungerar som ett skydd för barnen, om läraren anses olämplig kan 

varning utdelas eller legitimationen återkallas (Prop. 2010/11:20). Regeringens proposition klargör:  

 
Legitimationen innebär att en lärare eller förskollärare har prövats och befunnits lämplig för yrket. 
Legitimationen kan därmed ses som en deklaration av lärarens eller förskollärarens behörighet och 
lämplighet. Ett legitimationssystem kommer som en följd av detta också sannolikt att kunna höja 
statusen på yrkena och bidra till en bättre rekryteringsbas där fler väl motiverade personer söker sig 
till lärar- eller förskolläraryrket. (Prop. 2010/11:20, s. 24) 

Införandet av legitimationssystemet har med ett stort kliv lett yrket mot en starkare professionalitet. 

Att vara en legitimerad förskollärare innebär att äga en skyddad yrkestitel. För att erhålla en 

förskollärarlegitimation krävs det en fullgjord högskoleutbildning och med erfarenhet, engagemang 

och sakkunskap kan varje förskollärare därmed hävda sin professionella yrkesroll. Till förskolans 

specifika uppdrag så krävs det behöriga och legitimerade förskollärare (Wallskog, 2011).  

2.2.5 Yrkesetik  

Etik omfattar de medvetna ställningstaganden en individ förhåller sig till och som uppstår i valet 

mellan olika handlingsalternativ. Yrkesetiken förenar moraliska aspekter som definierar den 

professionelles förhållningssätt och agerande mot människor i sin yrkesutövning. Den omfattar de 

krav och riktlinjer som arbetets innehåll, utformning och kvalitet ska leva upp till. Yrkesetiken 

aktualiseras i mötet med konkreta etiska dilemman i yrket och kan då användas som vägledning i 

svåra beslut man ställs inför. Inom vissa yrken kan man förlora sin legitimation om yrkesetiken inte 

följs (Forslund & Jacobsen, 2010). Syftet med lärarnas yrkesetiska principer är främst att värna om 

barnen och deras rättighet till en undervisning av hög kvalitet (Lärarförbundet & Lärarnas 
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riksförbund, 2006). Eftersom lärare och lärarutbildningar kan bli utsatta för allmän kritik från 

samhället är det viktigt att kärnan i professionen tydliggörs. Det ansvar som lärare innehar 

förutsätter exempelvis en gemensam yrkesetik, menar Colnerud och Granström (2015). Enligt 

författarna har yrkesetiken i princip två olika funktioner. Den ena kan kännetecknas av att de 

professionella har en hög och genuin moral med en stor vilja av att tjäna samhället. I den andra mer 

kritiserade funktionen ses yrkesetiken som en möjlighet för professionen att gå samman, öka sin 

status och bevara sina privilegier. Wallskog (2011) framhåller att varje förskollärare kan skapa sin 

yrkesstatus och yrkesidentitet genom sin kompetens, sitt förhållningssätt och sitt eget agerande. 

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och redogöra för vetenskapliga artiklar som berör 

förskollärares syn på den egna professionen. Valda artiklar är indelade i fyra teman för att få en 

bättre överblick över deras syfte och resultat, vi kommer sedan att koppla dessa till vår egen studie. 

2.3.1 Uppfattningar om professionen 

Förskollärares tolkningar av sin egen profession, har synliggjorts i en svensk enkätstudie av Kuisma 

och Sandberg (2008). 57 förskollärare fick svara på frågor som i förväg var indelat i fyra olika 

teman: 1) professionen, 2) hur en lärare ska bete sig professionellt, 3) professionen i utveckling och 

4) professionen i relation till andra professioner. I dessa teman framkommer det sedan olika 

tolkningsvariationer. Första temat består av förskollärares olika attityder och kunskaper om 

professionen. Det andra temat synliggör hur deltagare observerar sig själva tillsammans med barn ur 

ett kontextuellt utvecklingsperspektiv samt didaktiska aktiviteter och dess process från teori till 

praktik. Det tredje temat synliggör hur professionen bör utvecklas, vilket omfattar 

kompetensutveckling, gemensam reflektion över utvecklingen, samt erövrad erfarenhet. I det sista 

temat framkommer olika synsätt på andra yrken inom förskolan. En del förskollärare ser annan 

förskolepersonal som likvärdig medan vissa, i och med sin förskollärarutbildning, ser sig själva som 

överordnad den personal som saknar utbildning. Andra förskollärare fokuserar dock på samarbetet 

mellan all personal och ser varandra som tillgång i verksamheten (Kuisma & Sandberg, 2008).  

 

Harwood och Tukonic (2016) genomförde en enkätundersökning i Kanada, med syftet att skapa en 

förståelse för förskollärares uppfattning och definition av den egna professionen. Totalt deltog 54 

förskollärare och resultatet visar att deras uppfattningar omfattar bland annat egenskaper som 

tålmodig, förståndig och att vara en bra lyssnare. Förskollärarna är medvetna om att deras yrkesroll 

innebär mer än bara omsorg, nämligen en generell grundkunskap såsom ledarskap och förståelse för 
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barns utveckling. Detta betonas vara en viktig del för att vara professionell. Oavsett vilken 

utbildningsnivå förskollärarna har, identifierar de sig som professionella. Harwood och Tukonic 

(2016) förespråkar processer som främjar rekonstruktion, dekonstruktion och konstruktion av den 

professionella identiteten och att förskollärare bör få en chans att engagera sig, då de anser att den 

professionella identiteten bland annat konstrueras i samtal. De framhåller också att styrdokument 

och utbildningar bör erbjuda studenter och förskollärare tillfällen att diskutera förutfattade meningar 

och de ideal som finns om förskollärarprofessionen. Förskollärarna bör tillåtas att se i vilket 

inkulturerat system de ingår i, och då är det betydande att främja deras förmåga att vara kritiska och 

självreflekterande (Harwood & Tukonic, 2016).  

 

I en internationell intervjustudie av Harwood, Klooper, Osanyin och Vanderlee (2012) har 

pedagogers2 uppfattningar om den egna yrkesrollen synliggjorts med olika teman. Studien var 

kvalitativ och 25 pedagoger deltog från Kanada, Sydafrika och Nigeria. De flesta beskriver sin roll 

som komplex och mångsidig, och syftar till sina omsorgsfulla- och pedagogiska uppgifter, men 

också till samhällsuppdraget, att vara ett komplement till hemmet. Pedagogerna beskriver att de är 

beroende av samverkan på flera olika samhällsnivåer för att kunna utföra sin profession. De visar på 

en hög självmedvetenhet eftersom dem synliggör flera av de egenskaper som är till fördel för 

yrkesrollen och betonar närvaro som en viktig del av den omsorgsetik och det emotionella arbete 

som ingår. Passion var ett annat återkommande begrepp, en passion för sin yrkesroll och för barnen 

som de vill stötta och lära. Harwood m.fl. (2012) betonar att ytterligare forskning behövs för att få 

bättre förståelse över de sociala konstruktioner som finns inbyggt i fenomenet professionalism. 

Professionalism kan på så vis ses som en reflektion av förskolepersonalens egna liv, värderingar 

och erfarenheter (Harwood, m.fl., 2012).  

 

Brock (2013) har genomfört en empirisk studie i England där syftet var att försöka förstå 

komplexiteten av pedagogers yrkesroll utifrån deras perspektiv. Studien var kvalitativ och tolv 

pedagoger deltog i fokusgruppsmöten, videoreflekterande dialoger och semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar på sju dimensioner av vad som utgör den gemensamma professionen i förskolan 

och dessa är 1) utbildning, 2) kunskap, 3) kompetens, 4) självständighet, 5) värderingar, 6) 

yrkesutveckling och kvalifikationer och 7) etik och belöningar. Kärnan i pedagogernas profession är 

de egna uppfattningarna om barns behov. Pedagogerna anser dessutom att riktlinjer och 

styrdokument leder till att barnens behov blir uppfyllda. Starkt engagemang, tillfredsställelse och 

tillgivenhet framkommer som viktiga element i deras yrkesutövning. Pedagogerna förespråkar 

                                                   
2 När benämningen pedagog skrivs fram i vår text så omfattar det olika typer av förskolepersonal 
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professionell kunskap, som uppnås genom praktisk erfarenhet och utbildning. Flera aspekter 

bedöms som viktiga i de framkomna dimensionerna; relationerna mellan miljö, hem, samhälle och 

kollegor, barns utveckling och lärande samt styrdokumentens påverkan. Brock (2013) framhåller att 

de professionella pedagogerna i förskolan bör kunna påverka styrdokument med deras kompetens 

och kunskap. Detta är viktigt eftersom pedagogerna anses forma värderingar och tilltro över tid. 

Värderingarna och tilltron är dessutom integrerade i den personliga och professionella identiteten.  

 

Ovan nämnda artiklar undersöker övergripligt det som vi är intresserade av – förskollärares 

uppfattningar om den egna professionen. I några av studierna använder sig författarna av andra eller 

fler insamlingsmetoder än vad vi kommer att använda, exempelvis enkäter med förutbestämda 

teman. Vissa av studierna är dessutom gjorda med andra urval eller utifrån internationella aspekter. 

Eftersom vi använder oss av ett fenomenografiskt perspektiv kommer vi att kategorisera först i 

analysarbetet och därefter få syn på relevanta kategorier. Vår studie genomförs dessutom i en 

svensk kontext med enbart utbildade förskollärare. Därför tror vi att vår studie kan bidra till ett 

resultat som är mer relevant för den svenska förskolekontexten och dess förskollärare. 

2.3.2 Professionell kompetens 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har genomfört en svensk intervjustudie där de 

undersöker vad 30 förskollärare ser som kompetens kopplat till förskolans uppdrag samt hur detta 

genomförs i praktiken. Ur materialet framkommer tre dimensioner som visar relationen mellan 

framträdande kompetenser som förekommer i förskollärarprofessionen. Den första dimensionen 

definieras som kunnande om vad och varför, vilket utgörs av förskollärarnas specifika kunskap, 

deras medvetna reflektion samt deras strävan efter att få kompetensutveckling. Den andra 

dimensionen är kunnande om hur, vilket synliggör den simultankapacitet förskollärarna besitter, 

deras förmåga att leda och organisera verksamheten. Den sista dimensionen kallas för interaktiva 

och relationella kompetenser, som innefattar förskollärares sociala, kommunikativa, ombesörjande 

och didaktiska kompetenser. Intervjustudien visar att förskollärares kompetens är mångdimensionell 

samt att det är ett relationellt fenomen som påverkas av deras interaktionella förmågor. Det medför 

att professionen är i ständig förändring i samspel med samhället (Sheridan m.fl., 2011).  

 

Artikeln belyser en viktig del av professionen, nämligen själva kompetensen. Förskollärares 

kompetens är relationell och kan lätt påverkas av omgivningen. Vi vill se om det uppkommer andra 

variationer av kompetens i vårt material, då våra intervjudeltagare kan ha andra erfarenheter och 

uppfattningar om sin kompetens i förhållande till sin profession och omgivning.  
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2.3.3 Förskollärarprofessionens identitet i fokus 

Court, Meray och Ornan (2009) har gjort en narrativ studie i Israel där de undersöker förskollärares 

egna berättelser om vilka skäl de hade för sitt yrkesval samt deras syn på förskollärarrollen. För att 

samla in data har 10 förskollärare intervjuats. En central faktor i skapandet av den professionella 

identiteten är den positiva respons som förskollärarna upplever att de får från sina kollegor. 

Förskollärarna uppfattar också att deras profession konstant blir prövad och formad av 

omgivningen. Yrkets egenvärde, som är integrerat i det professionella jaget, påverkas mycket av 

framgångar och misslyckanden i yrket. Förskollärarna anser även att undervisningen passar deras 

personlighet, vilket gör att de känner sig tillfreds. Court m.fl. (2009) menar att den professionella 

identiteten är en produkt av förskollärares personliga erfarenheter och av ett samspel mellan den 

institutionella, sociala och kulturella miljö de dagligen vistas i. I förskolan är det personliga och det 

professionella sammanflätat, de har en ömsesidig betydelse och är relaterat till lärarens personliga 

och professionella identitet. Professionen utvecklas således genom tid och erfarenheter.  

