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Sammanfattning 

Avsikten med föreliggande studie har varit att ta reda på förskollärares syn på det 

pedagogiska uppdraget utifrån läroplanens revidering och förskolläraryrkets 

professionaliseringsprocess. Utifrån de utvärderingar som gjorts av förskolans läroplan har 

den fått utökade mål framförallt i matematik, naturvetenskap och teknik och förskollärarna 

har dessutom fått det pedagogiska ansvaret för att arbeta mot de mål som strävas efter i 

läroplanen. Som bakgrund till studien beskriver jag hur förskollärarnas pedagogiska uppdrag 

vuxit fram genom tiden. 

Jag har i min studie inspirerats av en fenomenografisk metod och har genom intervjuer med 

sex förskollärare vilka arbetar i förskolan, undersökt deras svar på synen av det pedagogiska 

uppdraget utifrån den reviderade läroplanen och den begynnande professionaliseringen av 

yrket. Som teoriutgångspunkt har jag använt de kriterier som anses professionaliserande för 

ett yrke.  

Resultatet av studien utmynnade i fyra kategorier vilka jag valt att kalla: Synen på det 

pedagogiska uppdraget, Kompetens i förhållande till uppdraget, Hinder och möjligheter för 

att fullfölja uppdraget samt Betydelsen av legitimationen. Dessa kategorier har sedan delats in 

i ett flertal subkategorier, vilka kopplats till tidigare forskning och teoriperspektivet. Något av 

det mest tydliga i resultatet är förskollärarnas höga ambitioner att fullfölja sitt pedagogiska 

uppdrag, men också den frustration de känner genom brist på resurser, framförallt tid. 

Resultatet visar även på att kompetensutveckling behövs inom yrket, i traditionella skolämnen 

såsom naturvetenskap och teknik men även i förskoledidaktik. Studien pekar också på att 

förskollärarna tvivlar på legitimationens betydelse för att höja statusen i yrket. 
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1. Inledning 

Jag har funderat på hur förskollärare ser på det pedagogiska uppdraget och har ofta reflekterat 

över detta citat ur läroplanen (Lpfö98, rev.10): 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
(Lpfö 98, rev.10, sid.5) 

Citatet speglar, enligt mig hur komplext och mångbottnat förskolläraryrket är. Det här lilla 

stycket ur förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.10) rymmer en avsevärd mängd olika uppdrag 

vilka förskollärare har som uppgift att väva samman till en helhet i barnens vardag.  

 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 (Lpfö98) och den ersatte Socialstyrelsens allmänna råd 

(1987) i det pedagogiska programmet för förskolan som tidigare varit det vägledande för 

förskoleverksamheten. I samband med läroplanens införande fick pedagoger i förskolan ett 

tydligare uppdrag med klara mål att sträva mot i sitt arbete med barnen. Förskolan blev nu 

även det första steget i skolväsendet.  Läroplanen har utvärderats av Skolverket två gånger 

(Skolverket 2004; 2008) och därefter fick Skolverket i uppdrag av regeringen att förtydliga 

och komplettera vissa av målen i Lpfö98. Skälet till det var att regeringen utifrån resultatet av 

utvärderingarna ansåg att förskolans kapacitet att sporra barns naturliga intresse att lära inte 

hade utnyttjats till fullo.  

Utifrån min egen erfarenhet av arbete i förskola och genom pedagogiska diskussioner med 

kollegor har jag upplevt att många pedagoger har en viss rädsla för att förskolan ska bli 

alltmer skollik. I de samtal jag ofta haft med pedagoger i förskolan nämner många att det 

främst är barnets behov av trygghet och omsorg som är uppdraget. Annat som ses som 

betydelsefullt i uppdraget är att utveckla barns lek och sociala färdigheter. Jag har sällan hört 

någon nämna lärandeprocesser som ett viktigt uppdrag, och jag upplever att det finns 

pedagoger som anser att områden som naturvetenskap och teknik inte har någon stor 

betydelse för små barns utveckling. I den reviderade läroplanen (Lpfö98, rev.10) har särskilt 

målen för matematik, naturvetenskap och teknik lyfts fram och förtydligats. Skolverket (2009) 

menar att det krävs en satsning på fördjupning av förskollärarnas kompetens i 

förskoledidaktik.  Även ämneskunskaper behöver kompletteras framförallt i matematik, 

naturvetenskap och teknik, ämnen som idag anses försummade i förskolan. Detta trots att 

resultatet av utvärderingen av läroplanen visar på att det skett en utveckling och fördjupning 

av arbetet inom alla läroplanens målområden (Skolverket, 2008). Utifrån detta har jag blivit 
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intresserad av hur förskollärare resonerar kring det förstärkta pedagogiska uppdraget och vilka 

hinder och/eller möjligheter de lyfter fram för att kunna uppnå läroplanens mål i den dagliga 

verksamheten.  

Den pågående professionaliseringsprocessen av förskolläraryrket har även gjort mig 

intresserad av att ta reda på hur förskollärare tänker om de reviderade målen i läroplanen 

utifrån det perspektivet. Denna process startade 2006 då regeringen gav ett uppdrag till en 

utredare att undersöka och granska om det fanns ett behov av att auktorisera lärare för att 

gynna utvecklingen av alla skolformer från förskolan till vuxenutbildningen. Motivet för ett 

legitimationssystem var att säkra kvalitén i skolverksamheterna och att lärarnas 

professionalism skulle stärkas (SOU 2008:52). 

2. Bakgrund 

Barnträdgårdsledarinna var den första yrkestiteln på de kvinnor som arbetade med att ta hand 

om små barn och 1955 ändrades den till förskollärare. I och med det betonades vikten av att 

titeln skulle kunna innehas av både män och kvinnor (Riddersporre & Persson, 2010). Här 

presenterar jag en kortfattad bakgrund till hur förskolläraryrket och dess uppdrag vuxit fram 

genom åren. 

2.1  Småbarnsskolor och barnkrubbor  
Under 1800-talet var det inte vanligt med omsorg, tillsyn och undervisning för små barn men 

1836 startade de första småbarnsskolorna i Stockholm. Här fanns barn mellan 2-7 år och 

institutionen hade både ett pedagogiskt och ett socialt uppdrag. Det sociala uppdraget gick ut 

på att skydda barn från att utnyttjas som arbetskraft. Under andra delen av 1800-talet 

öppnades så kallade barnkrubbor och här arbetade diakonissor och sjukvårdsutbildade 

kvinnor. Barnkrubborna hade som uppgift att ta hand om barn till fattiga mödrar som arbetade 

utanför hemmet och hade ingen pedagogisk funktion utan var endast barnpassning (Lärarnas 

historia, 2012). 

2.2 Barnträdgårdar 
Vid sekelskiftet öppnades barnträdgårdar som var inspirerade av den tyske pedagogen 

Friedrich Fröbels pedagogik och här arbetade barnträdgårdsledarinnor. År 1899 startade den 

första utbildningen av barnträdgårdsledarinnor i Stockholm men den mest kända utbildningen 

är den som systrarna Moberg startade i Norrköping 1904 (Lärarnas historia, 2012). Systrarna 

Ellen och Maria Moberg var viktiga personer för utvecklingen av den svenska förskolan under 

början av 1900-talet och de startade flera barnträdgårdar och barnkrubbor med inspiration av 
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Fröbel. Dessutom var de mycket engagerade och initierade flera nationella och internationella 

nätverk för pedagoger. Barnträdgårdsledarinnorna kan kallas förskolans pionjärer och de 

menade att fostran, utveckling, lek och lärande samt kunskaper om barns tidiga år var av stor 

vikt för att kunna skapa en bra barndomstid, vilket skulle leda till ett bättre liv för barnen. 

Under denna tid ”fokuserades hos barnet moralisk utveckling, hygien, kroppslig hälsovård 

och gruppgemenskap” (Riddersporre & Persson, 2010, sid. 28). Barnets kunskap om 

omvärlden skulle ökas genom fostrande lek, vilket till exempel innebar sagor, fingerlekar, 

rytmik pappslöjd och barngymnastik. Dessa olika arbets- och innehållsformer utbildades de 

blivande förskollärarna i under studietiden. Fortfarande var det dock mycket få barn i Sverige 

som deltog i någon form av förskoleverksamhet (Riddersporre & Persson, 2010). 

2.3 Barnstugeutredningen 
År 1962 förstatligades förskollärarutbildningarna och bedrevs vid seminarier men det fanns 

inga statliga dokument på innehåll och arbetssätt i förskoleverksamheten. Under denna tid 

började fler kvinnor att arbeta utanför hemmet, behovet av barnomsorg ökade och 1968 

tillsattes Barnstugeutredningen. Syftet var att undersöka hur alla barn skulle kunna erbjudas 

plats i förskoleverksamheten innan de började grundskolan och utredningen resulterade i en 

ny lag om förskolans verksamhet som trädde i kraft 1975 (Skolverket, 2003). När denna lag 

började gälla kom även riktlinjer för den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

Barnstugeutredningen framhöll dialogpedagogiken som den bästa pedagogiken eftersom man 

menade att det i denna modell sker ett samspel mellan barnet och den vuxne. Genom att 

barnet hela tiden får gensvar på sina känslor och tankar av en vuxen sker en progression hos 

barnet i form av självständighet och individualitet enligt dialogpedagogiken. I 

barnstugeutredningen slås det även fast att de olika personalgrupperna som arbetar i 

verksamheten skulle slås samman i arbetslag vilket tyddes på varierade sätt och krävde 

mycket energi och kraft av personalen för att fungera (Henckel, 1990).  

I början av 1980-talet började barnstugeutredningen att kritiseras och fick skulden för alla 

problem som uppstod inom barnomsorgsverksamheten. Dialogpedagogiken ansågs inte längre 

som den bästa modellen att arbeta utifrån utan den menades ha gjort personalen osäker i sin 

pedagogiska yrkesroll. Nu höjdes röster med krav på ett pedagogiskt program som innehöll 

tydligare metoder för att skapa en förskola med fastare struktur och direktiv för pedagogerna 

(Henckel, 1990).   
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2.4 Pedagogiskt program för förskolan 
År 1985 tog riksdagen ett beslut om att ramarna för förskoleverksamheten skulle utgöras av 

ett pedagogiskt program vilket blev en uppgift för Socialstyrelsen. Detta program med 

rubriken Pedagogiskt program för förskolan utkom 1987. Häri betonas vikten av att bedriva 

ett temainriktat arbetssätt och att verksamheten bör ledas av personal som utbildats i 

förskolepedagogik (Socialstyrelsen 1987:3).  Svenska facklärarförbundet (SFL) som hade 

ingått i Socialstyrelsens expertgrupp som utformat programmet var i stort sett positiva till 

detta men kritiska till att inga krav på förskollärarutbildning för att arbeta med barn i grupp 

hade formulerats (Lärarnas historia, 2012). 

