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Sammanfattning 
 
Denna studie syftade till att undersöka hur förskollärare tolkar sin yrkesroll och sitt uppdrag 
utifrån den reviderade läroplanen, samt hur förskollärarna möjliggörs resurser att utföra det 
uppdrag de har. Intressant för studien var även att undersöka hur det särskilda ansvaret och 
lärarlegitimationen påverkat yrkesrollen och professionen. För att undersöka hur förskollärare 
ser på sin yrkesroll valdes metoden samtalsintervju. Denna metod gav mig som intervjuare 
möjlighet att komma med följdfrågor, vilket resulterade i en bredare förståelse av 
förskollärarnas yrkesroll. Studien är baserad på resultatet från de kvalitativa intervjuer vilka 
genomfördes med fyra förskollärare inom samma kommun. Studiens resultat visar på att 
förskollärarens yrkesroll är svårdefinierbar på grund av dess omfattning och svårighet att 
profilera sig. Förskollärarna i studien anser att rollen som förskollärare innebär att de har ett 
övergripande ansvar över den pedagogiska verksamheten, vilket de inte upplever sig få 
tillräckligt med tid och resurser till. De vill mycket, men hinner inte alltid det de önskar. Deras 
yrkesroll påverkas av hur resterande arbetslag ser ut. Både förskollärarnas egen 
vidareutveckling samt verksamhetens kvalitet ökar om de har kompetenta, utbildade och 
erfarna kollegor. Lärarlegitimationen anser de inte ha påverkat förskolläraryrket nämnvärt, men 
förskollärarna hoppas på att den i längden höjer yrkets status. I resultatet framgår det att 
förskolläraryrket i många aspekter kan likställas med att vara en profession. Däremot kan det 
enligt olika professionsteorier utläsas att yrket behöver ha en högre status för att benämnas som 
en profession.  
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1. Inledning 
 
Som blivande förskollärare är det viktigt för mig att reflektera över min yrkesroll och de 
möjligheter jag har för att bli den förskollärare jag önskar bli. Jag upplever att förskollärares 
yrkesroll inte sällan talas om som ’dagisfröknar’, vars uppgifter är att byta blöjor och läsa saga. 
Av mina erfarenheter ute i förskolorna har jag förstått hur komplex rollen som förskollärare är, 
vilket jag i denna studie vill lyfta fram. Jag upplever att förskollärare inte alltid vågar visa sin 
yrkesstolthet, utan nöjer sig själva med att veta hur kompetenta de är. För att få en mer utbredd 
yrkesstolthet hos förskollärare, vilket i sin tur skulle kunna öka statusen på yrket, anser jag att 
ämnet är nödvändigt att studera.  
 

Äh..barnskötare eller förskolelärare spelar ingen roll. Dagis personal ÄR barnvakter när 
föräldrar måste arbeta! [sic] (Anonym, 2012). 

 
Trots det att förskollärare numer har en egen utbildning, lärarlegitimation och en läroplan, 
vilken lägger ett stort pedagogiskt ansvar på förskollärarna, är kommentaren ovan något som 
fortfarande kan utläsas i diskussionsforum och i debattartiklar. Att hävda att förskolan endast 
är en förvaring för barn är att likställa att barn inte behöver, eller kan, stimuleras till att lära och 
utvecklas. Christina Wallskog menar att det är sällan förskollärare ses debattera för sin sak i 
offentliga diskussioner, trots att de ofta är mycket pålästa och kunniga. Diskussioner förs av 
personer med sämre kunskaper kring förskola och pedagogik, vilket visar på en felaktig bild av 
förskolan utåt. Wallskog önskar se fler förskollärare vilka vågar stå upp för sin sak och ta 
ställning både till sin egen yrkesroll men även till förskolan (2011, s.15). Med dessa ord i ryggen 
vill jag lyfta fram förskollärares egna tankar kring sitt sin yrkesroll och sitt uppdrag.  
 
Förskolläraryrket har förändrats från seminarieutbildade barnträdgårdsledarinnor, till dagens 
högskoleutbildade förskollärare. År 2010 blev förskolan en egen skolform samtidigt som den 
reviderade läroplanen skrev ut ett särskilt ansvar på förskollärarna. I läroplanen för förskolan 
kan det utläsas att det pedagogiska ansvaret för verksamheten främst ligger på förskollärarna 
(Lpfö 98, rev.10). Skillnad gjordes då på förskollärares och barnskötares uppdrag. Tidigare 
hade utbildning och lön skiljt sig åt, medan de två yrkesgrupperna haft liknande uppdrag. 
Samtidigt som detta skedde infördes även en lärarlegitimation. Syftet med det förtydligade 
ansvaret och lärarlegitimation var att öka förskolans kvalitet. Wallskog menar att tiden för 
förskollärarna är här och nu. Förskollärare har idag möjlighet att stärka sin profession och sitt 
pedagogiska ansvar, med stöd för detta i läroplanen. Förskolläraryrket innebär idag en 
komplexitet med dess krav på kunskaper kring teori och praktiska kompetenser. Wallskog 
beskriver hur teorier förankras i det praktiska arbetet, vilket gör förskolläraryrket till ett 
intellektuellt yrke (2011, s.8-10).  
 

Vem som helst kan passa barn, läsa saga, gå på promenad och leka. Men vem som helst kan inte 
förverkliga förskolans pedagogiska uppdrag, leda de målstyrda processerna och ansvara för att 
varje barn får maximala förutsättningar för att lära och utvecklas efter sin förmåga (Wallskog, 
2011, s.18).  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare tolkar sin yrkesroll och sitt uppdrag 
utifrån den reviderade läroplanen, samt hur de möjliggörs resurser att utföra det uppdrag de har. 
Intressant för studien är även att undersöka hur det särskilda ansvaret och lärarlegitimationen 
påverkat yrkesrollen och professionen. Studien utgår från följande frågeställningar: 
 

- Hur tolkar förskollärare sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter utifrån förskolans 
reviderade läroplan? 

- Hur ser förskollärare på det särskilda ansvaret vad gäller den pedagogiska 
verksamheten? 

- Hur uppfattar förskollärare att lärarlegitimationen påverkat deras yrkesroll och 
profession?  
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2. Litteraturgenomgång 
 
För att ge läsaren en förförståelse för hur förskolläraryrket vuxit fram kommer det i följande 
text presenteras forskning kring förskolans och förskolläraryrkets framväxt samt kring 
profession och lärarlegitimation. Med denna förförståelse ges läsaren förhoppningsvis en 
bredare förståelse för de resultat vilka presenteras senare. 
 
2.1 Från småbarnsskola till dagens förskola 
Förskolan - i dess olika former - har sett mycket olika ut under de senaste århundraden. Den 
första formen av förskola var småbarnsskolan, vilken startades upp år 1816. Småbarnsskolan 
liknande skolan med dess kristendomsundervisning, skrivning, läsning och räkning (Westberg, 
2011, s.7-8). Ann-Christine Vallberg Roth lyfter fram småbarnsskolan som ett sätt att undervisa 
och skapa lydnad bland barnen, och på så sätt skapa goda medborgare. Småbarnsskolan vände 
sig till medel- och överklassen, vilket skapade en klyfta mellan de olika klasserna (2011, s.49). 
År 1854 uppkom en ny form av verksamhet, kallad barnkrubba. Till skillnad från den 
skolliknande småbarnsskolan fokuserade barnkrubbans verksamhet på omsorg (Westberg, 
2011, s.7-8). Enligt Kerstin Holmlund uppkom barnkrubborna som ett resultat av fattigdom och 
arbetsplikt, vilket ledde till att även barn från underklassen behövde omsorg under föräldrarnas 
arbetstid (2010, s.1). Under 1900-talets början startade Ellen och Maria Moberg, med influens 
av Friedrich Fröbel, upp den första barnträdgården. Bakgrunden var den pedagogiska 
verksamhet vilken borgarklassen eftersökte. De önskade inte omsorg i form av barnkrubba, 
utan ville ha en stimulerande verksamhet för deras barn. Verksamheten lade mycket fokus på 
pyssel, hushållssysslor och olika typer av handarbeten (Westberg, 2011, s.9). Till skillnad från 
barnkrubbans personal, vilka saknade utbildning, krävde barnträdgårdarna behörig personal i 
form av ledarinnor (Holmlund, 2010, s.1). 
 
Barnträdgårdarnas syfte var enligt Vallberg Roth både en avlastning för hemmafrun samt att 
förbereda barnen inför det kommande livet, både i och utanför skola. Barnen vistades i en 
hemlik miljö där de lärde sig utföra hussysslor, lydnad och hjälpsamhet. Under mitten av 1900-
talet diskuterades det kring huruvida barnträdgårdar skulle komma att bli förskolor och daghem. 
Från att ha en verksamhet kring hushållssysslor blev istället demokrati, trygghet och jämlikhet 
det nya fokus. Socialpsykologin låg till grund för verksamheten med sitt fokus på 
kommunikation och begreppsutveckling (2011, s.57 och 99). I betänkandet för 
Barnstugeutredningen år 1968 lyfts begreppet förskola fram som en markering av den 
pedagogiska helhetssyn förskolans verksamhet strävade efter (SOU 1972:26, s.20). Syftet med 
barnstugeutredningen var att lyfta diskussionen kring förskolan och dess betydelse för 
samhället, för familjen och för barnet. I utredningen lyftes och granskades förskolans 
organisation och arbetssätt, vilket kom att leda till förändringar av det pedagogiska arbetet. 
Utredningen låg även till grund för förskolans första egna lag, förskolelagen, vilken trädde i 
kraft år 1975. Lagen låg till grund för beslutet att alla sexåringar gavs rätt till allmän förskola. 
År 1985 kom beslutet Förskola för alla där alla barn från 1,5 års ålder hade rätt till förskola 
(SOU 1997:157, s.24-31). När ansvaret över förskolan flyttades från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet kom förskolan att fokusera mer på barns lärande och utveckling, från 
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den omsorg som länge varit tradition. I utvärderingen av Lpfö 98, vilken kom 2008, skrivs det 
fram att reformen av förskolan tjänade två syften. Det ena var att stärka den pedagogiska 
verksamheten och det andra för att hålla kvar den unika verksamhet förskolan är. Förskolan har 
idag ett samhällsuppdrag vilket styrs från riksdag och regering. Förskolans verksamhet 
genomsyras av en tyngd på utveckling och lärande. Begreppet det livslånga lärandet och det 
kompetenta barnet används för att visa på barns förmåga att lära, och att detta lärande startar 
redan vid födseln. Förskolans uppgift är att ge barnen en bred grund av kunskaper inför 
kommande utmaningar (Skolverket, 2008, s.8 och 94). 
 
2.2 Förskolans styrdokument 
År 1987 arbetande socialstyrelsen fram det Pedagogiska programmet, vilket innehöll statligt 
uppsatta rekommendationer för hur den pedagogiska verksamheten skulle bedrivas. 
Programmet innehöll bland annat ramar för vilket fokus förskolan skulle ha (Skolverket, 2004, 
s.29). Förskolan har genomgått ett flertal reformer de senaste åren. En av dessa skedde i slutet 
av 1990, då ansvaret över förskolan flyttades från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet. När Utbildningsdepartementet 1996 tog över ansvaret över 
förskolan kom den att ändra fokus från vård och omsorg till lärande och omsorg. Skolverket, 
som några år tidigare tagit över från Skolöverstyrelsen, tog över myndighetsansvaret och skrev 
fram en läroplan för förskolan. Detta resulterade i att förskolan blev en nationellt styrd 
verksamhet. År 1998 kom förskolans första läroplan, kallad Lpfö 98. Samtidigt som detta 
skedde började stycken ur socialtjänstlagen omarbetas så att de kunde överföras till skollagen 
(Vallberg Roth, 2011, s.107-109). I läroplanen skrevs det förutom en värdegrund och förskolans 
uppdrag, även fram mål och riktlinjer. Målen skrevs till för att synliggöra den 
kvalitetsutveckling verksamheten ämnande att genomföra. Riktlinjerna visade vart ansvaret för 
verksamheten var förlagt. Ansvaret låg dels på alla som arbetar i förskolan och dels på 
arbetslaget (Lpfö 98, s.7).  
 
En gemensam läroplan skulle lägga grunden för en likvärdig förskola för alla. Reformen var en 
del av en satsning för höja kvaliteten i förskola och skola. Den nya läroplanen innebar att 
politikerna på nationell nivå skapade målen, personal i förskolan tolkade dessa mål och 
kommunen ansvarade för att ge förskolan medel för verksamheten (Skolverket, 2004, s.8). 
Förskolan, som fram till den nya skollagen fortfarande reglerades delvis av socialtjänstlagen, 
blev år 2010 en egen skolform inordnad under skollagen (Vallberg Roth, 2011, s.108). I 
departementspromemorian Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet skrivs 
förskolan fram som en egen skolform med ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Begreppet 
undervisning kan utläsas, men med komplement av begreppen utveckling och lärande. I 
förskolans läroplan finns inte begreppet undervisning med. I departementspromemorian går det 
även att utläsa ett förtydligande att förskolans verksamhet ska byggas på en vetenskaplig grund 
(Ds 2009:25, s.401-403). I och med den nya skollagen reviderades förskolans läroplan. Den 
reviderade läroplanen innebar förändringar inom ansvarsområden, målområden samt ett nytt 
avsnitt kring uppföljning, utvärdering och utveckling. Syftet med förändringen var återigen en 
pedagogiskt stärkt och likvärdig förskola (Lpfö 98, rev.10; Yttrande 10/2241, s.3-4).  
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2.3 Det särskilda ansvaret och arbetslaget 
Innan barnstugeutredningen år 1968 hade förskollärarna det huvudsakliga ansvaret. 
Barnskötarna sågs som assistenter till förskolläraren, som då benämndes som ledarinnan. Med 
barnstugeutredningen framkom diskussioner kring barnets utveckling och hur barnomsorgen 
påverkade detta. Eftersom lika uppväxtvillkor och demokrati låg i fokus, skulle arbetslag och 
delat ansvar skapa ett mer demokratiskt förhållningssätt i förskolan, vilket i sin tur skulle vara 
en bra förebild för barnen. Arbetslagsprincipen innebar att maktpositionerna mellan 
förskollärare och barnskötare suddades ut. Förskollärarna var missnöjda då deras längre 
utbildning inte yttrade sig i de arbetsuppgifter de hade (SOU 1997:157, s.24 och 28). I praktiken 
innebar detta att förskollärare och barnskötare hade olika utbildning, men samma ansvar och 
arbetsuppgifter i verksamheten. Arbetet med arbetslag utvecklades med åren men vid 
betänkandet Att erövra omvärlden gavs ett förslag att ge förskollärarna ett förtydligat ansvar 
(SOU 1997:157, s.28). I propositionen Kvalitet i förskolan föreslogs återigen att det 
pedagogiska ansvaret skulle läggas särskilt på förskollärarna, med motivationen att bygga upp 
och stärka förskolans kvalitet (Prop. 2004/05:11, s.40). 
 
