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Sammanfattning 

Förskollärarlegitimationen infördes 2011 i ett led att stärka kvalitén i förskolan och förskollärarnas 

profession. Idag lämnar nästan var fjärde lärarstudent utbildningen innan examen.  

Detta arbete har genomförts som en intervjustudie med 4 studenter från första terminen vid ett av 

Sveriges förskollärarprogram samt en verksam förskollärare. Studenterna har haft varierande 

arbetslivserfarenhet och den verksamma förskolläraren hade arbetat i 3 år. Syftet med denna 

intervjustudie har varit att undersöka hur ett urval av blivande förskollärare och en verksam 

förskollärare ser på mångfald i lärarkåren utifrån tre frågeställningar. Vem kan lära sig bli 

förskollärare? Hur ser förstaårsstudenter och förskollärare på sina arbetsuppgifter? Hur ser första 

årsstudenter och förskollärare på mångfald i lärarkåren? Vilka spänningar och motsättningar finns?  

Resultatet visar att varken förskolläraren eller studenterna i studien är benägna att göra skillnad 

mellan barnskötare och förskollärare i verksamheten. På samma sätt är deltagarna i studien starkt 

positiva till en ökad mångfald bland förskollärare inte minst kring kollegor med funktionsvariationer. 

och menar i gemensam anda att alla kan bli förskollärare men alla bör inte bli det. 

Detta arbete är ett nedslag ibland första terminsstudenters och en verksam förskollärares tankar kring 

en mångfald inom ramen för förskollärare, förskollärares arbetsuppgifter och vem som kan bli 

förskollärare. 

 

Nyckelord:  Förskollärarstudenter, Förskollärare, Profession, Funktionsvariation. 
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1. Inledning 

De erfarenheter jag samlat på mig under min utbildning och den bakgrund jag har med en CP-skada 

har fått mig fundera på vem som blir lärare och varför. Jag har många gånger fått frågan om det 

verkligen är lämpligt att jag ska bli pedagog och förskollärare. Jag förstår inte frågan, för hur ska 

man kunna veta det under pågående utbildning? I skrivande stund revideras förskolans läroplan för 

förskolan för tredje gången och får sin fjärde upplaga sedan den tillkom 1998. Därför är 

förskollärarollen under ständig utveckling. En förskollärares yrkesroll kommer således att förändras. 

Rollen som förskollärare ställer utan tvekan höga kompetenskrav på personen som uppbär 

positionen. Men huruvida någon är lämplig torde omdömen, betyg och examensbevis styrka efter 

utbildningen.  

Hur ser blivande förskollärare på sin yrkesroll? När jag fått frågan om jag verkligen ska bli 

förskollärare, om jag är lämplig att utöva min tänkta profession, har jag upplevt en känsla av misstro 

till min förmåga. Känslan av att vara en svagare lärare. Jag har andra förutsättningar men tror på min 

förmåga. 

 

Avslutningsvis frågan om mångfald och inkludering och profession har tagits upp i otaliga studier 

de senaste decennierna. Men perspektivet rörande arbetsfördelning, inkludering och mångfald 

mellan kollegorna inom ramen för förskolan, har tillsynes hamnat i skymundan till förmån för studier 

om inkludering av det enskilda barnet eller eleven. 

Lärarperspektivet i frågan är väsentligt och således också de blivande förskollärarnas tankar kring 

frågorna. 
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2. Bakgrund 

Förskollärarbristen är katastrofal kan man läsa om vart annat i svenska dagstidningar.   

”Många lärarstudenter hoppar av utbildningen. Nästan var fjärde student slutar innan examen, 

visar en ny undersökning /…/ Störst är avhoppen bland manliga studenter” (Bengtsson, SvD 

19 april 2016). (hämtad 10/10-2017) 

Samtidigt som andelen barn i förskolan ökat har andelen förvärvsarbetare med förskollärarexamen 

inom förskolan minskat från 42,5% 2014 till 39,3% 2016 sett över hela riket. Samtidigt har det 

totala personal antalet ökat med 7000 personer under samma period (Skolverket, 2016, s.29).  

Förskollärarprogrammet har sedan det renodlades 2011 haft svårt att rekrytera högpresterande 

elever. I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) analys från januari 2017 ser man att andelen antagna 

nybörjarstudenter med ett högre betygsvärde än 17 endast uppgick till 6% av de antagna (UKÄ 

2017, s.6). I en annan analys av UKÄ framgår att den förmodade avhoppsfrekvensen hos 

nybörjarstudenter är 16% och ytterligare 7% är osäkra avhopp (UKÄ, 2016, s. 6). Siffrorna berör 

terminerna 2012–2015. I samma analys ser man att män hoppar av förskollärarprogrammet i 

mycket högre utsträckning än kvinnor, 39% av de antagna männen är antingen säkra eller osäkra 

avhopp, kvinnornas siffror är motsvarandes 22% (UKÄ 2016, s. 12). 

Förskolan som begrepp kom till efter barnstugeutredningen 1968 vilken var klar 1972 efter vilken 

begreppet förskola myntades som samlingsnamn för verksamheten.   I SoU 2008:109 kan man läsa 

att andelen barn i förskolan ökat stadig från 10% av alla barn 1975 i det som då kallades daghem 

till 79% 2006 (SOU, 2008: 109, s. 228). Denna ökning har hållit i sig i stort med endast en liten 

dipp 2013–2014. Vid den senaste uträkningen 2016 var över 500,000 barn inskrivna i förskolan, 

detta motsvarar 84% av alla barn i åldern 1–5 år (Skolverket, 2017 tabell 2a-2b). Bim Riddersporre 

och Sven Person tar upp samma statistik (Riddersporre & Persson, 2017, s. 30). De menar också att 

det finns en differentiering mellan formuleringsarenan och det partiska utförandet inom svensk 

förskola idag. De tar stöd av Tallberg Broman och säger att förskolepersonalen fortfarande ser 

välmående och omsorg som sin primära uppgift (Riddersporre & Persson, 2017, s. 33–34). Sedan 

1996 och den första läroplanen för förskolan 1998, återfinns nu ansvaret för förskolan under 

utbildningsdepartementet. I förslaget till förskolans läroplan, Att erövra världen (SOU 1997:157) 

framgår att ett av huvudmålen var en likvärdig förskola över hela landet. En förskola vilken gav 

alla barn samma möjligheter till utveckling och lärande (SOU 1997:157). 

Rollen som förskollärare och lärare har förändrats betydligt, i Statens offentliga utredning (SOU 

2008:109) kan man läsa om ett antal förmågor vilka en lärare ska besitta för att kunna lära någon 

annan något. Dessa beskrivs som pedagogisk kompetens och innefattar planering, genomförande 

utvärdering, bemötande, kommunikation strukturerande av undervisning, skapa intresse öppna för 

elevens egna utforskande samt inte minst egen förnyelse (SoU 1999:63, s.  290–294). Rapportens 

inriktning kopplas till lärarna på lärarutbildningen men Lärarkompetensen kan anses vara den 

samma trots att innehållet mellan lärarkårerna skiljer sig åt. Mot denna bakgrund syftar detta arbete 

till att ta reda på vem nybörjarstudenten på förskollärarprogrammen är och hur de se på sin 

yrkesroll.  
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2,1 Styrdokumenten 

I dag krävs en Förskollärarlegitimation för att få arbeta som förskollärare i svensk förskola 

(2010:800, kap2, §13). Den legitimationen erhålls efter 3,5 års högskolestudier. Idag krävs 

legitimationen för att få en tillsvidareanställning (Skolverket,2016). Kravet på legitimation för lärare 

och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med legitimation är att öka kvaliteten i svenska 

skolan samt höja statusen på yrkena.  