2.5 Läroplan för förskolan 1998 
Den första läroplanen för förskolan (Lpfö98) utkom 1998 och förskoleverksamheten 

införlivades nu i det samlade utbildningsväsendet för barn och ungdom. Läroplanen var 

bindande för alla förskolor och dess syfte var att generera likvärdiga förskolor med hög 

standard. I Lpfö98 angavs strävansmål vilket betyder att det i första hand var processen mot 

ett lärande som ansågs betydelsefull istället för resultatet. Det fanns även riktlinjer för de som 

arbetar i förskolan, både för individen och för arbetslaget som beskrev det ansvar som 

personalen åläggs. Uppdraget för förskolan är enligt läroplanen brett och genomgripande och 

ska lägga grunden för barnets livslånga lärande.  

Lpfö98 utvärderades första gången 2004 och det visade sig att läroplanen mottagits positivt av 

förvaltningsledning, förskolechefer och barnomsorgspersonal. Pedagogerna hade känt att 

läroplanen höjt förskolans status samt att de haft stöd av den i sitt pedagogiska uppdrag 

(Skolverket, 2004). Nästa utvärdering skedde 2008 för att följa upp den tidigare och här 

visade det sig att läroplanen efter tio år fått en stor betydelse för den pedagogiska 

verksamheten. Särskilt hade målen inom områdena Normer och värden samt Utveckling och 

lärande slagit igenom starkt i många förskolor. Resultatet av utvärderingen tyder på att 

pedagoger i förskolan tillägnat sig en ökad kunskap om vad barn vill lära sig och hur de lär 

sig (Skolverket, 2008). 

2.6 Läroplan för förskolan 1998, reviderad 2010 
Regeringen gav Skolverket i uppdrag att göra ett förslag för att förtydliga och komplettera 

vissa av målen i Lpfö98. Skälet för detta var att förskolan inte ansågs ha utnyttjat sin potential 

att sporra barns inneboende lust att lära till fullo. Att förstärka det pedagogiska uppdraget 

ansågs även förbereda barnen inför skolstarten. Lärandet ska dock fortfarande ske med leken 

som utgångspunkt och utifrån barns utveckling och individuella behov och villkor. Skolverket 
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fick också i uppdrag att rikta insatser för implementering av förändringarna i läroplanen samt 

beskriva det behov av kompetensutveckling som förskollärarna behöver för att möta de 

förändringar som kom att föreslås (Skolverket, 2009). I den reviderade läroplanen har det 

pedagogiska uppdraget förstärkts och detta beskrivs i särskilda riktlinjer som förskollärarna 

har ansvaret för. I stort sett är Lpfö98 oförändrad, det är bara vissa delar som ändrats och 

förtydligats.  Förutom att förskollärarnas uppdrag har förstärkts har även målen inom 

matematik, naturvetenskap och teknik förtydligats. Lekens betydelse betonas också på ett 

tydligare sätt för barns utveckling och lärande. Det förstärkta uppdraget kräver också att 

förskollärarna (samt barnskötarna och den pedagogiska ledningen) behöver ökad kompetens 

vilket ska tillgodoses bland annat genom det så kallade förskolelyftet (Skolverket, 2010). 

Detta är det styrdokument som gäller för förskollärares pedagogiska uppdrag för tillfället. 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att beskriva och analysera förskollärares föreställningar om och 

erfarenheter av de reviderade målen i förskolans läroplan i förhållande till deras kompetens 

och pedagogiska uppdrag ur ett professionaliseringsperspektiv. Följande frågeställningar 

använder jag för att uppnå syftet med studien: 

Vad betonar förskollärare som hinder och/eller möjligheter i sin syn på det förstärkta 

pedagogiska uppdraget?  

På vilket/vilka sätt talar förskollärare om förskolans pedagogiska uppdrag i samband med 

förskolläraryrkets professionaliseringsprocess? 

Hur uppfattar förskollärare sin egen kompetens, både i förhållande till läroplanens mål och 

med tanke på professionaliseringen av yrket? 

4. Begreppsdefinitioner 
Med begreppet professionell avses i studien professionell yrkesutövare och med 

professionalisering menas processen att få professionell ställning vilket vissa yrkesgrupper 

strävar efter (Colnerud, 2002). 

I studien undersöks förskollärares uppfattningar om det pedagogiska uppdraget, men på några 

ställen där det är relevant används begreppet pedagoger, vilket då inbegriper även 

barnskötare. I den svenska förskolan finns idag två yrkesgrupper, förskollärare och 

barnskötare, vilket beskrivs av Andersson & Hellberg (2009). Jag har dock inte intervjuat 

barnskötare i den föreliggande studien, alltså finns dessa inte med i resultatet för övrigt.  
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5. Forskningsöversikt 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 (Lpfö98) och i och med det blev det pedagogiska 

uppdraget för pedagoger i förskolan tydligare jämfört med de allmänna råden i 

Socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3) som tidigare 

väglett verksamheten. När sedan den reviderade läroplanen trädde i kraft i juli 2011 (Lpfö98, 

rev. 10) förstärktes detta uppdrag för förskollärarna. Dessutom pågår en 

professionaliseringsprocess i yrket och ett första steg är legitimationen för förskollärare som 

började gälla samtidigt som den reviderade läroplanen. Diskussioner om professionalisering 

har pågått under lång tid och det finns en hel del tidigare forskning, både nationell och 

internationell att tillgå, angående förskollärares syn på det pedagogiska uppdraget och 

professionalisering av yrket. Jag har valt att presentera forskning som är utförd under olika 

tidsperioder angående läroplaner/pedagogiska program som jag anser berör min 

forskningsfråga för att skapa en bred förståelse för min studie. Jag har även gjort några 

nedslag i den internationella forskning som tangerar syftet med min studie.  

I samband med att förskolans reviderade läroplan trädde i kraft genomförde regeringen en 

reform där det blev möjligt för förskollärare att söka legitimation vilket är ett steg i en 

professionaliseringsprocess av yrket. Till att börja med presenterar jag några forskares syn på 

professionaliseringsbegreppet och dess kriterier, vilka jag sedan jämfört med de svar som 

framkommit under intervjuerna för att se om förskollärarnas syn på professionalitet 

överensstämmer med dessa.  

5.1 Synen på professionalisering av förskolläraryrket 

Gunnel Colnerud och Kjell Granström är båda forskare i pedagogik och deras 

forskningsområden är läraryrket och dess moraliska dimensioner. Enligt dem finns det fyra 

utmärkande kännetecken för att ett yrke ska anses som professionellt. Ett av dessa 

kännetecken är att det ska finnas en vetenskaplig kunskapsbas som är gemensam för alla inom 

yrket (Colnerud & Granström, 2002). Paula Berntsson är filosofie doktor i sociologi och hon 

har forskat kring förskolläraryrkets professionalisering. I sin avhandling Lärarförbundet, 

förskollärare och statushöjande strategier beskriver hon egenskaper för professionella yrken. 

Förskollärarutbildningen är en högskoleutbildning vilket är ett krav för att yrket ska kunna få 

professionell status. Andra krav på kunskap är att kunskapsbasen kontrolleras av yrkets 

utövare, att kunskapen anses som betydelsefull samt att den är esoterisk (Berntsson, 2006). 

Berntsson betonar betydelsen av förskollärarnas pedagogiska kompetens och det pedagogiska 

uppdraget som en betydelsefull resurs i förskollärarnas professionaliseringsprocess. Det finns 
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behov av kompetensutveckling bland pedagoger i förskolan enligt Skolverket (2010) och en 

betydande satsning kallad förskolelyftet genomförs för att bredda och fördjupa personalens 

kompetens.  

Ett professionellt yrke behöver också inneha ett vetenskapligt språk som tillsammans med 

kunskapsbasen ska vara ett verktyg för beskrivning och bearbetande av den egna 

yrkesutövningen (Colnerud & Granström 2002). Colnerud & Granström anser att lärare bör 

ges ”möjlighet att utveckla ett metaspråk för att beskriva, bearbeta och utveckla den egna 

praktiken” (sid.17). De menar även att det måste finnas tid för lärarna att reflektera över 

erfarenheter och observationer av praktiken men för att detta ska leda till progression krävs 

det tillgång till ett gemensamt yrkesspråk. Enligt Berntsson (2006) är det inte bara rena 

akademiska kunskaper som gäller i yrken där människor är i fokus. I förskolläraryrket är till 

exempel förmågan att skapa förtroendefulla relationer, samarbetsförmåga, engagemang och 

driftighet av stor vikt. 

Ett annat kriterium för att ett yrke ska anses som professionellt är att det finns en 

egenkontrollerad yrkesetik. 1998 gav de båda lärarförbunden ut ett diskussionsmaterial 

angående yrkesetiska regler, där lärare uppmanades komma med synpunkter. I inledningen till 

detta material skrevs att yrkesetiska spörsmål länge diskuterats men att frågan nu blivit av stor 

vikt eftersom lärarnas ansvar över sina verksamheter ökat. År 2003 kom dessa etiska regler ut 

i en folder med rubriken Lärares yrkesetik. Dessa yrkesetiska regler gäller även förskollärare i 

förskola och förskoleklass. I lärarnas yrkesetiska kod ingår punkter där olika förhållningssätt 

beskrivs som lärare måste följa för att gynna elevernas lärandeprocesser och deras rättigheter 

och trygghet. Här beskrivs även lärares ansvar för god kvalitet i verksamheten samt ansvaret 

för sin egen kompetensutveckling (Berntsson, 2006). 

Yrkesmässig autonomi är ett annat kännetecken för ett professionellt yrke. Detta kan ses som 

ett problem när det gäller att kunskapsbasen ska vara esoterisk, vilket betyder att 

yrkesgruppen ska kunna bestämma hur arbetet ska utföras och att yrkesutövarna ensamma ska 

ha rätt att kontrollera arbetets kvalitet. Förskolläraryrket har bindande styrdokument att följa 

där det tydligt uttrycks att en viss värdegrund måste beaktas och att föräldrarna ges möjlighet 

till inflytande och detta betraktas av Berntsson (1999) som deprofessionaliserande av yrket. 

Däremot ges förskollärarna stort inflytande över hur målen i den pedagogiska verksamheten 

ska uppnås samt hur resurser ska fördelas i verksamheten utifrån barnens individuella behov. 

Läroplanens accentuering på förskollärarnas uppdrag är av stor vikt eftersom den pekar på att 
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det fordras specifika förskolepedagogiska kunskaper för att verkställa läroplanens mål. 