I förskolans reviderade läroplan från år 2010 beslutades det att det övergripande pedagogiska 
ansvaret över barns utveckling och lärande ska ligga på förskollärarna. Rubrikerna för vilka 
som ansvarade för verksamheten förändrades från arbetslaget samt alla som arbetar i 
förskolan, till, förskollärarna och arbetslaget. Ett nytt avsnitt berörande uppföljning, 
utvärdering och utveckling lades även till. Avsnittet skriver fram att förskollärare har det 
övergripande ansvaret för att varje barn får sin utveckling dokumenterad, uppföljd och 
analyserad. Arbetslaget i sin tur ansvarar även de för att dokumentera, följa upp och analysera. 
Däremot ligger inte ansvaret på arbetslaget att se till att varje barns utveckling dokumenteras. 
Förskollärarna gavs även ett övergripande ansvar för utvecklingssamtalens planering och 
genomförande, samt samverkan med föräldrar (Lpfö 98, rev.10). Den reviderade läroplanen 
innebar även att förskolechefens ansvar förtydligades genom att skriva ut att denne har det 
yttersta ansvaret för förskolans verksamhet och dess kvalitetsarbete (Lpfö 98, rev.10, s.16). 
 
Wallskog lyfter fram ett väl fungerande arbetslag som en nödvändig grund för att utföra det 
arbete som krävs i en förskola. När arbetslaget fungerar är det en optimal grund för den 
förskolepedagogiska verksamheten. För att formen arbetslag ska fungera är det enligt Wallskog 
avgörande att ansvarsfördelningen är tydlig. Läroplanen skriver ut det särskilda ansvaret på 
förskollärare, vilket dock inte innebär att de ska genomföra all pedagogisk verksamhet. Istället 
bygger förskollärarnas uppdrag på att de ska leda arbetslaget framåt i det pedagogiska arbetet, 
genom att fördela arbetsuppgifter (2011, s.96). I Förslag till förtydliganden i läroplanen för 
förskolan lyfter de fram ansvarsområden i arbetslaget som något som bestäms utifrån egna 
förutsättningar på lokal nivå. Det finns därför ingen detaljerad planering för vad de olika 
yrkesrollerna ska utföra i arbetslaget (Skolverket, 2009, s.4). Enligt Förskola i brytningstid 
finns det inte heller några nationella riktlinjer för hur mycket planerings- och reflektionstid 
pedagogerna har rätt till. Även om kommunala bestämmelser kring antal timmar planeringstid 
finns, är det inte alltid personalen hinner ta ut den (Skolverket, 2004, s.29). 
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2.4 Förskollärares yrkesroll 
Under det senaste seklet har synen och förväntningarna av hur en förskollärare bör vara och 
vad denne bör kunna, förändrats. Britt Tellgren lyfter fram hur förskolläraryrket vuxit fram 
under 1900-talet. Från barnträdgårdsledarinnan som samhällsmoder, till den allomfattande 
barnträdgårdsledarinnan till den nuvarande rollen som fullvärdig förskollärare. I början av 
1900-talet när de första barnträdgårdarna öppnades i Sverige, behövdes nya 
barnträdgårdsledarinnor. Systrarna Maria och Ellen Moberg var två pionjärer inom området, 
vilka startade upp barnträdgårdar i Norrköping. Samtidigt som systarna Moberg, startade Maria 
Kjellmark upp barnträdgårdar i Örebro. Maria Kjellmark höll seminarier där hon utbildade 
barnträdgårdsledarinnor in i rollen som samhällsmödrar, där de skulle se deras arbete som deras 
livsuppgift. Med Friedrich Fröbel som förebild skulle ledarinnorna fungera som goda 
förebilder, både för barnen och för samhället. Deras uppgift var att genom lek lära barnen om 
det goda hemmet och dess samhällssysslor. Både barn och ledarinnor skulle sträva efter att se 
det goda i världen och uttrycka tacksamhet samt hjälpsamhet (Tellgren, 2011, s.144-150). 
Under 1950-talet ställdes högre krav på ledarinnan, vilket innebar en förändrad syn på hennes 
kompetenser. Tellgren lyfter fram K.Douglas Wiggins beskrivning av en önskvärd 
barnträdgårdsledarinna : 
 

En ängels tålamod, en Rafaels och en Michelangelos konstnärsanlag, en Rousseaus pedagogiska 
blick, en Andersens berättartalang, en Jules Vernes fantasi, en Edisons uppfinnargeni samt en 
jättes kraft och hälsa (2011, s.152). 

 
Den allomfattande barnträdgårdsledarinnan skulle utöver detta även vara en god person som 
brann för sitt yrke. Andra kompetenser som eftersträvades var tålamod och att kunna uppvisa 
ett gott självförtroende. Begreppet ledarinna syftade till att fokus låg på att leda barnen in i 
kunskapen, inte lära dem. Utbildningen av ledarinnorna fokuserade mycket på 
personlighetsutveckling och kreativitet (Tellgren, 2011, s.152-159). Under 60- och 70-talet 
förändrades synen på vad, de nu kallade fullvärdiga förskollärarna, skulle kunna. Fokus 
flyttades från vänlighet och kreativitet till utvecklingsteorier och lyhördhet. Alva Myrdal ville 
genom att bygga förskollärarutbildningen på en vetenskaplig grund höja statusen för 
förskolläraryrket. Fröbel fick allt mindre inflytande, istället tog utvecklingspsykologin över. 
Förskollärare förväntades vara flexibla, lyhörda och ha bred kunskap kring barns psykologiska 
samt motoriska utveckling (Tellgren, 2011, s.160-163).  
 
Idag har barndomssociologin fått större utrymme i förskolans verksamhet. Barn bedöms inte 
längre utifrån vad de kan, istället dominerar en helhetssyn av barnet. Den sociala kontexten 
spelar en större roll, där barnets ses som en medskapare av sin omgivning (Skolverket, 2010, 
s.11-12). Sonja Sheridan, Pia Williams, Anette Sandberg och Tuula Vuorinen menar på att de 
kompetenser som förväntas av förskollärare förändras i och med samhällets och läroplanens 
förändringar. Forskning har visat att pedagogers utbildning och kompetens är två av de 
viktigaste delarna när det kommer till förskolans kvalitet. Förskollärares pedagogiska 
förhållningssätt, strävan efter kompetensutveckling och deras förmåga att reflektera, är alla 
avgörande för deras roll som förskollärare. Bland kompetenser nämns ledarskap, didaktisk 
kompetens, förmåga att organisera, samt sociala och kommunikativa förmågor (2011, s.422-
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432). En förskollärares yrkesroll är enligt Wallskog komplex och mångfacetterad. Uppdraget 
innebär att anpassa sig efter situation och person, vilket innebär att det aldrig finns ett givet 
agerande. Yrkesrollen kan beskrivas vara uppdelad i tre delar likt en cirkel, med en kärna, en 
mellanring och en yttre ring. Kärnan består av vem, sin egen person med sina medföljande 
kompetenser, engagemang och känslor. Utanför denna kärna ligger uppdraget, vilket är taget 
ut läroplanen. Utanför dessa två ligger frågan kring hur uppdraget ska genomföras. 
Förskollärarrollen är svår i den mån att det krävs att personligheten är en del i yrkesrollen, vilket 
kan skapa konflikter i arbetslaget då värderingar och åsikter påverkar samarbetet. I situationer 
där förskolläraren inte har uppdraget klart för sig eller saknar yrkeskompetens, är uppdraget 
mycket svårt att genomföra (2011, s.20-21). 
 
2.5 Pedagogiskt förstärkt förskola 
 

Att personalens lön var låg var ett uttryck för en allmän ovilja att överhuvudtaget betala för ett 
arbete som kvinnan av naturen ansågs kvalificerad för. Av det skälet sågs inte heller utbildning 
som nödvändig (Holmlund, 2010, s.1) 

 
Ovan kan det utläsas ett citat ur Holmlunds artikel i Lärarnas historia, vilken beskriver varför 
barnkrubbans personal inte fick större genomslag. Kvinnorna i verksamheten ansågs utföra det 
arbete de var födda till och behövde således inte heller ha en utbildning. Ingegerd Tallberg 
Broman förklarar hur förskollärarutbildningen förändrats sedan barnträdgårdsledarinnornas 
seminarier. År 1997 lades utbildningen på högskola och universitet. Mellan år 2001 och 2011 
integrerades förskollärarutbildningen med grundskollärarnas utbildning. Detta innebar att de 
examinerade lärarna fick en examen både för förskola och grundskolans tidiga år. Efter att 
förskolan blev en egen skolform i och med Skollagen 2010:800, blev utbildningen återigen 
inriktad på endast förskola (2015, s.31). 
 
I utvärderingen av förskolans första läroplan visade det sig att förskolans status hade höjts 
genom införandet av läroplanen, trots kort tid sedan implementeringen. Det påvisades även att 
personalen i förskolan såg läroplanen som ett stöd i sitt pedagogiska arbete. Det som inte 
påverkats var kommunens beslut kring förskolan, vilket innebar att personaltäthet och 
barngruppsstorlekar fortfarande varierade mycket mellan kommuner. Personal ansåg att det var 
svårt att genomföra sitt uppdrag utifrån de resurser de hade (Skolverket, 2008, s.10). I strävan 
efter en pedagogiskt stärkt förskola med mer kompetenta pedagoger, har regeringen satt slag i 
flera förändringar de senaste åren. Några utav de förändringar som skett i riktning mot att höja 
förskolans status är; en förändrad förskollärarutbildning, införandet av lärarlegitimation samt 
förtydliganden av förskollärares särskilda ansvar i den reviderade läroplanen. I Förslag till 
förtydliganden i läroplanen för förskolan skrivs pedagogers kompetens fram som en av de 
viktigaste kvalitetsfaktorerna för förskolans verksamhet. Högskoleutbildad personal med 
kunskap om barns utveckling och lärande är en förutsättning för en bra verksamhet. Kommuner 
har ambitionen att anställa fler med högskoleutbildning, men förskollärarna är för få. I 
redovisningen poängterar de även att det förtydligade pedagogiska uppdraget inte endast ställer 
krav på förskollärares kompetens, utan även på det resterande arbetslaget (Skolverket, 2009, 
s.31). En del av satsningen på förskolan är den lärarlegitimation som införts. Legitimationen 
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infördes år 2011 i ett steg att kvalitetssäkra förskolors och skolors verksamhet, samt höja 
läraryrkets status. Från början var det tänkt att förskollärare, efter sin examen, skulle gå ett 
introduktionsår innan de hade rätt att söka legitimation. Under året var de berättigade att ha en 
mentor samt avsatt tid till reflektion med denne. Mentorn skulle själv vara legitimerad 
förskollärare med längre erfarenhet. Efter introduktionsåret skulle förskolläraren söka sin 
legitimation hos Skolverket, men först bli beviljad om mentor och förskolechef i samförstånd 
ansåg denne lämplig. Förskollärare i tjänst behövde ej gå ett introduktionsår om de arbetat minst 
två år i förskola sedan år 2000 (SOU 2008:52, s.239-243). I Legitimation för lärare och 
förskollärare kan syftet med det tänkta introduktionsåret utläsas. Tanken var att genom ett 
introduktionsår kvalitetssäkra lärare och förskollärare genom en extra prövning efter examen.  
 

Introduktionsperioden ska vara genomförd med tillfredsställande resultat. Av 
behörighetsförordningen framgår att ett yttrande ska utfärdas av rektorn eller förskolechefen vid 
den eller de skolor eller förskolor där läraren eller förskolläraren har genomfört sin 
introduktionsperiod. Det ska framgå av yttrandet om läraren eller förskolläraren bedöms lämplig 
att undervisa (Skolverket, 2013, s.7). 

Sveriges kommuner och landsting motsade sig förslaget kring legitimation då de ansåg att 
legitimationen inte var en garanti för att nå ökad kvalitet i förskolan. De menade att ansvaret 
istället borde ligga på lärarutbildningarna med ett förslag att införa lämplighetstest på lärare 
och förskollärare (Yttrande 10/2241, s.2). År 2013 kan det i betänkandet Ändrade regler om 
introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare  utläsas att introduktionsåret 
avskaffades. Detta innebar att förskollärare istället för att gå ett introduktionsår kunde, och kan, 
ansöka om sin legitimation direkt efter examen. Anledningen till avskaffandet av 
introduktionsåret var den svårighet nyexaminerade förskollärare hade att anställas. De sattes på 
tidsbegränsade tjänster och legitimationen tog i många fall mycket lång tid att få. Detta innebar 
i sin tur att förskollärarna inte kunde få en fast anställning, då regeringens förslag var att endast 
förskollärare med legitimation skulle anställas utan tidsbegränsning. Av rädsla att färre skulle 
välja att studera till de olika lärarprogrammen, beslutades det att lärarlegitimation kan sökas 
direkt efter examen (Betänkande 2013/14:UbU17, s.5-6). I regeringens proposition 
Legitimation för lärare och förskollärare kan det utläsas att legitimationens höjda krav var en 
medveten satsning för att höja läraryrkets status. De ökade krav på yrkesansvar som 
legitimationen medför innebär högre krav på lärare och förskollärare, vilket antas leda till att 
yrkena blir mer attraktiva för personer som vill ”anta utmaningen att nå upp till dessa krav och 
också vidmakthålla dem i sin professionella yrkesutövning” (Prop. 2010/11:20, s.26). 
 
Peter Lilja problematiserar i sin artikel hur lärares profession kan komma att påverkas av en 
lärarlegitimation. Syftet med legitimationen var att kvalitetssäkra lärares kompetens och på så 
sätt höja läraryrkens status. Lilja menar dock att den särskiljning regeringen gör av lärare och 
förskollärare verkar bakåtsträvande. Istället för att skriva lärare som ett yrke, skrivs 
förskollärare som ett eget yrke (2011, s.41). Avskaffandet av introduktionsåret innebar att det 
extra lämplighetstestet föll bort. I Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan skrivs 
det fram att en av de viktigaste faktorerna för god kvalitet i förskolan är kompetent personal 
(Skolverket, 2009, s.4). Regeringen diskuterar i betänkandet Legitimation och skärpta 
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behörighetsregler begreppet lämplighet hos förskollärare. De anser att bedömningen huruvida 
en förskollärare är lämplig eller ej ska göras under utbildningen. Regeringen menar att 
förskollärarutbildningens krav har skärpts och att fortsatt fokus ligger på att studenters 
kunskaper kontinuerligt ska prövas under utbildningens gång. Det är dock möjligt att neka en 
förskollärare sin legitimation om ”förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha 
återkallats om den sökande hade varit legitimerad” (SOU 2008:52, s.7). 
 
Strävan efter en förskola med god kvalitet kräver i sin tur en viss förståelse för vad kvalitet 
innebär. Enligt Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér kan kvalitet, ur diskursen om 
kvalitet, mätas med ett antal givna kriterier. Vilket i sin tur kan ge en uppfattning om kvaliteten. 
Utifrån diskursen om meningsskapande är kvalitet istället något subjektivt och beroende av den 
som tolkar. Detta innebär att det inte finns några givna kriterier för vad god kvalitet kan 
innebära. Förskolans kvalitet går därför inte att mäta exakt, utan är beroende av de som tolkar 
och vilka kriterier som används (2015, s.224). 
 