 

I den senaste upplagan av läroplanen har förskollärarens ansvar tydliggjort i 26 punkter vilka alla 

beskriver förskollärarens ansvar rörande barnens inlärningsprocess, dokumentation, utvärdering 

och utveckling samt uppföljning av verksamheten (Lpfö98/2016). På samma sätt är det tydliggjort 

vad arbetslaget respektive förskolechef har för åtaganden gentemot förskolan. 

Trots det tydliga ansvaret i läroplanen nämns ordet förskollärare endast 9 gånger i läroplanen. 

Skolverket är tydlig med att skollagen och förskolans läroplan i dagsläget innehåller begränsad 

information om vad undervisning i förskolan innebär. Att förskollärarna har ett särskilt ansvar för 

undervisningen framgår dock tydligt menar skolverket (Skolverket, 2017 s.43). Vidare tydliggör 

skollagen att undervisning som sker i förskolan ska bedrivas av behörig förskollärare till lika är det 

den legitimerade förskolläraren som har ansvaret för undervisningen och verksamheten (Skollag 

2010:800 kap 2 §13 och §15).  

Läroplanen för förskolan slår vidare fast att förskolan har en stor roll och ansvar för att förmedla 

kunskap till barnen om de mänskliga rättigheterna, solidaritet och individens okränkbarhet. Vidare 

är det all förskolepersonal som har ansvar för detta (Lpfö98/2016, s.4). 

 

De sju diskrimineringsgrunderna är;  

1. Kön 

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 

3. Etnisk tillhörighet 

4. Religion eller annan trosuppfattning 

5. Funktionsnedsättning 

6. Sexuell läggning  

7. Ålder. 
(http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/) hämtad (2017-11-15) 

 

 

Diskrimineringslagen definierar diskriminering i sex stycken punkter; direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och att instruera någon att 

diskriminera enligt övriga punkter (Diskrimineringslagen 2008:567, kap1, §4). 

 

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet hindrar inte 

”särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, 

egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och 

avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå 

syftet,” (2008:567, kap2, §2). 

Här öppnar Diskrimineringslagen tydligt för att det finns krav inom vissa yrken och arbetsuppgifter 

som om de inte kan kompenseras i någon form ger skäl att särbehandla, avråda eller välja bort 

arbetskraft vilken har särskilda förutsättningar. Det blir då tydligt att lagen indirekt öppnar för 

http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
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frågeställningen vem kan lära sig bli förskollärare.  Till detta bör dock tilläggas att skrivelsen i i FN:s 

deklaration över mänskliga rättigheter ser utbildning som en mänskligrättighet och rätten att själv 

välja utbildning ligger hos den enskilda individen utifrån dennes förmåga. Lika fullt bär individen 

rätten att arbeta och själv välja sin sysselsättning (Regeringskansliet 1948, Allmän förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, artikel 23.1 & artikel 26.1, 26.2). Denna rätt att välja inriktning på både 

studier och arbete och därigenom sätta egna mål ska inte på något sätt förknippas med en förbehållen 

rätt att bli godkänd eller i slutändan vara kvalificerad för en specifik profession.  
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3. Syfte och frågeformulering 

Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur ett urval av blivande förskollärare och en 

verksam förskollärare ser på mångfald i lärarkåren. 

 

 

3,1 Frågeställningar 

• Hur ser förstaårsstudenter och förskollärare på vem som kan lära sig bli förskollärare? 

• Hur ser förstaårsstudenter och förskollärare på sina arbetsuppgifter? 

• Hur ser förstaårsstudenter och förskollärare på mångfald i lärarkåren? Vilka spänningar och 

motsättningar finns? 
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4. Tidigare forskning 

lLärarkåren har bland annat studerats av Anneli Frelin, i sin avhandling teachers´ Relational 

practices and Frofessionality.  Hon visar att man kan se en rad mönster i läraryrkets komplexitet, 

hon väljer att kalla dem för innehållskomplexitet, medelkomplexitet och systemkomplexitet. Med 

stöd av forskningen hävdar Frelin i sin avhandling att läraryrket är att se som ett Interpersonellt yrke 

vilket ställer krav på både rationell förmåga samtidigt som denne är representant för en större 

arbetsgivares intressen och målsättningar (Frelin, 2010 s. 202) 

Ivor F Goodson tar upp bland annat ett par exempel på hur lärarens bakgrund spelar in. Han menar 

att förebilderna till stor del skapar framtidens lärare, på samma sätt är det påverkar erfarenheter och 

bakgrunder den praktik man som lärare avser att forma (1996, s.28-29). 

Goodson (2005) menar att det är omöjligt att utelämna den relationella frågan i arbetet med att 

kartlägga en bra lärare (2005, s.24). Kontexten kan helt enkelt inte utelämnas till förmån för 

kvantitativa data. En tanke som delas av bland annat Hebson, Earnshaw och Marchington, (2007) 

vilka belyser att det i dagens skolväsende finns en konsensus rörande värdeminskningen av det 

emotionella arbete en lärare utför (2007, s.679). 

Hargreave (1998) presenterar en tanke om en god lärare som en individ vilken inte fungerar likt 

en maskin utan individen har en nära koppling till känslorna i sitt klassrum, en god lärare skapar 

glädje, utmaningar och kreativitet (Hargreave.1998, s. 835 & 850). Denna tanke lutar han mot Fried 

(1995) vilken också belyser att en god lärare ska vara engagerad inte bara i lärandet utan också i sina 

studenter (Hargreave,1998, s.835). 

R. Connell menar att de personliga egenskaperna och känslorna för lärarprofessionen i största 

avseende kan anses vara en självskattning av den enskilde, men dessa egenskaper och stöttande 

person inte alltid lever upp till de kvantitativa krav vilka skolväsendet förespråkar. 

Connel menar i sin slutsats att det inte behövs en bild av en god lärare utan flera goda bilder 

(Connell, 2009 s.226). Relationen mellan egna värderingar och handlande i klassrummet har 

studerats av bland annat Woolfson (2007). Den studien påvisade ett samband mellan beteende och 

egna värderingar, spelar en betydande roll för handlandet i en lärsituation (2007, s.299). 

Nurit Dvir (2015) frågar sig hur lärarstudenter med egna diagnoser ser på sin professionella 

identitet. Detta kopplar Nurit till att undervisa barn med olika funktionsvariationer. Samtliga 

informanter i studien har fysiska funktionsvariationer. Studien uppvisar en tydlig bild av 

informanternas personliga resa från exkludering till en vändpunkt vilken dessa individer omformade 

synen på sig själva (2015, s.61). Alla tre deltagarnas primära anledning att bli lärare kan i studien 

anses vara informanternas känsla av meningsskapande. Studien påvisar också att det ingår i en lärares 

ansvar och professionalism att skapa minsta möjliga motsättningar för en inkluderande skola, samt 

ett ökat behov av lärare med egna diagnoser (2015, s.62-64).  