Genom att förskolepersonalen ges frihet att bestämma över hur läroplansmålen ska uppnås 

kan detta tolkas som att staten har förtroende för pedagogernas kunskap. Denna tillit till 

kunskapen hos en yrkesgrupp anses som ett betydelsefullt kriterium för yrkets professionella 

status (Berntsson, 1999).  

Ett annat kännetecken för ett professionellt yrke är att utövarna har erhållit en legitimation av 

samhället, vilket är ett villkor för att få praktisera och uppehålla yrket (Colnerud & 

Granström, 2002). Riksdagen beslutade 2011 att en legitimation för lärare och förskollärare 

skulle införas och ansökan började den 1 juli 2011. Det var meningen att den skulle träda i 

kraft 1 juli 2012 men just i skrivandets stund har vissa av kraven på legitimation senarelagts 

på obestämd tid på grund av att Skolverket haft svårigheter att utfärda legitimationerna 

tillräckligt snabbt (Skolverket, 2012). I en av Statens offentliga utredningar, SOU 2008:52, 

anges motivet för att ge lärare/förskollärare legitimation vara att verksamheten kvalitetssäkras 

och yrkets professionalism utvecklas. Dessutom är tanken att en legitimation ska öka yrkets 

status och fler studenter ska bli intresserade av yrket. 

 I boken Professionell kompetens för arbete med barn (2010)  beskriver Forslund & Jacobsen 

professionell kompetens utifrån sju olika faktorer där de sex första stämmer överens med de 

professionaliseringskriterier som både Colnerud & Granström (2002) och Berntsson (1999; 

2006) nämner. Forslund & Jacobsen (2010) menar att det i yrkesutövandet även finns en 

annan aspekt där egna upplevelser och individuella karaktärsdrag och intressen spelar en stor 

roll vilket kan kallas ”personlig profil i yrkesutövningen” (sid. 27).  Pedagogerna är enligt 

Forslund & Jacobsen (2010) både mål- och resultatinriktade i sin yrkesutövning, men även 

inriktade på processer. Med detta menas att pedagogerna utifrån sina teoretiska kunskaper och 

erfarenheter bemöter varje enskilt barn med hänsyn till dess mognad och i de situationer som 

uppstår. I det pedagogiska arbetet finns en tydligt uttryckt ömsesidig yrkesetik som framträder 

naturligt i verksamheten, både tillsammans med barn och kollegor. Genom fortlöpande 

utvärdering och reflektion får pedagogerna redskap för sitt vardagsarbete och sin individuella 

professionella progression (Forslund & Jacobsen, 2010). 

5.2 Forskning genomförd före införandet av Lpfö98 

Sonja Kihlström (1995) beskriver förskollärares sätt att se på yrkets pedagogiska mening och 

hon menar att det under tiden för hennes forskning har funnits diskussioner angående 

förskollärares arbetsuppgifter och vad som är målet med verksamheten i förskolan. Utifrån 
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dessa diskussioner är syftet med studien även att lyfta fram och belysa yrket som 

förskollärarna själva beskriver det. Kihlström beskriver begreppet profession utifrån olika 

perspektiv i bakgrunden till studien. Enligt henne kan förskollärare ses som professionella 

eftersom de tillhör ett yrke som kräver en viss kunskap av den som praktiserar det, vilket 

anses vara det lägsta kravet på professionell kompetens. Ett annat begrepp hon använt sig av 

för att belysa resultatet är tyst kunskap vilket ofta nämns vid studier av lärare och deras 

arbetssituation. Detta begrepp innebär praktisk kunskap hos lärarna som de inte kan beskriva 

med vetenskapliga ord. Hon har använt sig av en fenomenografisk forskningsansats där hon 

intervjuat pedagoger i olika förskolor om deras syn på den pedagogiska innebörden av 

förskolläraryrket. Dessa intervjuer har sedan analyserats och kategoriserats för att få fram 

resultatet av studien. Förskollärarnas uppfattningar av innehållet i förhållande till fokus 

delades in i tre olika områden utifrån deras egen mening om sitt handlande.  

Huvudsyftet med studien var att belysa förskollärares syn på yrkets pedagogiska mening och 

resultatet av detta har delats upp i tre olika teman: Att ta hand om, Att utveckla och Att lära. 

Det förskollärarna i studien ansåg som mest betydelsefullt att ha fokus på var att utveckla 

barnets personliga förmågor. Även i det fokus som benämnts Att lära uttrycker informanterna 

vikten av att ge barnen uppgifter de har möjlighet att klara av för att stärka deras självbild. 

Utifrån de begrepp som Kihlström belyst sin studie med menar hon att den så kallade tysta 

kunskap som lärare sägs besitta inte betyder att de inte kan beskriva sitt arbete utan istället att 

de säger det på ett personligt sätt. Detta sätt att förmedla sig på kan förstås av andra som 

utövar samma yrke. Angående utvecklingen av förskolläraryrket som en profession krävs, 

enligt Kihlströms studie både vetenskapliga studier om barns utveckling och lärande och den 

praktiska kunskap som förskollärare innehar.   

5.3 Forskning gjord under tiden med Lpfö98 som styrdokument 
Kenneth Ekström (2007)  har forskat i hur man kan öka insikten i hur arbetslagen i förskolan 

utarbetar och förverkligar den pedagogiska verksamheten och hur dess förutsättningar 

inverkar på denna utveckling. Ekström (2007) har använt sig av en etnografisk ansats och 

benämner sin studie som interpretativ, eftersom han använt sig både av etnografi och 

fallstudier. Metoder som använts i studien är observationer, intervjuer och studerande av 

dokument på förskolorna (till exempel planeringar, utvärderingar, och målsättningar). 

Resultatet av forskningen visar att förskolans uppgift i första hand ses som en verksamhet där 

omsorg och fostran är det övergripande uppdraget. Informanterna menar att det viktigaste för 

barnen är trygghet och att utveckla social kompetens. Läroplanen ges inte någon större 
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betydelse i den dagliga verksamheten utan den ses mest som något som sätter ord på det man 

alltid har gjort i verksamheten, förtydligar målen och skapar en självkänsla hos pedagogerna. I 

resultatet framkommer även att informanterna känner sig frustrerade över de förändrade 

villkor av verksamheten som åläggs dem, bland annat i läroplanen genom utvärdering och 

dokumentation. Detta beskrivs utifrån att barngrupperna blir allt större och att antalet små 

barn ökar men inga resurser tillförs för att pedagogerna ska kunna realisera målen i 

läroplanen. 

I praktiken gäller ofta en dikotomi mellan begreppen lek och lärande, enligt Johansson & 

Pramling Samuelsson (2006), trots att lek och lärande för små barn hänger tätt ihop. Dessa 

begrepp diskuteras och utmanas i ett projekt som utförts av de båda forskarna. 

Undersökningen har skett i sex arbetslag som arbetar i förskola, förskoleklass och fritidshem. 

Data har samlats in genom videoobservationer, intervjuer, spontana samtal samt samtal utifrån 

vissa avsnitt av videoinspelningarna. Forskningen har en fenomenografisk ansats och 

analysen är inspirerad av dels fenomenografi men även av hermeneutik. Den 

fenomenografiska analysen syftar till att synliggöra variationen av de sätt som barn och vuxna 

erfar och upplever sin omvärld och en central fråga som ställs är hur barnen uppfattar sina 

lärare. I den hermeneutiska analysen ligger fokus på att skapa en förståelse för hur barns och 

vuxnas intersubjektiva meningsskapande formas.  

I resultatet beskriver Johansson & Pramling Samuelsson (2006) två olika former av samspel 

som utmanar begreppen lek och lärande. En typ av samspel benämns som explorativt, vilket 

innebär samspel där lärarna formar kontexter som inspirerar barn till att undersöka, leka och 

lära. Dessa samspel utgår ofta från en helhet där lek och lärandetema arrangeras tillsammans 

med aktivitet och miljö och som gynnar barnens förmåga till meningsskapande. Ett exempel 

på detta kan vara återkommande besök i skogen där barnen bygger kojor och löser de 

svårigheter med konstruktionen som kan uppstå. Barnen använder sig av verkliga redskap och 

studerar naturen både praktiskt och teoretiskt. Här vävs miljön, materialet, uppgiften och 

barnens meningsskapande ihop till en helhet och lärarna uttrycker en intention som gynnar 

både lek och lärande. En annan form av samspel beskrivs som berättande och i dessa sporrar 

och breddar läraren berättelsen för att skapa sammanhang för barnen. Denna samspelsform 

förekommer ofta i rollek. Den tredje formen av samspel som forskarna presenterar är 

formbundna samspel. I denna form kan barnens möjligheter att skapa sammanhang hämmas 

och även nonchaleras eftersom det är läraren som bestämmer formen för samspelet. Här har 

lärarens förhållningssätt en stor betydelse för resultatet av samspelet. Läraren kan till exempel 
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göra uppgiften så att den blir lekfull men trots detta begränsas barnets möjligheter till att 

överskrida formen för samspelet och de erfarenheter av lek och lärande som det skulle 

innebära. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) diskuterar även det komplexa 

läraruppdraget där både förväntningar på detta och traditioner har betydelse för det lärarna 

strävar efter. 

5.4 Forskning gjord under tiden för införandet av Lpfö98, rev.10 
Ingrid Granbom (2011) har genomfört en studie med syfte att belysa förskollärares 

kommunikation om förskolan som praktik. Begreppet förskolans funktion står i studien för 

den övergripande avsikten och uppgiften för verksamheten och när det pedagogiska innehållet 

nämns är begreppen lek och lärande i fokus. Studien heter ”Vi har nästan blivit för bra”: 

lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik och den har genomförts 

med intervjuer i sju fokusgrupper med totalt 45 informanter.  

Studien resulterade i tre teman: Läraren och förskolan, Barnet och förskolan och Samhället 

och förskolan. Dessa teman delades sedan in i underkategorier. När förskollärarna talar om 

förskolan som praktik framträder synen på denna som en social plattform för barnen genom 

att de får umgås med andra barn och lära sig samarbeta i grupp. Tron på förskolan som 

betydelsefull för intellektuell stimulans och utveckling framkom också här. Resultatet visar 

dock på en skeptisk syn på möjligheten till detta eftersom förskollärarna beskriver förskolan 

som en stressande miljö. Barngruppernas storlek, barnens personlighet/individuella behov och 

ålder är hinder för den intellektuella utvecklingen enligt informanterna. Granbom (2011) 

menar att studien visar på hur komplex förskolans pedagogiska praktik och funktion är.  