2.6 Förskollärare – yrke eller profession? 
Eva Gannerud och Karin Rönnerman lyfter fram professionalisering av läraryrken som ett sätt 
att höja deras status, eftersom professionalisering hör ihop med samhällets klass- och 
könsstrukturer. De  menar att begreppet profession och dess kriterier har rötter i manligt kodade 
maktrelationer. Detta har inneburit att yrken vilka dominerats av kvinnor, ofta inom vården, 
inte kunnat bedömas som en profession. Yrken inom vård och pedagogik kräver både sin 
yrkeskunskap och teori, trots detta har de inte kvalificerats som profession enligt den 
traditionella professionsforskningens kriterier (2007, s.31). Westberg lyfter fram studier på hur 
på hur professionen vuxit fram, från barnträdgårdsledarinnan till dagens förskollärare. Genom 
att försöka stärka yrkets kunskapsmonopol, status och identitet har förskollärare försökt höja 
sin sociala och ekonomiska position. Vidare lyfter Westberg fram Ingegerd Tallberg Bromans 
forskning kring barnträdgårdsledarinnan och yrkets förutsättningar att växa fram och bli den 
nya ’kvinnoprofessionen’ (Westberg, 2011, s.16). Nära sammankopplat med profession är 
begreppet yrkesidentitet. Inger Hensvold lyfter fram Dreyfus & Dreyfus teori om hur 
yrkesidentitet växter fram. De fem stegen är novice, advanced beginner, competent, proficient, 
och expert. Hensvold har även skrivit fram Duesunds idé, vilken menar på att det finns 
ytterligare ett steg utöver expert. Steget är förnyaren, vilket syftar till kompetensen att definiera 
sitt yrke och förstå vad som behöver utvecklas (2011, s.4). 
 
Utifrån Nationalencyklopedin definierar Maths Isacson och Eva Silvén begreppet yrke: ”arbete 
eller den sysselsättning som man kan försörja sig på och som kräver vissa särskilda kunskaper 
eller färdigheter” (2002, s.268). Lennart Svensson och Ylva Ulfsdotter Eriksson skriver fram 
Isacson och Silvéns tolkning av begreppet, men menar att begreppet yrke innebär mer än så. 
Svensson och Ulfsdotter Eriksson hävdar att samhället klassificerar människor efter kön, klass 
och etnicitet, men även efter yrke. Eftersom yrke kan sammankopplas med klasstillhörighet 
utgör yrket inte endast vad en person gör, utan även vad personen är. Ibland sammanfaller yrket 
med namnet för den utbildning som genomförts. Exempel på detta är sjuksköterska, 
förskollärare och barnmorska. Ett yrke behöver dock inte ha en särskild utbildning (2009, s.8-
9). De särskilda kunskaperna och färdigheterna nämnda ovan vilka krävs i ett yrke kan därför 
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inhämtas både genom utbildning och praktisk erfarenhet. Thomas Brante lyfter  fram läkare, 
ingenjör och veterinär som klassiska professioner. Han menar att professioner, till skillnad från 
yrken, grundas på vetenskaplig forskning och kräver en hög utbildning. Professioner strävar 
även efter kunskapsmonopol och sammankopplas med hög status. Brante lyfter fram Millersons 
(1964) definition av vad en profession är;  
 

- Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap   
- Utbildning och träning i dessa färdigheter   
- Professionellas kompetens garanteras genom examina   
- En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten   
- Utförandet av tjänster för det allmänna bästa   
- En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna (2009, s. 18).   

 
Enligt Paula Berntsson klassas alla professioner som yrken, däremot är inte alla yrken 
professioner. Berntsson lyfter fram den traditionella professionsforskningen där ett yrke först 
ses som en profession om det uppfyller följande kriterier: 
 

För att en yrkesgrupp ska bli betraktad som en profession krävs att den har kunskapsmonopol, 
att dess kunskapsbas är vetenskapligt grundad, att andra har tillit till dess kunskaper samt att 
kunskaperna är efterfrågade och anses värdefulla. Det är också viktigt att yrkesgruppen har 
yrkesmonopol (1999, s.198). 

 
Det förväntas även finnas en legitimation för de som utövar yrket samt en exklusiv kunskap att 
förvärva och ha ensamrätt på. Berntsson lyfter även hon fram läkare som en klassisk profession, 
men även präster och jurister. Strävan efter att fler yrken ska bli professioner har lett till att 
utbildningar och yrken lagt sin grund inom vetenskapen (1999, s.200). Brante nämner något 
han kallar semiprofessioner, eller nya professioner, vilka har en del av de klassiska 
professionernas egenskaper, men inte alla. Semiprofessionerna liknar professioner, men har 
sämre status och lön, samt att de är inordnande under den offentliga sektorn. Exempel på 
semiprofessioner är lärare, sjuksköterskor och socialarbetare. Brante menar att 
semiprofessioner skulle kunna bli de nya professionerna, om kriterierna för begreppet 
profession omvärderades  (2009, s.15-18). Brante skiljer på profession och semiprofession 
enligt dessa kriterier: 
 

- Medan de klassiska professionerna tillhör de högre mellanskikten tillhör 
semiprofessionerna ”mellan-mellanskikten” 

- Semiprofessionerna är i större utsträckning organiserade som traditionella 
fackförbund. 

- Semiprofessionerna har lägre autonomi i förhållande till både politik 
och andra professioner, de är betydligt mer styrda. 

- Semiprofessionella är fler i antal; de expanderar starkt i och med uppbyggnaden 
av välfärdsstaten. 

- Utbildningen för semiprofessionella är inte lika specialiserad utan i större utsträckning 
 tvärvetenskaplig (ibid, s.30-31) 
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Vidare nämner Brante något han kallar preprofession, vilket innebär yrken som ännu inte 
erkänts tillhöra varken profession eller semiprofession, men är på sin väg upp genom att de 
knyts allt hårdare an till forskning. Bland dessa preprofessioner nämns förskollärare. Brante 
menar att preprofessioner syftar till att bidra men nya kunskaper i den privata sektorn, snarare 
än i den offentliga sektorn. Eftersom Brante menar att kriterierna för professioner bygger på 
vad samhället anser är viktigt, kan dessa komma att förändras med tiden (ibid, s.16 och 31-32). 
Samhällets definition av vad som är viktigt påverkar således olika yrkes status, och därmed lön. 
 
Paula Berntsson diskuterar begreppet profession i relation till förskolläraryrket. Hon hävdar i 
sin text att kunskapsbasen är den allra viktigaste tillgången hos en yrkesgrupp i strävan efter att 
höja dess professionella status. Redan år 1999 skrev Berntsson att den då nyutkomna 
läroplanen, med dess fokus på förskolans pedagogiska uppdrag, kunde möjliggöra förskollärare 
att visa på deras specifika yrkeskunskaper. Det förtydligade pedagogiska ansvaret lade större 
krav på förskolan, från omsorg till lärande. Detta lärande krävde en mer vetenskapligt lagd 
utbildning för förskollärarna, vilket gjorde att deras kunskaper kunde särskiljas från en förälders 
kunskap. Frågan huruvida förskolläraryrket kan ses som en profession beror just på om 
förskollärares teoretiska och praktiska kunskaper kan ses som exklusiva för just förskollärare. 
Enligt Berntsson krävs det specifika pedagogiska kompetenser för att följa läroplanens uppdrag, 
vilket i sin tur kan ses som grunden till en profession. Förskollärare måste profilera sin 
verksamhet och sina kompetenser för att nå ut samhället och höja sitt yrkes status. Att endast 
nöja sig med att bedriva en bra verksamhet räcker inte för att ses som en profession (1999, s.198 
och 210). 
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3. Begreppsdefinitioner 
 
I detta kapitel lyfts tre begrepp fram vilka är relevanta för studien; särskilt ansvar, yrke och 
profession. Dessa begrepp används i analysen av intervjuernas resultat för att undersöka hur 
förskollärare talar om sin egen yrkesroll. Intressant för studien är hur förskollärare ser på det 
särskilda ansvaret samt huruvida förskollärares egna tankar om sin yrkesroll kan 
sammankopplas med kriterierna för att se förskolläraryrket som profession.  
 
3.1 Särskilt ansvar 
I och med förskolans reviderade läroplan, vilken kom ut 2010, förtydligades 
ansvarsfördelningen av den pedagogiska verksamheten. Från att förskolans arbetslag samt  alla 
som arbetar i förskolan haft ansvar över den pedagogiska verksamheten skrevs ansvaret över 
på förskollärarna och arbetslaget. Detta innebar ett särskiljande i arbetsuppgifter mellan 
förskollärare och barnskötare, där förskollärarna har det övergripande ansvaret över den 
pedagogiska verksamheten (Lpfö 98, rev.10). I analysen är det av intresse att undersöka hur 
förskollärare ser på det särskilda ansvaret och vad det har kommit att innebära för deras 
yrkesroll. Min tolkning av begreppet är den ovanstående definitionen, vilken innebär att 
förskollärare har det övergripande ansvaret för förskolans pedagogiska verksamhet.   
 
3.2 Yrke 
Definitionen av yrke, vilken används i analysen av denna studie är följande: ”arbete eller den 
sysselsättning som man kan försörja sig på och som kräver vissa särskilda kunskaper eller 
färdigheter” (Isacson & Silvén, 2002, s.268). Yrke tolkas utifrån detta som ett arbete vilket inte 
kräver en utbildning, men kan även ha. Intressant är även att se på ett yrke som inte endast 
något en person gör, utan även som något personen är.  
 
3.3 Profession 
I följande studie kommer Brantes översättning av Millersons definition kring profession att 
användas vid analys (2009, s.18). Definitionen förstås av mig på det sätt att ett yrke bland annat 
kräver en teoretisk grund för att kallas profession. Professionen kräver en utbildning lagd på 
universitetsnivå med både teoretiska och praktiska inslag, med ett tillhörande examensbevis. 
Utöver detta syftar professionen till att utföra tjänster för allmänheten skull, samt att det inom 
yrkeskåren kan garanteras en yrkesintegritet genom handlingsetik. Utöver begreppet profession 
talar Brante även om semiprofession och preprofession, vilka även de kommer att användas vid 
analys. Brante skriver fram lärare som en semiprofession, vilket innebär att yrket i sig inte 
uppfyller alla de kriterier den klassiska professionen gör. Förskollärare i sin tur lyfter författaren 
fram som en preprofession, vilket är yrken som ännu inte erkänt som varken professioner eller 
semiprofessioner men är på väg att bli (2009, s.16 och 31. Varför jag anser 
professionsbegreppet  relevant att använda vid analys av detta arbete grundar sig i både mina, 
samt Wallskogs (2011, s.15), idéer om att förskollärare sällan har en önskan att profilera sig 
utåt, och att detta kan vara en bidragande faktor till yrkets låga status. En del i begreppet 
profession innefattar just status, vilket gör det intressant att se hur förskollärare på fältet talar 
om sin egen yrkesroll.  
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3.4 Förskollärare - yrke eller profession? 
Enligt Svensson och Ulfsdotter Eriksson har skillnaden mellan yrke och profession att göra med 
den utbildningsnivå vilken krävs för arbetet, hur efterfrågad utbildningen är, samt den status 
arbetet har i samhället (2009, s.8 och 73). Min förståelse av begreppen profession,  
semiprofession och preprofession är att de är sammankopplade med både utbildning och status. 
Yrke i sin tur kan motsvaras vara ett arbete vilket inte kräver en utbildning på teoretisk nivå 
med förankring i vetenskaplig forskning, men kan så även vara. För att koppla detta till 
förskolläraryrket kan det enligt ovan definitioner klargöras att förskollärare, med sin teoretiska 
och praktiska kunskap, kan definieras som mer än endast ett yrke. Professionens krav på 
legitimation är något som förskolläraryrket anammat. Berntssons definition av begreppet 
profession kan därför förskolläraryrket kunna jämföras med, däremot  lämnar Brantes definition 
några områden att nå upp till (1999, s.198; 2009, s.30-31). Den sistnämndes tankar kring bland 
annat autonomi och status, vilket nämns vid Brantes jämförelse mellan profession och 
semiprofession, gör att begreppet profession inte direkt kan överföras till förskolläraryrket 
(2009, s.30-31).  
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4. Metod 
 
I detta kapitel redogörs studiens insamlingsmetod, urval, genomförande samt databearbetning. 
 
4.1 Datainsamling 
För att få en närmare inblick om förskollärares uppfattning av sin yrkesroll och sitt uppdrag, 
valdes en kvalitativ metod. En respondentundersökning med utformning av en samtalsintervju. 
Valet av datainsamlingsmetod grundar sig i att intervjuer kan ge mer utförliga och personliga 
svar än en enkät skulle göra. Intentionen med studien var inte att få ut några sanna eller falska 
svar utav respondenterna, det som eftersöktes var deras upplevelser av olika fenomen. En 
respondentundersökning innebär enligt Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henric Oscarsson och 
Lena Wängnerud just att fånga respondenters tyckande och tänkande kring fenomen. Samma 
frågor ställs till ett flertal personer vilket ger forskaren möjlighet att jämföra och hitta mönster 
i de olika respondenternas svar. Intressant är även att se hur de olika svaren kan skilja sig åt 
(2012, s.228). Samtalsintervju innebär enligt Esaiasson et al. möjlighet att både anteckna de 
svar respondenten ger, men även att som intervjuare komma med följdfrågor samt be om 
förtydliganden. Detta sampel ger möjlighet till en större förståelse kring varför respondenten 
svarat på ett visst sätt (2007, s.251). 
 
En intervjuguide skrevs fram (se Bilagor)  med uppdelning i tre områden; förskollärares 
uppdrag, det särskilda ansvaret samt lärarlegitimationen. För att skapa en intervjuguide vilken 
skulle kunna användas på både förskollärare som tagit examen innan den reviderade läroplanen, 
samt efter, kunde inte frågorna behandla förändringen i sig. En intervju kring förändringen i sig 
hade krävt att samtliga förskollärare arbetat i förskolan sedan innan den reviderade läroplanen 
skrevs. Tanken med studien var att frågorna skulle kunna tillämpas på alla förskollärare, oavsett 
examensår. Frågorna formulerades därför i ett här-och-nu-perspektiv. Enligt Esaiasson et al. är 
det viktigt att i intervjuguiden tänka på innehåll och form, för att intervjun ska flyta på så bra 
som möjligt och att respondenterna blir motiverade till att svara (2012, s.265). Ljudinspelning, 
vilket användes för att spela in respondenternas svar i denna studie, används enligt Judith Bell 
för att i efterhand kunna återgå till det inspelade materialet och lyssna ordagrant till 
respondentens svar. Speciellt användbart är det vid eventuell citering av respondenten, vilket 
kan bli svårt om det endast finns nedskrivet material. Viktigt är att vara beredd på att 
respondenten kan välja att inte ställa upp på att bli inspelad, eller att ändra sig under 
inspelningens gång. Att spela in kan dock begränsa svar vilka är av känslig karaktär, då 
respondenten kan uppfatta det som jobbigt att bli inspelad (2006, s. 165). 
 
Vid insamling av data inför inför litteratgenomgången användes ett problemorienterat 
angreppssätt. Detta innebär enligt Duffy att redan innan genomgång av litteratur ha formulerat 
ett antal frågeställningar, vilka fungerar som ett avgränsat fokus för inläsningen. Detta 
angreppssätt möjliggör författaren att få en större inblick i vad som är relevant i materialet, 
samtidigt som fler frågeställningar kan formuleras under inläsningens gång. Innan jag som 
författare tog mig an primärkällorna, vilka är studiens intervjupersoner, har sekundärkällorna 
bearbetats (2006, s.124). Primärkällor kan enligt Duffy beskrivas som de källor författaren själv 
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inhämtar, vilka inte tolkats av en mellanhand. Sekundärkällor beskrivs som källor inhämtade 
och tolkade av någon annan (2006, s.125-126). Duffy menar att det är viktigt att göra ett urval 
vid val av källor, då tiden är en begränsning. Om frågeställningar är satta redan innan studiens 
start kan omfattningen av källor begränsas genom att endast söka det material som är relevant 
för studien (2006, s.128). Litteraturen söktes fram i olika databaser, samt genom att studera 
litteraturlistor i artiklar samt avhandlingar. De databaser vilka användes i studien var EBSCO, 
SWEPUB, DiVA samt ub.uu.se. För att söka fram artiklar relevanta för denna studie användes 
bland annat sökorden; förskola, förskollärare, barnskötare, lärarlegitimation, yrkesroll, 
profession, förskolans läroplan, preschool, preschool teacher samt curriculum. Dessa sökord 
gav mig som författare ett antal artiklar som sedan kunde härledas tillbaka till den ursprungliga 
källan genom referenslistan.  
 