 

4.1 Forskning om specialpedagogik och mångfald i förskola & skolan 

Diskussionen kring en inkluderande skola och forskningen om det samma har de senaste decennierna 

tagit fart inte bara i Sverige. Stora delar av denna forskning inriktar sig på hur man inkluderar barn 

med svårigheter och vilka motsättningar som finns.  

I en utvärderingsstudie av åtta skolor i USA genomfördes en självskattning av lärare förmågor inom 

områdena informationsanpassning, läroplansmodifieringar och klassrumskontroll (Idol, 2006, s.81 

& 85). Denna studie kommer fram till att lärarna anser sig ha hög förmåga till egen anpassning till 

studenters olika förutsättningar men samtidigt anser de sig sakna betydande kompetens,  

Sammas studie visar en betydande enighet rörande inkludering i skolan (Idol, 2006, s.83-84). lärarna 

ser det som en betydande del i skolväsendet. 

I motsatts till denna studie visar Anke de Boera, Sip Jan Pijlb och Alexander Minnaertas kartläggning 

av 26 studier att attityden rörande inkludering i skolan kan ses som neutral eller rentav negativ från 

många lärare (2011, s. 340 - 342). En aspekt som denna kartläggning identifierar är den att lärare 

med mindre erfarenhet visade avsevärt mer positiv attityd till en mer inkluderad skola (2011, s344). 

Nelly Tournaki and W. Ellery Samuels (2016) undersökte om attityder rörande inkludering 

förändrades hos studenter under pågående utbildning. Deras resultat visar att de som går en generell 
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utbildning har en mer negativ hållning gentemot inkludering, generellt. Men den ökar vid kurserna 

kopplade till inkludering. (2016, s.390). 

För vidare information om variablerna kring lärares syn på inkludering kan man läsa Parasuram 

(2006) vars resultat visar att den enskilt största variabeln som påverkar lärarnas tankar om 

inkludering är tidigare möten med funktonsvariationer (Perasurman, 2006, s.231). Denna tanke 

styrks av Woodcock (2013) vilken menar att lärarnas vilja och tro till sin förmåga att ta emot 

studenter med varierande diagnoser i stort handlar om deras egna livserfarenheter (Woodcock 2013, 

s.16) 

Med den specialpedagogiska bakgrundsteorin har Nilholm m,fl. (2017) genomfört en studie 

vilken identifierat 7 olika arbetsuppgifter hos svenska specialpedagoger. Arbetsuppgifterna 

identifierades till från undervisning, sociala relationer, bedömning, delgivning av information samt 

uppföljning,  skolutveckling och kompetensutveckling. Slående för studien är att då intressenterna 

har samma titel skiljer sig deras arbetsfördelning kraftigt åt bland dessa sju punkter (klang m.fl,2017, 

s. 397 och 401). 

I en tidigare studie visar Nilholm (2015) att specialpedagoger i Sverige anser att skolans primära 

uppgift är att bidra till ett rättvist och jämställt samhälle, vidare visar studien att specialpedagogerna 

och speciallärarna i Sverige, oftast tog en relationell ståndpunkt rörande elevers prestationer i skolan 

Nilholm 2015, s,294). Denna tanke att problematiken som återfinns i undervisningen finns i 

strukturer och inte i individen återspeglar Nilholms dilemmaperspektiv. 

Sammanfattningsvis: Studierna indikerar att det finns ett flertal aspekter vilka lägger grunden för 

en positiv syn på inkludering tilllika bilden av en profession.; egna erfarenheter, ideologiska tankar, 

och kunskap om diagnoser inte minst. Diagnostik och inkludering i förhållande till barnen i förskolan 

och skolan har det forskats flitigt om. Trots detta återfinns väldigt få om knappt några studier vilka 

utgår ifrån och ställer frågor kring lärare med någon form av funktionsvariation.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna studie vilar på en specialpedagogisk grundteori och tanken på att den specialpedagogik som 

ämnats att stötta barn i behov av stöd också kan hjälpa en lärare i behov av stöd i sitt arbete. I 

bakgrunden till detta arbete presenterades ett dilemma nämligen allas rätt till utbildningen efter sen 

förmåga kontra möjligheten att utföra arbetet. Förmågan att vara lärare kan beskrivas olika beroende 

på vilken utgångspunkt man har. 

Nilholm (2005) presenterar i sin artikel Specialpedagogik Vilka är de grundläggande perspektiven? 

två perspektiv det traditionella även kallat individualistiska perspektivet och det alternativa 

perspektivet, i huvudsak handlar dessa perspektiv om var eventuellt brister och svårigheter återfinns 

samt var och hur problemen som följer kan lösas. Det traditionella perspektivet utgår närmast 

uteslutande från psykologin och har som huvudmål att kompensera neutralisera eller 

funktionalisterna individens svårigheter och begränsningar.  

Haug (1998) åberopar social rättvisa för alla individer oavsett förutsättningar att genomgå en 

anpassad utbildning ämnad för de med diagnostiserade särskilda förutsättningar, denna med målet 

att nå en normal fungerande vardag och liv. Begreppet social rättvisa särskiljer sig från övriga 

forskares utgångs punkter. Men det är ändå tydligt att Haug lutar sig mot ett traditionellt perspektiv 

i den mening att bristerna återfinns hos individen. (Haug, 1998, s.15). 

Nilholm skriver vidare att det traditionella perspektivet ofta tar i anspråk den positiva attityden inom 

specialpedagogik att hitta rätt lösning på just denna gruppens problem, en metod som då ställer ökade 

krav på kompetens och expertkunskap inom ramen för de avvikande (Nilholm, 2005, s.126). 

Det andra perspektivet Nilholm presenterar är det alternativa perspektivet, vilket utgår från en mer 

social ide om att problematiken hos individen finns i miljöns direkta konstruktion (Nilholm,2005). 

Nilholm presenterar vidare med utgångspunkt ur andra forskare (Ainscow 199;, Clark m.fl. 1998; 

Emanuelsson 2001; Skrtic 1991,1995) att det alternativa perspektivet kan beskrivas som en social 

konstruktion. Nilholm menar därigenom att det finns en vedertagen överenskommelse rörande de två 

perspektivens olika teoretiska positionering (Nilholm, 2005, s.127). 

 

Nilholm menar att det behöver finnas ett nytt perspektiv och presenterar övriga författares 

beskrivningar (däribland Clark mfl, 1998; Dyson & Millard) som lyfter dilemmat och de 

målkonflikter som kan uppstå i ett utbildningssystem ämnat att vara likvärdigt men samtidigt möta 

individens olikheter(Nilholm,2005). 

Ett av dessa dilemman som Nilholm lyfter fram med stöd av andra forskare är det ideologiska 

dilemmat, Nilholm beskriver det som kampen mellan expertis och jämställdhet eller demokrati 

kontra auktoritet (Nilholm,2005, s. 132)  

Nilholm förespråkar också en skiljelinje i forskningen om specialpedagogik, och menar att det finns 

två skilda forskningsobjekt; samtalet om specialpedagogik och praktiken inom ramen för densamma 

(Nilholm, 2003). 