Hur förskollärare uppfattar läroplansmålen i arbetet med de allra yngsta barnen i förskolan 

belyses av Agneta Jonsson (2011). Hon använder sig i studien av en fenomenografisk 

forskningsansats där hon gjort observationer som videoinspelats. Dessa var sedan 

utgångspunkt till samtalsintervjuer med frågor kring syfte och agerande i de olika 

filmsekvenserna. Som avslutning intervjuades även förskollärarna om hur de såg på 

läraruppdraget och det didaktiska arbetet med de små barnen. Det resultat Jonsson (2011) fick 

fram i sin studie var att det pedagogiska uppdraget att arbeta med små barns lärande och 

utveckling är unikt eftersom det inte i första hand sker utifrån en planerad verksamhet utan 

framförallt här och nu. Denna insikt utmynnade i uttrycket nuets didaktik.  Uttrycket är 

grundat på informanternas skildringar av innehåll och arbetsformer vilkas gemensamma drag 

är konkretion, tidsaspekten och ett tydligt uttalat barnperspektiv kopplat till de didaktiska 

frågorna vad, hur, varför, vem, var och när. Barnens personliga utveckling och social 
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kompetens var enligt informanterna i studien det som helt klart framstod som det mest 

betydelsefulla i det pedagogiska uppdraget. Leken ansågs ha samma värde för de yngsta 

barnens utveckling och lärande som specifika ämnesinnehåll som naturvetenskap och 

matematik. Det tydliga barnperspektiv som informanterna förmedlade resulterade i frågor 

omkring förskoleverksamhetens bevarande och det ansvar barn och lärare har i 

lärandeprocessen. 

 Susanne Thulin (2011) forskar omkring läroplanens uppdrag om hur verksamhet med 

naturvetenskaplig innebörd behandlas av både pedagoger och barn i förskolan. Syftet med 

studien är att belysa den reviderade läroplanen gentemot uppdragets olika perspektiv på ett 

specifikt innehåll, i det här fallet naturvetenskap. Studien grundas på tre empiriska studier och 

metoden som använts är fenomenografisk. Thulin (2011) använde sig av videoobservationer 

som hon sedan transkriberade.  

I delstudie 1 är observationerna fokuserade på att synliggöra hur pedagoger i förskolan 

samtalar med barn om ett visst ämne, i detta fall ett tema kallat Livet i stubben. Det resultat 

som framkom var att de teman som samtalen rörde sig kring varierade och att det i hög grad 

var den vuxne som var aktiv bland annat genom att styra barnens uppmärksamhet, svara på 

deras frågor, att utmana dem och uppmana till aktivitet. Pedagogerna i studien använde sig 

ofta av lekröst för att uttrycka sig, vilket kan kallas för ett antropomorfistiskt uttryckssätt. 

Thulin (2011) menar att detta sätt att uttrycka sig kan ses som ett verktyg för att foga in 

innehållet till den omsorgs-, lek- och lärandepraktik som är rådande.  

Resultatet av delstudie 1 inspirerade till delstudie 2 som fokuserar på det språk som används 

mellan förskollärare och barn. I denna delstudie undersöker Thulin (2011) om det finns något 

mönster för när ett antropomorfistiskt uttryckssätt används, vem som tar initiativet till detta 

vad detta språkbruk kan användas till. Resultatet av analysen synliggjorde att det var i de allra 

flesta fall förskolläraren som tog initiativet och att barnen anammar detta när de blir tilltalade 

med denna uttrycksform. Förskollärarna använde antropomorfistiskt tal av två anledningar, 

dels för att få barnens uppmärksamhet riktad till något specifikt, dels för att de skulle handla 

på ett visst sätt. Thulin (2011) drar slutsatsen att ett antropomorfistiskt uttryckssätt kan hjälpa 

till att skapa sammanhang för barnen kring ett specifikt innehåll. Svenska förskollärares 

kompetens i naturvetenskap diskuteras också i sammanhanget. Det finns studier som pekar 

mot att lärarnas kunskaper inom specifika områden är lika betydelsefulla för barns 

möjligheter till utveckling och lärande i förskolan som i skolan. 
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Syftet med delstudie 3 var att observera barnens frågor under ett tema om jord. Thulin (2011) 

studerade vad barnen frågade om och om deras frågor förändrades under tiden som temat 

fortskred. Resultatet visade på att barn ställer frågor om innehållet, om redskapen samt frågor 

som rör någonting annat än temat. Frågorna förändrades under tiden framförallt genom att 

barnen ställde avsevärt många fler frågor i slutet på temaarbetet. Thulin (2011) diskuterar 

resultatet bland annat i förhållande till att barnet ska vara aktivt i sitt eget lärande och till det 

förhållningssätt som förskolläraren har. 

5.5 Internationell forskning 
 Joon Sun Lee (2006), har utfört en undersökning där orsaken till studien anges vara att USA 

har anammat ett nationellt mål där alla barn ska ha rätt till en förskola med hög kvalitet och 

utvecklingsmöjligheter för att alla barn ska vara redo att lära när de börjar skolan. 

Undersökningen har gjorts genom att videofilma två olika ”klassrumsmiljöer”. Den ena kallas 

för lärarstyrd och i det klassrummet fick barnen med hjälp av förskolläraren träna på fonem 

för att lära sig läsa. Det andra rummet kallas för barnstyrt och här fick barnen möjligheter att 

leka och utforska på eget initiativ. Huvudsyftet med studien var att skapa en dialog bland 

förskollärare om lämpliga läroplansmål och en kvalificerad verksamhet genom samtal 

omkring videoinspelningarna. Samtalen/intervjuerna spelades in, transkriberades och 

kategoriserades sedan. Detta resulterade i kategorier som att förskolebarn ska ha roligt, vara 

engagerade och att deras intressen och vardag bör vara bas i läroplanen. Dessutom tyckte 

förskollärarna att barnen skulle ha valmöjligheter angående aktiviteter och att de skulle lära 

genom lek och eget forskande. Två tredjedelar av förskollärarna ansåg inte att det akademiska 

lärandet var betydelsefullt, däremot tyckte många att både social kompetens och fysisk 

aktivitet var av stor vikt. I de allra flesta fallen föredrog förskollärarna det rum där barnen 

själva fick ha inflytande över vad de skulle göra. Lee skriver att resultatet tyder på att målet 

för förskolan ska vara att stödja barnens sociala, emotionella och fysiska välbefinnande och 

inte ha så mycket fokus på akademiskt lärande. 

I en artikel diskuterar Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) läroplanen för förskolan 

kontra lärarutbildningen och den framtida reviderade läroplanen. De menar att vid en 

tillbakablick på Lpfö98 insåg de att en revidering var nödvändig eftersom målen i Lpfö98 

ansågs oorganiserade och vissa av dem också oklara. Framförallt ansåg de att målen för läs- 

och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik behövde förtydligas. De menade 

även att nya områden behövde beskrivas såsom utvärdering av verksamheten och 

kompetensutveckling av personalen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) skriver i 
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artikeln att när skolministern deklarerade: ”we will now get more numeracy and literacy in 

preschool” och samtidigt påpekade att: ”preschool should keep its focus on play and 

traditional ways of working” (sid. 221) var det många inom förskolans värld som tänkte att 

förskolan nu skulle bli skola. Denna fruktan bestod inte länge utan när förslaget för den 

reviderade läroplanen kom var experterna inom förskolan eniga med Skolverket.  

I sin diskussion skriver Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) att det utifrån den reviderade 

läroplanen är uppenbart att det finns en ambition att göra förskolan mer pedagogisk. Men vad 

betyder det egentligen? Författarna tyder det som att förskolan ska bli mer fokuserad på 

lärande och att kvalitén på verksamheten kommer att höjas. Både den reviderade läroplanen 

och den nya lärarutbildningen fokuserar tydligt på innehåll som matematik, naturvetenskap 

och didaktik. I Sverige står inte didaktik för instruktioner utan mera för ett professionellt 

förhållningssätt där fokus ligger på att ge barnen möjlighet till ett meningsskapande av sin 

omvärld. Detta sker i interaktion och kommunikation tillsammans med andra barn och med 

lärare med förmåga att få barn att tänka, tala och uttrycka sina idéer. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) menar att det är en utmaning att behålla förskolan 

som den är idag med en vid syn på barns lärande, men också tillföra mer traditionella 

skolämnen kombinerade med förskolepedagogik. Detta är målet för ett livslångt lärande och 

författarna tror att detta kan ske, men de menar också att det är en stor utmaning eftersom det i 

utbildningen för barn i yngre åldrar bör utvecklas en särskild pedagogik. Meningen är inte att 

bara ta de traditionella skolämnena och försöka anpassa dessa till de yngre barnen. 

Avslutningsvis skriver Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) att andelen lärare i 

förskollärarutbildningen som innehar doktorsgrad har ökat avsevärt de senaste åren. I och med 

detta är hoppet stort att lärarutbildningen utvecklas framåt istället för att ta ett steg tillbaka.  

5.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det som framstår tydligast i den tidigare forskningen är att förskollärare uppfattar sitt 

pedagogiska uppdrag främst som att skapa nära relationer till barnen för att de ska bli trygga 

och utveckla sociala kompetenser såsom självständighet och utveckling av den individuella 

personligheten. Det finns ändå vissa små tecken inom den allra nyaste forskningen som tyder 

på att även lärandeprocesser inom specifika ämnesområden som matematik, naturvetenskap 

och teknik börjar anses som betydelsefulla inom förskolan. Detta kan tolkas som att det skett 

en förändring sedan Lpfö98 infördes och som även kan kopplas till den reviderade läroplanen 

(Lpfö98, rev.10) trots att den inte varit i bruk så länge. 
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6. Metod 

Här beskriver jag den metod jag valt för min studie och hur jag gått tillväga vid insamlandet 

av forskningsmaterial. Jag presenterar även hur jag genomfört intervjuerna, analysmetod samt 

forskningsetiska principer. 

6.1 Kvalitativ metod 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares erfarenheter och uppfattningar och då 

lämpar sig en fenomenografisk forskningsansats bra. Detta är en kvalitativ metod vilket 

innebär att forskaren har för avsikt att beskriva hur människor erfar sin omvärld (Larsson, 

1986). En enkel förklaring av begreppet är att forskaren med sin studie vill förstå något i 

motsats till en kvantitativ metod som handlar om att förklara något (Fejes & Thornberg, 

2009). Människors uppfattning av olika fenomen varierar och detta är utgångspunkten för 

fenomenografin. Vid en fenomenografisk studie får forskaren oftast fram ett antal olika 

uppfattningar om det undersökta fenomenet, och detta är företeelsens utfallsrum (Dahlgren & 

Johansson, 2009). Datainsamlingsmetoder kan variera men enligt Kihlström (2007) är 

intervjuer den vanligaste vilket också är den metod jag använt mig av i studien. 