4.2 Urval 
Urval av förskollärare till denna studie byggde på kriteriet att intervjua personer med olika lång 
erfarenhet av yrket. Relevant för studien var att få höra åsikter från båda sidor av införandet av 
den reviderade läroplanen, vilket innebär både förskollärare som tagit examen innan år 2010, 
samt efter år 2010. Det föll sig så att det intervjuades fyra förskollärare på tre olika förskolor 
inom samma kommun. Ingen av förskollärarna arbetade i samma arbetslag, däremot arbetade 
två av dem på samma förskola. Dessa två var tidigare kända av mig, då vi kommit i kontakt 
under en verksamhetsförlagd utbildning. De två andra förskollärarna var inte kända sedan 
tidigare. Två av förskollärarna hade tagit sin examen efter den reviderade läroplanen, en 
tidigare, och en samma år som den reviderade läroplanen togs i bruk. Utöver kriteriet att få en 
spridning på examensår var inte ålder och kön relevant för studien, därför finns inga uppgifter 
om detta.  
 
Följande är en kort beskrivning av de fyra intervjuade förskollärarna.  
 
- Förskollärare 1 tog sin kombinerade förskollärar- och grundskollärarexamen i januari 2010. 

Hen har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan dess.  
- Förskollärare 2 tog sin förskollärarexamen 1989 och har arbetet på sin nuvarande arbetsplats 

sedan hösten 2015. Som förskollärare har hen arbetat sedan januari 1990. 
- Förskollärare 3 tog sin examen för förskola och förskoleklass sommaren 2013. Ett halvår 

senare tog hen en lärarexamen i bild, matematik och svenska upp till årskurs 6. Förskolläraren 
har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan hösten 2015.  

- Förskollärare 4 tog sin förskollärarexamen sommaren 2015 och har arbetat på sin nuvarande 
arbetsplats sedan dess.  

 
4.3 Tillvägagångssätt 
Förskollärare på ett antal slumpmässiga förskolor, samt en tidigare känd förskola, kontaktades 
via telefon. De fick syfte och tillvägagångssätt berättat för sig, samt en fråga om de kunde 
tänkas ställas upp på en cirka 45 minuter lång intervju. De flesta önskade vidare mejlkontakt 
för att bestämma tid och få möjlighet att läsa igenom frågorna innan intervjun. Enligt Bell är 
det vid intervjutillfället viktigt att välja en plats där intervjuare och respondent får sitta i lugn 
och ro. Det är respondenten som styr intervjusituationen, då det är denne som ställt upp för att 
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ge information till en studie. Som intervjuare bör tacksamhet uttryckas då respondenten gått 
med på att lägga sin tid på något vilket ligger utanför dennes arbetsuppgifter (Bell, 2006, s. 
168). Respondenterna informerades om att studien inte eftersökte rätt eller fel, utan att det var 
respondenternas egna uppfattningar som var i fokus. Som komplement till ljudupptagningen 
fanns även ett block att skriva under intervjun. Innan intervjuerna med förskollärarna 
genomfördes, hölls en provintervju med en annan förskollärarstudent. Syftet med provintervjun 
var att se hur frågorna kunde uppfattas av en annan person, samt kontrollera hur lång tid de 
kommande intervjuerna skulle tänkas ta.  
 
Vid intervjutillfället erbjöds respondenten en utskriven intervjuguide. Detta både som en 
trygghet att ha något att hålla i, samt för att ge respondenten möjlighet att läsa igenom frågan 
flera gånger. Därefter startades intervjun upp med uppvärmningsfrågor, med syftet att ta reda 
på examensår och utbildning. Vid intervjusituationer är det enligt både Bell och Esaiasson et 
al. viktigt att tänka på hur frågorna formuleras (2006, s.159; 2012, s.265). Bell menar att 
frågorna ej bör vara värderande eller ledande av sin karaktär. Frågorna bör vara väl genomtänka 
och ha en naturlig följd (2006, s. 159). Esaiasson et al. lyfter fram ett antal olika varianter av 
frågor; tematiska frågor, uppföljningsfrågor samt tolkande frågor (2012, s.265). De tematiska 
frågorna fungerade som intervjuguidens bas, där förskollärarna fick svara fritt utifrån sina egna 
uppfattningar. Under intervjun följdes intervjuguiden, däremot ställdes en del 
uppföljningsfrågor samt tolkande frågor. Exempel på det sistnämnda kunde vara: ”Du menar 
alltså att du…”. Detta för att kontrollera att respondenten uppfattats korrekt (Esaiasson et al. 
2012, s. 265). Denna typ av intervju, kallad strukturerad intervju, innebär att frågorna finns 
klara redan innan. Till skillnad mot en ostrukturerad intervju där det istället ett antal olika teman 
att diskutera kring (Bell, 2006, s. 160-161). Efter intervjun tackades respondenten återigen för 
sitt deltagande.  
 
4.4 Databearbetning & analysmetod  
Analysen  av primärkällorna i denna studie utgjordes av det transkriberade materialet från 
intervjuerna. Bell lyfter fram transkribering som en viktig del inom forskarvärlden, då 
respondenten bör ha möjlighet att läsa igenom sina svar. Får respondenten inte göra det är det 
möjligt att respondenten i efterhand anser att denne blivit felciterad eller misstolkad. Vid 
mindre studier där tiden är knapp kan undersökaren istället spara ljudfilerna om en respondent 
önskar höra sina svar i efterhand (2006, s.165). Då tiden är begränsad i denna studie kommer 
intervjuerna att transkriberas, däremot är detta inget som respondenterna erbjuds ta del av. Det 
transkriberade materialet analyserades genom att tematisera och finna mönster mellan de olika 
intervjuerna. Med den teoretiska bakgrunden i åtanke vid analys av data utkristalliserades ett 
flertal mönster, vilka kom att bli rubriker i resultatdelen. De kategoriseringar som gjordes av 
det insamlade materialet hade alla sin koppling till studiens syfte och frågeställningar. 
Begreppen särskilt ansvar, yrke och profession låg även de i åtanke när materialet analyserades.  
 
4.5 Avgränsningar 
Enligt Bell är tidsfaktorn den främsta begränsningen vid val av datainsamlingsmetod och 
bearbetning (2006, s.116). Då detta är ett självständigt arbete med begränsad tid till intervjuer 
och bearbetning, föll valet på att genomföra fyra intervjuer. Jag är medveten om att studien inte 
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kan ge en bild av hur förskollärare generellt tolkar sitt uppdrag, utan ger en inblick i hur just 
dessa fyra förskollärare tolkar sin yrkesroll och sitt uppdrag. Innehållet i studien begränsades 
även det under arbetets gång, då visionen från start var intervjua både förskollärare och 
barnskötare. Syftet smalnades av för att fokusera endast på förskollärares tolkning av deras 
yrkesroll, lärarlegitimation och särskilda ansvar. 
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
Studien har arbetats fram i balans mellan forskningskravet och individskyddskravet.  
Forskningskravet innebär att medborgare i samhället har rätt till att forskning bedrivs för att 
kunskaper och metoder ska kunna utvecklas. Samtidigt har individen rättigheter i samband med 
deltagande i forskning, även kallat individskyddskravet. Detta delas upp i fyra delar vilka är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.5-6).  
 
Informationskravet innebär att respondenten har rätt till att informeras om studiens syfte, 
respondentens roll i studien samt att deltagandet alltid är frivilligt. Detta kan innebära att 
respondenten väljer att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Samtliga 
respondenter i denna studie har informerades om detta, både över telefon och vid 
intervjutillfället. De informerades även om att de själva styrde över intervjun, och inte behövde 
svara på något de inte önskade. 
 
Samtyckeskravet innebär att en undersökare redan innan en studie måstet inhämta godkännande 
av samtliga respondenter. Även om en respondent givit sitt medgivande har denne rätt att 
närsomhelst dra sig ur (Vetenskapsrådet, 2002, s.9) I denna studie gavs ett muntligt 
godkännande från respondenterna. 
 
Konfidentialitetskravet gör det möjligt för respondenter att delta i undersökningar utan att 
kunna identifieras utav utomstående. Till skillnad från anonymitet, där personuppgifter inte 
finns med i bilden alls, ska personuppgifterna här hållas gömda från utomstående 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). I denna studie är respondenterna lovade konfidentialitet och 
benämns i texten som Förskollärare 1, Förskollärare 2, Förskollärare 3 och Förskollärare 4. 
Information kring deras examensår och utbildning finns med, men inga namn på förskollärarna 
eller deras förskolor.  
 
Nyttjandekravet kontrollerar att uppgifter lämnade av en respondent inte kan användas för annat 
bruk än det som godkänts. Detta innebär att forskare inte kan ge vidare material för 
kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Respondenterna informerades om att deras 
intervjuer endast skulle komma att användas som bas till detta självständiga arbete.   
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5. Resultat och analys 
 
Detta kapitel syftar till att redovisa och analysera de resultat som framkommit i intervjuerna.  
 
5.1 Förskollärares och barnskötares uppdrag 
Vid frågan om hur förskollärarna tolkar sitt uppdrag utifrån den reviderade läroplanen är de alla 
samstämmiga om att det är de som förskollärare som har det övergripande ansvaret över den 
pedagogiska verksamheten. Flera av dem upplever att det är svårt att sammanfatta det uppdrag 
de har, just för att uppdraget är så stort. Förskollärare 3 menar att även om uppdraget är stort, 
är det tydligt vilket ansvar som ligger på hen som förskollärare. Förskollärarna är eniga om att 
de inte står ensamma i att driva verksamheten framåt, men att det är de som står för det yttersta 
ansvaret, efter förskolechefen. Detta övergripande ansvar tyder på att förskollärare givits ett 
särskilt ansvar över verksamheten på grund av deras längre utbildning, vilket kan jämföras med 
Brantes idéer kring professioners yrkesmonopol. Förskollärarna har kunskaper vilka 
barnskötarna inte besitter, vilket tydligt skrivs fram i förskolans styrdokument. Begreppet 
delegation nämns i flera av intervjuerna, där förskollärarna syftar till att de som förskollärare 
har rätt att delegera uppgifter till barnskötare. Det innebär enligt dem att förskollärarna har 
ansvaret för att uppgifter utförs, men att det inte måste betyda att de utförs endast av 
förskollärarna. Förskollärare och barnskötare skulle i princip kunna ha samma uppgifter i 
arbetslaget, men det är förskolläraren som ansvarar för att de utförs. Förskollärare 2 som arbetat 
i förskolan sedan 1990 jämför med hur den var när hen började arbeta som förskollärare: 
 

Om jag jämför med när jag började med pedagogiska programmet så var det rubriker - det här 
ska ni hålla på med. Fanns inget om utveckling på samma vis och det var under socialtjänsten. 
Nu är det Skolverket och regering, det finns mål. Det handlar om lärande och utveckling. Idag 
ska barn utvecklas, lära sig färdigheter och bli självständiga. Kunna samarbeta. Hur de lär sig 
språk och utvecklas. Hur gör jag för att barnen ska lära. Hur kan jag tänka för att upptäcka 
tillsammans med dem. I början på 90 hade jag inte ens haft en tanke på att ett barn skulle komma 
och säga att de vill skriva ett dokument på datorn, jag hade inte ens sett vitsen av det. Jag tolkar 
mitt uppdrag ganska allvarligt och stort. 

 
Citatet ovan visar på att Förskollärare 2 upplever en förändring av sitt uppdrag som 
förskollärare, där dagens uppdrag skiljer sig stort från arbetet med pedagogiska programmet. 
Hen nämner även att synen på barnet förändrats. Idag bygger uppdraget på att följa uppsatta 
mål och se till varje barns lärande och utveckling. Läroplanen kan därför ses skilja sig åt från 
det tidigare pedagogiska programmet, vilket innehöll ramar för hur verksamheten skulle 
bedrivas samt vilket fokus verksamheten skulle ha. Förskolläraren säger sig för tjugosex år 
sedan inte ha förstått vitsen med att ett barn skulle skriva ett dokument på datorn, så något hos 
förskolläraren har förändrats sedan hen tog examen. Det kan tolkas så att förskollärares uppdrag 
förändrats till det större, med högre krav både från styrdokument men även från samhället. 
Dessa högre krav från samhället tyder på att förskollärares kunskaper behöver vara mer 
djupgående än tidigare. Eftersom förskollärarutbildningen idag är befäst i vetenskapliga teorier 
leder det till att förskollärares kunskaper och färdigheter grundas i teori, vilket kan 
sammankopplas till en del av Brantes definition av att vara en profession. Till skillnad från 
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förskollärares uppdrag, vilket förskollärarna är överens om är tydligt, anser de att barnskötarnas 
uppdrag är mindre tydligt. Av intervjuerna att döma ser barnskötares uppdrag olika ut från 
verksamhet till verksamhet. På en del förskolor ses alla som jämlika, medan det på andra 
förskola görs skillnad på de två yrkenas uppgifter.   
 

De [barnskötarna] är med i arbetslaget, så de tillhör den delen i läroplanen. Sen blir det olika i 
praktiken hur man ser på det. På vissa förskolor har barnskötarna öppning och stängning, de har 
hand om frukostar och sånt. De har mer praktiska uppgifter som inte rör det pedagogiska, sen att 
förskollärarna har mer tid mitt under dagen. Här är det mer jämställt (Förskollärare 3). 

 
Förskolläraren jämför sin egen verksamhet med andra verksamheter och tolkar det som att 
barnskötares uppdrag skiljer sig åt mellan förskolor. Begreppet jämställt syftas här till att 
barnskötare och förskollärare har liknande uppgifter. Utifrån citatet kan det utläsas att beroende 
på hur pedagoger tolkar förskolans läroplan, kan barnskötares uppgifter se olika ut i olika 
verksamheter. För förskollärarnas professionsutveckling kan denna likhet i uppgifter tänkas 
vara negativ, då det utåt sett kan se ut som om att förskollärares längre utbildning inte visar sig 
i deras uppgifter. Under åren har ansvaret mellan förskollärare och barnskötare varierat. Fram 
till den reviderade läroplanen hade arbetslaget ett gemensamt ansvar över verksamheten. Denna 
tradition av delat ansvar kan därför antas ligga kvar hos en del förskollärare. Flera av 
förskollärarna berättar att de ofta upplever att det är skillnad mellan hur förskollärare och 
barnskötare ser på saker. Förskollärarna nämner att de inte har så mycket vetskap kring bredden 
på barnskötares utbildning. En kortare utbildning kan därför tolkas inte gå på djupet på samma 
sätt som en förskollärares längre utbildning gör. Särskiljandet av uppgifter utifrån läroplanen 
påvisar att det är en skillnad i både utbildning och kompetens mellan förskollärare och 
barnskötare, vilket för förskollärarna stärker deras profession.   
 