 

På vilket sätt förskollärare konstruerar sin yrkesutövning och professionella identitet under 

uppstarten av en förskoleverksamhet undersöktes i en kvalitativ fallstudie i Nya Zeeland (Dalli, 

2002). Insamlingen av data gjordes genom att sex förskollärare förde journal, observerades och 

intervjuades. Dalli (2002) ville skapa förståelse för förskollärares meningsskapande under 

inskolning och ämnade att fånga upp deras erfarenheter. Det framkommer att det finns flera 

aspekter av förskollärares konstruktion av sin yrkesutövning och professionella identitet. 

Förskollärarna anpassar den egna professionella rollen till barnets moder och hennes roll. De 

använder exempelvis egna moderserfarenheter för att på så sätt skapa trygghet och knyta an till 

mödrarna. Men också för att berättiga sitt yrke och öka sin trovärdighet av att vara kvalificerad och 

kapabel att sköta om deras barn. Omsorgsrelationen till mödrarna skapar en spänning hos 

förskollärarna, som hindrar dem att hävda sitt yrke och sin kunskap. Förskollärarna skapar sin 

professionella identitet i förhållande till moderskap och samhälleliga diskurser om tidig 

barndomsundervisning, som i sin tur ser förskollärarens roll som sekundär och moderns roll som 

primär. Detta problematiserar författaren och menar på att förskollärarna berövas ett erkännande 

och att det minskar deras möjlighet att utföra sin profession (Dalli, 2002).  

 

Ovan nämnda artiklar redogör olika faktorer som har en inverkan på den professionella identiteten, 

bland annat formas den av omgivningen och kollegor. Det framkommer även att den professionella 

identiteten och personliga erfarenheter är beroende av varandra. I vår inledning har vi nämnt vår 

nyfikenhet på hur samhället kan påverka synen på den egna professionen. Här finns delvis en 
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förklaring, därför vill se om våra studiedeltagare ger uttryck för liknande eller andra 

identitetsskapande faktorer i förhållande till professionen. 

2.3.4 Status i relation till omgivningen 

I en enkätstudie undersöker Vujičić, Boneta och Ivković (2014) relationen mellan begreppen social 

status och professionell utveckling hos pedagoger. Studien genomfördes i Kroatien där 270 

pedagoger deltog. Majoriteten av pedagogerna instämmer att yrket är socialt betydelsefullt, men de 

har olika erfarenheter av symboliska belöningar, såsom hög status. Många anser att regeringen och 

media visar för lite uppskattning för yrken inom förskolan, vilket verkar vara väntat då de sällan blir 

uppmärksammade eller framställda som något positivt i olika dokument. Pedagogerna har olika 

åsikter angående förtroende och respekt från samhället, detta kan förklaras med att åsikter är 

situationsbundna och kan därmed påverkas av olika faktorer. Pedagogerna är även positiva till 

vidareutbildningar, men det kan bero på påtryckningar från deras fakultet eller arbetsplats. Vujičić 

m.fl. (2014) skriver att det finns ett utrymme att systematiskt locka förskolepersonal till att läsa 

vidare med hjälp av lönehöjningar, vilket möjliggör högre status. Ett högt engagemang kan skapa en 

medveten drift till att vilja utvecklas inom sin profession. För att uppmuntra förskolepersonal att 

utveckla sin profession och att se värdet de gör i samhället, behövs det en positiv kultur i förskolan 

samt positiva förutsättningar på både lokal och statlig nivå (Vujičić m.fl., 2014).  

 

Denna artikel belyser pedagogers erfarenheter av hur det kroatiska samhället ser på förskolan, vilket 

är betydelsefullt för en profession. Artikeln berör också vidareutbildning och positiva 

förutsättningar som möjliga insatser för att höja professionens status. Studien visar att pedagogernas 

uppfattningar är situationsbundna och därför finner vi det intressant att se om våra resultat kan likna 

eller skilja sig från artikelns resultat. Vi vill få förskollärare att delvis belysa professionens status, 

dock vill vi använda oss av intervjuer för att förhoppningsvis få en mer öppen dialog.  
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3. Metod  
Studien genomsyras av en fenomenografisk ansats vilket medför att studien har sin utgångspunkt i 

en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman (2011) förklarar denna strategi med att fokus ligger på 

individers ord, uppfattningar och tolkningar av sin sociala verklighet. Som forskare i denna 

kvalitativa forskningsstrategi eftersträvade vi en likadan förståelse för världen som deltagarna, vi 

intog således ett andra ordningens perspektiv, som Marton och Booth (2000) redogör för. Den 

kvalitativa studien har utformats ur en kunskapsteoretisk ståndpunkt, som kännetecknas av en 

inriktning som är interpretativistisk, den grundas således i tolkning och förståelse (Bryman, 2011). I 

vår studie har vi ämnat fånga upp och förstå förskollärares genuina uppfattningar av sin profession. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
I vår studie har vi fokuserat på förskollärares uppfattningar och därför fann vi det relevant med 

intervjuer som datainsamlingsmetod, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer. Denna typ av 

intervju kännetecknas av att en uppsättning frågor eller frågeschema används, en så kallad 

intervjuguide (Bilaga 1). Frågorna behandlar ett tema och dess ordningsföljd kan variera och 

oskrivna följdfrågor kan ställas (Bryman, 2011). Två pilotintervjuer har genomförts för att testa 

intervjufrågorna men också för att få syn på tidsaspekten. Det är bra att göra pilotintervjuer för att 

kontrollera och få erfarenhet över hur den valda insamlingsmetoden fungerar (Bryman, 2011). Efter 

pilotintervjuerna kunde vi omformulera våra frågor och få en tydligare bild över intervjuns struktur. 

Vald intervjumetod och intervjuguide erbjöd förskollärarna möjlighet att uttala sig fritt och öppet 

under delvis reglerade former, vilket också var vårt mål med intervjun. Det viktigaste målet med 

kvalitativ forskning är att få fram en bred variation och komplexitet i resultatet. Intervjudeltagares 

beskrivningar av verkligheten måste då accepteras av oss som forskare (Kroksmark, 2014). Inom 

fenomenografin är det centralt att det inte bara finns ett rätt svar (Alexandersson, 1994) och 

Dahlgren och Johansson (2015) förklarar att fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och 

tematiska. Detta styrker att den valda datainsamlingsmetoden för vår studie i kombination med vårt 

fenomenografiska perspektiv kändes relevant. 

3.2 Urval 
Studiens syfte och formulerade frågeställningar har resulterat i att undersökningens målgrupp blev 

verksamma och utbildade förskollärare, vilket gör det till ett målinriktat urval av 

intervjupersoner. Bryman (2011) beskriver att målinriktat urval kännetecknas av att utvalda 

deltagare är relevanta för undersökningens utformade frågeställningar. Löfdahl (2014) betonar 
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vikten av att först kontakta förskolechefen innan kontakt med förskollärare inleds, samt att chefen 

mottar information om undersökningen och eventuellt tillåter att den genomförs. Vi har tagit 

mailkontakt med fyra slumpmässigt utvalda förskolechefer i en medelstor svensk stad, där vi först 

informerade om studien (Bilaga 2). Att vi valde slumpmässigt utvalda förskolechefer beror på att vi 

ville hålla oss neutrala. Av praktiska skäl ombads alla fyra förskolechefer att välja ut två 

legitimerade förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet, för att vi eventuellt skulle kunna få syn 

på en större variation av uppfattningar. Vi planerade därmed att intervjua åtta förskollärare men fick 

endast tag på sex. Fenomenografiska undersökningar identifierar uppfattningar och beskriver 

uppkomna variationer i dessa. Därför bör forskare skapa förutsättningar för att synliggöra 

deltagarnas uppfattningar av en och samma företeelse, annars kan variationerna och aspekterna som 

är av intresse inte bli synliggjorda (Alexandersson, 1994). Utvalda förskollärare fick ett mailutskick 

(Bilaga 3) med viktig studieinformation och information om forskningsetiska principer (se s. 16). 

Intervjuerna med förskollärarna spelades in med våra mobiltelefoner och blev sedan transkriberade 

successivt. Bryman (2011) framhåller vikten av inspelningar som sedan transkriberas eftersom de 

fångar upp svaren ordagrant och återger och behåller intervjupersonens uttalanden. Detta möjliggör 

för forskaren att detaljerat kunna analysera data som behövs i en kvalitativ studie. 

3.3 Analysmetod 
Insamlade och transkriberade data analyserades utifrån en fenomenografisk analysmodell. Modellen 

beskriver och analyserar deltagarnas uppfattningar om olika fenomen i deras omvärld (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Denna analysmodell belyser också hur olika aspekter av objektet eller av 

företeelsen relateras till varandra (Alexandersson, 1994). Dahlgren och Johansson (2015) redogör 

för den fenomenografiska analysmodellen i sju steg; bekanta sig, kondensation, jämförelse, 

gruppera, artikulera, namnge och sista steget består av en kontrastiv fas. 

 

Det första steget innebär att forskaren läser in sig på det transkriberade materialet, vilket vi gjorde 

genom att läsa igenom transkriberingarna och lyssna på inspelningarna flera gånger. I steg två 

startar analysen, vilket innebär att forskaren plockar ut och grupperar väsentliga och utmärkande 

uttalanden för att få en bättre överblick. Här började vi leta efter olika uttalanden som vi tyckte var 

innehållsrika och delade in dem i grupper. I det tredje steget äger jämförelsen mellan de olika 

grupperna rum. Då fenomenografins primära mål är att urskilja variationer och skillnader mellan 

uppfattningar, måste forskaren leta efter likheter. Vi letade både efter likheter och skillnader mellan 

de olika grupperna, för att få syn på eventuella variationer. Steg fyra innefattar att forskaren 

grupperar de uppkomna skillnaderna och likheter och försöker finna en koppling mellan dessa. Vi 
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fick fram fem huvudkategorier med ett flertal underkategorier som kunde kopplas samman. Steg 

fem, innebär att dessa kategorier artikuleras, vilket innebär att likheterna tydliggörs. Forskaren tar 

beslut om gränsdragningar mellan de olika uppfattningarna, hur stor variation eller bredd som får 

finnas utan upprättelse av en ny kategori. En upprepning kan behövas av steg fyra och fem tills en 

stabilitet av kategorierna har uppkommit. Vi gick igenom våra kategorier ett flertal gånger för att få 

syn på fler likheter och skillnader, för att på så vis komprimera kategorierna och tydliggöra 

gränsdragningarna. I steg sex namnges de uppkomna kategorierna, namnsättningen ska framhäva 

vilka uppfattningar som finns i kategorin. Vi namngav kategorierna efter de citat och uppfattningar 

som framkom. Slutligen i steg sju, som är en kontrastiv fas, granskas stycken och uttalanden för att 

få syn på om de ytterligare skulle kunna rymmas in i andra eller flera kategorier. Här är det 

fortfarande möjligt att slå ihop kategorier om det behövs. Vi gick avslutningsvis igenom materialet 

för att få syn på fler möjligheter att rymma uttalanden i andra kategorier eller att göra ytterligare 

hopslagningar av dessa. Resultatet av de uppfattningskategorier som till sist framkommer kallas för 

ett utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2015). Utfallsrummet ska inte formas med information av 

kvantitativ karaktär, exempelvis med hur frekvent en uppfattning är eller vem det är som har en viss 

uppfattning, utan det är den kvalitativa variationen som är utav intresse (Kroksmark, 2014). 

3.4 Forskningsetiska principer 
Forskningsetiska principer finns för att skapa en norm i förhållandet mellan forskare och 

studiedeltagare, för att förebygga och lindra konflikter som eventuellt kan uppstå. Syftet med etiska 

principer är att forskaren ska kunna reflektera kring sitt ansvarstagande med dessa som underlag. 

De etiska principerna består av fyra generella krav som vi har beaktat, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera studiedeltagarna om studiens syfte. Detta 

har vi uppfyllt genom ett utskickat informationsbrev innan intervjun samt muntligt vid 

intervjutillfället.  Samtyckeskravet innebär att studiedeltagares medverkan är frivillig och att de får 

avbryta sin medverkan utan konsekvenser. Våra deltagare har skriftligt på mail och muntligt innan 

intervjun godkänt sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som kan 

identifiera studiedeltagarna ska behandlas under största möjliga konfidentialitet och ingen obehörig 

ska kunna komma åt denna information. All identifierbar information har fingerats vid 

transkribering och studiedeltagarna har som exempel tilldelats beteckningen F1 (Förskollärare 1). 