6.2 Urval 
För att samla in empiriskt material till min studie har jag intervjuat sex förskollärare, vilka 

arbetar med barn som är ett till fem år gamla. Jag anser att det kan vara ett lagom antal 

personer att intervjua eftersom tiden för studien är begränsad. Dessutom fann jag en teoretisk 

mättnad i materialet från datainsamlingen. Bryman (2001) beskriver begreppet mättnad i en 

empirisk studie som att forskaren inte behöver fortsätta samla in data när flera intervjuer 

tenderar att ge liknande svar. De förskollärare som ingår i min forskning arbetar på tre 

förskolor i en mindre svensk stad.  

Genom att jag valt informanter som arbetar i förskolan har jag gjort ett så kallat målstyrt urval 

vilket både Bryman (2011) och Fägerborg (2011) menar är det vanligast förekommande i den 

här typen av studie. Målstyrt urval innebär enligt Bryman (2011) att de personer som valts ut 

för intervjuer är insatta i de forskningsfrågor som ställs, vilket gör att studien blir relevant. 

Fejes & Thornberg (2009) påtalar att det finns viss kritik till denna typ av urval eftersom det 

inte är representativt för hela befolkningen och då kan inga generella slutsatser dras ur 

studien. För att undersöka intresse för deltagande i min studie delade jag ut ett missivbrev 

(bil.1) och tog därefter kontakt per telefon för att undersöka om det fanns intresse för att delta 

i studien.  
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6.3 Datainsamling 
Min datainsamlingsmetod i studien är intervjuer. Jag spelade in intervjuerna med diktafon, 

vilket underlättar för mig som intervjuare att rikta hela min uppmärksamhet åt informanten. 

Inspelning av intervjuer gör även analysarbetet lättare eftersom jag enkelt kan gå tillbaka och 

lyssna flera gånger på samma intervju (Fägerborg, 2011). Bryman (2011) påpekar att det kan 

vara känsligt för en del personer att spelas in på band men han menar att intervjun ändå bör 

genomföras så inte betydelsefull information går förlorad. Mina intervjuer är 

semistrukturerade vilket betyder att jag har utformat en intervjuguide med de frågor jag vill ta 

upp. Jag var under intervjuerna lyhörd för informantens svar och försökte ställa relevanta 

följdfrågor, på så sätt får informanten inflytande över frågorna (ibid.). För att testa om mina 

frågor i intervjuguiden var relevanta utifrån mina forskningsfrågor och förståeliga för 

informanterna gjorde jag provintervjuer med tre kollegor, vilket medförde att jag ändrade 

vissa av frågorna. Intervjuerna transkriberade jag så fort jag fick tillfälle vilket enligt Bryman 

är betydelsefullt eftersom textmaterialet ofta blir mycket stort och kan kännas oöverstigligt. 

Han menar också att transkribering kan ta mycket längre tid än planerat och att det därför är 

viktigt att avsätta gott om tid till detta och se realistiskt till den tid som är avsatt för studien. 

Även Fägerborg (2011) påtalar att intervjuer och transkribering av dessa tar mycket tid och är 

ansträngande, ibland även på det emotionella planet.  

6.4 Analysmetod 
Genom de intervjuer jag genomfört har jag fått fram ett antal olika uppfattningar om 

förskollärarnas syn på uppdraget och professionaliseringsprocessen och detta är utfallsrummet 

av fenomenet. För att analysera de data jag samlat in har jag att inspirerats att använda mig av 

en fenomenografisk analysmodell. 

Målsättningen med en kvalitativ analys är: 
Att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, 

egenskaper och innebörder med avseende på a) variationer b) strukturer och c) processer. 

(Starrin, 1994, sid. 23) 

Jag transkriberade alla intervjuerna noggrant och läste sedan dessa utförligt ett antal gånger 

för att först skapa mig en övergripande bild över materialet. Därefter försökte jag se mer 

detaljerat på intervjusvaren för att undersöka om det fanns några återkommande mönster. 

Båda dessa perspektiv är betydelsefulla för resultatet eftersom det kan vara svårt att se 

övergripande mönster om jag direkt gör en detaljerad analys och vice versa (Malmqvist, 

2007). Genom att jämföra skillnader och likheter i intervjusvaren kan vissa mönster bli 

synliga vilket kan komma att utgöra en grund för kategorierna i resultatet av studien. Det är av 
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stor vikt att de kategorier forskaren väljer är relevanta i förhållande till intervjusvaren så att 

andra personer kan förstå valet och betydelsen av dessa. Kategorierna bör även vara tydligt 

skilda åt så att de inte blir överlappande eller formar glidande övergångar mellan dessa 

(Larsson, 1986).  

För att få en överblick av intervjuerna skrev jag ut dem i två exemplar. Jag använde mig av 

olika färger på pappren för att enkelt kunna skilja informanterna åt. Det ena exemplaret 

sparade jag i sin helhet och det andra klippte jag itu, så att jag fick varje fråga och svar var för 

sig. På detta sätt kunde jag se intervjuerna i sin helhet samtidigt som jag kunde jämföra varje 

enskild fråga med de övriga informanternas svar.  

6.5 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet har utformat forskningsetiska principer som forskare har att förhålla sig till 

vid vetenskaplig forskning. Motivet till detta är att de som deltar i forskningsstudier ska 

skyddas. Individskyddskravet består av fyra etiska principer vilka är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa krav har jag att informerat om i det missivbrev som jag lämnat ut till informanterna. 

Här ger jag en beskrivning av hur jag gjort för att hålla mig till dessa krav. 

Informationskravet: I mitt brev presenterar jag mig själv, min studie och syftet med den. Jag 

informerar även om att deltagandet i studien är frivilligt och att det går att avbryta sitt 

deltagande när som helst. 

Samtyckeskravet: Informanterna tillfrågades om sitt deltagande och informerades om att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Konfidentitialitetskravet: Jag förklarade i mitt brev att ingen obehörig kommer att kunna ta 

del av den information de lämnat och dessutom kommer både personer och ort att vara 

avidentifierade i den studie jag presenterar. 

Nyttjandekravet: De uppgifter jag samlar in kommer jag endast att använda till denna 

forskning vilket jag också informerat om i missivbrevet. 

6.6 Studiens tillförlitlighet 
Jag har använt mig av intervjuer som mätredskap i studien, vilket är ett vanligt verktyg i 

kvalitativ forskning. Jag testade intervjufrågorna på tre kollegor innan jag började min 

datainsamling och utifrån detta ändrade jag vissa frågor för att de skulle vara lättförståeliga 

och relevanta för mina forskningsfrågor. Detta är ett sätt att öka reliabiliteten i studien. Jag 
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valde platser för intervjuerna med så lite störande inslag som möjligt runt omkring för att 

informanterna skulle få möjlighet att i lugn och ro tänka över sina svar. Genom att noga 

beskriva de metoder jag använt för insamling av data och analysverktyg kan studien 

reproduceras vilket även det är ett sätt att höja reliabiliteten (Stukát, 2005).  

För att höja validiteten i studien har jag som jag beskrivit tidigare noga kontrollerat och testat 

mina intervjufrågor innan undersökningen så att jag verkligen får svar på det jag undersöker. 

Stukát (2005) menar att validitet är det som anger hur bra mätverktyget i studien mäter det 

man ämnar mäta. Jag har tidigare nämnt att Fejes & Thornberg (2009) menar att i en studie 

med målstyrt urval kan inga generella slutsatser dras.  Även Stukát (2005) skriver om detta 

och menar att när urvalet inte är representativt och informantgruppen är liten påverkar det 

generaliserbarheten i studien. På grund av detta är inte denna studie generaliserbar, men när 

resultatet enbart gäller för den grupp som undersökts kan relaterbarhet vara ett bättre ord. 

Detta uttryck är en svagare form av generalisering (ibid.). 

7. Resultat och analys 

Under denna rubrik presenterar jag de informanter som deltagit i föreliggande studie, 
kategorierna som framkommit samt resultat och analys av dessa. 

7.1  Presentation av informanter  
Här presenterar jag de informanter som deltagit i studien och redovisar hur många år de 
arbetat inom yrket, vidareutbildning samt vilken åldersgrupp de arbetar med. 

                                                                                                                            

Namn 

(fingerat) 
År inom yrket Vidareutbildning Arbetar med 

åldersgrupp 

    
Mia 1 Ingen 1-4 år 

 
Anna 18 Specialpedagogik  3-5 år 

 
Pia  32 Didaktik  

Teknik 
 

3-5 år 
 

Lena 

 

 

Kerstin 

 

 

 

Cissi 

18 
 
 

22 
 
 
 

1 
 

Engelska 
Svenska 

 
Didaktik  
Pedagogisk 
dokumentation  

 
Ingen  

1-3 år 
 
 

1-2 år 
 
 
 

3-5 år 
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7.2 Presentation av kategorierna 
Syftet med min studie är att beskriva och analysera förskollärares föreställningar om och 

erfarenheter av de reviderade målen i förskolans läroplan i förhållande till deras kompetens 

och pedagogiska uppdrag ur ett professionaliseringsperspektiv. I min analys har fyra 

övergripande kategorier utkristalliserats: Synen på det pedagogiska uppdraget, Kompetens i 

förhållande till uppdraget, Hinder och möjligheter för att fullfölja uppdraget samt Betydelsen 

av legitimationen. Dessa kategorier har jag sedan delat in i underkategorier. Här presenterar 

jag mitt resultat i de fyra kategorierna med underkategorier och efterföljande analys. 

7.3 Synen på det pedagogiska uppdraget 
I denna kategori har jag lokaliserat tre underkategorier som jag valt att benämna: Omsorg och 

trygghet, Lek och lärande och Läroplanen. 

7.3.1 Omsorg och trygghet 
Det informanterna talar om som det mest grundläggande i sitt uppdrag är att ge barnen god 

omsorg och trygghet under tiden de vistas i verksamheten. 

/…/ det är ju tryggheten som är basen o det är där vi måste börja. (Lena) 

Det viktigaste är att ta hand om barnen o se till att alla har det bra på förskolan. (Mia) 

Att ta hand om barnen på ett betryggande sätt ses av förskollärarna i min studie som mycket 

betydelsefullt och detta resultat överensstämmer med många andra forskares. Kihlström 

(1995); Ekström (2006) och Lee (2006) har alla fått fram resultat i sina studier där 

informanterna talar om omsorg, trygghet och trivsel som sitt allra viktigaste uppdrag. I min 

studie talar Lena om att tryggheten är basen och att det är det första grundläggande uppdraget 

i förskolan. Jag tolkar detta som att hon anser att om barnen fått en trygg grund kan uppdraget 

gå vidare med andra uppgifter utifrån läroplanen (Lpfö98, rev.10). Mia påpekar att det är 

betydelsefullt att alla har det bra på förskolan, vilket enligt mig tyder på kopplingar till de 

grundläggande värden som läroplanen (Lpfö98, rev.10) föreskriver. Berntsson (2006); 

Colnerud & Granström (2002) och Forslund & Jacobsen (2010) påpekar att i ett professionellt 

yrke har yrkesetik en betydelsefull roll och min tolkning av Mias uttalande är att hon implicit 

uttrycker tydliga etiska ambitioner i yrkesutövandet.  