Förskollärare 3 upplever att hen tänker tio steg framåt, medan en barnskötare i samma situation 
tänker ett steg framåt. Förskolläraren är dock tydlig att påpeka att det finns barnskötare som är 
mycket kompetenta. Denna skillnad i tankegång kan bero på den teoretiska grund vilket 
utbildningen är lagd på, vilket gör det möjligt för förskollärare att jämföra situationen med 
teorier av olika slag. Att tolka teorier för att förstå olika händelser tyder på att förskolläraryrket 
kräver en stor mängd teoretiska kunskaper. En annan förskollärare berättar om barnskötares 
uppgifter utifrån den reviderade läroplanen, gentemot den tidigare läroplanen: 
 

Barnskötares ansvar har inte förändrats så mycket, däremot kan de ju nu säga nej till 
utvecklingssamtal till exempel. Mycket är hur man är själv och hur man ser på sin egen roll. 
Barnskötarnas ansvar har inte förändrats så mycket som jag tycker att det lagts på förskollärare 
(Förskollärare 2). 
 

Den sista meningen visar på att förskolläraren upplever att den mängd arbetsuppgifter som lagts 
på förskollärarna inte är i proportion till vad som lagts på barnskötarna. Detta kan tolkas som 
att förskolläraren anser att mängden arbetsuppgifter ökat, men att de lagts till störst del på 
förskolläraren. För att problematisera detta - vad sker då i en personalgrupp med endast en, eller 
kanske ingen förskollärare? I varken intervjuerna eller litteraturgenomgången framgår det att 
det finns fastställda krav på antalet förskollärare i ett arbetslag. Utifrån förskollärarens citat 
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tidigare är det möjligt för barnskötare att säga nej till utvecklingssamtal. Förskolläraren lyfter 
dock fram att det är upp till var och en hur mycket ansvar som axlas, vilket kan tolkas så att en 
del barnskötare väljer att ta mer ansvar än andra.  
 
Alla fyra förskollärare menar att den reviderade läroplanen inte givit barnskötarna något 
specifikt extra ansvar, däremot nämner flera av dem att den gett barnskötarna möjlighet att avstå 
från bland annat utvecklingssamtal. De är överens om att det är förskollärare som har det 
övergripande ansvaret över just utvecklingssamtalen. Däremot råder det oklarheter huruvida 
barnskötare har rätt att avsäga sig samtal eller måste göra det om de blir delegerade att göra det. 
Förskollärare 4 förklarar det såhär: 
 

Jag kan sätta en barnskötare att ansvara för utvecklingssamtal, då är det deras uppgift att göra 
det, men det är jag som har ansvaret att det går rätt till. Som jag förstått det så behöver inte 
barnskötare ha utvecklingssamtal, men vi kan delegera ut till dem om de går med på det. 

 
Förskollärare 2 upplever att det är färre diskussioner kring ansvarsområden och vem som gör 
vad, eftersom att läroplanen tydligt skriver ut att förskollärarna har det övergripande ansvaret. 
Vidare menar hen att en förskollärare som är osäker på sitt uppdrag kan ta stöd ur läroplanen 
och säga: ”Så här står det, det här är mitt ansvar”. Enligt intervjuernas resultat skiljer sig 
förskollärare och barnskötares uppdrag i den bemärkelse att det är förskollärarna som har det 
övergripande ansvaret över den pedagogiska verksamheten. Barnskötarna är med och driver 
verksamheten framåt, men har inte samma ansvar att det blir gjort. De fyra förskollärarnas 
förståelse kring sitt uppdrag kan tolkas så att de är mycket medvetna om sin egen roll, men har 
mindre vetskap om barnskötarnas uppdrag. Detta kan bero på att Förskolans läroplan inte 
specifikt beskriver barnskötarnas uppdrag, utan istället inordnar dem under begreppet 
arbetslaget. Ur ett statusperspektiv, sammankopplat till professionsbegreppet, kan 
förskollärares förtydligade ansvar hjälpa dem att  höja sin status då de har kompetenser vilka är 
mycket efterfrågade och förskollärare på fältet är få. Förskollärare har därför idag möjlighet att 
välja mellan arbeten och på så sätt pressa upp löner, och därmed även status.  
 
5.2 Förskollärarkompetens 
Förskollärarna fick frågan vad som var viktigast i rollen som förskollärare, med följdfrågan: 
”Hur skulle du förklara en bra förskollärare?”.   
 

I min värld är det ett av de viktigaste yrken som finns. Det är det här som är grunden för hur 
barnen kommer vara när de kommer upp i skolan. Allting startar här. Min roll är väldigt viktig 
(Förskollärare 4). 

 
Ovanstående citat är något förskollärarna är eniga om - vikten av deras roll som förskollärare. 
Återkommande under alla intervjuer var kommentarer kring förskollärares viktiga uppdrag och 
den vanmakt de ibland ställs inför. De vill göra så mycket, men upplever att de sällan räcker 
till. Flera av förskollärarna lyfter fram begreppen lyhörd och positiv, vilket upplevs vara två 
viktiga kompetenser för att utföra sitt uppdrag. Förskollärarna beskriver sitt yrke på ett sätt som 
tyder på att deras yrkesroll påverkas av deras personliga kompetenser. Att vara positiv och 
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lyhörd är enligt dem nödvändigt. Förskolläraren höjer även yrket genom att uttrycka sig att 
förskolan är grunden för ”allt”. En förskollärare nämner att det är en förutsättning att vara 
genuint intresserad av barnen, då det ger en grund till att vilja skapa en relation till dem. Hen 
berättar att det första hen gör på en ny arbetsplats är att sitta ner och prata med barnen. Har 
förskollärare inte en relation till barnen kan de inte heller utföra sitt arbete. Barn behöver lita 
på att de vuxna finns där för dem, först då har den vuxne vunnit barnens respekt. Det 
förskolläraren talar om är relationskompetens, vilket flera av förskollärarna lyfter i sina 
intervjuer. Då ofta i relation till kollegor och föräldrar. En av förskollärarna lyfter fram vad hen 
anser att en förskollärare bör kunna: 
 

Man behöver ju kunna ganska mycket. Bra bemötande, lyhörd, ständigt utmana barnen på deras 
nivå. Sen är det mycket man behöver kunna som man är mindre bra på, tex. skapande. Jag önskar 
jag kunde spela ett instrument, det skulle vara väldigt värdefullt (Förskollärare 1). 
 

Förskolläraren lyfter fram bilden av en förskollärare som mycket mångfacetterad. Det räcker 
enligt hen inte att ha en bra personlighet och utmana barnen. Att spela instrument och skapa är 
något förskolläraren anser att en förskollärare bör kunna, men att hen inte kan tillräckligt. 
Denna strävan efter att bli bättre och jämföra sig med en förskollärarnorm kan vara ett avtryck 
från de tre variationer på förskollärare vilka Tellgren lyfter i sin text. Beroende på vad samhället 
önskar av förskolan krävs det att förskollärarens kompetenser utvecklas och förnyas. Detta 
innebär att förskollärare måste omvärdera sin kunskap i och med att samhället förändras, vilket 
kan sammankopplas med Brantes idé om att professioner innebär tjänster för allmänheten. Det 
kan även sammankopplas med preprofession, vilket Brante nämner förskollärare som, eftersom 
de har möjlighet att ta sig in i den privata sektorn och specialisera sig efter vad samhället önskar.  
Flera av de intervjuade förskollärarna uttrycker sig liknande som Förskollärare 1. De känner 
sig otillräckliga när tiden sällan finns för att hinna med allt de önskar. Förskollärarnas uttrycker 
sig vilja kunna mer, göra mer och hinna mer. Förskollärare 2, som arbetat i förskolan många år, 
har förmodligen skaffat sig så pass mycket erfarenhet att hen är medveten om att allt inte kan 
hinnas med. Förskolläraren berättar här om hur hen är medskapare tillsammans med barnen: 
 

Man ska vara öppensinnad, inte vara rädd att testa med barnen. Ett utforskande arbetssätt gör 
att man inte behöver kunna allt innan, man kan släppa lite av stressen när man förstår att man 
inte behöver kunna allt om till exempel. igelkottar (Förskollärare 2). 

 
Förskolläraren menar att det viktigaste inte är att ha information att ’mata barnen’ med, istället 
är de vuxna medforskare. Barn och vuxna lär tillsammans under utforskandet, vilket 
förskolläraren förklarar - minskar stressen att prestera. De kompetenser förskollärarna uttrycker 
visar på att de har en förståelse för hur de hjälper barnen fram i deras utveckling. Förskollärarna 
har alltså inte bara kunskaper att tillgodose barnens behov i stunden, utan stimulerar dem även 
att vidareutvecklas. Trots att förskollärarna inte själva uttrycker sig kring att detta kan kopplas 
till profession, tyder dessa teoretiskt förankrade kunskaper på just det. Vidare fick 
förskollärarna frågan huruvida de anser att de har kompetens att utföra sitt uppdrag. Alla fyra 
förskollärare svarade att de upplevde att de hade det. Intressant mellan de fyra förskollärarna är 
att det går att skilja ut tre olika varianter av förskollärarutbildningen hos dem. Fram till år 2001 
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hade förskollärare en egen utbildning, medan den mellan åren 2001-2011 var integrerad i 
grundskollärarprogrammet. Nu är det återigen ett eget program på universitetet.  
 
Förskollärare 2 tydliggjorde att även om dennes utbildning var förlegad, så har förskollärarens 
eget intresse att förkovra sig i nya teorier gjort att hen hållit sig uppdaterad. Förskolläraren 
berättar om några strategier för att kunna utvecklas i sin roll som förskollärare. Bland annat är 
det viktigt att tycka om förändring, vara intresserad, samt att byta jobb då och då. Förskolläraren 
upplever det som en stor styrka att ha arbetat i olika kommuner och med olika pedagoger. Att 
möta många förskollärare med olika kompetenser har gjort att Förskollärare 2 har lärt sig något 
av varje pedagog. Denna strävan efter att vidareutvecklas, samt förståelse för att det är 
nödvändigt, visar på att även om förskollärarens utbildning är förlegad så har förskolläraren 
kompetens genom sin tidigare examen. Denna examina i sin tur är en av kriterierna för att vara 
en profession. Vid en följdfråga, vilken handlar om varför hen tror olika förskollärares 
kompetenser skiljer sig åt, blir svaret - intresse. En intresserad förskollärare håller sig ajour med 
utvecklingen genom att både läsa och diskutera sig till information En annan förskollärare 
berättar en liknande historia: 
 

Uppdraget har förändrats ganska mycket under åren. Man försöker hålla sig uppdaterad med ny 
forskning och sådär, genom att läsa Lärartidningen (Förskollärare 1). 

 
Förskollärare 3 och 4 har en senare utbildning än de två föregående, vilket kan tolkas bidra till 
att de än så länge upplever sig vara väl förtrogna med läroplanen och de teorier som råder. Båda 
förskollärarna trycker dock på att de, sedan de tog examen, lärt sig mycket. Både av barnen och 
av andra förskollärare. De menar båda att det är viktigt att vara öppen för förändringar för att 
inte låsa sig i det som varit. Förskollärare 4 uttrycker det såhär: 
 

Yrket är väldigt föränderligt vilket gör att dina kompetenser ökar hela tiden. Du måste gilla det 
du gör, hålla dig ajour med vad som sker i samhället. Vilja driva. Jag tror att man måste vara 
ganska öppen och ha lätt att ta till förändringar. Ett år är det på ett visst sätt, sen kommer 
politikerna och säger en annan sak. 

 
”Ett år är det på ett visst sätt, sen kommer politikerna och säger en annan sak” - citatet visar på 
förskoleverksamhetens föränderlighet. Flera av förskollärarna nämner samma sak som 
Förskollärare 4 och menar på att det är viktigt att vara framåtsträvande. Under intervjun med 
Förskollärare 4 uttrycktes det att de som arbetat i många år och anser att det ska vara som det 
alltid varit, de har fel mentalitet för förskolläraryrket. Förskollärarens tankar kring att det är 
nödvändigt att vara framåtsträvande påvisar att de anser att personliga egenskaper påverkar 
yrkesrollen. Detta kan i sin tur kopplas samman med definitionen av yrke tidigare i texten, 
vilken menar att ett yrke inte endast är det en person gör, utan även vad personen är. 
 
Förskollärarna fick en följdfråga, vilken byggde på huruvida de erbjöds kompetensutveckling i 
yrket. Åsikterna var delade, men de flesta ansåg att de inte erbjöds tillräckligt med 
kompetensutveckling. Någon hade möjlighet att gå en kurs i datorkunskap och en annan hade 
fått gå en kurs i hur ett instrument spelas. Flera av förskollärarna önskade att det erbjöds mer 
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kompetensutveckling, trots att alla tidigare nämnt sig ha den kompetens som krävs för att utföra 
sitt yrke. En av förskollärarna önskade mer kompetens inom specialpedagogik, då hen ansåg 
att det behövdes. Begreppet preprofession, vilket innebär yrken som ännu inte erkänts som 
professioner, kan sammankopplas med förskollärarnas tankar om kompetensutveckling. Trots 
sin examen upplever de sig inte klara, de strävar efter att kunna mer, vilket i detta fall är 
specialkompetens om specialpedagogik. Detta intresse för kompetensutveckling tyder på att 
förskollärarna strävar framåt och vill utvecklas, men att de anser att de inte erbjuds den 
kompetensutveckling de själva önskar. Anledningen till att de anser sig få för lite 
kompetensutveckling kan bero på att något kollektivt avtal inte finns. Flera av förskollärarna 
nämnde att det i yrket eller i verksamheten aldrig går att bli klar, det är en konstant 
vidareutveckling som sker.  
 
5.3 Att vara professionell 
Utifrån intervjuerna att döma är det nödvändigt att som förskollärare vara professionell.  
Alla fyra intervjuade förskollärare nämner bland annat att en viktig del i förskollärares 
professionalitet är att upprätthålla en god kontakt med barn och föräldrar. Begrepp som trevlig, 
respekt och ett bra förhållningssätt är återkommande i intervjuerna. Att fyra intervjuer kan få 
så liknande svar, även om en del skiljer sig åt, kan delvis bero på den syn samhället har på 
förskollärare idag. Samhället förväntar sig att förskollärare ska vara goda förebilder för våra 
barn, vilket förskollärare till synes präglas att vara. Intressant är att jämföra förskollärares 
teoretiska kunskaper, deras yrkesmonopol, deras kompetens genom examina, samt deras 
tidigare utbildning grundad i teori - med begreppet profession - då alla dessa delar är en del av 
att kunna likställas med att vara en profession. Det som motsäger sig är den låga status yrket 
har i samhället, vilket till viss del kan bero på förskollärares något återhållsamma inställning 
till att hävda sig i samhället. Att endast likställa förskollärares arbete med ett yrke, skulle vara 
mycket missvisande. Förskollärarna i studien upplevs se arbetet som mer än en inkomst, men 
inte att dra det så långt att kalla det för ett kall. 
 
Förskollärare 2 beskriver förskollärarprofessionalitet så här: 
 

Sätta barnen först. Det är mycket kontakt med människor, man blir lite av en kurator och 
problemlösare. Det är väldigt mycket. Man lär sig balansera det. 

 
Förskollärare 3, efter en fråga kring professionalitet, problematiserar till synes oavsiktligt det 
som ofta nämns som ’personlig men inte privat’: 
 

Jag tänker mycket när man pratar med föräldrar, även om vi har en nära kontakt så delar jag 
inte med mig av hela mitt privatliv. T.ex. Facebook tycker jag att det går gränsen vid, här är jag 
förskollärare. 