All insamlad data förvaras också lösenordsskyddat i våra digitala verktyg. Nyttjandekravet, innebär 

att det insamlade materialet inte får användas till något annat än till studiens ändamål. Vårt material 
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har endast använts till denna studie. Roos (2014) framhåller det etiska ansvaret forskaren besitter 

och att det är viktigt att fullfölja hela studien på ett etiskt korrekt sätt. 

3.5 Validitet 
Validiteten berättar huruvida utformade indikatorer, vars syfte är att mäta något, verkligen mäter det 

avsedda (Bryman, 2011). I allmän mening avser validitetsbegreppet giltighet, om forskaren 

verkligen kommer åt det viktiga i sin forskning (Forslund & Jacobsen, 2010). Genom att urskilja 

aspekter av en uppfattning kan forskaren i så stor utsträckning som möjligt säkerställa validiteten 

som ett metodologiskt tillvägagångssätt (Alexandersson, 1994). Vi har skrivit fram förskollärarens 

fingerade beteckning för att visa en större transparens, att vi har valt uppfattningar från olika 

individer. Vi har också valt att presentera speciellt utvalda citatutdrag för att på så sätt underbygga 

och motivera våra val av beskrivningskategorier. Alexandersson (1994) framhåller att citatutdrag 

bland annat möjliggör att läsaren kan följa och värdera rimligheten i forskarens ställningstaganden.  

3.6 Metoddiskussion 
Vi planerade att endast kontakta fyra slumpmässiga förskolechefer, dock fick vi problem när vi inte 

fick svar från flera av dem. Detta ledde till att vi mejlade och ringde till ytterligare sex 

slumpmässigt utvalda förskolechefer. Tillslut fick vi tag på tre förskolechefer som 

fick rekommendera oss fler än två förskollärare var till våra intervjuer, för att på så vis öka våra 

chanser att få tag på studiedeltagare. Trots mejlutskick till förskollärarna svarade inte majoriteten av 

dessa. För att försöka få ihop fler intervjuer fick vi också ta kontakt med andra förskollärare när vi 

väl var på plats för en redan inbokad intervju. Slutligen fick vi ihop sex studiedeltagare på fyra olika 

förskolor, vilket vi ansåg räckte till vår studie.  

 

Vi upplevde att våra studiedeltagare ibland hade svårt att förstå våra frågor och vissa påpekade även 

detta. Det kan betyda att våra frågor har varit för breda och abstrakta. Eftersom vi ville undvika 

ledande och värderande frågor kände vi att vi behövde utforma frågorna på detta vis. Några 

studiedeltagare bad oss utveckla vissa frågor, vilket gjorde att vi i dessa situationer kan ha påverkat 

deras svar. Dessa sekvenser har vi därför valt bort då validiteten kan påverkas negativt. Vi 

reflekterade över att skicka intervjuguiden till deltagarna i förväg för att förbereda dem inför 

intervjun. Men vi ansåg att det kunde påverka deras svar då de skulle ha möjlighet och tid att tänka 

ut dem “rätta svaren”. Därför skickade vi endast med en uppmaning i informationsbrevet att de 

skulle fundera på vad förskollärarprofessionen innebär för dem. Att våra frågor har varit öppna har 

däremot också gett intervjudeltagarna en stor frihet i att formulera sina egna svar vilket vår studie 
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också eftersträvade. Vi var medvetna om att utförandet av och innehållet i våra intervjuer skulle 

kunna skilja sig åt eftersom vi intervjuade enskilt och hade möjlighet att ställa följdfrågor som 

passade i de specifika situationerna. Vår valda datainsamlingsmetod tillät oss att vara flexibla 

eftersom vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer.  

 

Fenomenografin, både som teoretiskt perspektiv och som metodisk ansats, har hjälpt oss att hålla en 

röd tråd genom hela studien. Däremot ger fenomenografin ett stort utrymme för våra egna 

tolkningar av förskollärarnas uppfattningar när vi analyserar och kategoriserar dessa. Vi upptäckte 

svårigheter med att kategorisera intevjudeltagarnas uttalanden då flera av dessa passade in i flera 

kategorier. Den fenomenografiska analysmodellen gav oss en bra vägvisare i själva analysarbetet. 

Fenomenografin har således både försvårat och underlättat vårt arbete på olika sätt. 
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4. Analys av resultat 
I detta kapitel redovisar vi det utfallsrum som vi fått fram i studien. Enligt Dahlgren och Johansson 

(2015) kan utfallsrummet presenteras på olika sätt. Utfallsrummet presenteras i olika kategorier som 

i sin tur har fler underkategorier och vi redogör frågeställningarna var för sig. För att tydligt 

presentera vårt utfallsrum har vi valt att använda citatutdrag från förskollärarna som vi tolkar och 

analyserar i relation till våra teoretiska perspektiv och begrepp.  

4.1 Hur uppfattar förskollärare sin profession i förhållande till den 
dagliga praktiken?  
Hur förskollärarna uppfattar professionen i sitt dagliga arbete kan i vår studie sammanfattas inom 

tre huvudkategorier. Den första kategorin benämns ett komplext uppdrag, den andra kategorin kallas 

för förhållningssätt i professionen, och den tredje kategorin är en medveten kompetens. Nedan 

redogörs för dessa kategorier och de kursiverade underkategorier som hör till dem.  

4.1.1 Ett komplext uppdrag 

När förskollärarna beskrev hur de uppfattar sin profession var det inte sällan som deras komplexa 

uppdrag stod i fokus. De beskrev uppdraget utifrån olika infallsvinklar. Uppfattningar som framkom 

var att professionens uppdrag är komplext och mångdimensionellt: 

 
… professionen är väldigt bred… den blir lite vad man gör den till också… men det handlar ju om 
att jobba med människor… i alla åldrar. (F2) 

 
… det är ju en sån komplext roll vi har, liksom man möts av så mycket olika saker i vårt yrke... (F1) 

 

Professionen upplevs av förskollärarna som väldigt bred och att den består av många olika delar 

som de ska förhålla sig till. Wallskog (2011) förklarar att professionen är väldigt komplex, vilket 

gör det problematiskt att fånga helheten. Alla krav från olika håll samt förskollärares egna 

inställningar påverkar förmågan att hantera den egna professionen. Vi förmodar att förskollärarna 

verkar ha en stor frihet i att tolka uppdraget och att dess komplexitet kan göra att den upplevs som 

svår att greppa. 

 

De intervjuade förskollärarna kopplar sin profession till styrdokumenten och till det ansvar som 

kommer med detta. 

 
… just förskollärarens roll är ju väldigt viktig vi har ju… liksom ett större ansvar just mot läroplanen 
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när det gäller att driva verksamheten framåt och se till att saker förverkligas… gentemot den och 
arbetslaget och verksamheten. (F1) 

 
Och det är ju vi, när det kommer lite sådär saker uppifrån om att nu ska ni, ehh… fylla i det, eller nu 
ska ni jobba med det här och tänka på det här… att man kanske tar det på kvällsmötet, då är det ju vi 
som ser till att det blir gjort så… Ansvaret ligger där på oss. (F3) 

 
… det är ju ändå viktigt att man har ett… ansvar för… att… amen styrdokumenten… asså det är ju 
allas ansvar i förskolan, men att man kanske som förskollärare har ett extra ansvar för att… amen 
styrdokumenten finns med i det vi gör o att man har dom med i bagaget när man planerar för 
verksamheten och att det tydliggörs med… målen man har med verksamheten, att dom finns där i 
botten och det känner jag kanske är… amen mera mitt ansvar då i arbetslaget om jag jobbar som 
ensam förskollärare att alla bitar finns med så. (F6) 

 

Förskollärarna ger uttryck för att de är medvetna om att de har det övergripande ansvaret för 

verksamheten men också att alla som jobbar i förskolan har ett ansvar. Revidering av förskolans 

läroplan har förtydligat förskollärares ansvar i verksamheten (Tallberg Broman, 2017b), vilket våra 

informanter också verkar vara införstådda med. Enligt Skolinspektionen (2012) bör 

förskolecheferna se till så att personalens kompetenser tas tillvara på bästa sätt, på så vis kan 

verksamheten utvecklas i enlighet med uppdraget. Samtidigt har förskollärare ett individuellt ansvar 

att skaffa sig själva ny kunskap för att bidra till utförandet av uppdraget. Enligt Svedberg (2016) 

blir det dessutom roligare och enklare att jobba när det blir tydligare vad som förväntas av en. 

 

Det finns många utmaningar uttryckta i våra intervjuer och förskollärarna beskriver sina 

uppfattningar om dessa och hur de hanterar dem. Svårigheterna med att uppfylla läroplanens mål 

angående den pedagogiska dokumentationen beskrivs i citatet nedan. 

 
Ja det har ju ändrats sig under tiden som har gått… för när jag gick ut skolan dels den läroplan o nu e 
det ju mer… mycket mer o skriva om allt, förr var det ju inte så. Man planerade man skulle göra och 
skrev lite runt, men nu är det så mycket annat, bara utvecklingssamtal, hur dom ser ut idag mot vad 
dom gjorde förr, du skriver ju om ett barn ett helt år, observerar olika moment som du skriver varje 
månad om så du har… en hel lunta du ska ha… o så e det med allt, det här synligt lärande och 
pedagogisk dokumentation o sånt, det fanns ju inte förut… (F5) 

 

Uttalandet ovan visar att det är ovant och mer överväldigande att tänka i de nya banorna jämfört 

med hur det var förut. Det verkar finnas en del svårigheter och en viss ambivalens att införliva det 

nya uppdraget hos vissa förskollärare. Enligt Skolinspektionen (2012) gäller detta framförallt de 

förskollärare som utbildat sig med andra utgångspunkter än vad dagens läroplan har. Det medför att 

det existerar ett visst tveksamt förhållningssätt gentemot läroplanens revideringar. Reviderad 

läroplan med tydligare och synligare kunskapsmål kan även skapa dilemman för 

förskolepersonalen, speciellt gällande dokumentation, uppföljning samt utvärdering. Svårigheter 
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med språket och hur det i sin tur kan påverka kommunikationen med vissa vårdnadshavare visar sig 

också vara en utmaning för våra studiedeltagare. 

 
… alla kanske inte går ihop med alla… med…  arbetslaget gör man ju det, men just med föräldrarna 
så, att det är, man kanske har det lite tufft för en del föräldrar att prata med och det, mycket olika 
språk o jag kan ha jättesvårt… dels är jag väldigt dålig på engelska… (F3) 

 

Citatet ovan ger uttryck för att det verkar vara förskollärarens skyldighet att skapa en god 

kommunikation, vilket verkar göra det lätt att skuldbelägga sig själv om svårigheter uppkommer. 

Tallberg Broman (2017c) framhåller att förståelse och kunskap för dem utgångspunkter de 

samverkande parterna har är betydelsefull, för att kunna handskas med de dilemman som kan 

uppkomma i kontakten mellan föräldrar och personal. Samverkan blir extra viktig i förhållande till 

familjer med migrantbakgrund. Här finns ett behov av mer kunskap samt att utveckla rutiner som 

underlättar kommunikationen. Därför tror vi, för att utveckla professionen är det viktigt att jobba 

med utmaningar som uppstår och att utöka de kunskaper som anses nödvändiga för att klara detta. 

 

Studiedeltagarna upplever att prioriteringar behöver göras för att kunna utföra uppdraget. 

 
Ja jag känner ju liksom barnen… för min del… så är ju barnen det allra viktigaste så… Sen får det här 
andra, all dokumentation och allt det andra, det får komma lite i andra hand faktiskt. (F3) 

 
Trygghet för barnen (paus) känner jag, sen är det jättemycket, men… det känns viktigast, sen är de 
massa annat man ska förhålla sig till men… vi har diskuterat det mycket asså vi tycker det är 
viktigast, att barnen är trygga… sen kommer allt annat, men är inte de trygga så finns det inget att 
bygga på. (F5) 

 
… det är väldigt viktigt för mig att… dom här tre parterna så att säga; barn, pedagoger och 
vårdnadshavare… att vi är tre som, att det är viktigt att vi som förskollärare håller ihop det och att vi 
ser till att… vi är en fungerande… helhet… kring barnen att vi har fokus på det… mm… rätt fokus… 
jaa… (F1) 

 

Förskollärarna uttrycker att barnen och deras trygghet är viktigast samt att kringliggande uppgifter 

bör komma i efterhand, annars verkar det inte finns det inget att bygga på. Men även att aktörer runt 

barnen bör hålla ihop för att kunna gynna och främja deras lärande och utveckling. Svedberg (2016) 

påpekar att det idag är många förskollärare som har ett stort fokus på barnen, vilket gör att de 

arbetar med en utgångspunkt om vad som blir det bästa för barnen.  