7.3.2 Lek och lärande 
Begreppen lek och lärande ses av informanterna på varierande sätt. 

Lek är ju ett lärande hela tiden. Leken är lika viktig som lärandet o att det samspelar, att jag kan 

se att två små barn sitter o leker, o jag kan se att det finns både samlek mellan dom samtidigt 

som det kan vara begrepp, det kan vara många, många bitar i den här leken. (Kerstin) 
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Jag tycker ju att leken är ju egentligen det allra viktigaste för att kan man inte leka o sen kommer 

ju det sociala in i det. Har man inte dom grejerna så kan man inte lära sig nåt. (Pia) 

Kerstin ser begreppen lek och lärande som en helhet, vilket även betonas i läroplanen 

(Lpfö98, rev.10) medan Pia har en uppfattning om att barn först måste lära sig leka för att 

utveckla social kompetens, innan de kan lära sig något. Johansson & Pramling Samuelsson 

(2006) menar att det finns en dikotomi mellan begreppen lek och lärande vilket inte stöds i 

min studie av Kerstins syn på de båda begreppen. Däremot uttrycker Pia att hon ser det som 

att barnen först måste lära sig leka innan de kan lära sig något annat. Detta tyder på olika sätt 

att se på förskolans uppdrag vilket Thulin (2011) resonerar omkring. Thulin (2011) menar att 

resultatet av förskollärares varierande syn på uppdraget kan bli att barnens utveckling/lärande 

blir mycket olika och avhängigt av vilka förskollärare de träffar under sin förskoletid. 

Andra informanter resonerar kring begreppet lärande utifrån att vara närvarande som pedagog 

och utgå från barnens intresse. 

Att vara medupptäckare så att man inte har för bråttom o ger barnen svar /…/ att man försöker 

inte ha så bråttom utan finnas där som ett stöd för barnen i deras utveckling. Det gäller ju att 

hitta dom här lärandesituationerna hela tiden o tillvarata barnas intresse /…/ att försöka här o nu 

o inte stressa upp mig över att vi har så här många barn. Nej nu tittar jag här, nu är jag här, 

försöka vara i nuet. (Lena) 

Lena talar om att som pedagog vara närvarande här och nu vilket jag kopplar till Jonsson 

(2011) och uttrycket nuets didaktik. Att arbeta med de allra yngsta barnen anses som unikt 

eftersom det pedagogiska uppdraget oftast inte sker planerat utan ifrån det som händer just nu 

(Jonsson, 2011). Jag tolkar Lenas uttalande som ett stöd för resultatet av Jonssons (2011) 

forskning. Dessutom anger Lena att hon ska vara medupptäckare för att gynna barns lärande, 

vilket Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) resonerar omkring i sin artikel. De menar att 

eftersom stöttandet av barns lärande är en komplex uppgift räcker det inte med att 

tillhandahålla en stimulerande miljö. Förskollärarna bör dessutom kommunicera med barnen 

på deras nivå i den vardagliga verksamheten i förskolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2010). 

7.3.3 Läroplanen 
Läroplanens betydelse för verksamheten i förskolan betonas av informanterna i min studie. 

Den har stor betydelse, det är ju den vi ska utgå ifrån i vårt arbete /…/. (Mia) 
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Informanterna är alla överens om att läroplanen har en ansenlig betydelse för arbetet i 

förskolan och flera menar att den sitter i ryggraden/bakhuvudet hela tiden. I Granboms (2011) 

studie påpekar förskollärarna detsamma och forskaren menar att läroplanen ses som mycket 

betydelsefull för planering av förskolans verksamhet, vilket även Mia enligt min tolkning, 

uttrycker i citatet ovan. Däremot skriver Ekström (2006) att i hans studie hänförs inte 

läroplanen någon större bemärkelse i det vardagliga arbetet, vilket inte stämmer med resultatet 

i min studie.  

Det informanterna fokuserar på som betydelsefullt i förändringen av förskollärarnas förstärkta 

pedagogiska uppdrag är framförallt uppgiften att utvärdera, uppfölja och dokumentera. 

Det har ju blivit mer krävande, det har ju utökats våra uppgifter om man ser till det sista avsnittet 

uppföljning o utvärdering o dokumentation. (Anna)  

Uppföljning, utvärdering och utveckling är rubriken på ett nytt avsnitt i läroplanen (Lpfö98, 

rev.10, sid. 14) vilket informanterna ser som en kravfylld arbetsuppgift. Flera nämner att det 

är förskollärarna som nu har ansvaret för att detta blir gjort, även om man gemensamt i 

arbetslaget kan dela på uppgifterna. Min tolkning av resultatet är att förskollärarna känner en 

stress över nya/fler arbetsuppgifter som åläggs dem. Detta resultat tangeras av Ekström (2006) 

och Forslund & Jacobsen (2010) som menar att arbetsuppgifter och krav har ökat i yrket men 

inga ekonomiska resurser har tillförts. 

7.4 Kompetens i förhållande till uppdraget 
Under denna rubrik presenteras dessa kategorier: Erfarenhet, Ämneskunskaper samt 
Professionell kunskap. 

7.4.1 Erfarenhet 
Lång erfarenhet var en kompetens som nämndes för att klara det pedagogiska uppdraget. 

Man har ju lång erfarenhet så jag känner mig ju kompetent för mitt arbete, det gör jag. (Anna)  

Berntsson (1999) beskriver de kompetenser som förskollärare bör besitta enligt läroplanen 

och vid sidan av teoretiska kunskaper menar hon att även kunskaper grundade på praktik, det 

vill säga erfarenhet, är av betydelse. Dessa kunskaper kan till exempel vara att kunna omsätta 

läroplanens mål i praktiska handlingar eller att man genom erfarenhet har lättare att upptäcka 

vilka olika behov och förutsättningar barnen har (Berntsson, 1999). Forslund & Jacobsen 

(2010) menar att en professionell yrkesutövare genom sin utbildning och erfarenhet är någon 

som kan bidra till att ta vara på de möjligheter som finns i människors liv. Annas svar tyder, 
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enligt mig, på liknande resonemang, både utifrån Berntssons (1999) och Forslund & 

Jacobsens (2010) forskning. 

7.4.2 Ämneskunskaper  
I den reviderade läroplanen (Lpfö98, rev.10) har målen för matematik, naturvetenskap och 

teknik utökats och förtydligats. Det är främst naturvetenskap och teknik som nämns av 

informanterna i min studie när de talar om de reviderade målen och synen på kompetensen i 

dessa ämnen varierar.  

Jag kan ju sakna en del bitar, jag skulle ju vilja ha mer teknikutbildning för det har jag ju bara 
haft någon studiedag på o likadant natur också. (Cissi) 

Ja jag gick ju den där teknikutbildningen o där var ju lite blandat o det har man ju nytta av nu i 
det spåret med naturvetenskapen /…/ (Pia) 

 

Flera av informanterna påpekar att de inte har tillräcklig kunskap i dessa ämnen, men 

uttrycker en vilja till kompetensutveckling. Enligt Skolverket (2010) behöver all personal i 

förskolan en ökad kompetens i enlighet med det förstärkta pedagogiska uppdraget vilket 

resultatet i min studie också pekar på. Några av förskollärarna anser däremot att de har 

tillräcklig kompetens i naturvetenskap och teknik, eftersom de antingen haft en 

naturvetenskaplig inriktning på sin utbildning eller gått någon kurs i dessa ämnen. 

Thulin (2010) talar om att lärarnas kunskaper i olika innehåll, som till exempel 

naturvetenskap, har lika stor betydelse för lärandet hos förskolebarn som det har för barn 

längre upp i skolväsendet. Ett professionellt yrke ska enligt Berntsson (2006) och Colnerud & 

Granström (2002) vila på en vetenskaplig grund. Resultatet i min studie visar på att många 

förskollärare anser att denna grund behöver kompletteras, vilket även Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2010) diskuterar. De menar att i den nya förskollärarutbildningen bör studenterna få 

utbildning i olika traditionella skolämnen men även i hur de ska arbeta med specifika 

ämnesinnehåll med de yngre barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010). En av mina 

informanter säger:  

/…/ min utmaning är ju att hitta de små [barnen, min anm.] och omvandla kunskapen. (Lena) 

Jag tolkar denna kommentar som att Lena söker efter didaktiska kunskaper för att bryta ned 

sina ämneskunskaper till en nivå där de små barnen kan tillgodogöra sig den. Enligt mig kan 

detta relateras till Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) och deras tankar om att kombinera 

traditionella skolämnen med förskolepedagogik i förskollärarutbildningen. 
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7.4.3 Professionell kunskap  
Här redovisar jag svar angående förskollärarnas syn på sin professionalitet i yrket.  

/…/ jag tycker att jag har ett bra förhållningssätt och det tycker jag är viktigt att vara social o 
bemöter föräldrar på ett bra sätt o barn, verkligen med respekt o lite finkänslighet o ödmjukhet. 
(Anna)  

Till exempel gentemot föräldrar att man kan bemöta dom på ett bra sätt. Man kan kanske tycka 
vissa saker men det måste man koppla bort o ha ett bra bemötande o en bra dialog för alla 
föräldrar vill ju sina barns bästa men sen har man ju olika förutsättningar här i livet. (Cissi)  

Ett kriterium för ett professionellt yrke är att det finns yrkesetiska regler enligt Colnerud & 

Granström (2002). Informanterna i min studie talar om ett gott förhållningssätt gentemot barn, 

föräldrar och kollegor. Detta tolkar jag som tecken på en god yrkesetik även om 

informanterna inte explicit uttrycker detta som professionaliserande för yrket utan mera som 

en naturlig uppgift enligt läroplanens värdegrund (Lpfö98, rev.10).  

Att reflektera över verksamheten tillsammans med kollegor anges också av informanterna 
som professionalitet i yrket. 