 
Flera av de intervjuade förskollärarna berättar liknande det Förskollärare 3 nämner. De menar 
att det är viktigt att inte lägga in sina värderingar i bland annat föräldrarnas uppfostran, eller i 
någon händelse förskollärarna tycker kring. En av förskollärarna lyfter fram ett barn vilket har 
det tufft hemma. Även om förskolläraren kan relatera till situationen personligen är det viktigt 
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att hålla det på en professionell nivå. Förskolläraren skiljer här på professionell och privat, då 
det i vissa situationer är nödvändigt att ha distans från den personliga delen av yrkesrollen, och 
istället handla korrekt. De intervjuade förskollärarnas idéer kring att vara professionell kan 
tolkas höra samman med bemötande av barn, men även av deras föräldrar. Förskolläraryrket 
framställs som ett mycket socialt yrke, vilket kan påvisa att social kompetens är en nödvändig 
kompetens hos förskollärare. Social kompetens är inget en student lär sig på universitet, vilket 
innebär att förskollärare i yrket behöver ha både teoretiskt lärda kompetenser, men även vissa 
specifika personlighetsdrag. Det räcker inte att ha ett bra förhållningssätt till barnen, utan 
förskollärarna måste även ha det till barnens anhöriga 
 
5.4 Det särskilda ansvaret 
Det särskilda ansvaret, vilket i den reviderade läroplanen kan utläsas ligga på förskollärarna, 
lägger större krav på dem och deras uppdrag. Vid intervjuerna fick förskollärarna frågan hur de 
tänker kring det särskilda ansvaret. En gemensam nämnare var att det är ett stort ansvar och 
ofta tungt. Flera av förskollärarna förklarar att det mesta av pappersarbetet ligger på dem. 
 

Tungt ansvar, det känns som att ibland hinner man inte med det ansvar man har. [...] De krav vi 
har på oss är ju ganska höga gentemot den tid vi får att göra dem (Förskollärare 3). 

 
Flera förskollärare vittnar om att kraven uppifrån är höga, medan tiden i verksamheten inte 
räcker till. Både mer reflektionstid och planeringstid är något flera av de intervjuade 
förskollärarna saknar. Förskollärare 4, som är den senaste att ta examen, menar att hen inte 
tidigare förstått hur stort ansvaret var innan denne började att arbeta. Även om det ingår 
verksamhetsförlagd utbildning på förskollärarprogrammet, fanns inte den förståelse innan för 
allt det administrativa arbete vilket ligger på förskolläraren. Förskollärare 2 lyfter fram 
ledarskapets betydelse av det särskilda ansvaret: 
 

Förskollärare har ansvaret att driva verksamheten framåt och även då ett ansvar för andra vuxna 
människor. Om de har de kapacitet eller inte att utföra jobbet, spelar stor roll för mig i 
ledarrollen. 

 
Citatet tyder på att förskollärares roll i arbetslaget inte endast består av att ansvara över sig själv 
och sina uppgifter. De ansvarar även för att kollegorna gör det som förväntas av dem, vilket 
kräver ett ledarskap från förskolläraren. Förskolläraren menar att andra pedagogers kapacitet 
att utföra sitt jobb påverkar förskollärarens egna yrkesroll. Förskollärare behöver kunna leda, 
delegera och ta ett stort ansvar. De har gått från att dela ansvaret, till att ha ett övergripande 
ansvar över att varje barns utveckling och lärande följs, dokumenteras och möjliggörs enligt 
barnets egna förutsättningar. Att förskollärarna har möjlighet att göra detta tyder på specifika 
teoretiska kunskaper vilka krävt en utbildning förankrad i forskning, vilket är en nödvändighet 
för att kallas profession enligt Brante. 
 
5.5 Ansvarsfördelning och personalsammansättning 
För att få kunskap kring hur förskollärarnas särskilda ansvar utspelar sig i praktiken fick de 
intervjuade förskollärarna frågor kring ansvarsfördelning i arbetslaget. Exempel på områden 
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var planering, utvecklingssamtal och dokumentation. De fick även frågor kring 
personalsammansättningen i arbetslaget, där de frågades huruvida de ansåg att andelen 
förskollärare och barnskötare påverkar verksamheten. Detta var intressant då det övergripande 
ansvaret riktar sig till en yrkeskategori i ett arbetslag där både förskollärare och barnskötare 
arbetar. Återkommande ämnen i intervjuerna var ansvar, kompetens och utbildning. Dessa tre 
begrepp kan tolkas spela mycket stor roll i den vardagliga verksamheten.  Förskollärarnas 
tankar tyder på att de de själva anser förskolläraryrket vara mycket komplext, då de anser att 
det kräver både utbildning och kompetens. De upplevs vara stolta över sitt yrke och tala gott 
om det. 
 
Vid en diskussion kring ansvar var det flera av förskollärarna som berättade att 
ansvarsfördelningen kunde sett annorlunda ut, om det bara var fler förskollärare i 
verksamheten. Detta kan tolkas så att fler förskollärare innebär ett delat ansvar. Av intervjuerna 
att döma upplevs ett flertal förskollärare i arbetslaget som något mycket positivt. Två 
förskollärare per arbetslag ger större möjligheter att kunna reflektera, planera och utbyta idéer. 
Förskollärarna nämner dock att utbildning inte är allt, det finns otroligt drivna barnskötare vilka 
arbetat i många år och kan det mesta. Trots dessa uttalanden berättar alla förskollärare om det 
där tänket hos andra förskollärare, vilket kan tolkas betyda att förskollärare har ett tankesätt 
som är mer djupgående än de flesta barnskötare. Så här förklarar en av förskollärarna det: 
 

Barnskötaren har inte riktigt det tänket, utan att låta nedlåtande och så. Hon har jättemycket bra 
idéer och förslag, men är det mer utbildningsmässigt så går jag till förskolläraren för att få ut 
mer av det (Förskollärare 4). 

 
Vidare lyfts ett citat från Förskollärare 2: 
 

Jag tycker, hur kontroversiellt det än är, så skulle jag vilja se en högre bemanning av 
förskollärare. Det blir skillnad beroende på utbildning (Förskollärare 2). 

 
Förskolläraren menar att det är kontroversiellt att önska fler förskollärare i verksamheten. 
Samma förskollärare nämner även att hen tycker att det endast borde finnas en yrkeskategori i 
förskolan, eller åtminstone tydligt åtskilda roller. Förskollärarens idéer kring yrkesroller visar 
på att hen upplever att det skulle vara lättare om alla hade samma utbildning. Förskolläraren 
jämför med sjukvården där det finns flera olika yrkesroller, men alla har sitt specifika uppdrag. 
Detta kan tolkas så att barnskötare har hamnat lite i kläm, de har lägre lön och inte samma 
ansvar, men utför på vissa förskolor samma uppgifter som förskollärare. För möjligheten att se 
förskollärare som en profession är det nödvändigt att skilja förskollärares och barnskötares 
uppgifter åt, då en del i professionsbegreppet bygger på att de uppgifter som utförs endast kan 
utföras av dem som har utbildning för det. Om samma uppgifter kan utföras av barnskötarna 
skulle förskollärarnas längre utbildning inte vara av nytta. Enligt förskollärarnas utsagor 
upplever de dock en skillnad mellan hur förskollärare och barnskötare tänker, vilket stödjer att 
förskollärare har specifika kunskaper. Enligt intervjuerna vet förskollärarna inte exakt vilket 
uppdrag barnskötarna har eller vad förskollärarna kan, eller inte kan, kräva av dem. Svårigheten 
att dela upp ansvaret kan ha sin bakgrund i det gemensamma ansvar som länge legat till grund 
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för förskolan. Följande citat är ett svar på frågan: Upplever du att kvoten mellan förskollärare 
och barnskötare påverkar verksamheten? 
 

Ja det gör det faktiskt. Vi är väldigt få förskollärare på den här förskolan och det märks. Det 
känns som att det är mer arbetsuppgifter som läggs på oss förskollärare än om man är till exempel 
två förskollärare per arbetslag. På avdelningen är jag ensam förskollärare och resten 
barnskötare (Förskollärare 1). 

 
Förskollärare 1 och 2 är ensamma förskollärare i sina arbetslag, till skillnad från Förskollärare 
3 och 4 vilka har en förskollärarkollega i sina arbetslag. Av svaren att döma påverkar detta 
förskollärarna mycket, där de senare två nämner att det är mycket värdefullt att ha en 
förskollärarkollega att reflektera med. De två förskollärare som är ensamma förskollärare i 
deras arbetslag kan tolkas dra ett tyngre lass. Förskollärare 2 jämför med tidigare arbetsplatser 
där förskollärartätheten varit mycket hög, och drar paralleller till att kvaliteten skiljer sig. På 
den nuvarande arbetsplatsen gör förskolläraren allt pappersarbete, medan hen på den på den 
tidigare arbetsplatsen delade på det ansvaret. Flera av förskollärarna jämför olika arbetsplatser 
där andelen förskollärare varit olika hög. Gemensamt mellan deras svar är att fler förskollärare 
i verksamheten upplevs bidra till högre kvalitet.  
 
Förskollärare 4, som ingår i ett arbetslag med en annan förskollärare, jämför med en gammal 
klasskompis som är ensam förskollärare. Förskollärare 4 upplever att ”det gör stor skillnad”, då 
klasskompisen känner sig ensam ibland med allt ansvar. Förskollärare 4 själv säger sig ha haft 
tur som hamnat i ett arbetslag där det redan arbetar en förskollärare, då de har ett stort stöd i 
varandra. Förskollärare 3 säger sig även hen ha haft turen att ha hamnat i arbetslag där det finns 
en till förskollärare. Förskolläraren har tidigare erfarenheter av att arbeta både i ett arbetslag 
med enbart förskollärare, men även i ett arbetslag som ensam förskollärare. Dessa erfarenheter 
gör således att förskolläraren kan jämföra, enligt sig egen uppfattning, hur verksamheten skiljer 
sig beroende på antalet förskollärare. Hen upplever att fler förskollärare bidrar till att 
verksamheten får högre kvalitet.  
 
Vad är då kvalitet och vilka faktorer spelar in? Av de intervjuade förskollärarnas svar kan 
kvalitet sammankopplas med bland annat antalet förskollärare. Det som skiljer förskollärare 
från barnskötare är längden på utbildning, vilket då kan tolkas att utbildning är en bidragande 
faktor till högre kvalitet i förskolan. Förskollärarna nämner att dialogerna ligger på en högre 
nivå vid diskussioner med andra förskollärare, vilket även det kan vara en bidragande faktor till 
högre kvalitet på verksamheten. Förskollärarna upplever således att deras roll som förskollärare 
påverkas positivt om de har en förskollärarkollega att reflektera med. Detta tyder på att deras 
kunskaper som förskollärare kan bidra till högre kvalitet på förskolans verksamhet, då de har 
en högre akademisk utbildning. Yrket kräver således mer än kunskaper som inhämtats genom 
praktiska erfarenheter.  
 
Angående ansvarsfördelning av arbetsuppgifter i arbetslagen såg det olika ut hos de intervjuade 
förskollärarna. Gemensamt i de fyra intervjuerna är att deras roll som förskollärare påverkas 
beroende på vilka som arbetar runt dem. Fler förskollärare i arbetslaget innebar ett delat 
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ledarskap och ett delat ansvar. I motsats till detta innebar en ensam förskollärare ett enskilt 
ansvar över bland annat pappersarbete, vilket kan tolkas vara tyngre än om två förskollärare 
delat på ansvaret.  

 
Jag gör det mesta pappersarbetet och barnskötarna har de praktiska delarna. De målar det där, 
sätter upp det där… Vilket gör att det blir en tyngd för mig som förskollärare eftersom jobbet har 
förändrats. Jag säger inte att det är en nackdel, men det är mycket som har förändrats och mycket 
pappersarbete som ska göras (Förskollärare 2). 

 
Citatet ovan problematiserar förskollärarens förändrade roll i den reviderade läroplanen. Den 
reviderade läroplanen har inneburit en utökning av områden, vilket lagt större krav på 
förskollärare kring dokumentation och utvärdering. Detta innebär i sin tur mer pappersarbete. 
Eftersom läroplanen lagt det övergripande ansvaret på förskollärarna, istället för det tidigare 
arbetslaget, har arbetsuppgifterna för förskollärare ökat. I fallet ovan, där förskolläraren är 
ensam i arbetslaget, blir det mer tydligt. Av citatet att döma är de två barnskötarna mer praktiskt 
lagda, vilket i förskollärarens fall innebär än mer eget ansvar kring det administrativa arbetet. 
Förskollärarna upplevs positiva till att uppdraget stärkts, men att det krävs en omställning att 
komma in i det nya uppdraget. Förskollärarnas positiva inställning till det förtydligade ansvaret 
tyder på att de själva önskar se en förskolläraryrket stärkt, vilket kan sammankopplas med 
yrkets professionsutveckling. Förskollärare 4 har i sitt arbetslag jämlikhet, vilket hen nämner 
det som. Där gör alla lika mycket. Förskollärarna 2 och 4 tolkar båda att de har de yttersta 
ansvaret, men hur det ter sig i deras arbetslag ser mycket olika ut. Den ena förskolläraren drar 
ett stort lass själv, medan den andra upplever sig göra lika mycket som sina kollegor, en 
förskollärare och en barnskötare.  
 
Av förskollärare 2 och 4 uppfattningar kring ansvar kan en viss ojämlikhet i arbetsbörda mellan 
de två förskollärarna urskönjas. Vad beror detta på? Är läroplanen otydlig i vad förskollärare 
respektive barnskötare har för uppdrag? Beror det på kompetens och vilja hos pedagogerna, 
eller i hur förskolläraren delegerar uppgifter? Eller beror det på att läroplanen är ny och att 
förskollärare inte tidigare utbildats i att ha ett ledande ansvar? Förskollärare 4 nämner att hen, 
på grund av dennes examen föregående år, inte än kommit in i allt det pappersarbete och 
planering som ska utföras. För att jämföra med Förskollärare 2, som arbetat sedan år 1989. 
Arbetserfarenheten kan vara en faktor i hur mycket ansvar förskolläraren väljer att ta, och hur 
mycket denne kan driva framåt.  
 
Alla intervjuade förskollärare berättar att utvecklingssamtalen är uppdelade mellan 
förskollärare och barnskötare, men att de har fler som förskollärare. I flertalet av arbetslagen 
arbetade även vikarier, vilka inte hade utvecklingssamtal. En av förskollärarna berättade att de 
inte bestämt huruvida barnskötaren skulle skriva utvecklingssamtalen själv, eller bara hålla i 
den muntliga delen. Detta tyder på att de särskiljer förskollärares och barnskötares möjlighet 
att hålla i utvecklingssamtal. Förskollärare förväntas i sitt yrke klara av detta med sin utbildning 
i grunden, medan barnskötare behöver ses lämpliga av en förskollärare. I det praktiska arbetet 
gjorde de flesta lika på förskollärare och barnskötare, däremot nämnde flera av förskollärarna 
att det var förskollärarna som ansvarade för dokumentation av aktiviteterna.  
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5.6 Tid och resurser 
Det som framkom tydligast i majoriteten av intervjuerna var deras upplevelse av  avsaknaden 
av tid. Förskollärarna fick frågan: Upplever du att du får tid och resurser för att utföra ditt 
uppdrag? Tre av förskollärarna var mycket tydliga i sitt nekande svar. Vad som innefattas i 
begreppet tid kan enligt intervjuerna innebära planering, reflektion, möten, dokumentation, tid 
i barngrupp samt annat pappersarbete. Förskollärarna vittnar om att tiden är det ständiga 
problemet, där de upplever att den aldrig räcker till.  
Förskollärare 3 menar att tidsbristen är ett stort problem: 
 

Det är svårt när man inte får tiden, tiden att hinna göra allt man vill. Många tycker att man lägger 
mycket tid på dokumentation, men jag hinner ändå inte göra det jag vill göra. 