5.1 Teoretiska begrepp  

 

Kunskap menar Enkvist (1993), som tar stöd av Polayis begrepp ”Personlig kunskap”, är en 

konstruktion av minnen och erfarenheter, således handlar kunskap om en förmåga att fläta samman 

känslor, upplevelser och intressen till någonting användbart och begripligt (Enkvist, 1993, s.63). 

Vidare menar Enkvist att känslorna en individ har i samband med en lärsituation är av enorm 

betydelse, och belyser sambandet mellan handling och sinnesupplevelse som något betydelsefullt, 

en lärare ska därför inte anses som barnslig för att använda redskap som triggar minnen hos barn 

eller studenter (Enkvist 1993, s.102).  Enkvists tanke om att man som lärare kan använda redskap 

vilka genererar minnen och erfarenheter hos en elev eller student, kan ses som ett didaktiskt val, 

”varför” just det redskapet. Didaktik kan se som ett ramverk för hur en lärare väljer att planera 

strukturera och välja innan och under sin undervisning. Didaktik är en av hörnstenarna i processen 

att bygga upp en lärsituation Frelin beskriver det som lärarens valmöjligheter villkor och processer 

(Frelin, 2010, s. 200).  
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 Hopmann (2007) kallar didaktiken för det mest centrala i europeiska klassrum. (Hopmann, 2007, 

s.109). Samtidigt menar han att tyska didaktikens teoretiska utgångspunkt gör det omöjligt att veta 

säkert vad en individ lär sig. En lärare kan bara skapa förutsättningar för lärande men inte vara säker 

på exakt vad som stannar hos individen (Hopmann, 2007, s.115). Därför blir professionalismen av 

betydelse bland lärare. Professionalism menar Anneli Frelin (2010) i sammanfattningen till sin 

avhandling är inte en medfödd egenskap hos läraren utan förmågan att välja och utföra en handling 

i enlighet med undervisningens syfte (Frelin, 2010, s. 199). Vidare utvecklar hon sitt resonemang 

och menar att en handling endast kan bedömas vara professionell i efterhand, det vill säga efter det 

att situationen ägt rum och handlingen utförts (Ibid, s199). 

Profession är ett begrepp som nu används flitigt runt förskollärarna. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér beskriver profession som en gemensam hållning till sin yrkesroll och de etiska kraven som 

följer vidare beskriver de professionen som rörlig och ofixerad, något som kan och kommer ändras 

över tid (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s.12 & 21).  Engdahl och Ärlemalm-Hagsér beskriver 

vidare att de som utgör kvalitet i förskolan i huvudsak är den samlade kompetensen, utbildningen 

och engagemanget från förskollärarkåren. (2015, s.224 &238). 

Teorin bakom kvalitet i sin tur är uppdelad i två delar en kvantitativ i vilken allt kan sägas vara 

mätbart med förbestämda variabler och en kritisk teori vilket ser kvalitet som en subjektiv bedömning 

av kontext och sammanhang (2015, s.226). 

Till dessa begrepp om profession, didaktik, kunskap och erfarenhet bör också nämnas Enkvists 

(1993) sociala aspekt på lärarrollen där hon belyser läraren som förebild. En trygg person vilken kan 

visa på alternativa vägar att möta med och motgång, Enkvist beskriver detta i termer av att läraren 

personifierar utbildningens ide om personlig utveckling (Enkvist 1993, s.15). 

Engdahl, Ärlemalm-Hagsér stöder denna tanke om förebilder och beskriver att allt vi gör och inte 

gör påverkar barnen i förskolan. De tar stöd ur ett samtal från förskolan vilken inte kunde enas om 

man ”försöker” vara eller faktiskt ”är” en bra förebild för barnen, alla har ju dåliga dagar. (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér, 2015, s.241). 

Oavsett var en svårighet återfinns faller det således på läraren att hitta en didaktisk struktur med 

hjälp av sina erfarenheter sin kunskap och kollegor för att kunna om inte lösa problemet så ändå 

kringgå det för att åstadkomma en lärsituation. Oavsett om svårigheterna finns i miljön, eleven eller 

läraren själv. 

  



 

12 

6. Metod 

6.1 Urval 

Denna studie bygger på 5 stycken samtalsintervjuer. 4 intervjuer har skett med studenter som gått 

sin första termin inom 1 av Sveriges förskollärarprogam och en intervju har genomförts med en 

verksam förskollärare. Samtliga studenter hade arbetslivserfarenhet. Några inom skola och förskola 

upp till sju månader. En av studenterna hade avlagt kandidatexamen i biologi. Förskolläraren ifråga 

hade vid intervjutillfället varit verksam i tre år. 

Ett informationsbrev (se bilaga 2) har dikterats och skickats ut till studenterna. I brevet efterfrågas 

studenternas deltagande. Universitetet självt var behjälpligt med distribution. Efter lågt antal svar 

från studenter planerades det in en direkt träff med ett antal seminariegrupper för att presentera 

arbetets syfte och mål och etiska förutsättningar. Inte heller detta ledde till ett ökat antal medverkande 

då deltagande vid seminarium nekades. För att nå studenter tillämpades då sociala medier. Brev samt 

presentation skickades till medieplattformar. Här nådde informationen 103 studenter var på 7 visade 

intresse för deltagande. De tre studenter som inte deltog valde bort deltagande till följd av pressat 

studieschema. för att få in ytterligare en vinkel i arbetet tillfrågades ett antal förskollärare med hjälp 

av snöbollseffekten varpå en intervju bokades in och genomfördes. 

6,2 Datainsamlingsmetod  

Valet av en kvalitativ metod grundar sig på studiens avsikt att få syn på studenters olika tankar och 

uppfattningar rörande deras framtida yrkesroll och mångfalden i lärarkåren. Esaiasson (2012) skriver 

att kvalitativa intervjuer är en använd bar metod då man vill ta reda på hur informanter subjektivt ser 

på sin omvärld (Esaiasson,2012, s.285-86). 

Samtalsintervjuerna kretsade kring 3 förutbestämda teman vem kan bli förskollärare, hur de ser på 

en förskollärares arbetsuppgifter samt hur de såg på mångfald  i lärarkåren. 

6,3 Procedur 

Intervjuerna bokades in och genomfördes under två arbetsveckor. Intervjuerna genomfördes enskilt 

med var och en av informanterna i för dem välbekanta lokaler på universitetet vilken de studerade 

på. Två intervjuer skedde under samma dag. Intervjun med den verksamma förskolläraren 

genomfördes på ett fik på stadens centralstation. 

Intervjuerna har skett i samtal kring förutbestämda frågor (se intervjuguide bilaga 1) En guide för 

hur intervjun skulle gå till skickades till studenterna och förskolläraren i före väg för ökad reflektions 

möjlighet. Intervjutiden har varierat mellan 30-57 minuter.   

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning via mobiltelefon av märket Iphone SE, med 

appen röstmemon en förinstallerad funktion i denna modell av mobiltelefon. Intervjupersonen 

genomförde samtliga intervjuer med studenterna sittandes i rullstol. 

Vid intervjutillfället med förskolläraren var inte detta möjligt. 

6.4 Databearbetning 

Transkriptionen har skett genom stöd av en extern person. Denna person har skrivit under sekretess 

och samtliga intervjupersoner har informerats om situationen.  