 

Förskollärarna uttrycker en önskan av att ha rätt förutsättningar och nämner att dessa styr och 

påverkar verksamheten. 
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… jag talar alltid varmt om mitt yrke, sen talar jag inte alltid varmt om förutsättningarna i mitt yrke 
(...) det skulle ju underlätta (skratt) mer för mitt yrke om man fick rätt förutsättningar… (F2) 

 
… sen så kan det ju ibland va omständigheter som gör att, förutsättningen varje dag inte är likadana, 
om det e liksom kollegor som är sjuka, det kommer så här vikarier in som aldrig har träffat barnen och 
aldrig har träffat mig o asså det e ju klart att det blir andra så här förutsättningar men då får man ju 
göra det bästa… utifrån de förutsättningarna man har… (F6) 

 
… det bör liksom finnas mera riktlinjer och förutsättningar för att… sen jobbar man ju i olika 
områden så att säga… inom kommunen så det ser ju olika ut där också… men… aa det är några sånna 
saker jag tänker på när det gäller fortbildning när det gäller de ekonomiska förutsättningar kanske och 
även olika hjälpmedel… o då tänker jag också på, det här jag nämnde nyss att… egen reflektionstid, 
hur det ser ut med såna saker är det upp till varje chef eller… sånna saker, det ser väldigt olika ut. (F1) 

 

Förskollärarna efterfrågar bra och rätt förutsättningar som skulle kunna underlätta yrkesutövandet 

på bästa sätt, såsom ekonomiska och personalmässiga förutsättningar. Det uttrycks även att 

förutsättningarna ser olika ut från dag till dag och att det skiljer sig åt mellan verksamheter, 

beroende på omständigheter men även chef. Förskollärarna visar på en förståelse och överseende 

med detta och försöker att fullfölja sitt uppdrag så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. 

Eftersom läroplanen inte föreskriver hur professionen ska utföra sitt arbete är det viktigt att både 

förskollärare och förskolechef har den kunskap, kompetens och redskap som krävs för att 

genomföra sina uppdrag (Svedberg, 2016). När skollag och läroplan revideras är förskolor beroende 

av materiella och fysiska förutsättningar för att klara av de nya kraven, vilket huvudmannen 

tillhandahåller verksamheten med. Ute på förskolorna pågår det en konstant pedagogisk utveckling 

som utgår från verksamhetens olika förutsättningar (Skolinspektionen, 2012). För att kunna 

genomföra det komplexa uppdraget behövs ett professionellt yrkesutövande i förskolan, dock under 

förutsättning att olika resurser förekommer (Tallberg Broman, 2017b). 

 

Förskollärarna uttrycker att en stor del av professionen omfattar samverkan och kommunikation 

med olika aktörer, såväl med föräldrar och arbetskollegor som med förskolechefen. 

 
… det är just föräldrabiten har… jag märkt här, nu har jag arbetat här i fyra år… att det e ju en 
helt...det e, det upptar ju nästan hälften av tiden. Det är mycket...förmedla hur asså… hur vi gör i 
Sverige… kontra hur man gör i Somalien… eller andra länder… (F2) 

 
Nämen att få med föräldrarna och att bjuda in dom det är ju också en viktig del… i det hela så. Att 
dom känner sig… aa dom ska ju vara trygga och lämna sina barn och att dom känner att dom inte bara 
nån som kommer och lämnar eller hämtar utan, det är mycket prat och mycket skratt… med både 
föräldrar, barn och vi i arbetslaget så. (F3) 

 

Förskollärarna i studien kommer i kontakt med vårdnadshavare och föräldrar i stort sett varje dag 

och ger uttryck för att de kan ta upp olika mycket tid. Förskolan kan i vissa fall vara den första 
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svenska instansen som vissa föräldrar möter. Det framkommer att förskollärarna är medvetna om att 

samverkan med föräldrarna är en viktig del av professionen. Tallberg Broman (2017c) framhåller 

att samverkan med föräldrarna är en viktig professionell kompetens som kan vara komplicerad. 

Forslund och Jacobsen (2010) redogör för att vid kommunikation med andra individer försöker 

människan att förmedla upplevelser, känslor, kunskaper, erfarenheter eller attityder i syfte att de ska 

kännas gemensamma och som därmed även kan leda till vidare samtal. I citaten nedan uttrycks 

samverkan med kollegor och chef också som en viktig del. 

 
… jaa, ibland blir man trött på att, det blir för mycket, känner jag då blir det ba ahh (skratt) men då 
försöker vi peppa varandra och liksom och lägga upp ett lite strategiskt att så här gör vi, för… o sen 
ha struktur på… verksamheten… (F5) 

 
… så att jag känner att vi e, man e alltid ett team kring, vi är ett arbetslag och det kollegiala är ju 
väldigt viktigt, man skulle liksom inte klara sig utan varandra utan man (...) och att man håller den här 
röda tråden tillsammans med kollegorna med (...) men det är viktigt då att diskutera kanske med sin 
chef eller sina kollegor och att man har haft… jaaa… att man kanske har nån som faktiskt kommer 
med lite konstruktiv kritik att men nu kände jag att det här blev inte rätt idag… och det har vi bestämt 
i vårt arbetslag också, att man försöker att vara så ärliga och öppna mot varandra att… det där tyckte 
inte jag kändes så bra när du gjorde så där… (F1) 

 
… professionen består ju av mycket medlande hela tiden… medlande mellan pedagoger mellan… 
asså pedagog till chef, barn till barn, barn pedagog och barn (paus) det tänker jag att… just den 
biten… kommunikativa som för mig är, står ut som… i just professionen att det är en… det är en stor 
del. (F2) 

 

Arbetskollegorna verkar vara viktiga som stöd i vardagen när det kan kännas lite extra tufft och att 

man lär mycket av varandra, men även att ge varandra respons och få respons från förskolechefen i 

det vardagliga arbetet anses som viktigt. Förskolechefens förmåga och kompetens att skapa ett bra 

samarbetsklimat är nödvändigt för att kunna skapa gemensamma målbilder och en känsla av att alla 

är värdefulla. Vilket i sin tur skapar förutsättningar att kunna utveckla det pedagogiska arbetet med 

barnen (Skolinspektionen, 2012). Förskolläraryrket omfattar också en stor del vuxensamarbete, 

både i samverkan med barnens vårdnadshavare och i det dagliga arbetet med arbetskollegor 

(Tallberg Broman, 2017c). I intervjuerna framkommer vikten av en samverkan med arbetskollegor, 

att de kan reflektera tillsammans och stödja varandra i sitt arbete. Att tillhöra en arbetsgemenskap 

som utför ett kvalitativt bra och värdefullt arbete kan öka det personliga engagemanget, stärka ens 

självkänsla och trygga identiteten i yrkesutövandet (Forslund & Jacobsen, 2010). 

4.1.2 Förhållningssätt i professionen 

Den inställning förskollärarna har till sin profession visar på att de tar sitt uppdrag seriöst och 

anstränger sig på olika sätt för att leva upp till det.  
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… mitt jobb är ju mitt jobb även fast jag har en dålig dag. För när man är här på jobbet så får man ju 
faktiskt, a men så här bita ihop o göra sitt jobb känner jag… (F6) 

 
… man möts av så mycket olika saker i vårt yrke och det gör ju att man måste komma och gå ut i 
verksamheten igen och verkligen vara professionell att man måste borsta av sig det där lite som man 
har varit med om… samtidigt är vi ju människor så det e ju klart att… det kan hända… (F1) 

 
För vi har inget styrt uppifrån, för en del har ju så att…  i år ska ni jobba med det här, och i år... ska 
ni aa med det här, utan vi har väldigt fritt. Och då börjar vi tänka, vad är våra barn intresserade av 
(...) Det är ju så fint det låter, undervisning så. Och det är det ju till viss del, att vi undervisar men 
man kan ju göra det på väldigt många olika sätt. (F3) 

 

Förskollärarnas ambition verkar vara att utföra sitt jobb professionellt oavsett distraherande 

faktorer. Svedberg (2016) hävdar att förskollärares inställning och agerande i en specifik situation 

påverkar verksamheten, vilket kan ha positiva eller negativa effekter. Allt handlar om hur 

förskollärare hanterar det som händer där och då, exempelvis hur omsorgsfullt förskolläraren 

bemöter barnen samt deras frågor och tankar. Även om förskollärarna har uppdrag att följa så tolkar 

vi att det finns en stor frihet och variation i att utforma verksamheten, vilket till stor del skulle 

kunna påverkas av den egna inställningen. Vallberg Roth (2017a) framhåller att det i förskolans 

läroplan inte finns något undervisningsbegrepp utskrivet och att det i styrdokument inte heller anges 

några specifika principer eller metoder för undervisning, vilket innebär att på olika förskolor och 

mellan förskollärare kan undervisningen variera stort. 

 

Genomgående under intervjuerna uttrycker förskollärarna olika egenskaper som de anser viktiga att 

besitta inom förskollärarprofessionen. 

 
… då måste man tänka om o… jaa stryka saker som man inte, är så bunden till det som man har 
bestämt… det är flexibilitet, det är det viktigaste nästan (skratt) o kunna tänka om och tänka om igen 
o så gör vi så här (...) det måste man ju va, bläckfisk (skratt) o lyhörd o ha många bollar i luften (F5) 

 
… sen måste man verkligen va så här fokuserad på det man… håller på med o liksom va, närvarande 
och de… kräver ju mycket av en, fast det e ju absolut värt det, för man får ju liksom tillbaka från 
barnen… (F6) 

 
… men att man är lugn och trygg och man pratar mycket och man diskuterar. Man har roligt, dels i 
arbetslaget att man försöker ha roligt tillsammans och sen med barnen. (F3) 

 

Flexibel, lyhörd, närvarande, trygg och lugn är några av de egenskaper som framkommer i vårt 

material och dessa verkar uppfattas som betydelsefulla för förskollärarprofessionen. Tallberg 

Broman (2017b) framhåller att när förskollärare får beskriva vad som utmärker en praktiserande 

förskollärare så omnämns oftast egenskapen lyhördhet, som dessutom är väldigt framhävt i olika 

dokument relaterade till förskolan. Forslund och Jacobsen (2010) hävdar att kontexten påverkar 
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vilka egenskaper som ger sig tillkänna. Det är möjligt att en individ kan tillskriva sig fler 

egenskaper men det varierar beroende på hur ofta dessa används eller kommer till uttryck.  

 

Förskollärarna anser att deras professionella och privata roll lätt flätas samman, vilket kan vara en 

tillgång så väl som ett problem. 
 
… du bär ju med dig din profession egentligen i bakhuvudet, va som jag sa att det går in i hur man är 
som person också (...) Naee, asså jag e jag har alltid varit väldigt… hård på just det att jag har en jobb 
sida, jag har en privat sida och ja blandar… extremt sällan ihop dom… jag tar aldrig med mig jobb 
hem… Sen är det klart att du har värderingar som följer med mig som person i mitt privatliv, följer 
med i min profession och tvärtom (...) jag kan tycka att det är viktigt att hålla isär dom rollerna också 
för att… synliggöra sin egen profession för sig själv också.  (F2) 

… fast man är mer professionell här, hemma är man ju mamma. Det är man ju liksom inte här, har 
man ju distans till barnen… på ett annat sätt och det jobb man gör. Jag tror det är viktigt att man kan 
känna att man lämnar jobbet när man går härifrån. För man skulle kunna ta med sig hem hur mycket 
som helst. För att liksom orka fortsätta jobba så är det nog viktigt att när man stänger dörren då är 
man, jag, och inte förskollärare. (F5) 

 

Förskollärarna uttrycker att det verkar vara av vikt att särskilja de olika rollerna åt för att kunna 

orka med jobbet och för att kunna synliggöra professionen för sig själv. Men att det däremot finns 

värderingar som delas mellan rollerna som inte går att frångå. Enligt Svedberg (2016) ska en 

skicklig förskollärare kunna ställa om sin roll när arbetsdagen på förskolan startar. Det kan 

exempelvis vara att någon går från rollen mamma till en professionell förskollärare. Eftersom den 

privata och den professionella rollen ligger nära varandra i förskolan, blir det desto viktigare att 

jobba med sin yrkesskicklighet. Förskolläraren bör synliggöra professionen för sig själv och 

reflektera över hur man förhåller sig som en professionell förskollärare för att kunna bidra till 

barnens lärande, redogör Svedberg (2016). Det verkar således vara viktigt att ha båda roller men att 

man som förskollärare ska kunna skilja dem åt för att kunna anses vara professionell. 