 
Samma förskollärare berättar om känslan av att vara otillräcklig då tiden helt enkelt inte finns 
för att göra allt som förskolläraren önskar. Vid den nuvarande arbetsplatsen, där de är två 
förskollärare i arbetslaget, är det bättre förutsättningar än förskollärarens tidigare erfarenheter, 
men ändå inte tillräckligt. Förskollärare 3 nämner forskning om förskolan, där det visat sig att 
om förskolan skapar en bra grund hos barn hjälper det barnet livet ut. Varför förskolläraren 
känner sig otillräcklig kan tolkas bero både på höga krav på sig själv, vilket förskolläraren 
uttrycker sig ha, men även en varning på att något behöver ses över. Kan fler förskollärare per 
arbetslag vara svaret, eller mer planeringstid? Mer planeringstid i sin tur påverkar barngruppen 
då förskollärarna, vilka arbetar just med barnen, får mindre tid med dem. Till skillnad från de 
tre första intervjuerna ansåg sig Förskollärare 4 ha tillräckligt med tid för planering och 
reflektion. Hen kunde även tänka sig att ta bort en av de två timmar, vilka finns att tillgå varje 
vecka till planering. Detta för att få vara mer i barngrupp och mindre tid borta från barnen. 
Förskolläraren själv förklarar detta med att hen inte förstått allt som behöver göras i 
verksamheten än och har förmodligen lite av ett tunnelseende fortfarande. Hen jämför sig med 
de som arbetat längre, vilka har lättare att se vad som behöver göras.  
 
Planeringstiden i arbetslagen var enligt intervjuerna uppdelade olika. I arbetslaget hos 
Förskollärare 3 och 4 hade de fått sex timmar totalt i en pott som sedan delades upp mellan de 
olika pedagogerna. Förskollärare 3 har två och en halv timme planering, förskollärarkollegan 
samma mängd och en av barnskötarna en timme. Förskollärare 4 har två timmar utav de sex 
timmarna, den andra förskolläraren har tre timmar och barnskötaren en timme. Hos 
förskollärare 1 och 2 fanns ingen pott av planeringstimmar, istället styrs antalet 
planeringstimmar av tjänst och tjänstegrad. Förskollärare 1 har fyra timmar planering, medan 
barnskötarna har två timmar och fyrtiofem minuter. Förskollärare 2 har fyra timmars egen 
planering i grunden, plus en extra timme då en av barnskötarna inte har någon planering på 
grund av sjukskrivning. Detta kan tolkas så att beroende på om det finns en pott av timmar eller 
inte, kan den totala mängden planerade timmar i verksamheten variera. Av resultat att döma 
innebär fler förskollärare i arbetslaget mindre planeringstid per person. I de två arbetslag där 
det var ensamma förskollärare hade de fler timmar planeringstid. Fler förskollärare skulle i 
arbetslag 3 och 4 innebära färre timmar planeringstid per person, eftersom att sex timmar en 
den totala mängden. Fler förskollärare i arbetslag 1 och 2 skulle inte påverka den enskildes 
timmar, eftersom det styrs av tjänst och tjänstegrad. Ponera att Förskollärare 1 eller 2 arbetslag 
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endast skulle bestå av förskollärare. Det skulle innebära 12 timmar total planeringstid, medan 
det i förskollärare 3 och 4:s arbetslag fortfarande skulle vara potten om 6 timmar. Skillnaden i 
antal planeringstimmar påvisar att förskollärare anses behöva mer tid till planering, eftersom 
de har ett särskilt ansvar över den pedagogiska verksamheten. Intressant att lyfta fram, men 
mindre relevant för denna studie, är barnskötarnas planeringstid i de olika arbetslagen. 
Förskollärare 4 nämnde att barnskötaren endast har en timme planering i veckan, men även att 
denne ansvarar för utvecklingssamtal. En följdfråga ställdes då till förskolläraren hur 
barnskötaren hinner med planera utvecklingssamtal, och om en timme räcker. Detta var inget 
förskolläraren reflekterat över. Tolkning av detta blir att barnskötaren i arbetslaget har liknande 
arbetsuppgifter som förskollärarna, men mindre tid att planera inför arbetsuppgifterna.  
 

[...] politikerna tycker att vi ska göra samma sak som skolan, men skolans system funkar ju inte. 
Varför ska vi göra samma sak som dem när vårt fungerar (Förskollärare 3). 

 
Citat ovan vittnar på att förskolläraren upplever påtryckningar ovanifrån att förskolan ska bli 
mer lik skolan. Hen anser dock att skolans system inte fungerar. Istället anser förskolläraren att 
förskolans egen form ska stärkas och lyftas. Flera av förskollärarna upplever att de har en 
förskolechef vilken de känner att de har stöd ifrån. En av förskollärarna nämner att 
förskolechefen noterat att pedagogernas sjukskrivningar minskar om de får ta in en vikarie de 
gånger det behövs. Samma förskollärare upplever sig ha mycket stöttning uppifrån, även om de 
ekonomiska ramarna sätter stopp ibland. Förskolläraren jämför med tidigare erfarenheter och 
berättar att det i många fall signaleras från arbetslaget att det behövs en extra resurs, men det är 
oftast svårt att få. 

 
Vi kan väl tycka ibland om man säger att det behövs så får vi inte det, om förskollärarna behöver 
en resurs så är det för att vi behöver en resurs, inte för att vi går runt och latar oss på jobbet. De 
behöver lita på att vi kan vårt jobb och vet när vi behöver och inte behöver en resurs 
(Förskollärare 3). 
 

Förskollärarna fick frågan om deras särskilda ansvar påverkar deras tid i barngruppen. Svaren 
skilde sig åt i den mån att två av dem ansåg att det påverkade tiden i barngrupp då det är mycket 
pappersarbete. Detta var förskollärare 1 och 2. Förskollärare 3, vilken har färre timmar 
planeringstid än de föregående förskollärarna, ansåg inte att det påverkade så mycket eftersom 
hen endast har två och en halv timme planering. Återigen betonade förskolläraren att tiden inte 
räcker, hen skulle behöva mer planeringstid. Förskolläraren nämner att om förskollärares 
arbetstid låg komprimerat mellan klockan 9-15 skulle de få ut mer i den planerade 
verksamheten. Vid öppning och stängning är det få barn och oftast fri lek. Förskollärare 4 ansåg 
att dennes planeringstid påverkade tiden i barngrupp. Istället önskade förskolläraren ha mer tid 
i barngrupp. Samtidigt nämner förskolläraren att det inte är möjligt att utföra sitt uppdrag om 
det inte finns tid till planering, det blir en konstant avvägning. Gemensamt mellan de fyra 
förskollärarna är det återkommande problemet kring tid. Uppdraget är stort. Planeringar, möten 
och utvecklingssamtal ska göras, samtidigt som huvudfokus är barnen. För att bedriva en god 
verksamhet kräver det att pedagogerna planerar upp verksamheten och har ett syfte med den, 
vilket kräver tid utanför barngrupp. 
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Det är en konflikt hos mig själv, får jag mer tid är jag ju mindre tid i barngrupp. Jag måste ha 
mer tid att göra det jag ska hinna som ensam förskollärare, men då är jag ju borta från barngrupp 
ännu mer (Förskollärare 2). 

 
Förskollärarens tankar vittnar om en balansgång mellan att hinna med planering, pappersarbete, 
möten och andra åtaganden samtidigt som att hinna vara i barngruppen. I intervjun framkommer 
det att förskolläraren har tagit på sig ytterligare åtaganden på förskolan, vilket innebär än mer 
timmar borta från barngrupp. Detta kan därmed tolkas så att förskollärarens arbete består till en 
stor del av annat arbete än att vara i barngrupp. Förskolläraren berättar att hen behöver mer tid, 
men att tiden då tas från tiden i barngrupp. Dessa uttalanden upplevs vara problem som inte 
bara finns hos denne förskollärare. 
 
5.7 Lärarlegitimation och profession 
Forskningsfrågan kring lärarlegitimationen, vilken i sin utformning kan tolkas att den förväntar 
sig att lärarlegitimationen har kommit att påverka förskolläraryrket, kan i sin enkelhet besvaras 
utifrån intervjuerna med: ”Den har inte förändrat något”. Förskollärarna nämner alla att 
legitimationen i längden förhoppningsvis ska höja förskolläraryrkets status, men att den än så 
länge endast inneburit en kostnad. En förskollärare menar att det är positivt med en titel som 
legitimerad förskollärare, men ställer sig då frågan vad en olegitimerad förskollärare skulle 
vara. Begreppet legitimerad förskollärare kan tolkas styrka strävan efter att göra 
förskolläraryrket till en profession i den bemärkelse att det tydliggör att förskollärare har 
specifika kunskaper, vilket de även givits en legitimation för. Förskollärare 3 berättar att hen 
har svårt att se syftet med legitimationen. En eventuell förhöjd status är positivt, men 
förskolläraren förstår inte varför förskollärare själva måste söka legitimationen efter examen.  
 
Både förskollärare 3 och 4 menar att de vid sökandet av legitimationen inte hade större 
kompetens än de hade vid examen, utan grunden de sökte på var just examensbeviset. 
Legitimationen är enligt deras tolkning endast ett ytterligare bevis på att de har en 
förskollärarexamen. Förskollärare 3 var den ende som hunnit påverkas av det introduktionsår 
som först var tänkt alla nyexaminerade förskollärare skulle gå efter examen. Förskolläraren 
hann dock endast arbeta ett halvår innan introduktionsåret slopades och hen kunde söka 
legitimationen utan något extra prov. Av svaren att döma ser förskollärarna det som positivt att 
det finns en legitimation då det bekräftar en förskollärarexamen, men de har svårt att se hur den 
skulle påverka yrket.  
 

Än så länge har jag inte märkt av det, det är inget som syns utåt. Men jag hoppas att det påverkar 
positivt och att vårt yrkes status höjs. Att vi gör skillnad, att det syns (Förskollärare 3). 

 
Ingen av förskollärarna ansåg att legitimationen ökat löner eller statusen på yrket, inte bland 
föräldrar eller i samhället. De menar dock att föräldrar inte heller gör skillnad mellan 
förskollärare och barnskötare, eftersom de flesta inte vet vem som har vilken utbildning. Detta 
motsäger sig Brantes tankar kring profession, och kopplas istället samman med hans tankar 
kring semiprofession. Detta för att förskollärares status fortfarande är låg, vilket tydliggörs då 
förskollärarna berättar att föräldrar inte vet skillnad på förskollärare och barnskötare. 
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Ute i samhället tror jag att det är en majoritet som fortfarande tror att man leker lite och gör 
något handavtryck ibland (Förskollärare 2). 

 
Det förskolläraren uttrycker är en uppfattning om okunskap i samhället om vad förskolans 
verksamhet innebär. Samma förskollärare menar dock att oavsett vad andra tycker och tänker 
har hen en yrkesstolthet och vet att hen kan göra skillnad. Dessa tankar bidrar till förskollärarens 
egen yrkesstolthet, men gör inte lika mycket för professionsutvecklingen för förskollärare i 
allmänhet. Vidare frågades de fyra förskollärarna huruvida lärarlegitimationen kan ses som en 
garanti för kvalitet. Förskollärare 1 ansåg att även om det inte är helt säkert så är nog ändå 
legitimationen är garanti för kvalitet. De andra tre förskollärarna ansåg inte att legitimationen 
var en garanti för kvalitet. De menade att eftersom ingen extra prövning gjorts på förskolläraren 
är lärarlegitimationen endast ett bevis på en förskollärarexamen. Legitimationen bevisar således 
en utbildning, men det visar inte på förskollärarens arbetslivserfarenhet eller lämplighet. 
Förskollärare 2 ansåg att en intervju eller liknande hade varit ett sätt att se över förskollärares 
förhållningssätt och kompetens, inte endast för nyexaminerade, utan för alla. Förskolläraren 
menade att det är viktigt att se över de som arbetat länge, eftersom de, trots erfarenhet kan sakna 
nyare kunskaper. Svaren kan tolkas så att en legitimation påvisar utbildning, men att det krävs 
fler delar än utbildning för att vara en bra förskollärare. Förskollärare 2 idé om att genom en 
intervju se över pedagogers kompetens har samma funktion som det tänkta introduktionsåret. 
Förskollärare 3 berättar att begreppet pedagog sedan den 1 januari 2016 innebär en förskollärare 
utan examen: 
 

Det är lärarförbundet som ändrat för att de vill återta förskollärarnas tyngd i det hela, att det är 
vi som är utbildade och har det pedagogiska ansvaret (Förskollärare 3). 

 
Citatet ovan innebär en tydligare avgränsning vilka som får kallas förskollärare. 
Lärarförbundets strävan efter en tydlig och avgränsad förskollärarroll, där alla har likvärdig 
utbildning, kan tolkas vara en del av en strävan att höja statusen på förskolläraryrket. Denna 
statushöjning kan sammankopplas med begreppet profession, men även till begreppet 
semiprofession, då fackförbund enligt Brante hör samman med semiprofessionerna. Även om 
förskollärarna inte nämner profession, lyfter de fram praktiska och teoretiska kunskaper vilka 
kan likställas med begreppet. I intervjuerna framkommer det att förskolläraryrket i stora drag 
kan kopplas samman med professionsbegreppet. Det framgår att förskollärarna har en 
yrkesmonopol på kunskaper, vilka inte barnskötare besitter. Deras specifika ansvar tyder på att 
det inte endast är i förskolan som synen på förskollärare har förändrats. I och med förskolans 
läroplan tydliggör även riksdag och regering i förskolans läroplan att förskollärare har specifika 
kunskaper, vilka krävs för att arbeta med barns utveckling och lärande.  
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6. Diskussion 
 
Detta kapitel avser diskutera hur resultat från intervjuerna kan sammankopplas med tidigare 
forskning samt med studiens syfte och frågeställningar. Först behandlas  en metoddiskussion 
för att följas upp av en resultatdiskussion. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Av de tillfrågade förskollärarna var det hälften som valde att medverka. De som inte valde att 
medverka var mitt uppe i inskolningar eller hade personalbrist. En förskollärare tackade ja men 
drog sig ur då denne inte ansåg sig kunna besvara de frågor jag tänkt ställa. Förskolläraren 
arbetade på en förskola där endast yrkeskategorin förskollärare arbetade. Detta gjorde att en del 
frågor inte gick att besvara, och skulle således kunna ge ett missvisande resultat av studien. 
Antagandet att förskolor anställer både förskollärare och barnskötare innebar därför ett bortfall. 
Förskolläraren ringde upp när denne fått frågorna skickade till sig vilket gjorde att en ny 
förskollärare kunde sökas upp. Två av respondenterna var för mig redan kända, medan två var 
okända. Detta kan ha påverkat resultatet av studien då Esaiasson et al menar att beroende på 
om respondenten känner till undersökaren sedan innan eller inte, kan ge olika utfall på resultat 
(2012, s.259). Då frågorna inte var av känslig karaktär, om än något svåra, upplevdes inte någon 
större skillnad mellan de olika intervjuerna. Detta kan ha berott på att de två sedan innan okända 
respondenterna var engagerade i att berätta och upplevdes bekväma i situationen. 
Respondentundersökningen innebar att det var möjligt att ha en konversation med 
respondenten, snarare än en regelrätt frågeundersökning.  
 