Insamlade rådata har bearbetats för att identifiera gemensamma teman i intervjupersonernas svar 

bearbetningen och analys genomfördes när all rådata var insamlad. 
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6.4 Etiska överväganden. 

Samtliga personer som intervjuats har muntligen fått kännedom om de forskningsetiska principerna 

framtagna av Vetenskapsrådet. Dessa är konfidentialitetkravet, informationskravet, samtyckeskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kring dessa principer presenterar de och redogör för 

grundreglerna samt ett antal olika sätt att uppfylla dem. 

 

Inför och under denna studie har dessa principer behandlats och på följande sätt har studien valt att 

möta dem. Informanterna har innan intervju påbörjades enlighet med principerna fått en tydlig 

individuell redogörelse för vad deras roll i studien innebär så väl som studiens syfte. I detta fall har 

det handlat om att de kommer intervjuas och deras svar kommer vara en del av ett självständigt arbete 

ämnat att presenteras för opponering och vidare betygsbedömning, endast tre personer har tagit del 

av råmaterialet (dessa tre är skribenten av uppsatsen, handledaren, samt en extern person vilken 

tillhandahåller stöd för transkribering, denna tredje person har då denna är att se som extern 

undertecknat ett sekretessunderlag. Vidare har studenterna i enlighet med konfidentialitetskravet 

avlägsnat alla namn på intervjupersonerna eller där det funnits nödvändigt bytts ut, så även frågor 

om hemort eller andra känsliga uppgifter och intervjupersonerna kan få en kopia på det godkända 

arbetet. Detta i enlighet med forskningsetiska rådets (2002) rekommendation 1 rörande delgivandes 

av eventuella känsliga uppgifter ock tolkningar (Forskningsetiska rådet 2002, s.15) 

Vid samma samtal fick intervjupersonernas veta att de när som helst kan avbryta intervjun, och även 

avsäga sig deltagande i studien ända fram till dess arbetet är inlämnat för opponering. Ingen har 

önskat använda denna rätt varpå ingen intervjupersons information har plockats bort från studien. 

 

Sålunda anser sig denna studie leva upp till de forskningsetiska principerna, genom att deltagarna 

har informerats om syftet med studien. Tydligt informerats om rätten att avsäga sig deltagande var 

på all information från dem raderas. Deltagarnas personliga information har tagits bort så har även 

namn och hemort tagits bort eller förvrängts. Nyttjande kravet har följts då intervjupersonerna 

informerats om att studien endast kommer användas för opponering samt som underlag för 

betygsbedömning. Vidare har informanterna informerats om att studien senare kan komma att 

användas som exempel för andra studenter i liknande kurser. 
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7. Resultat 

Resultatet i denna studie har bearbetats i tre övergripande teman efter frågeställningarna kopplade 

till studiens syfte. A) kan alla bli förskollärare B) hur ser informanterna på arbetsuppgifterna C 

spänningar och motsättningar för en mångfald inom lärarkåren.  

 

7,1 Kan alla lära sig bli förskollärare? 

På frågan om alla kan bli förskollärare kan man se att studenternas svar implicit efter liknar varandra, 

nästan samtliga svarar ett ja på frågan för att sedan vid vidare dialog finna en rad kriterier för att 

utgöra en god och lämplig förskollärare. Student 1 utryckte det på följande sätt 

”Jag tror en bättre fråga är om man bör en än kan, jag tror inte alla bör bli förskollärare” 

Student 1 lyfter personlig erfarenhet som något vilket underlättar arbetet med barn: 

 

”det är skönt att jobba med barn eftersom, det krävs inte så mycket när man har redan erfarenhet. 

Eftersom jag vet hur ett barn fungerar och hur man hanterar, ja en situation, så att jag tror att det kommer 

att bli. ” 

 

 

studenterna återkommer alla till personliga egenskaper mer än pedagogiskt och yrkesmässigt 

kunnande för att beskriva vad som krävs för att bli förskollärare. 

”/../Ett plus om man är rolig/…/” 

Student 3 lyfter också personliga egenskaper 

/…/ jag tror att man behöver vara trygg och stabil och kunna, men kunna tycka om människor också, 

arbetskollegor dessutom och föräldrar.” 

 

 ”jag har tålamod med barn, och jag har tålamod att lära, tålamod att få barn att förstå/…/ 

 

Student 4 säger  

”Tålmodighet är nog det första som dyker upp i mitt huvud. För det, det är bra att vara tålmodigmodig 

för att dom är trots allt barn, och barn dom kan vara stökiga, dom kan vara bråkiga, dom an vara snoriga 

och alla möjliga saker, 

Student 4 fortsätter  

”Min största rädsla just nu är barn som inte lyssnar, barn som gör totalt motsats till vad man säger vilket 

man kanske får räkna lite med barn gjör det händer väll regelbundet, men, men det är lite, jag har svårt 

att hantera konflikter/…/ inte konflikter mellan barn utan, men när det uppstår konflikter mellan vuxen 

och barn” 

 

Denna iakttagelse eller förväntning kan anses tyda på att studenten ser den mängd relationer som en 

förskollärare har att förhålla sig till. De menar att den som vill bli förskollärare också är den som är 

lämpad för det  

 

För att bli en god förskollärare menar studenterna att förskolläraren måste kunna lyssna på barnen ta 

in deras perspektiv, vara närvarande och de är alla överens om att erfarenhet skapar förutsättningar 

för att bli en bättre förskollärare. Erfarenheten hjälper en förskollärare att identifiera nya lösningar.  

 

Den verksamma förskolläraren i studien ser sitt jobb som krävande men lyfter upp intresset och 

glädjen som huvudspåren för att man ska kunna bli förskollärare 
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”det viktigaste är ändå att man tycker att det är roligt och att man är beredd att ta jobbet för  det är ett 

tufft jobb emellan åt” 

 

Förskollärarens tankar vidgar dessa egenskaper något och lyfter ytterligare komplexiteten i yrket 

 

/…/man är ju utbildad pedagog men man ska ju samtidigt psykolog ibland till föräldrar och barn. Och 

sen ska ju allt praktiska runt om kring fungera. Vi fixar ju våra egna vikarier så det blir ju mycket, man 

skulle ju önska att det var mera pedagogiskt vi fick lägga tid på men det går ju annat som man känner 

går ut över barngruppen, även föräldrarna också”. 

Förskolläraren ser här de flertalet relationer en förskollärare måste förhålla sig till i sitt dagliga arbete 

och säger vidare 

/…/man måste ju vara positiv man kan ju inte bara se, man får inte bara leta problemen/…/ sen måste 

man kunna vara beredd att vara social prata med mycket människor/…/ och vara beredd, att vara lite 

nytänkande/…/ man kan inte stanna upp.” 

Förskolläraren lägger således också stor vikt vid social kompetens 

/…/ väldigt noga med att behålla barnperspektivet/…/ 

Förskolläraren känner här att för att vara förskollärare krävs att individen kan sätta barnen i första 

rummet. 

 

”Jag tror om man har viljan tror att vem som helst kan bli det, alltså  att man ska gilla människor och 

tycka om utvecklande arbetssätt absolut.” 

 

 

 

Slutsats:  

Studenterna och förskolläraren lutar sig alla mot sociala egenskaper för att beskriva den goda 

förskolläraren. de gemensamma nämnarna som urskiljs av studenterna är; intresset för barn, tålamod. 