 

Förskollärarna talar om sina förhållningssätt till barnen och vad det innebär för professionen.  

 
… hur man är i bemötandet asså förhållningssättet för mig är otroligt viktigt, o hur man bemöter 
barnen just med barnsynen, hur vi ser på barnen… (F1) 

 
… såhär känner jag, att man ska ju vara en bra förebild, för barnen… många barn tillbringar ju den 
största tiden här på förskolan, och då måste man ju vara en väldigt bra förebild. Föregå med gott 
exempel… (F3) 

 
… hur man liksom ska få med sig… nämen alla barn på ett eller annat sätt, för alla har ju inte samma 
förutsättningar heller utan… man ska på nått sätt kunna göra verksamheten bra för alla barn… (F6) 
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Förhållningssättet till barnen uttrycks som en stor och viktig del för professionen. Förskollärarna 

uttrycker hur viktigt det är att vara medveten om vilken barnsyn de har, hur de bemöter barnen och 

hur barnen erbjuds en anpassad verksamhet efter deras olika förutsättningar. Eftersom 

förskollärarna ofta spenderar långa dagar med barnen är det också viktigt att de är bra förebilder. 

Svedberg (2016) framhåller att barnsyn och förhållningssätt kontinuerligt diskuterats i förskolan 

under många år. Detta har sitt ursprung i förskolans värdegrund där de demokratiska värderingarna 

är i centrum. Det är betydande hur nyfiket och omsorgsfullt förskollärare förhåller sig till barnen 

och hur de fångar lärandesituationer. Förskolan bedöms som en liten men betydande komponent i 

samhället och i mötet med barnen blir det viktigt att se till deras behov och förutsättningar. 

4.1.3 En medveten kompetens 

I datamaterialet framkommer det att förskollärarna talar om kompetens som en del av deras 

profession. När förskollärarna talar om sin kompetens hänvisar de bland annat till kunskap de har 

fått via sin utbildning. 
 
… vi har ju ändå…  läst på universitetsnivå och har liksom kanske mer ja men tankar och mer… 
bakgrund o… man har läst… saker som stödjer oss i, nån forskning och sånna saker som kan hjälpa 
till o det blir ju så att, då, automatiskt kanske i arbetslagen beroende på hur dem ser ut o… nått 
arbetslag kanske det är fler förskollärare, i nåt kanske det är så här färre men ändå att man… tar mer 
ansvar då, automatiskt för att man har lite mer kött på benen med… allt, som man har ändå fått med 
sig under tiden från… universitet… (F6) 
 
… men att lyssna in barnen, att se barnen och deras… sökanden efter kunskap… och se mig själv som 
en… vägledare i deras sökande, och se att mitt sätt att jobba här… inte är det barnen ska fållas in i, 
utan jag måste se vad barnen klarar, hur stora utmaningar dem ska få. (...) i min profession ska jag 
utveckla… våra processer här, som vi har… (F4) 

 

Förskollärarna betonar förskollärarutbildningen som en bidragande faktor till den kompetens de har 

som stöds av forskning, samt att utbildningen ger förskolläraren större befogenhet i verksamheten. 

Ovan uttrycks det också att det är i den egna professionen som förskolläraren ska utveckla 

processerna i förskolan. Det verkar vara en del av förskollärarprofessionens specifika kompetens att 

se vilka utmaningar barnen behöver. Enligt våra tolkningar verkar utbildningen således ge 

förskolläraren mer kunskap att kunna planera och utveckla verksamheten utifrån barnens 

förutsättningar. Svedberg (2016) framhåller att som professionell förskollärare bör man ha kunskap 

om hur barnen ska försättas, i för dem ett meningsfullt lärande. En förskollärare ska kunna veta hur 

man lär ut och ska med andra ord ha didaktiska kunskaper. När förskollärare planerar aktiviteter för 

barnens lärande ska man därför kunna ställa sig frågorna vem, vad, varför, hur och vad det är som 
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ska läras ut. I citaten ovan så ger förskollärarna uttryck för ett visst förtroende över den kompetens 

som utbildningen och professionen har försett dem med. 

 

Flera anser också att kompetensutveckling är en viktig del av professionen för att på så vis hålla sig 

uppdaterad med exempelvis ny forskning. 

 
… det händer ju nya saker hela tiden så man kan inte bara leva på sina gamla meriter, man måste ju 
vara lite nyfiken på det som händer (...) det är väl det som jag tycker är skönt med jobbet att man 
måste… amen va med och man kan inte bara tänka att nu har jag gått färdigt skolan… i det här jobbet 
man blir ju aldrig färdig, det finns ju alltid nya saker att lära sig… nya… amen rön och teorier som 
kommer om vad som… är på gång så. (F6) 

 
Jag tror att… det ligger lite i ryggmärgen så… men man skulle ju kunna… inte tappa, men man skulle 
kunna arbeta upp sin profession, genom att gå lite mer utbildningar, gå på mer föreläsningar som har 
med… professionen att göra så… (F3) 

 

En uppfattning framkommer hos förskollärarna om att man aldrig blir fullärd i detta yrke och att 

man måste vara nyfiken, även om kunskapen verkar ligga i ryggmärgen. Den kunskap som sitter i 

benmärgen brukar benämnas som tyst kunskap, men det är en yrkeskunskap man tillägnat sig 

genom praktik och utbildning (Wallskog, 2011). Det framkommer i förskollärarnas uttalanden att 

det inte går att leva på sina gamla meriter. Det verkar alltid finnas något nytt att lära sig och att det 

går att uppdatera sig med ny och aktuell kunskap. Svedberg (2016) framhåller vikten av att 

förskolan måste förändras i takt med samhället. Det ligger ett eget ansvar hos förskollärare att hålla 

sig á jour med aktuell forskning, vilket är deras skyldighet och rättighet, för att på så sätt kunna 

underhålla sin kompetens (Wallskog, 2011). Personalens kompetens är en viktig faktor för 

kvaliteten i förskolan och för barnens lärande och utveckling (Tallberg Broman, 2017a). 

 

En kompetens kan också vara medvetenhet kring sina egna styrkor och svagheter. 

 
Så det inte är så att alla måste kunna allt, för ska jag också… jag kan lära mig absolut, men det är 
alltid någonting när jag håller på med tekniskt som strular, och då måste jag ändå be en annan person 
om hjälp för att fixa… och det är ju också en del av professionen tycker jag, att man, alla behöver inte 
kunna allting utan man kan dela upp det, man är bra på olika grejer. Så… och det är ju också en 
jätteviktig del att man… kan erkänna det för varandra, så. Att…  ja men jag är med barnen och du 
fixar det här med datorn då. Alla, vi accepterar varandra som man är… (F3) 

 
Ovan framkommer ett exempel på hur förskollärare tar vara på varandras styrkor och svagheter, att 

en förskollärare bör kunna be om hjälp från sina kollegor men att också erbjuda sina kompetenser 

när de behövs. Arbetslaget kan ses som förskolans medelpunkt och det tydliggör också den 

framträdande organisationsform som förskolan består av. Arbetet drivs av dem i arbetslaget och alla 
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de kompetenser som finns samlade där har stor betydelse för förskolans verksamhet och innehåll 

(Tallberg Broman, 2017b). Inom samma yrke kan de professionellas arbetsstil variera på olika 

områden, utan någon påverkan på verksamhetens kvalitet. Olika arbetsstilar kan vara en 

förutsättning för tillskott till professionen såsom utveckling av nya metoder och nya förhållningssätt 

inom yrket, det vill säga ett nytänkande (Forslund & Jacobsen, 2010). Som förskollärare behöver 

man veta när och hur den egna kompetensen används annars kan det misstas för allmän kunskap. 

Att vara medveten om den egna kompetensen anses således vara viktigt för att kunna synliggöra 

den (Wallskog, 2011). En aspekt av kompetensen är således att förskollärare visar en medvetenhet 

över sina styrkor och svagheter för att kunna synliggöra och acceptera dem hos varandra, vilket 

verkar vara en del av professionen. En enskild förskollärare är inte bra på allt men det vägs upp 

genom att förskollärare kompletterar varandra i arbetslaget. 

4.2 Hur uppfattar förskollärare sin profession i förhållande till 
övriga samhället?  
Då förskollärarprofessionens status är något som diskuteras i relation till övriga samhället, så anser 

vi det viktigt att få fram förskollärares uppfattningar kring detta. Utifrån vårt insamlade material har 

vi konkretiserat två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Den första huvudkategorin är 

förskolans status utifrån – sett inifrån och den andra är insatser för att höja statusen. 

4.2.1 Förskolans status utifrån – sett inifrån 

Förskollärarna har olika uppfattningar om hur deras profession framställs och uppfattas utanför 

verksamheten. De nämner att de upplever både negativa och positiva intryck. 

 
… men det är många andra som… på ett sätt ser ner, har en… liten sån här förlegad… syn på… du är 
en dagisfröken. Det får man höra rätt mycket med glimten i ögat… men det är ju för att jag har sagt 
hela tiden nae jag är förskollärare (...) Och jag jobbar på en förskola, jag jobbar inte på ett dagis. Den 
synen tror jag är svårare att förändra (...) jag tror att det har så låg status… det här yrket det e ju 
liksom… egentligen på alla plan (...) det känns som politiker inte, också ser ner, dem ser ner på yrket 
lite också att dem ger… att det bli ett serviceyrke… (F2) 

 

I citatet ovan uttrycks det som besvärligt att förklara och åberopa sin rätta yrkestitel när nedlåtande 

kommentarer om yrket uppstår, och att detta kan bero på en förlegad syn på 

förskollärarprofessionen. Även politiker omnämns som en bidragande faktor till denna nedlåtande 

syn. För att förskollärarna och samhället ska börja värdera förskolan mer värdefullt behöver 

förskollärarna själva använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt. När förskollärare kan 

synliggöra sina kompetenser, förändras också synen på professionen (Grander Berglund & Wolf, 
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2014). Den självbild och den professionella profil hos enskilda yrkesutövare påverkas av 

omgivningen då de professionella hela tiden kommer i kontakt med omgivningens ageranden, 

uppfattningar, förväntningar, makt och kompetens (Forslund & Jacobsen, 2010). En annan 

uppfattning är dock mer positiv av samhällets syn på förskollärarprofessionen, och ser inte 

benämningen “dagis” som nedvärderande utan menar att det kan bero på okunskap. 

      
… jag skulle föredra att dom sa… amen förskollärare…  Dom flesta menar ju inget illa… det är ju 
bara att dom kanske själva har med sig i bagaget från när dom själva var små o att det va…  så ja 
tänker inte att dom… att det skulle vara något nedvärderande så… men dom säger det… för jag har 
inte uppfattningen att det är så dom menar (...) det känns ju som att… om förskolan får högre status 
just när man känner att… många tycker att det är viktigt att barnen får gå i förskola för att dom vet 
att, det är en bra verksamhet… aa men förståelsen för att, för vad vi faktiskt gör (...) att det ändå 
är… ett yrke som dom flesta verkar tycka att… det är väldigt bra att det finns och att det ändå är… 
även om alla kanske inte har… helt och hållet koll på alltid vad det innebär mer än att vara med 
barnen så har jag ändå positiva vibbar från folk då man (skratt) talar om vad man jobbar med. (F6) 

 

Det finns uppenbarligen olika uppfattningar kring hur förskolan och den tillhörande professionen 

värderas, men när förskolan och förskollärarprofessionen blir nedvärderad verkar det med stor 

sannolikhet handla om okunskap och egna erfarenheter. Förskollärare upplever också positiva 

intryck från samhället. Det anses vara viktigt att barn får gå i förskolan även om samhället inte är 

insatt i förskolans verksamhet. Tallberg Broman (2017c) menar att förskolan är en högt värderad 

och uppskattad institution där föräldrarna överlag är mycket nöjda med den. Genom att synliggöra 

förskolans verksamhet och den specifika kunskapen som förskollärare besitter verkar det finns en 

möjlighet till att höja professionens status. 