Att jag diskuterar med mina kollegor om ett professionellt förhållningssätt o reflekterar över 
jobbet /…/. (Anna)  

Ett professionellt yrkesspråk är ett kännetecken för att ett yrke ska anses som en profession 

(Colnerud & Granström, 2002). Förskollärarna i min undersökning talar ofta om reflektion 

kring verksamheten tillsammans med kollegor, vilket också ingår som en ny uppgift i det 

förstärkta uppdraget i den reviderade läroplanen (Lpfö98, rev.10). Jag tolkar resultatet i 

studien som att förskollärarna använder reflektion som ett redskap för att tillsammans med 

kollegor resonera omkring yrkespraktiken. Detta kan enligt mig ses som professionaliserande 

för yrket och Colnerud & Granström (2002) beskriver ett sådant reflekterande språk som 

metaspråkligt. Colnerud & Granström (2002) menar att genom användning av ett metaspråk 

kan yrkesutövarna exempelvis beskriva mönster i händelser och utforma teorier om åtgärder 

för att gå vidare. Detta är vad pedagogisk dokumentation handlar om, enligt läroplanen 

(Lpfö98, rev.10) och resultatet i föreliggande studie tyder på att informanterna har anammat 

detta till viss del. 

7.5 Hinder och möjligheter för att fullfölja uppdraget 
Här redovisar jag kategorierna: Tid, Resurser, Arbetslaget samt Frihet och i dessa belyser jag 

informanternas svar som berör svårigheter och möjligheter för att de ska kunna utföra det 

uppdrag de är ålagda enligt läroplanen (Lpfö 98, rev.10). 
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7.5.1 Tid 
Alla informanter som ingår i studien anger tidsbrist som ett hinder för att kunna fullfölja det 

pedagogiska uppdraget. Förskollärarnas svar vittnar om höga ambitioner men de menar att det 

finns en frustration över att tiden inte räcker till för att kunna utföra uppdraget fullt ut. 

Vi har ju inte, nu tjatar jag om det här att vi inte har tiden, men liksom när man inte knappt kan 

få ihop sin planeringstid, sin barnfria tid, när ska detta ske? Och reflektionstid ihop med dom 

andra i arbetslaget, när ska man göra det? Det är ju en jätteviktig del som dom inte har tänkt på, 

dom kan ju skriva vad vi ska göra, men när ska vi göra´t?  (Pia) 

/…/ man önskar ju att man skulle kunna ställa frågor som: Hur tänkte du då?, men tiden finns ju 

inte för då har ju redan nån annan ropat därute. (Anna) 

Tidsbristen kopplas ofta till allt för stora barngrupper samt neddragning av personal och 

vikarier. 

Väldigt stora barngrupper, svårt att få ihop det med personal så att vi kan ha olika grupper o 

kunna göra. Den pedagogiska verksamheten får ofta ta stryk för att man inte klarar det praktiskt. 

(Mia) 

Forslund & Jacobsen (2010) skriver att bristen av tid hindrar arbetsuppgifter som anses 

viktiga av personalen, framförallt är det tid för planering och reflektion över sitt arbete som 

pedagogerna anger som frustrerande att inte hinna med. Jag tolkar resultatet i min studie på 

samma sätt, det finns en stor vanmakt hos förskollärarna att tiden är så knapp i förhållande till 

det uppdrag de är ålagda. Annas svar ”att då har ju redan någon annan ropat därute” tyder jag 

som att hon känner sig splittrad över att inte kunna följa upp aktiviteten med det första barnet 

för att hon måste rycka ut till något annat barn som behöver hjälp. Även Forslund & Jacobsen 

(2010) beskriver på liknande sätt detta som frustrerande och en källa till stress hos 

pedagogerna. Neddragning av personal och vikarier är också ett stressmoment enligt 

informanterna i min undersökning, vilket även Ekström (2006) påtalar. Han menar att då 

personalen ofta är underbemannad blir det en orsak till att tiden för planering, dokumentation 

och utvärdering minskar. Förskollärarna i min studie talar också om detta som ett hinder att 

fullfölja uppdraget eftersom uppföljning, utvärdering och utveckling är ett nytt avsnitt som 

förskollärarna ska ha ansvar för enligt den reviderade läroplanen (Lpfö98, rev.10). 

7.5.2 Resurser 
Otillräckliga resurser är en annan orsak som anges av informanterna som ett hinder för 

uppdraget. De resurser som nämns av informanterna i studien är ekonomi, miljö och material. 
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/…/ Lokalerna är inte anpassade och vi har inte material, får inte köpa mer, du skulle se legot vi 

har, det finns inte så det går att få ihop en gubbe, så materialet tycker jag är en del. (Anna) 

 

I läroplanen (Lpfö98, rev. 10) står att förskolan ska erbjuda en miljö som är utmanande och 

inspirerande för barnen. Jag upplever utifrån informanternas svar att de anser det svårt att 

tillgodose detta eftersom resurserna anses mycket knappa i förhållande till det uppdrag som 

ska utföras. Mitt resultat är samstämmigt med Granbom (2011), där pedagogerna också talar 

om begränsad ekonomi och att det inte finns möjligheter att köpa in nytt stimulerande 

material. 

7.5.3 Arbetslaget 
Flera av informanterna har nämnt sina kollegor som en tillgång i det pedagogiska arbetet. 

/…/ o så att man är tre då är det ju alltid nån som tycker det är lite extra roligt. (Anna) 

/…/ o sen kompletterar man ju varandra, man behöver ju inte va bäst på alla bitar. (Cissi) 

Arbetslagets betydelse för att uppfylla det pedagogiska uppdraget har nämnts av flera 

informanter i min studie. Dels talar de om vikten av ett gemensamt synsätt på den 

pedagogiska verksamheten i arbetslaget och dels utifrån att de kompletterar varandra med 

hänsyn till individuella kunskaper. Jag tolkar detta som att förskollärarna i undersökningen 

har tilltro till varandra och att arbetslaget upplevs som en tillgång i arbetet för formandet av 

en pedagogisk verksamhet vilket även framträder tydligt i Granboms (2011) undersökning. 

Ett fungerande arbetslag som är engagerat och stöttar varandra är även något som 

informanterna i Forslund & Jacobsens (2010) studie anger som en tillgång och förutsättning i 

yrkesutövningen.  

7.5.4 Frihet 
Flexibiliteten i arbetet anses av informanterna som en möjlighet att utforma en stimulerande 

pedagogisk omsorg. 
Möjligheterna är ju att man kan göra så otroligt mycket, det är ju så fritt. Man kan ju välja att gå 

ut o göra, vi har ju skogen nära. Vi kan även välja om vi vill va inne. Just att arbetet varierar sig 

hela tiden utefter vilka barn man har o vad dom intresserar sig för så det är ju flexibelt så. (Cissi) 

/…/ men sen är det ju väldigt viktigt att kunna ha den där flexibiliteten också, det måste man ha i 

vårt yrke. Nej men idag skiner solen, vi går till lekparken, vi struntar i temat, vi tar det i morron 

istället. ( Lena) 

För att ett yrke ska anses vara professionellt bör det ha en hög grad av autonomi vilket kan ses 

som ett hinder för förskolläraryrkets professionalisering eftersom yrket utövas utifrån 
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bindande styrdokument (Colnerud & Granström, 2002; Berntsson, 1999). Däremot påpekar 

Berntsson (1999) att förskollärarna ges ett stort inflytande över att välja metoder för att uppnå 

målen i läroplanen. Det tyder på att staten har förtroende för förskollärarnas kompetens vilket 

är betydelsefullt för den professionella statusen (Berntsson, 1999).  

Informanterna i min studie betonar möjligheten till flexibilitet utifrån två perspektiv. Det ena 

är att arbetet är variationsrikt genom att man utgår från barnen och deras intresse. Det andra är 

möjligheten att utnyttja väderförhållanden och olika inne/utemiljöer. Jag tolkar dessa svar 

som att pedagogerna värnar om att verksamheten ska bibehålla sin unika form och inte 

efterlikna skolan. Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) menar att det är en utmaning att 

behålla förskolan som den är, med en bred syn på barns utveckling och lärande. Även om 

traditionella skolämnen som matematik, naturvetenskap och teknik nu fått en tydligare 

position i förskolans läroplan menar de att det måste kombineras med förskolepedagogiken 

för att kunna vara början på det livslånga lärandet som talas om i läroplanen (Lpfö98, rev.10).  

7.6 Betydelsen av legitimationen 
Förskollärarnas syn på legitimationens betydelse är varierande i föreliggande studie. Här 

presenterar jag de underkategorier som jag lokaliserat vid analysen nämligen Behörighet och 

Status. 

7.6.1 Behörighet  
En mening med att införa legitimation för förskollärare är enligt Utbildningsdepartementet 

(SOU 2008:52) att alla som arbetar i förskolan ska ha behörighet för arbetet vilket 

informanterna hänvisar till. 

/…/ det kanske kan leda till att det blir mer utbildad personal i förskolan vilket vore mycket 
positivt. (Mia)  

Den talar om att man faktiskt gått den här utbildningen o den går faktiskt på högskolan o 
universitetet o man läser faktiskt dom här åren. Det behövs en utbildning för att ta hand om små 
barn o ge dom det dom behöver o har rätt till. Jag hoppas att det drar med sig att fler vill utbilda 
sig /…/. (Lena)  

Min tolkning av resultatet är att förskollärarna anser att det är av stor vikt att det finns behörig 

personal i förskolan och att de känner en yrkesstolthet över sitt arbete och sin utbildning. 

Enligt Colnerud & Granström (2002) är en formell legitimation ett kriterium för ett 

professionellt yrke, vilket medför att endast de som fått denna legitimation får utöva yrket. 

Informanterna i studien uttrycker tydligt att de är nöjda med detta. Yrkesstolthet är av stor 

vikt för en professionell yrkesutövares uppfattning av självrespekt, meningsfullhet och 
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arbetsglädje enligt Forslund & Jacobsen (2010). Detta stämmer väl överens med den tolkning 

jag gjort av informanternas svar. 

7.6.2 Status  
Informanterna talar om legitimationen som en möjlighet att höja förskolläraryrkets status om 
än med en viss skepsis. 

Jag hoppas att statusen kommer att höjas men det kommer nog att ta tid. (Cissi) 
 
Det enda som kunde få upp statusen på yrket vore högre löner /…/ (Mia) 
 

Genom att införa en legitimation för förskollärare anser Utbildningsdepartementet (SOU 

2008:52) att statusen på yrket höjs. Resultatet i denna studie visar på att förskollärarna är 

skeptiska till detta och flera av informanterna menar istället att det är rejäla lönelyft som kan 

höja yrkesstatusen för förskollärarna. 

 

8. Diskussion 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera förskollärares föreställningar om 

och erfarenheter av de reviderade målen i förskolans läroplan i förhållande till deras 

kompetens och pedagogiska uppdrag ur ett professionaliseringsperspektiv. Här diskuterar jag 

det resultat som framkommit. 