Förmåga till kommunikation, Självbehärskning, konflikthantering. Det sistnämnda gör 

intressenterna gemensamt till något av de svåraste inom yrket. Bland annat intressent 1, 3 och 4 

menar att konflikter med barnen är lättare att hantera än mellan kollegor, kollega och förälder eller 

mellan barn och kollegor. Medans intressent 1 klart ser en svårighet i att hantera situationer där barn 

inte gör som de förväntas.  

 

 

De är alla eniga om att de som vill kan bli förskollärare. Eventuella fysiska problem kan lösas, något 

som starkt påminner om Nilholms beskrivning av det alternativa perspektivet (Nilholm, 2005, s.126). 

Vidare menar studenter och förskollärare att intresset har störst betydelse mer än särskilda 

kompetenser för att bli en god förskollärare.  

 De ser dock en rad svårigheter inte minst i de stora antal relationer förskolläraren arbetar med, 

föräldrar barn och kollegor. De ser kommunikationen mellan dessa parter som en utmaning. . Ingen 

av intressenterna problematiserar vem som kan bli förskollärare. 

Studenterna lyfter fram närvaron till barnen som de primära för att vara förskollärare. Den 

färdigutbildade förskolläraren lyfter Barnperspektivet och belyser att arbetet inte alltid sker med 

barnen men måste vara för barnen. 

 

Vidare råder en bred samstämmighet bland de 4 studenterna och förskolläraren att gymnasiebetyg 

inte kan ses som avgörande för lämpligheten att bli förskollärare. Ingen av studenterna eller 

förskolläraren ansåg att antagningspoängen kan avgöra vem som blir en bra förskollärare.  
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7.2 Arbetsuppgifter som förskollärare 

”Oj det är ett känsligt ämne. jag skulle säga att, jag, jag är inte ens säker på vad barnskötare har för 

utbildning är dom bara gymnasieutbildade, har de gått sådär barn och omsorg?” 

 

Studenterna visar ett ointresse att vilja särskilja en förskollärares arbetsuppgifter i förhållande till 

barnskötarna. Allesammans inriktar sig på en demokratisk hållning kring vem som gör vad. Att ingen 

står övers någon annan eller att delegering skulle ske genom en förskollärare. Lika så finns en 

gemensam bild av att en barnskötare och en förskollärare i stort har samma kvalifikationer. Samtidigt 

lyfter en student fram förskolläraren som den tydliga ledaren. 

 

”Alltså jag har ju hört en del av vänner som är förskollärare så jag har hört om att det är en del 

dokumentation, mycket, mycket skriva och pappersarbete och sådant/…/ jag har också fått en 

uppfattning om att förskolläraryrket ger en tydlig ledarroll i förskolan, jag hoppas väll få växa i det 

också” 

 

   

Studenterna särskiljer sällan barnskötare och förskollärare varken kring arbetsuppgifter eller 

tolkningsföreträde, istället väljer intressenterna att lyfta fram hur deras arbete är en laginsats ämnad 

för barnens bästa. 

”Man kanske inte behöver fokusera på hur de åt heller utan man kan fokusera på hur dom samarbetar 

tillsammans”  

Student 4 är inne på samma spår: 

/…/gränserna mellan barnskötare och förskollärare är väldigt, de kan vara ganska luddiga. Speciellt 

beroende på hur arbetsplatsen ser ut.” 

Student 4 fortsätter och beskriver hur specialintressen kan vara en betydande resurs för en 

förskollärares arbete. 

/…/ja men om du har en person som har ett specialintresse som är ganska vanligt, /…/ då kan man 

ju ändvända det för att lära barnen om den saken. Jag vet att våra barn har precis börjat med dägggjur, 

tydligen, vilket var en utav våra förskollärares specialintresse 

  

”/…/ utan lek blir det ingen förskola/…/” 

 

Inte minst i frågan kring lek med barnen intervjupersonerna visar tydligt att de försvarar sitt 

ställningstagande om lekens betydelse i förskolan.  

 

Student 2 menar att leken utgör hela grunden för pedagogiken i förskolan och att en förskollärares 

primära roll är att leka med barnen 

 

”Ja, det tycker jag, det tycker jag är väldigt viktigt. Jag tycker att det är leken som är, 

som det mesta pedagogiska kan ske i förskolan. Lärandet är leken.” 

 

Förskollärarens tankar. skiljer sig inte nämn värt från studenternas. Förskolläraren ser ett 

individperspektiv i frågan om fördelning av arbetsuppgifter. Och menar att ansträngningen är 

individuell varför man måste hitta gemensamma lösningar i det dagliga arbetet. 

 

”Ja jo det är alltid hög arbetsbelastning men sen ja sen tycker man ju också olika, man 

har ju ändå olika åsikter om hur mycket som är mycket och vilka arbetsuppgifter som 

är mera energi krävande på olika människor. Så att ja, jag tycker man borde ändå, alla 

måste ändå göra vissa saker men sen så borde man ändå kunna dela upp det som går 

om det behövs.” 
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Samtidigt ser förskolläraren en risk med den intressebaserade arbetsfördelningen. 

 

”vi har en avdelning som är väldigt duktiga på att styra upp allt med traditioner och 

sådant och då kanske det blir att dom gärna gör det  men så kan de tycka att ”de är 

bara vi som får göra” det och så kan det bli osämja så, fast, ja man vill ju alltid hålla 

barnperspektivet och vara nära barnen. Det är dom vi är där för” 

 

 

 

 

 

 

Slutsats 

Alla intressenter anser att det är viktigt med leken och ser pedagogens närvaro som en stor del i det 

dagliga arbetet i förskolan.  

Förskolläraren utrycker också detta, men fortsätter med att säga att dagarna innehåller mycket som 

tyvärr tar tid från barnen. Alla studenter har anammat första terminens budskap om läroplanens 

grundpelare att omsorg och lärande ska bilda en helhet.  

 

En student urskiljer utvecklingssamtalet tydligt likaså återkommer begreppen dokumentation och 

planering, som en arbetsuppgift ålagt förskolläraren vidare menar en informant att förskolläraren har 

ett ökat ansvar för förskoleklassen. Den första delen i detta uttalande är helt korrekt förskolläraren 

har ansvaret för att utvecklingssamtalet genomförs enligt både skollag och läroplanen för förskolan.  

 

 

 

 

 

 

7,3 Spänningar och motsättningar för en mångfald inom förskollärarkåren 

/…/om då assistenten också måste läsa förskollärarprogrammet för att de ska fungera/…/ 

 

Varje förskollärare är skyldig att förhålla sig till läroplanen i sitt arbete läroplanen i sig kan skapa 

spänningar inom ramen för yrket. Intressent utrycker att en ledare ska vara rättvis men fortsätter 

sedan med att säga att världen är ju inte rättvis alltid. 

 

”Jag tror ju inte att yrket passar alla. /…/ inte fysiskt men rent praktiskt kan det absolut finnas problem 

som man inte kan överkomma som gör att man inte bör bli förskollärare. Men jag tror inte att om någon 

väl har bestämt sig för att jag vill bli förskollärare då tror jag att vem som helst kan klara av det om man 

faktiskt ger sig in i det. 