 

Förskollärare ger uttryck för en tveksam yrkesstolthet, att yrket inte är något som man talar eller 

skryter om. Samtidigt finns det en inneboende vilja att denna stolthet ska träda fram i en större 

utsträckning. 

 
Jag tror vi, vi går och är lite tysta… vi vågar inte tala om liksom att man e förskollärare (...) För det 
känns inte… som att folk tycker, att det skulle vara så viktigt (...) man ska nog slå sig lite mer för 
bröstet så o säga… jag är förskollärare och jag har gått den här utbildningen. (F3) 

 
… det är inget så man går runt o skryter med kanske… (F2) 

 

Det framkommer att förskollärarna verkar undvika att yttra sig om sin profession då de upplever att 

folk utanför verksamheten inte värdesätter den. Förskollärarna uppvisar att de är medvetna om detta 

och betonar att de istället bör vara mer stolta över sin yrkesroll. Wallskog (2011) förklarar att 

samhällets syn på yrket och verksamheten har en påverkan på yrkeskårens status. Författaren 

påpekar att förskollärare tydligt behöver visa att de har gjort sig förtjänta av sin status för att få 



30 
 

kunna erhålla den, vilket delvis kan göras genom att skapa och visa upp goda resultat i sitt arbete. 

Forslund och Jacobsen (2010) menar att samhällets reaktioner på professionen och verksamheten 

ger tydliga effekter på den självbild förskollärare har som yrkesutövare. Det påverkar även 

uppfattningen av den egna verksamheten som professionen företräder och är delaktig i. Vår tolkning 

är att en mer uppvisad yrkesstolthet skulle kunna bidra till att förskollärare erhåller den status de har 

gjort sig förtjänta av. 

 

Förskollärarna beskriver också hur styrdokumenten påverkar professionens status. 

 
… styrdokumenten som finns för förskolan att dom ändå så här stärker… statusen och professionen 
för att… läroplanen fanns ju inte precis när jag började jobba (...) man känner ju att ju mer som 
kommer som visar på vikten av verksamheten, visar ju också på vikten av vårt arbete och vår 
profession så, känner jag… jag tycker snarare att de stärker den, att de kommer… mer tydliga 
styrdokument som talar om vad som förväntas både av oss och av verksamheten. (F6) 

 
… var efter åren går och läroplanen kom och det tog väldigt många år innan läroplanen satte sig… 
men när den kom så höjdes ju statusen. (F4) 

 

Förskollärarna ger uttryck för att styrdokumenten har haft en betydande roll för 

förskollärarprofessionen. Styrdokumenten anses ha stärkt deras profession och dess status, både 

genom läroplanens uppkomst och förtydligade styrdokument samt att förskollärarna verkar 

uppskatta mer tydliga styrdokument. Hagelin och Johannesson (2014) redogör för att styrdokument 

påverkar förskollärarprofessionen på olika sätt, tolkningar av dessa dokument kan variera och 

därmed även utövandet av själva yrket. Med detta i åtanke ser vi att de olika styrdokumenten inom 

förskolan och dess framtida revideringar kan ha en stor påverkan på förskollärarprofessionens status 

då professionen är påtagligt styrd av dessa dokument. 

4.2.2 Insatser för att höja statusen 

Förskollärare nämner vad de tror krävs för att höja statusen på deras profession och det handlar 

bland annat om löner och utbildningskrav. 
 

… får du hög lön då skulle det vara status att jobba här, då skulle du inte… idag kan ju vem som helst 
komma in, som inte är med i brottsregistret hos polisen… o få jobb här. Det krävs ingenting. Förutom 
att du kan visa upp det, och det e ju inte så hög status, aa men alla får jobba, känns det ju som (...) Ja, 
utbildningskrav, skulle vara en sak, att man ska vara utbildad förskollärare eller barnskötare… då det 
skulle höja sig lite… (F5) 

 
… nått som alla pratar om det är ju löner… dels för att locka fler folk till yrket men också visa dom 
som…väljer yrket… lite uppskattning kanske, dom som har jobbat i trettio år de kanske… det e ju 
många som väljer att söka sig bort ifrån förskolan som ändå… haft sitt större yrkesverksamma liv 
här… men vill göra nåt annat… det e ju tråkigt… (F2) 
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Förskollärarna ovan talar om högre löner och utbildningskrav som insatser i syfte att stärka 

professionens och förskoleverksamhetens position i samhället. Det är lätt att förskollärare fastnar i 

tal om olika behov, såsom materiella förutsättningar och fortbildning när de försöker genomföra sitt 

arbete i förskolan (Skolinspektionen, 2012). Förskollärare kan inte alltid påverka rådande 

förutsättningar, dock kan dem alltid välja hur de handskas med dessa. Därmed kan endast den 

enskilda individen välja vilken sorts inställning den har i förhållande till omständigheterna 

(Wallskog, 2011). Enligt Tallberg Broman (2017a) ger samhället uttryck för en viss oro angående 

förskolans förmåga att genomföra sitt komplexa uppdrag. Jämsides med att förskolans läroplan 

reviderats med ökade krav på kompetens och kunskap så har rekryteringsproblemen varit stora och 

relativt många är outbildade och vikarier. Detta kan delvis förklara varför förskollärarna i vår studie 

efterfrågar utbildningskrav som insats. Insatser har dock börjat riktas mot förskollärarprofessionen 

genom höjd utbildningsnivå och kompetensutveckling (Tallberg Broman, 2017a).  

 

Förutom uppfattningarna angående konkreta insatser för att höja statusen så visar det sig att även ett 

synliggörande av förskoleverksamheten är en viktig del för professionens rykte och status. 

 
… det e ju många viktiga saker, hur man… visar upp sin… verksamhet, att man liksom har en 
verksamhet som man e… glad och stolt över så att man… får visa det för andra så att dom förstår… 
verkligen vad vi gör här, hela dagarna, för att… det e ju många som kanske har uppfattningen att, jaha 
men, man leker på förskolan, jaa det gör vi (...) men sen så gör ju vi många andra saker också och det 
tror jag att vi behöver bli ännu bättre på att så här lyfta fram hur mycket vi egentligen… gör under en 
dag och hur mycket man kan få in under en dag, i förskolan… (F6) 

 
Profilera sig… jaaa...för att även fast dem säger asså att… utbildningskontoret menar att man ska ha 
likvärdiga förskolor inom verksamhetsidén så, så behövs det också att man profilerar sig och 
marknadsför sig på ett sätt för att höja statusen… Ja men kom och sök till den här förskolan! (F1) 

 
… men man kanske ska synliggöra mera… vad vårt… yrke handlar om och våran profession då. Vi är 
förskollärare och vi ska… aa som står i läroplan, förskollärarna ska, arbetslaget ska… men att vi 
måste nog bli bättre på… och gå ut och säga att vi (...) ja tror att det är ju det vi måste vara mer stolta 
över vårt yrke och sätta ner foten och påvisa att… att det är ett bra yrke, ett framtidsyrke, att vi 
behövs… (F3) 

 

Ett synliggörande av verksamheten och att stolt informera om förskolans uppdrag uttalas som ett 

behov för att motarbeta fördomar om förskolans innehåll. Det upplevs också som viktigt att 

profilera sig och marknadsföra den egna förskolan för att på så sätt kunna vara eftertraktad av olika 

aktörer. Som professionell förskollärare står man inför diverse sammanhang av ökade bedömningar, 

inspektioner, utvärderingar och krav utifrån såsom föräldrar, huvudmän, myndigheter som i sin tur 

styr arbetet (Tallberg Broman, 2017b). Därför är det kanske desto viktigare att synliggöra 
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förskoleverksamheten utåt för att kunna tilldelas och förtjäna en högre status. Det blir väsentligt att 

visa upp vikten av förskolans arbete, för att kunna nå ut till samhället som en slags marknadsföring. 

 

Förutom synliggörandet av verksamheten så anser förskollärarna också att det är viktigt att 

synliggöra sin egen yrkeskompetens. 

 
… sen när jag läste det teoretiska asså så, då fick ju jag aha-upplevelse, jamen det här att teori och 
praktik hänger ihop. Det var mitt största och att jag kunde sätta ord på och synliggöra mitt arbete på 
ett helt annat sätt och det tycker jag är oerhört viktigt också som förskollärare, att jag synliggör mitt 
arbete inte bara genom information utan att jag verkligen kan sätta ord på det och synliggöra det via 
dokumentation på olika sätt, dels skriva så men dokumentera för barn och föräldrar och för oss 
pedagoger också och vår verksamhet och verkligen, just dem här didaktiska frågorna också vad, hur 
och varför tänker jag är oerhört viktigt att man vet vad syftet och målet är med sin verksamhet, det 
tycker jag är oerhört viktigt faktiskt… (F1) 

 

Förskolläraren berättar att förskollärarutbildningen gjorde så att det uppstod en mycket tydlig och 

påtaglig koppling mellan teori och praktik än vad som fanns innan utbildningen. Genom 

utbildningen blev det lättare att sätta ord på sitt arbete och synliggöra det på ett bättre och mer 

konkret sätt för olika aktörer i samhället. Detta kan ur en statusaspekt ses som en fördel då Grander 

Berglund och Wolf (2014) påpekar att användandet av ett akademiskt språk och vetenskapliga 

tankar leder till att förskollärarna själva och omgivningen börjar värdera professionen mer. Detta 

kan bidra till en förändrad syn på förskollärarprofessionen då yrkeskunskaper och unika 

kompetenser kan pekas ut. 
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5. Slutsats och diskussion 
Vårt resultat visar att det finns en stor variation i hur professionen uppfattas av förskollärarna och vi 

har redogjort ett tydligt utfallsrum på detta. Utfallsrummet består av fem övergripande kategorier; 

ett komplext uppdrag, förhållningssätt i professionen, en medveten kompetens, förskolans status 

utifrån - sett inifrån och insatser för att höja statusen. Kategorierna har kunnat vävas samman mer 

eller mindre. Exempelvis kan förskollärare ha ett förhållningssätt till själva kompetensen och 

kompetensen kan säkerligen påverka vilket förhållningssätt förskollärare har. Vi har därför försökt 

att tydligt avgränsat oss till de aspekter förskollärarna talar om och gjort kategorier utifrån dessa. Vi 

vill påminna läsaren, att enligt den fenomenografiska ansatsen är förskollärarnas uppfattningar 

subjektiva och kan därför påverkas av kontexten och hur en uppfattning konstrueras (Kroksmark, 

2007). Nedan går vi igenom våra slutsatser och diskuterar dessa i förhållande till våra 

frågeställningar. 

5.1 Hur uppfattar förskollärare sin profession i förhållande till den 
dagliga praktiken?  
Förskollärarnas uppfattning av den egna förskollärarprofessionen kopplas i stor del till förskolans 

uppdrag. Professionen verkar vara svår att få grepp om och upplevs komplicerad att uttrycka i ord 

eftersom den verkar omfatta många delar enligt studiedeltagarna. För oss blir det tydligt att 

professionen uppfattas som komplex med ett stort tolkningsutrymme. I den internationella studien 

av Harwood m.fl. (2012) beskriver pedagogerna också sin roll som mångsidig och komplex i 

relation till samhällsuppdraget. Studiens resultat kan även kopplas till det resultat vi fått fram i en 

svensk kontext, vilket visar att pedagoger verkar dela denna uppfattning internationellt. Även 

Wallskog (2011) konstaterar att förskollärarprofessionen är svår att fånga i sin helhet och att den är 

väldigt komplex, eftersom det finns olika krav som påverkar förskollärares förmåga att hantera 

yrkesrollen. Vi misstänker att om förskollärare upplever uppdraget som komplext skulle de kunna 

känna en osäkerhet i sin profession, vilket kan göra det svårt för dem att leva upp till de 

förväntningar och uppdrag som finns. 

 

Våra studiedeltagare uppfattar att det är ett stort ansvar att förhålla sig till aktuella styrdokument. 