När jag intervjuat förskollärarna angående deras syn på de reviderade målen i läroplanen 

(Lpfö98, rev.10), har ett tydligt mönster i svaren varit att tiden är för knapp för att kunna 

fullfölja målen. Informanterna talar främst om det nya kapitel som handlar om att följa upp, 

utvärdera och dokumentera verksamheten. Med min egen erfarenhet i bakgrunden är jag 

benägen att hålla med dem och detta gör även Ekström (2006) och Forslund & Jacobsen 

(2010). De menar i likhet med informanterna i studien att fler och fler arbetsuppgifter och 

krav åläggs pedagogerna men inga resurser tillförs. Tvärtom blir budgeten stramare och 

personalen färre per barn i grupperna. Trots att även Skolverket (2011) i ett pressmeddelande 

uppmärksammat dilemmat med ökat antal barn där storleken på barngrupperna beskrivs samt 

att det blir fler och fler små barn i grupperna har det ännu inte skett någon förändring. Efter de 

utvärderingar som gjorts av förskolans läroplan (Skolverket, 2004; 2008) menar Skolverket 

att förskolan inte uppfyllt det pedagogiska uppdraget fullt ut. Resultatet av detta blev den 

reviderade läroplanen (Lpfö98, rev.10) där fler arbetsuppgifter åläggs förskollärarna. Detta 

kanske inte enbart är lösningen på problemet, liksom informanterna i studien anser jag att det 

även borde tillföras resurser i form av ekonomi, tid och personal för att kunna fullfölja det 

pedagogiska uppdraget. 
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Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) talar om ambitionen att göra förskolan mer 

pedagogisk, de menar att detta skulle vara att göra verksamheten mer inriktad på barns 

lärande. För att uppfylla detta behöver studenter i förskollärarutbildningen, enligt Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2010), särskild utbildning i förskoledidaktik, vilket också 

framkommer ett behov av i min studie. När informanterna talar om målen i den reviderade 

läroplanen är det framförallt naturvetenskap och teknik som nämns och jag kan urskilja en 

osäkerhet i hur de ska ta sig an dessa ämnen på barnens nivå. Enligt mig borde en satsning på 

kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik, på en förskoledidaktisk nivå, göras för 

alla som arbetar inom förskolan. Om detta endast skulle ske inom förskolelyftets regi är det 

ändå bara de mest intresserade som skulle ta del av utbildningen och enligt min egen 

erfarenhet skulle de som känner sig osäkra (och som kanske bäst behöver den) inte söka den 

kursen.  

I de reviderade målen i läroplanen (Lpfö98, rev.10) har det blivit ett ökat fokus på barns 

lärande, samtidigt som även leken fått mer utrymme. Det finns ofta en dikotomi mellan dessa 

begrepp enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2006), vilket även syns i min studie. 

Däremot anar jag att de informanter som anger leken som den viktigaste sysselsättningen 

implicit uttrycker lärandeaspekten. Även om en del informanter ser leken som den allra 

viktigaste aktiviteten för barnen, kan jag genom deras svar uttyda en syn på att barnen genom 

leken lär sig, till exempel social kompetens. Begreppen lek/lärande borde, enligt mig, vara 

utmärkta för pedagogerna att reflektera omkring.  

Förskollärarnas uppdrag att reflektera över verksamheten relaterar jag till professionalitets-

begreppet.  Ett professionellt yrke innebär, enligt Colnerud & Granström (2002), bland annat 

att yrket innehar ett yrkesspråk. Genom reflektion över den gemensamma yrkespraktiken 

anser jag att förskolläraryrket är professionellt ur den aspekten, det är endast tiden till det 

vilket jag diskuterat tidigare, som behöver tillföras. Yrkesetik är ett annat kriterium för ett 

professionellt yrke (Colnerud & Granström, 2002) och det har informanterna i föreliggande 

studie talat mycket unisont om. Genom egen yrkeserfarenhet och de svar jag fått i 

undersökningen, syns ett tydligt mönster på förskollärarnas starka etiska hållning gentemot 

barn, föräldrar och kollegor, vilket speglar professionalitet i yrket. 

Förskollärarna i min studie har inte sett på professionalitet enligt de traditionella normer som 

Colnerud & Granlund (2002) beskriver. Jag har kunnat urskilja implicita uttalanden om 

yrkesspråk och yrkesetik, men för övrigt tangerar informanternas svar angående 
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professionalitet i yrket det som Forslund & Jacobsen (2010) benämner som personlig 

yrkesprofil. Detta innebär att varje pedagog möter det enskilda barnet/barngruppen på ett 

personligt sätt och barnen får till sig olika metoder/förfaringssätt och tekniker som ger 

potential till progression, såväl hos det enskilda barnet som hos barngruppen. Också enligt 

min åsikt kan ett sådant förhållningssätt ses som professionaliserande för yrket. 

Den professionaliseringsprocess av yrket som inletts genom införandet av legitimationen ses, 

enligt min tolkning av informanternas svar i föreliggande studie, med skepticism. 

Förskollärarna känner sig osäkra över vad som menas med legitimationen och vad den 

kommer att leda till. Att statusen skulle öka med införandet av legitimationen tror inte 

informanterna i studien, det som däremot utkristalliserar sig i svaren är stolthet över sin 

utbildning och sitt yrke. Min åsikt är att det är denna yrkesstolthet som faktiskt kan höja 

statusen i yrket! 

I inledningen av föreliggande studie beskriver jag hur mångbottnat och komplext 

förskolläraryrket är och detta har informanterna i min studie tydliggjort. Enligt mig är det 

fantastiskt att höra förskollärarnas ambitioner för att, trots de hinder som föreligger, försöka 

uppfylla det pedagogiska uppdraget enligt läroplanen (Lpfö98, rev.10).  Som avslutning 

hänvisar jag till ett citat från psykoanalytikern Anna Freud (1895-1982) vilket enligt mig 

speglar förskolläraryrkets komplexitet och betydelse både förr och nu! 

Småbarnsuppfostrare har ett av de svåraste och mest konfliktfyllda, men också för framtiden 
mest betydelsefulla arbete på sin lott.  
(Anna Freud, 1932, i Riddersporre & Persson, 2010, sid. 24) 

8.2 Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom den reviderade läroplanen nyligen trätt i kraft skulle denna undersökning kunna 

rekonstrueras om ett par år för att se om resultatet förändrats.  

Det skulle vara intressant att forska om och i så fall hur, relationen mellan förskollärare och 

barnskötare förändrats genom det pedagogiska ansvaret som nu enligt läroplanen (Lpfö98, 

rev.10) vilar på förskollärarna. 

Hur gick det med legitimationen? Vart ledde införandet av den? Blev det höjda löner? Fler 

sökande till utbildningen? Fler behöriga förskollärare? Det här är också spörsmål som skulle 

vara intressanta forskningsfrågor om ett antal år. 
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BILAGA 1 

Kolsebro  mars 2012 

Hej! 

Jag studerar sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot förskola och 
förskoleklass och det är nu dags för mitt examensarbete som ska skrivas på 
avancerad nivå. Min forskning kommer att utgå från hur förskollärare ser på det 
pedagogiska uppdraget, både utifrån den reviderade läroplanen och den 
professionaliseringsprocess som pågår inom yrket. För att samla in 
forskningsmaterial kommer jag att intervjua ett antal förskollärare och dessa 
intervjuer kommer jag att sammanställa, analysera och sedan presentera i form 
av en uppsats. 

 

Jag hoppas att du vill delta i min studie genom att jag får intervjua dig så att jag 
får tillräckligt material för att genomföra den. I studien kommer jag att använda 
mig av de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet (www.vr.se) förespråkar 
för vetenskaplig forskning. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och att 
du när som helst kan avbryta din medverkan i studien. Hela uppsatsen kommer 
att vara avidentifierad, vilket betyder att ditt namn kommer att vara fingerat 
liksom även förskola och ort där studien genomförts. Jag beräknar att intervjun 
kommer att ta 30-40 minuter och jag kommer att spela in den för att sedan 
transkribera den. De uppgifter jag samlar in i studien kommer endast att 
användas i denna undersökning och det inspelade materialet kommer att förvaras 
på ett säkert sätt så ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. När min 
uppsats är klar kommer den att vara en offentlig handling som finns disponibel 
på Campus Norrköpings bibliotek. 

 

Du kan höra av dig till mig eller min handledare om du har frågor eller 
funderingar.  

Vänliga hälsningar 

Ulla Karlsson tel. XXX-XXXXXXX                             XXXXXXXXXXXXX  

Handledare: Kristina Hellberg              

 

 

http://www.vr.se/
mailto:ullka970@student.liu.se
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

I samband med att den reviderade läroplanen för förskolan trädde i kraft förtydligades vissa 
av målen, framförallt de som rör matematik och naturvetenskap och teknik. Ett helt nytt 
avsnitt gällande uppföljning, utvärdering och utveckling hade lagts till. Dessutom fick 
förskollärarna ett förstärkt uppdrag att leda den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

Inledande frågor 

 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 
 Har du gått någon högre vidareutbildning sedan dess, till exempel tagit 

högskolepoäng? 
 Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Generella frågor utifrån syftet med studien 

 Vad anser du är den viktigaste uppgiften i ditt dagliga arbete som 
förskollärare? 
Stödord: Möjligheter? Hinder? Begrepp som omsorg, social utveckling, lek, lärande? 

 Vilken betydelse har läroplanen för dig i ditt arbete? 
 

 Hur uppfattar du begreppet professionalitet? 
Stödord: Vetenskaplig kunskap, etik, yrkesspråk, status, autonomi 

 På vilket sätt anser du att du är professionell i ditt yrke som förskollärare? 
 

 Frågor gällande den reviderade läroplanen och professionalisering av yrket 

 På vilket sätt upplever du att din uppfattning om det pedagogiska 
uppdraget förändrats genom att läroplanen reviderats? 
Stödord: Inom vilka områden? Social kompetens, läs- och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap, 
pedagogisk dokumentation, förskollärares ansvar 

 Hur ser du på din egen kompetens i förhållande till den reviderade 
läroplanen? Vilken sorts kunskap anser du viktigast i arbetet med barnen? 
Stödord: Pedagogik, didaktik, ämneskunskaper, tyst/abstrakt kunskap, samarbetsförmåga, förmåga att 
skapa nära relationer 

 Hur ser du på din egen kompetens i förhållande till professionalisering av 
yrket? 
Stödord: Vetenskaplig grund, yrkesspråk, etik 

 Hur tänker du omkring legitimation inom förskolläraryrket? 
Stödord: Status, löner, fler som vill utbilda sig till yrket 

 