En student tar upp ett exempel  

” jag har tänkt väldigt mycket på det där nu. Kring personer med fysiska funktionsvariationer   och det 

har också fått mig att tänka hur det skulle kunna vara. hur hen ska kunna jobba i en förskola liksom./…/” 

Här identifierar studenten en eventuell problematik mellan fysisk förmåga och möjligheten att utöva 

en profession. Informanten vidareutvecklar sin tanke senare med att hänvisa till säkerhetsaspekten. 

studenten fortsätter med att lyfta frågan om en eventuell assistentens roll i detta. Studenten ger 

exempel på olika assistansbehov en individ kan ha och undrar om assistenten också måste gå 

utbildningen för att personen ifråga ska kunna utföra sitt jobb som förskollärare 
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Förskollärarens tankar  

 

Förskolläraren vill se en ökad mångfald i förskollärarkåren och ser rekryteringen som en av 

svårigheterna i det arbetet.  

 

”det känns inte som att det kommer hända av sig själv det tror jag inte att det kommer inte bara ske. Så 

att det känns som att politikerna måste nästan satsa på det om de känner att det är viktigt för annars 

kommer det nog bara rulla på som det gör. Känns som ja, vi som arbetar skulle absolut kunna, sätta lite 

press på chefen också om det finns några som söker men ofta så kanske det inte finns några som söker 

heller. Och det blir, vi som arbetar skulle ju kunna sätta lite press på chefen om det finns några möjliga 

att anställa. 

 

Förskolläraren menar också att det finns något positivt i mångfalden inte minst för barnen. Men att 

får att nå dit måste man kunna lyfta sina styrkor och svagheter, 

 

/…/Det skulle ju vara jätte kul för barnen att så både kön och funktionsvariationer att alla är olika och 

alla är bra på olika saker, /…/ lika där att man lyfter fram sina styrkor och svagheter så aatt alla känner 

sig nöjd med sitt jobb. /…/ vi är alla olika och det viktigaste är att man lyfter det man själv är bra på.” 

 

Förskolläraren ser att alla individer har svårigheter och en möjlighet till anpassning för att skapa 

dessa förutsättningar att stötta både pedagoger och barn 

” /…/alla har ju saker som vi inte klarar av och sen kanske det inte syns utåt ibland lika tydligt som 

tillexempel något fysiskt men alla har vi ju våra funktionsvariationer egentligen/…/att man anpassar, är 

det någon fysiskt så får man anpassa det är ju inte svårare än så tänker jag, alltså det ska inte vara något 

hinder för någon varken för barn eller pedagoger.” 

 

Slutsats 

Intervjupersonerna ser gemensamt mer fördelar än motsättningar med en ökad mångfald bland 

förskollärare. Student 4 menar att olikheter inte behöver påverka barnen alls om de kan hanteras 

snyggt. Vilket indirekt kan ses som att olikheter skulle vara något som måste hanteras för att likna 

normen ändå.  

 

 

 Dessa intervjupersoner ser en klar nytta med en varierad lärarkår men upplever inte att de alltid vet 

hur de ska hantera det eller hur det skulle fungera. Nilholm skriver att det krävs en expertkunskap 

för detta. I deras resonemang åter finns en koppling till det alternativa perspektivet, miljön ska 

anpassas (Nilholm, 2005, s.132). 

Samtidigt visar studenternas svar på att de önskar en ökad kunskap om särskilda förutsättningar.  

Nilholm skriver vidare att det traditionella perspektivet ofta tar i anspråk den positiva attityden inom 

specialpedagogik att hitta rätt lösning på just denna gruppens problem, en metod som då ställer ökade 

krav på kompetens och expertkunskap inom ramen för de avvikande (Nilholm, 2005, s.126). 

 

Spänningarna mellan yrkeskårerna förskollärare och barnskötare ser deltagarna ligger på det sociala 

planet när de gäller att tänka i banor kring normer och struktur mer än ett det faktiskt skulle finans 

motsättningar bland de olika yrkesgrupperna. De återkommer alla till frågan om kommunikation att 

våga berätta om sina olikheter är enligt informanterna den främsta lösningen till att motverka 

spänningar innan de uppstår. 

De ser en tydlig fördel i en ökad blandning av förutsättningar och livsvillkor bland förskollärare 

gentemot barnen. Med avsikt att öka barnens förståelse och erfarenheter kring inte minst 

funktionsvariationer. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér tanke om att man ”försöker” vara eller faktiskt 

”är” en bra förebild för barnen kommer här på tal (Engdahl, Ärlemalm-Hagsér, 2015, s.241). detta 

blir alltså en uppfattning hos den enskilde om att variation är bra för barnen, för att vara helt säker 

måste barnen tillfrågas. Vidare kan här Hopmanns (2007) tankar bli aktuella om att didaktiken 
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inte automatiskt leder till ett förutbestämt resultat. En lärare kan bara skapa förutsättningar för 

lärande men inte vara säker på exakt vad som stannar hos individen (Hopmann, 2007, s.115). Det är 

därför det ännu svårare att vara säker på om en varierad lärarkår skulle leda till ökat lärande, 

Intervjupersonerna visar att det finns en underliggande tanke hos studenterna kring att vissa 

arbetsuppgifter inte kan göras avkall på. Inte minst närvaron med barnen. Att inte kunna fysiskt leka 

med barnen framkommer i denna studie kunna bli ett problem för en individ att upprätthålla sin 

profession.  

Frelins beskrivning av professionalism att en handling först kan anses professionell efter att den 

utförts och analyserats (Frelin, 2010, s.202), underbygger denna tanke. Detta  skapar frågan om man 

kan vara professionell när det finns handlingar man inte kan utföra. 
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8. Diskussion 

”Consciously, we teach what we know; unconsciously, we teach who we are.” (Hamachek, 

 1999, s. 209). 

Det är omöjligt att dra paralleller mellan dessa intervjuer och lärarkåren i övrigt. Men studien har 

genomförts efter bästa möjliga förmåga med det låga deltagarantalet. Valet av metod har sina 

förklarliga skäl mot studiens fokusområde. Men vid uppföljning av detta arbete vore det rimligt att 

ge intervjupersonen ökad kompetens i att leda och hålla en intervju. 

Trots detta kan man se tydliga kopplingar i intervjupersonernas svar till både Nilholms (2005) 

dilemmaperspektiv och Frelins (2010) beskrivning och övrig forskning. Dilemmat kan ses i de 

faktum att samtliga säger sig vara positiva till mångfald i lärarkåren men har svårt att specificera 

effekter eller lösningar på eventuella problem det kan medföra. Man kan diskutera om detta är en 

allmän rådande ide om socialrättvisa. En grundtanke Haug (1998) använder i sin beskrivning av det 

kompensatoriska perspektivet är att han menar att alla individer har rätt till en anpassad utbildning 

efter deras förmåga (Haug, 1998, s.15). Det är rimligt att fråga sig om denna attityd hos studenterna 

och förskolläraren skulle komma att förändras över tid vid arbete med kollegor med särskilda 

förutsättningar. Anke de Boera, Sip Jan Pijlb och Alexander Minnaertas forskning visar ju på att 

erfarenhet i andra led, de vill säga man känner någon som har en funktionsvariation, har större effekt 

på den positiva attityden än om man lever eller ständigt har kontakt med personer med 

funktionsvariationer (2011, s.344). Detta kan eventuellt bero på att personer i nära relationer och i 

nästan dagliga möten ofta ser varandras ökade stödbehov, till skillnad från vänner och bekanta vilka 

träffas mer sällan och i ”lämpliga” situationer. 