De är medvetna om att ett visst ansvar ligger hos alla i arbetslaget men att det är förskollärare som 

har det övergripliga ansvaret. Arbets- och ansvarsfördelningen mellan personalen i förskolan har 

tydliggjorts i och med revideringar av förskolans läroplan, vilket bland annat medfört att 

förskollärare har fått ansvaret för det pedagogiska innehållet (Tallberg Broman, 2017b). I artikeln 

av Kuisma och Sandberg (2008) framgår det att vissa förskollärare kan se sig själva som 
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överordnade i och med sin utbildning medan andra förskollärare kan fokusera på ett samarbete med 

sina kollegor. Vi förmodar att arbetslag har olika konstellationer i praktiken, där en förskollärare 

ibland kan vara ensam om att ha en utbildning. En sådan roll i arbetslaget kan säkerligen vara tung 

att axla. Därför tror vi att det är extra viktigt att i en sådan situation kunna ta vara på sina kollegor 

och inte bäva för att delegera delar av det ansvar som förskollärare blivit tilldelad. Förskollärarna i 

vår studie uppfattar att de möts av olika utmaningar när de genomför sitt uppdrag. De verkar ge sig 

själva skulden för att inte kunna få bukt med vissa utmaningar. När utmaningar uppstår anser 

förskollärarna att de behöver prioritera i sina arbetsuppgifter och oftast är det barnen som 

prioriteras. Detta kan liknas vid studien av Brock (2013) där resultatet visar att just barns behov 

anses vara kärnan i pedagogers profession. Vi kan ställa oss frågande till att ens behöva prioritera i 

förskolan, eftersom det skulle kunna skapa dilemman då olika uppdrag och uppgifter riskerar att 

hamna i skymundan. 

 

I vårt resultat framkommer att förskollärarna anser att rätt förutsättningar skulle gynna dem att 

utföra sitt uppdrag, eftersom dessa verkar påverka verksamheten i stor utsträckning. Vujičić m.fl. 

(2014) betonar att det behövs positiva förutsättningar på både lokal och statlig nivå, och en positiv 

kultur i förskolan för att uppmuntra förskolepersonalen att se värdet av det de gör i samhället och att 

utveckla deras profession. Vi tror dock att få bättre förutsättningar från statlig nivå inte är något 

man alltid kan förvänta sig, men förskollärare kan möjligtvis arbeta för att skapa bättre 

förutsättningar lokalt på sin arbetsplats i den mån det går. Det framgår även i förskollärarnas 

utsagor att samverkan och kommunikation med olika aktörer är en betydande del av professionen. 

Samverkan och kommunikation tycks vara viktig men är både krävande och givande för 

förskollärarna i deras arbete. Harwood m.fl. (2012) fick i sin studie reda på att pedagogerna var 

beroende av samverkan för att kunna genomföra sina uppdrag. Tallberg Broman (2017a) menar att 

samverkansarbetet kan kännas komplicerat, dock är det något förskollärare kan öva på och utveckla. 

För att kunna fullfölja sitt uppdrag verkar det som en god idé att förskollärare arbetar för att ha en 

god kommunikation och samverkan med förskolans alla aktörer. 

 

Förskollärarna i vår studie visar på ett varierat förhållningsätt till professionen, som i sin tur 

påverkar deras utövande av denna. En aspekt av förhållningssättet är förskollärarnas inställning till 

sitt uppdrag. De uppvisar en medvetenhet som gör att de inte låter privata omständigheter och andra 

avbrott påverka deras profession. Detta kan kopplas till studien av Court m.fl. (2009), där 

förskollärare uppfattar att deras profession ständigt blir prövad av omgivningen. Därmed är de 

viktigt att förhållningssättet och arbetssättet byggs på en medvetenhet för att i sin tur kunna 

framträda professionellt och implementera läroplanen (Svedberg, 2016). Därför tror vi det är viktigt 
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att olika avbrott och omständigheter inte ses som misslyckanden inom professionen, utan med rätt 

inställning omvandla de till sin fördel. Förskollärarna i vår studie uttrycker också att de har en frihet 

i att utforma verksamheten och att de verkar veta hur dem ska ta tillvara på den. Brante (2009) 

framhåller att de professionella yrkesutövarna kännetecknas av att de har utrymme att på egen hand 

ta beslut i olika frågor. Hagelin och Johannesson (2014) påpekar att mycket av förskollärares egna 

tolkningar av styrdokument och deras egna åsikter påverkar yrkesutövandet. Vi tror att det fria 

handlingsutrymmet förskollärare har öppnar upp för deras egna tolkningar och inställning att träda 

fram. Men finner en enskild förskollärare det svårt att tolka läroplanen kan det vara ett gemensamt 

utvecklingsområde inom arbetslaget.  

 

I vårt material ser vi att olika personliga egenskaper framhävs som betydelsefulla för professionen. 

Det gäller framförallt begrepp som belyser att förskollärare lyssnar på barnen, såsom lyhördhet. 

Men också begrepp som underlättar det övergripande arbetet i förskolans verksamhet, nämligen att 

vara flexibel. Specifika egenskaper för förskollärarprofessionen framkom även i studien av 

Harwood och Tukonic (2016), där förskollärarna ansåg att egenskaper som förståndig, tålmodig och 

god lyssnare var viktiga. När förskolepersonal synliggör personliga egenskaper som gynnar 

professionen visar de på en hög självmedvetenhet (Harwood m.fl., 2012). Genom att reflektera över 

sitt sätt att vara och vilka värderingar man som förskollärare har, kan det skapa en förståelse för 

vilken förebild man är för barnen. Förskollärare använder således sig själva och sina mänskliga 

resurser som verktyg i sitt pedagogiska arbete (Wallskog, 2011). Vi anser att egenskaper som verkar 

gynna verksamheten bör lyftas fram och synliggöras hos varandra, på så vis kan förskollärare bli 

mer medvetna över vad som efterfrågas av professionen.  

 

Ett förhållningssätt som förskollärarna uppvisar i vår studie, är att vara medveten om sin privata- 

och sin professionella roll. För att vara professionell verkar det vara viktigt att kunna särskilja dem 

åt. Court m.fl. (2009) påtalar att den professionella identiteten är ett resultat av personliga 

erfarenheter samt av den interaktion som sker mellan de olika miljöer individen dagligen befinner 

sig i. Även Wallskog (2011) framhåller att förskollärare använder mycket av sig själva i sitt arbete 

och genom reflektioner kan förskollärare få syn på hur de påverkar sin omgivning. Brock (2013) 

framhåller att tilltron till, och värderingar av förskoleprofessionen formas över tid och att dessa 

värderingar är integrerade i den professionella och den personliga identiteten. Därmed verkar det 

vara ofrånkomligt att helt och hållet särskilja rollerna åt då dessa ömsesidigt verkar påverka 

varandra. Men att skapa egna gränser mellan rollerna och att vara medveten om dessa skulle kunna 

göra en förskollärare mer professionell.  
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Våra studiedeltagare uppvisar en stor pliktkänsla i hur de ska bemöta barnen och att det är för 

barnens skull som de är verksamma. Förskollärarna ger således uttryck för ett medvetet yrkesetiskt 

förhållningssätt eftersom de på olika sätt menar att barnen är de allra viktigaste. Dock är det ingen 

av förskollärarna som direkt uttalar begreppet yrkesetik utan de berör det som yrkesetiken till stor 

del omfattar. Enligt Forslund och Jacobsen (2010) förenar yrkesetiken de moraliska aspekter som 

definierar den professionelles agerande och förhållningssätt i sin yrkesutövning. Harwood och 

Tukonic (2016) redogör för att en betydande del av professionen är att vara medveten om den egna 

professionens innebörd. I den är barnen väldigt framträdande då förskollärarna ska erbjuda omsorg 

för barnen och kunna förstå och leda deras utveckling, vilket även våra studiedeltagare uttrycker. 

Sett till detta kan ett medvetet yrkesetiskt förhållningssätt hjälpa förskolläraren i sin profession att 

utgå från och se till barnens bästa. 

 

Förskollärarna uttrycker att de förlitar sig på den kunskap de har fått via sin förskollärarutbildning 

och att den har gett dem en större kompetens. I artikeln av Sheridan m.fl. (2011) framkommer tre 

dimensioner som utmärker de kompetenser som finns i förskollärarprofessionen. En dimension av 

kompetensen är kunnande om vad och varför, vilket belyser den specifika kunskap förskollärare 

erhållit och den medvetna reflektion de besitter. I deras studie framgår det även att kompetensen hos 

förskollärare är relationell och påverkas av interaktionen med omgivningen. I vårt material visar 

förskollärarna på en medvetenhet över att utbildningen har gett dem redskap att kunna få syn på vad 

barnen behöver för utmaningar, och att kunna anpassa och utveckla verksamheten utefter just deras 

behov. Kompetensen blir därmed tydlig i mötet med barnen just för att den är relationell och 

påverkas av interaktion mellan individer. Svedberg (2016) menar att professionella förskollärare ska 

ha kunskap om hur man leder och förhåller sig till barn samt hur man fångar och hanterar 

lärandesituationer. Därför verkar det vara viktigt att aktivt och medvetet interagera med både barn 

och vuxna inom förskolan, för att på så vis ha användning för den kompetens man erhållit från sin 

utbildning. Enligt Berntsson (1999) är den pedagogiska kompetensen och det pedagogiska 

uppdraget den viktigaste tillgången när det kommer till förskollärarens professionalisering. Det som 

främst utmärker en profession är just yrkesgruppens vetenskapligt grundade kunskapsbas. Våra 

studiedeltagare nämner inte specifikt förskollärarlegitimationen men vi vill ändå lyfta vikten av det 

införda legitimationssystemet, då förskollärarna med sin legitimation uppvisar att de är kompetenta 

och lämpliga för rollen och inte enbart förlita sig på sin förskollärarutbildning. För enligt 

regeringens proposition (Prop. 2010/11:20) är legitimationen ett medel för att kvalitets- och 

rättssäkra förskoleverksamheter. 
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Enligt förskollärarna är kompetensutveckling också en viktig del i professionen och de anser att det 

alltid finns mer att utveckla även fast vissa delar “sitter i ryggmärgen”. Att underhålla sin 

kompetens och hålla sig á jour med ny forskning verkar vara betydelsefullt för dem. Wallskog 

(2011) framhåller att det är varje förskollärares rättighet och skyldighet att utveckla sin 

yrkeskompetens, vara kvalitetsmedveten och hålla ett gott engagemang vid liv. I studien av Vujičić 

m.fl. (2014) framgår det att pedagoger är positivt inställda till vidareutbildningar, dock kan det bero 

på påtryckningar från arbetsplatsen eller fakulteten. Eftersom det i vår studie framkommer att man 

som förskollärare aldrig blir fullärd, så kanske det skapar en känsla av otillräcklighet hos enskilda 

förskollärare. Därför skulle det kunna vara bra om arbetslaget genomför kompetensutveckling 

tillsammans så att de kan reflektera ihop och stötta varandra.  

 

En annan viktig del av kompetensen är enligt våra studiedeltagare att vara medveten om sina egna 

styrkor och svagheter och att på så vis kunna ta vara på de kompetenser som finns i arbetslaget, 

genom att komplettera varandra. I studien av Kuisma och Sandberg (2008) framkommer det att 

samarbetet mellan förskolepersonal ses som berikande för varandra. Forslund och Jacobsen (2010) 

menar att olika sorters personligheter med olika färdigheter och kunskaper, vidgar, fördjupar och 

nyanserar den totala kompetensen i arbetsgruppen. Det är en direkt resurs i arbetet om dessa 

olikheter tillvaratas och uppskattas av gruppen. Vi upplever att förskolans uppdrag ibland kan 

kännas överväldigande och eftersom förskollärare oftast arbetar i arbetslag är det bra om man lyfter 

varandras styrkor och kompletterar varandras svagheter. Detta kan medföra att förskollärare inte 

behöver sätta så stor press på sig själva. 

5.2 Hur uppfattar förskollärare sin profession i förhållande till 
övriga samhället? 
Hur professionen framställs utanför förskolans verksamhet finns det delade uppfattningar om i vår 

studie. En uppfattning är att samhället nedvärderar yrkesrollen medan en annan uppfattning 

framhåller att det är okunskap som leder till en oavsiktlig nedvärdering. Uppfattningen om att 

samhället inte värderar professionen verkar därför medföra att förskollärare inte känner tillräckligt 

med motivation att yttra sig och informera om verksamheten. Vujičić m.fl. (2014) framhåller att 

pedagogers uppfattningar gällande respekt och förtroende från samhället kan variera, vilket kan 

bero på olika faktorer då uppfattningar ses som situationsbundna. Även Brante (2009) betonar att 

just förtroendet utgör själva grunden, som kopplar ihop de professionella med samhället. Dalli 

(2002) problematiserar att förskollärarprofessionen inte blir erkänd av samhället, och menar att det 

påverkar förskollärares möjlighet att utöva sin profession. Vi antar därför att det sätt förskollärare 
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uppfattar att de blir bemötta på kan prägla det egna beteendet och förhållningssättet till den egna 

yrkesrollen och till utomstående, vare sig det är positivt eller negativt bemötande.  

 

Våra studiedeltagare uttrycker att de undviker att yttra sig om sin profession då de har uppfattningar 

att den inte värdesätts av samhället. De är dock medvetna om detta och strävar efter att visa upp mer 

yrkesstolthet. Yrkesstoltheten verkar således finnas inom förskollärarna. I studien av Vujičić m.fl. 

(2014) framgår det också att det finns en inneboende önskan hos pedagoger att visa upp en högre 

yrkesstolthet. Yrkesstolthet tillsammans med etiska ställningstaganden utgör kärnpunkten för den 

professionelles känsla av självrespekt, vilket tillför glädje och mening i yrkesutövningen (Forslund 

& Jacobsen, 2010). Vi tror därför att förskollärare behöver finna mod och olika sätt att ge uttryck 

för sin yrkesstolthet eftersom den verkar vara viktig för den egna självkänslan och kan därmed bidra 

till en känsla av meningsfullhet inom professionen. 

 

Styrdokumentens uppkomst och införlivning omnämns av våra studiedeltagare som en bidragande 

faktor till förskoleprofessionens strävan mot högre status. Förskollärarna verkar vara införstådda 

med styrdokumentens betydelse för deras yrke, vilket kan tolkas som att de värdesätter den. 

Harwood och Tukonic (2016) skriver att olika styrdokument ska ge förskollärare möjligheter att 

diskutera bland annat ideal som finns om förskollärarprofessionen. De kan då förhålla sig mer 

kritiska och självmedvetna med tanke på att dem är en betydelsefull del av ett viktigt 

samhällssystem. Våra studiedeltagare verkar ha resonerat över styrdokumentens betydelse för 

förskolan då de ger uttryck för sådana resonemang. Vi anser att förskollärare bör ges möjlighet att 

vara reellt delaktiga i revideringar av styrdokument, då deras röst är en representation av förskolan 

som är central i samhället, men också för att förskollärare verkar vara väl insatta i styrdokumentens 

värde. Däremot har Skolverket fått i uppdrag från regeringen att se över förskolans läroplan. Detta 

har lett till att Skolverket bedrivit ett utåtriktat och öppet arbete, där bland annat förskolans 

yrkesprofession och fackförbund har bidragit med sin kompetens och sina kunskaper. Skolverket 

har i dagsläget lagt fram en remiss till reviderad läroplan för förskolan (Skolverket, u.å.). Även om 

de professionella och yrkesverksamma ges möjlighet att ge sina synpunkter, skulle det kunna vara 

så att information om denna möjlighet inte når ut till alla berörda. Vi förmodar att denna möjlighet 

till inflytande inte heller är någon garanti för att Skolverket tillvaratar alla synpunkter, men det 

verkar definitivt vara ett steg i rätt riktning för att stärka professionen. Skolverkets inbjudande och 

öppna arbetsprocess kan motverka den deprofessionalisering av förskolläraryrket som Tallberg 

Broman (2017b) diskuterat, kopplat till den tid då förskolan och förskollärarutbildningen blev 

statligt styrd och dåtidens professionella berövades på sitt inflytande över innehållet. 
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Vårt resultat visar att förskollärarna efterfrågar insatser som högre lön och utbildningskrav för att 

stärka professionens status. Detta skulle enligt våra studiedeltagare göra förskolläraryrket mer 

attraktivt och förskolans uppdrag högre värderat. Enligt Brante (2009) kan behovet av professionens 

beprövade kunskap bidra till högre inkomst och status. Vujičić m.fl. (2014) betonar att 

lönehöjningar gör det mer motiverande för befintlig personal att vidareutbilda sig, då detta kan öka 

statusen. Enligt Berntsson (1999) har aktuell och tidigare professionsforskning betonat att kunskap 

har en avgörande betydelse för professionen. Ökade utbildningskrav har dock lett till stora 

rekryteringsproblem och bidragit till att många fortfarande är outbildade inom förskolan, eftersom 

det saknas just utbildad personal (Tallberg Broman, 2017a). Vår förhoppning är att insatser som 

högre lön ska leda till fler utbildade förskollärare och att detta så småningom ökar statusen för 

förskoleprofessionen. De efterfrågade insatserna som våra studiedeltagare ger uttryck för kan 

kopplas ihop till begreppet professionalisering, som Colnerud och Granström (2015) benämner som 

yrkesgruppens process och strävan över att nå en högre status på sin profession.  

 

Våra studiedeltagare uttrycker att det är viktigt att synliggöra och informera om förskolans 

verksamhet och förskollärares kompetens för att på så sätt framhäva förskolans innebörd och 

innehåll för samhället, som ett sätt att höja statusen. Wallskog (2011) redogör att status kan tilldelas 

om professionen skapar goda resultat och dessutom kan visa upp dessa. Även Brock (2013) 

framhåller att en viktig aspekt av professionen är just relationen mellan förskolan och 

samhället.  När professionen når ett gott samhällsförtroende kan det enligt Colnerud och Granström 

(2015) innebära en möjlighet till bättre resurser. Vår slutsats är att, genom att synliggöra förskolans 

verksamhet och förskollärares kompetens på olika sätt, kan förskollärare fånga samhällets intresse 

och nyfikenhet för vad förskolan faktiskt gör och står för. Detta kan leda till att förskolan och dess 

förskollärare får ett större förtroende och bättre anseende.  

5.3 Slutkommentar 
Det kan vara positivt att synliggöra uppfattningsvariationer av professionen för att i sin tur bli 

medveten om sin egen profession, men subjektiva och kontextuella faktorer verkar dock vara 

viktiga att beakta. Att det finns en så bred uppfattningsvariation av det gemensamma fenomenet 

profession kan förstås problematiseras vidare. Framtida forskning skulle mer ingående kunna 

undersöka hur olika uppfattningsvariationer av professionen påverkar arbetet i 

förskoleverksamheten, men också hur dessa kan bidra till en positiv utveckling av samhällets syn på 

förskollärarprofessionen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Personlig information 
 

•   Hur många år har du arbetat som utbildad förskollärare?  
 

•   När tog du din examen?  
 

Profession  
 

•   Vad innebär förskollärarprofessionen för dig? 
 

•   Vad anser du vara det viktigaste i din profession? 
 

•   Hur uppfattar du att din profession synliggörs i verksamheten?  
 

•   När utövar du din profession? 
 

•   Hur talar du om din profession?  
 

•   Finns det något som kan påverka din uppfattning om din profession? I sådana fall vad och varför? 
 

•   Kan din profession på något sätt upphöra eller kan du tappa/förlora/mista din profession?  
I sådana fall hur? 

 

Status 
 

•   Vad har du för uppfattning av förskollärarprofessionens status? 
 

•   Finns det något som kan påverka professionens status? I sådana fall vad och hur? 
 
 

Har du något mer som du vill tillägga eller vill att vi tar med oss? 
Annars så får vi tacka för din medverkan. 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till förskolechef 
 
Hej!  
 
Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Linköpings 
universitet. Just nu skriver vi ett examensarbete där vårt syfte 
med studien är att synliggöra förskollärarnas uppfattningar om sin egen profession. Vi hade tänkt 
att genomföra intervjuer för att undersöka detta ämne. För att göra det vill vi be om din hjälp att 
välja ut två förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet. Vi räknar med att intervjuerna kan ta ca 30 
minuter per person. Vänligen skicka oss mejladresserna till de förskollärare som du valt ut så 
skickar vi ytterligare förberedande information till dem. Vår förhoppning är att intervjuerna ska ske 
under vecka 46–47. Bifogat ser du det brev vi kommer skicka ut till förskollärarna.  
 
Skicka förskollärarnas mejladresser till någon av följande:  
mirza866@student.liu.se     melzu103@student.liu.se  
 

Tack på förhand för din hjälp! 
 

Med vänliga hälsningar/ 
Miranda Zander      Meliha Zuberovic 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till förskollärare 
 
Hej förskollärare 
  
  
Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet på Linköpings 
universitet. Just nu skriver vi ett examensarbete där vårt syfte med studien är att synliggöra 
förskollärarnas uppfattningar om sin egen profession. Din förskolechef har rekommenderat just dig 
som en relevant intervjuperson till vår studie. Därmed behöver vi din hjälp med att besvara ett antal 
frågor. Intervjun kommer ta cirka 30 minuter och spelas in. Till dess kan du förbereda dig genom att 
fundera över vad förskollärarprofessionen innebär för dig. Vår förhoppning är att intervjun kan 
genomföras någon gång under vecka 46–47. 
  
Som forskarstudenter har vi ett antal forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) att ta 
hänsyn till. Informationskravet innebär att vi ska informera dig om studiens syfte och vad resultaten 
och informationen från studien används till. Studiens resultat kommer att publiceras och presenteras 
för våra medstudenter och examinatorer. Samtyckeskravet innebär att du själv får välja om du vill 
delta utan motkrav samt att du kan avbryta din medverkan när som helst utan konsekvenser. Innan 
intervjun kommer vi muntligen påminna dig om din rätt att avbryta din medverkan. 
Konfidalitetskravet innebär att de uppgifter som kan identifiera dig ska behandlas under största 
möjliga konfidentialitet och ingen obehörig ska kunna komma åt denna information. Namn och 
annan känslig information kommer att fingeras och vi kommer att radera all insamlad data när 
examensarbetet blir godkänt. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas 
till någonting annat än till studiens ändamål, vilket vi kommer att bejaka då vi enbart kommer 
använda materialet till vår studie. 
  
Om du känner att du vill och kan medverka på en intervju så hör gärna av dig så fort du kan så att vi 
kan boka in en tid som passar. Nedan finner du våra kontaktuppgifter. 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Meliha Zuberovic Miranda Zander 
melzu103@student.liu mirza866@student.liu.se 
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Bilaga 4 – Självvärdering 
 
 
Författarna ska i examensarbetet inkludera en kort självvärdering där det framgår hur varje 
persons insats har varit avseende:  
 
 
1) litteratursökningen  
Vi gick på en workshop där vi med hjälp av en bibliotekarie fick hjälp med att söka efter relevanta 
artiklar. Detta gjorde vi gemensamt och lyckades få fram olika passande artiklar. Vi bestämde 
tillsammans att vi skulle söka efter artiklar med relevanta sökord. 
 
2) analysen 
Vi transkriberade enskilt lika många intervjuer. När analysarbetet började diskuterade vi först kring 
insamlat material och upplägg av analysen. Vi tänkte högt och resonerade kring materialet 
tillsammans för att kunna förstå och vara på samma bana. Genomgående under analysarbetet har vi 
försökt fördela arbetet jämnt i den mån det går.  
 
3) författandet 
Vi har skrivit samtidigt i online-dokument där vi båda ser i realtid vad den andra skriver. På så vis 
har vi båda visat ansvar och delaktighet genom hela arbetet och att vi båda således kan stå bakom 
vårt studie. Vi känner att vi båda har haft lika stort utrymme och bidragit lika mycket i författandet. 
 
4) samarbetet mellan författarna  
Vi känner att vi har kompletterat varandra riktigt bra. Båda är disciplinerade med hög arbetsmoral 
och med liknande tanke- och skrivsätt, vilket har varit till en fördel. Vi har konsekvent setts i skolan 
varje vardag och arbetat sida vid sida. Kommunikationen har flutit på bra och vi har kunnat 
ifrågasätta och bemöta varandras resonemang på ett professionellt sätt. 
 