 

Intervjupersonerna lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper mer än något 

annat för att beskriva vem som kan bli förskollärare och likaså vem som blir en god förskollärare. 

Denna tanke återspeglas både i de teoretiska begreppen och den tidigare forskningen. Inte minst tar 

Enkvists (1993) upp den sociala aspekten av lärarrollen. hon lyfter läraren som förebild. En trygg 

person vilken kan visa på alternativa vägar att möta med och motgång (Enkvist, 1993, s. 15) ett annat 

exempel är Connel som i sin slutsats menar det inte behövs en bild av en god lärare utan flera goda 

bilder (Connell, 2009 s.226). Connels tanke kan därigenom kopplas till att alla är olika även inom en 

profession. ytterligare ett exempel skulle kunna vara Hargreave (1998) som presenterar en tanke om 

en god lärare som en individ vilken inte fungerar likt en maskin utan individen har en när koppling 

till känslorna i sitt klassrum. (Hargreave.1998, s. 835 & 850). Det kan således anses finnas substans 

i dessa intervjupersoners ide att fokusera på en individs person och egenskaper i utövandet av sin 

lärarroll. Dock kan man inte glömma de ämneskunskaper som krävs vilken man kan säga själva 

utbildningen ska bidra med. 

 

Det är ett missförstånd att förskolläraren har ansvar för förskoleklassen. Denna behörighet erhålls 

först vid erlagd grundlärarexamen F-3. En annan missuppfattning som uppdagats är hur många 

förskollärare som återfinns på varje avdelning.  En student hänvisar till att fördelningen av 

arbetsuppgifter bör fördelas mellan förskollärarna på avdelningen för att på så sätt minska 

belastningen hos den individ som har det svårt med en viss arbetsuppgift.  

Vidare bör sägas att denna studie är allt för liten för att generalisera i stora drag över 

förstaårsstudenters tankar kring sitt yrke och arbetsuppgift. Nilholm 2005 belyser detta behov av 

större studier och svårigheterna, han kallar de eventuella slutsatser som dras av ett allt för litet 

material för ”Smygpresentation” (Nilholm 2005, s.101). 

 Denna studie blir därför att se som ett nedslag bland de tankar som råder.  För att uppnå så snarlika 

förhållanden som möjligt i denna studie har samtliga intervjuer skett i likartade miljöer Skolsalar 

eller grupprum i anslutning till studenternas egna institutioner och lärosäten.  intervjupersonen har 

själv en synlig funktionsvariation, vilken i teorin skulle kunna påverka informanternas svar och 

uttalanden att framstå mer positiva inte minst rörande eventuella fördelar med funktionsvariationer. 

Där övervägdes att sköta intervjuerna digitalt, Efter övervägande och konstaterande att 

ljudupptagningen blev bristfällig valdes istället att genomföra samtliga intervjuer med 

intervjupersonen i rullstol  
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Att Intervjupersonen själv tillhör målgruppen personer med funktionsvariationer av fysiskt noterbar 

natur samt en betydande ovana att göra intervju, kan anses påverka studien  

8.1 Förslag på vidare forskning  

Denna studie bör följas upp för att se om studenternas bild och attityder förändras under utbildningen. 

Skulle denna bild vara generell väcker det intressanta frågor om förskollärarkårens faktisk profession 

och inte minst förskollärarutbildningens utformning. På samma sött kan man följa upp denna studie 

med en observationsstudie av ett antal förskolor för att få syn på eventuell arbetsfördelning mellan 

barnskötare och förskollärare. Ytterligare en infallsvinkel skulle kunna vara att intervjua 

barnskötarna för att se om deras bild överensstämmer med denna studies resultat. 

 

Denna studie har enbart behandlat individers syn på spänningar och motsättningar inom ramen för 

en ökad mångfald bland inom förskollärarkåren och inte tittat närmare på frågor som antal studenter 

med diagnoser vilka passerar högskolan. Inte heller har den riktat in sig på den specifika målgruppen 

förskollärare med faktiska funktionsvariationer. 

 

Bristen på studier rörande lärare med funktionsvariationer är överhängande huruvida det beror på att 

lärarna faktiskt inte finns, har inte denna studie kunnat undersöka. Inte heller kan denna studie ge 

svar på eventuella fördelar respektive nackdelar i samband med en ökad andel lärare med 

funktionsvariationer. Denna målgrupp är att se som intressant för att se ett vidgat perspektiv på 

inkludering och inte minst begreppet profession. Hur många studenter som har en faktisk 

funktionsvariation finns det siffror på men hur många som avslutar sina studier och fortsätter ut i 

läraryrket är oklart.  
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10. Bilagor 

 

10.1 intervjuguide 

 

Frågeställning 1 Vem kan lära sig bli förskollärare? 

 

Hur kom det sig att du ville bli förskollärareVad tror du kommer vara det bästa med yrket?Har du 

tidigare erfarenheter av förskolan?kan alla bli förskollärare? 

Vad krävs för att bli förskollärare enligt dig? 

Vad har du för kvalitér har du för förskolläraryrket? 

Vilka farhågor ser du framför dig som förskollärare 

Vilken tror du var antagningspoängen för att bli antagen på förskollärarprogrammet? 

 

 

Frågeställning 2 Arbetsuppgifter 

 

Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 

Hur ser du på tanken ett en förskollärare förväntas lek med barnen? 

Vad skiljer en barnskötare från dig som förskollärare. 

Vad anser du skiljer en bra förskollärare från en dålig? 

Vad gör du om en kollega inte klarar en arbetsuppgift? 

 

 

Frågeställning 3 Mångfald i lärarkåren 

Kan en kollega befinna sig i behov av särskilt stöd och hur skulle de se ut? 

Hur tänker du att det kan hanteras 

Vad tänker du kring begreppet funktionsvariationer? 

Hur skulle det påverka barnen om förskolan hade personal med funktionsvariationer? 

Vad är det som gör att den gruppen av personal inte syns? 

Ar du något du vill tillägga tanar funderingar? 
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10.2 brev till studenter 

Hej Studenter 

Jag heter Ludwig Persson och studerar nu den sjunde och avslutande terminen på 

förskollärarprogrammet. Jag är nu i färd med att skriva mitt självständiga arbete, jag har valt att göra 

en intervjustudie av förstaårsstudenter på förskollärarprogrammet.  

Jag behöver nu en rad studenter till mitt arbete Jag hoppas du vill delta, jag kommer göra kvalitativa 

intervjuer med fokus på hur du ser på dagens och framtidens förskollärarroll. Du som deltar kommer 

att få frågorna i förväg, intervjun kommer spelas in och materialet kommer jag ha kvar till dess min 

examensuppgift är godkänd, varpå allt material raderas. 

Du kan närsomhelst avsäga dig att delta i studien. 

Mer information får du i samband med att vi får kontakt 

Hoppas du som förstaårsstudent kan hjälpa mig med detta arbete. 

 

Med vänlig hälsning 

Ludwig Persson  

(mail: xxxx 

telefon: xxxx) 