Esaiasson lyfter fram ett antal intervjuareffekter vilka kan komma att påverka resultatet negativt 
i en intervju. Respondenten kan komma att anpassa sina svar efter vad de tror att den som 
intervjuar vill höra, samt att respondenten blir påverkad av intervjuarens mimik (2012, s.235). 
För att undvika att respondenten blev påverkad i intervjusituationen var författaren noga med 
att informera respondenten om att det var dennes uppfattningar som var viktigt, inte vad som 
är ’rätt’. Att välja en kvantitativ metod likt enkäter hade kunnat ge ett bredare spann av åsikter 
då frågorna nått ut till fler. Det hade dock omöjliggjort vidareutveckling av frågor och svar, 
vilket var möjligt i och med kvalitativa intervjuer. Att välja samtalsintervju som metod kan ha 
både sina för- och nackdelar. Fördelen med denna typ av datainsamling är enligt Esaiasson et 
al. dess flexibilitet och den möjlighet som ges till att få mer djupgående svar. Det är även möjligt 
att följa upp frågor och svar, enkätundersökning till exempel ger inte samma förutsättningar.  
 
Vid intervjutillfället är det möjligt att läsa av respondentens minspel, vilket kan ge mer 
information än endast svaret i sig (2012, s.251-252). Den personliga kontakten kan dock vara 
både en fördel och en nackdel. Det är positivt om respondenten känner sig bekväm i situation 
och vågar ge mer utförliga svar. Negativt blir det om respondenten upplever frågorna som 
känsliga och på så sätt inte vågar framföra de åsikter respondenten egentligen har (2012, s.251). 
Bell lyfter fram tiden som en aspekt att förhålla sig till. Intervjuer tar tid, vilket gör att mindre 
omfattande arbeten måste begränsa antalet intervjuer. Det är inte endast tiden för 
intervjutillfället undersökaren behöver förhålla sig till, det är även en process före och efter med 
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planering och bearbetning (2006, s.158-159). Att använda både intervjuer och enkäter till denna 
studie hade kunna innebära en mer generell bild av förskollärares tolkning av sin yrkesroll, men 
det hade även krävt mer tid. På grund av tidsbegränsning valdes endast metoden intervju, då 
metoden gav den djupgående information studien krävde. 
 
6.1.1 Reliabilitet och validitet 
Vid studier är det viktigt att känna till begreppen reliabilitet och validitet då det lägger grunden 
till hur tillförlitlig studien är. Reliabilitet, vilket även benämns som tillförlitlighet, är ett mått 
på hur ett resultat vid ett tillfälle stämmer överens vid ett annat. Förutsättningen är att samma 
tillvägagångssätt används under olika tillfällen, vilket i detta fall innebär en kvalitativ intervju 
med ett antal bestämda frågor. Bell lyfter fram tankar där Wragg ställer sig frågan om en 
respondent skulle svara på samma sätt om denne intervjuades av olika personer, trots det att 
samma frågor ställs. Omständigheter i respondentens närhet kan påverka utgången av resultatet 
när det är respondentens åsikter som eftersöks (2006, s.117). Denna studie bygger på just 
förskollärares åsikter, vilket innebär att varje intervjusituation kan ha olika utfall i resultat. 
Reliabiliteten är hög i den mån att de olika intervjuerna utgått från samma frågeformulär, de 
har haft samma tid att tillgå, deras intervjuer har spelets in samt transkriberats.  
 
Validitet i sin tur innebär giltighet eller trovärdighet. Till skillnad från reliabilitet mäter validitet 
hur väl anpassad metoden som används är för ändamålet. Bell skriver fram validitet som ”ett 
mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta” (2006, s.117). Det 
ringa omfånget av intervjuer gör det inte möjligt att generalisera, däremot är det möjligt att 
upptäcka mönster mellan de olika respondenterna. Validiteten är hög i den mån att 
informationen hämtats direkt från respondenten. Enligt Bell finns en risk för skevhet, vilket kan 
te sig på ett sådant sätt att respondentens svar tolkas felaktigt, då intervjuarens egna 
föreställningar styr resultatet (2006, s.167). Med kunskap om detta är det viktigt att reflektera 
över sitt eget förhållningssätt vid en studie av någon form. Detta för att motverka att egna 
antaganden styr frågeställningar, samt val av litteratur, vilket skulle kunna påverka resultatet. 
Viktigt är att reflektera över urval och ordval för att inte skriva en värderande text. Med detta i 
åtanke har risken för skevhet tagits i beaktning, och givit studien en högre reliabilitet och 
validitet. 
 
6.2 Resultatdiskusson 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare tolkar sin yrkesroll och sitt uppdrag 
utifrån den reviderade läroplanen, samt hur de möjliggörs resurser att utföra det uppdrag de har. 
Intressant för studien var även att undersöka hur det särskilda ansvaret och lärarlegitimationen 
påverkat yrkesrollen och professionen. Studien utgick från följande frågeställningar: 
 

- Hur tolkar förskollärare sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter utifrån förskolans 
reviderade läroplan? 

- Hur ser förskollärare på det förtydligade ansvaret vad gäller den pedagogiska 
verksamheten? 

- Hur uppfattar förskollärare att lärarlegitimationen påverkat deras yrkesroll och 
profession? 



 

 36 

Resultatet av intervjuerna ger en bild av hur de fyra förskollärarnas praktiserande av sin 
yrkesroll ter sig och hur de tänker kring både särskilt ansvar och legitimation. Då syftet med 
studien aldrig var att finna en viss sanning kring de frågor de besvarat, utan istället skriva fram 
deras uppfattning av sin yrkesroll, upplevs syftet vara behandlat. Det särskilda ansvaret har 
enligt de intervjuade förskollärarna påverkat yrkesrollen mycket, medan legitimationen inte 
påverkat yrket nämnvärt. Många likheter mellan intervjuerna kunde utläsas, vilken i sin tur talar 
på att de uppfattningar de har av fenomen upplevs av fler. Förskollärarnas upplevelse av att 
yrkesrollen är mycket stor var något de alla upplevde, även att tid och resurser inte alltid finns 
tillräckligt av. Det sistnämnda påtalar ändå något positivt hos förskollärarna, alla de fyra 
förskollärarna upplevs vara mycket drivna och önskar kunna mer, vilja mer, samt genomföra 
väl planerade aktiviteter. Denna drivkraft visar på dessa fyra förskollärares kompetens att vara 
den bästa förskollärare de kan vara. Att förskollärarna inte erbjuds tid och resurser för sitt 
uppdrag, när de är så drivna, är något som måste lyftas fram. 
 
I samstämmighet med läroplanen är de intervjuade förskollärarna medvetna om att de inte, 
enligt förskolans läroplan, är ensamma i att driva verksamhets framåt. De har det övergripande 
ansvaret över verksamheten efter förskolechefen, vilket innebär att de ansvarar för att fördela 
ut uppgifter i arbetslaget (Lpfö 98, rev.10). Trots detta valde flera av förskollärarna att utföra 
arbetsuppgifter själva, vilket kan bero på att de inte litade på att de blev gjorda korrekt annars. 
I intervjuerna lyftes begreppet yrkesstolthet ett flertal gånger, vilket både kan relateras och 
tyckas motsägelsefullt med de tankar Wallskog har kring förskollärare. Wallskog menar att 
förskollärare mycket sällan står upp för sin yrkesroll och har svårt att uttrycka vad den innebär 
(2011, s.15). Detta kan relateras till intervjusituationerna då förskollärarna upplevdes ha svårt 
att exakt förklara deras uppdrag, men med förklaringen att det är så stort. Förskollärarna 
upplevdes däremot stå upp för sitt yrke och hävda hur viktigt det är. En grund till en 
professionsutveckling är enligt Wallskog att kunna förklara vad yrkesrollen innebär med grund 
i det pedagogiska arbete förskollärare har likt lärare i skolan (2011, s.15).  
 
Förskollärarnas beskrivning av den mycket mångfacetterade förskolläraren kan ha sitt ursprung 
i de tre olika förskollärarna Tellgren lyfter i sin text, barnträdgårdsledarinnan som 
samhällsmoder, den allomfattande barnträdgårdsledarinnan samt den fullvärdiga 
förskolläraren (2011, s.144-162). Kompetenser från alla dessa tre kan urskönjas i den optimala 
förskolläraren vilken målas upp i intervjuerna. De lyfter fram kompetenser som positiv, ledare, 
social, flexibel, genuint intresserad, bra bemötande, bra förhållningssätt och engagerad.  
 
Av resultatet att döma krävs det att förskollärare både har en bra personlighet, kunskap om 
teorier, samt bra kompetenser krävs för att kunna utföra ett bra arbete, vilket även Wallskog 
styrker i sin förklaring kring yrkesrollens tre dimensioner (2011, s.20-21). Svårigheten i yrket 
upplevs delvis ligga på att den till stor del bygger på förskollärarens personlighet, samtidigt 
som innebörden i att vara professionell är att kunna hantera bland annat föräldrar utan att 
värdera utifrån egna åsikter. Balansen mellan personlig och professionell gör det till ett 
komplicerat yrke. Det krävs inte bara en bred kunskap och kompetenser för att klara 
förskollärares uppdrag, samhället syn på förskolläraren är den goda, kompetente pedagogen. I 
och med att samhället förändras, förändras även synen på hur förskolläraren bör vara och bör 



 

 37 

kunna (Sheridan et al, 2011, s.425-432). Genom de reformer som skett inom förskolan har mer 
fokus lagts på utveckling och lärande. Den mycket kompetente förskollärare de målar upp i 
intervjuerna upplevs även vara något de strävar efter att bli, därav deras uttryckta känsla av 
otillräcklighet. Intressant hade varit att studera vilka kompetenser som inte behövs hos 
förskollärare. Förskollärarnas upplevelse av att yrket är mycket föränderligt kan förankras i de 
teorier vilka ligger till grund för förskolan och dess verksamhet. Både Westberg och Vallberg 
Roth lyfter fram hur förskolan gått från småbarnsskola till dagens förskola. Förändringarna har 
berott på samhällets behov, de teorier som råder samt den samhällssyn vi har på kunskap (2011, 
s.49-56; 2011, s. 7-9).  
 
Under de sista årtionden har det skett flera reformer inom förskolan, vilket lett till att förskolans 
verksamhet har förändrats mycket. Samtidigt kan det utläsas att en det krävs 10-15 år innan en 
reform får sitt fulla genomslag (Skolverket, 2008, s.93). Då den senaste läroplanen reviderades 
2010, kan det tolkas att reformen inte nått sin helhet än. Förskollärarnas uppfattning om att 
uppdraget är mycket föränderligt styrks av den forskning som finns. Flera av de intervjuade 
förskollärarna hävdade att flexibilitet och vilja att förändra är en förutsättning för att klara sitt 
uppdrag samt för att hålla sig ajour med de teorier som råder. Ytterligare en del av förskolan 
och yrkesrollen som föränderlig beror på de satsningar som gjorts för att höja förskolans kvalitet 
och status, vilket resulterat i en reviderad läroplan (Lpfö 98, rev10).  
 
I intervjuguiden fanns en fråga kring huruvida förskollärarna ansåg att kvoten mellan 
förskollärare och barnskötare påverkade verksamheten, men ingen fråga hur denna kvot såg ut 
i deras arbetslag. Denna fråga lades till under första intervjun, då det blev intressant att jämföra 
deras åsikter kring kvot gentemot deras erfarenhet av olika konstellationer i arbetslag. 
Förskollärarna är väl förtrogna med läroplanen och det förtydligade ansvaret, vilket de upplever 
som mycket stort och ibland tungt. Förskollärarna och barnskötare har enligt den reviderade 
läroplanen olika uppgifter, men det är endast förskollärarnas specifika uppgifter vilka skrivs ut. 
Resterande personal går under begreppet arbetslaget (Lpfö 98, rev.10), vilket innebär både 
förskollärare, barnskötare och vikarierande tjänster. Förskollärarnas känsla av otillräcklighet 
och tidsbrist var enligt intervjuerna större i ett arbetslag med endast en förskollärare, än det var 
i de arbetslag vilka hade två förskollärare. Wallskog diskuterar arbetslag i sin text, där hon 
menar att ett bra arbetslag inte fungerar om det inte finns tydligt avsatta ansvarsområden (2011, 
s.95-96). Något motsägelsefullt till detta har det i Förslag till förtydliganden i läroplanen för 
förskolan skrivits ut att ansvarsfördelningen är upp till varje arbetslag då det inte finns några 
detaljerade instruktioner för detta (Skolverket, 2009, s.31).  
 
En förskollärare sade sig själv kunna delegera fler uppgifter, men valde att ofta göra uppgiften 
själv. En diskussion i arbetslaget där alla ansvarsområden delas upp skulle enligt Wallberg 
kunna lösa många problem (2011, s.95), men att samtidigt kompetensen på arbetslaget även det 
spelar stor roll (Skolverket, 2009, s.31). Anledningen till att förskolläraren inte delegerar fler 
uppgifter kan bero på att denne känner att ansvaret ligger på hen själv, eller att förskolläraren 
inte upplever att uppgifterna blir utförda på det sättet hen önskar. Kompetenser och utbildning 
var något förskollärarna menade påverkade verksamheten och deras egen roll som 
förskollärare. Att få arbeta tillsammans med en annan förskollärare såg de som mycket givande 
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då de kunde utbyta teorier på ett annat sätt än vad de ansåg att de generellt sett kunde med en 
barnskötare. De ansåg att verksamheten påverkades till det positiva om förskollärare kunde dela 
ansvaret med en annan förskollärare. Detta styrks i Förslag till förtydliganden i läroplanen för 
förskolan, där det skrivs fram att högskoleutbildad personal är en viktig grund i förskolan 
(Skolverket, 2009, s.31). Avsaknaden av regler kring hur många förskollärare det ska finnas i 
ett arbetslag samt en reglerad ansvarsfördelning gör att det är upp till varje förskola att tolka 
sitt uppdrag. Arbetslag och demokratiskt samarbete i förskolan har en tradition tillbaka till tiden 
vid Barnstugeutredningen (SOU 1997:157, s. 24 och 28). Dagens förskola bygger fortfarande 
på detta gemensamma arbetssätt, men den reviderade läroplanen gjorde skillnad i ansvar mellan 
de olika yrkesrollerna. Kanske kan detta ha skapat en känsla av att stå på egna ben, då det i 
praktiken kan innebära att som ensam förskollärare ha ett stort ansvar. Trots det ibland tunga 
ansvaret är förskollärarna i intervjuerna positiva till ansvaret i den bemärkelse att förskollärarna 
lyfts fram i både läroplan och lagar.   
 
Förskollärarna talar om höga krav uppifrån men inte tid nog att hinna med allt de önskar. 
Liknande kan utläsas i Förskola i brytningstid, vilken publicerades 2004, där förskollärare 
påtalade att de inte upplevde att de fick den tid och de resurser som krävdes för att utföra deras 
uppdrag. De hade ett bra stöd i förskolans läroplan, men däremot gjorde bland annat de 
kommunala besluten kring personaltäthet och barngruppsstorlek att de inte hann med bland 
annat planering (Skolverket, 2004, s.82). Denna flernivåstyrning gör att målen är satta på 
nationell nivå, medan förutsättningarna för att genomföra det ligger på kommunal nivå, vilket 
innebär att det ser mycket olika ut i olika kommuner (Skolverket, 2004, s.8). God kvalitet är 
subjektivt, men några kriterier för att uppnå en bra verksamhet kan enligt intervjuerna vara; 
utbildning, kompetens, förskollärarantal, antal timmar planeringstid och kompetensutveckling. 
Flera av förskollärarna i studien menar att mer planeringstid skulle förbättra deras möjligheter 
att utföra deras arbete i den utsträckning de själva önskar. Tallberg Broman hävdar att 
engagemang hör samman med kunskap, vilket skulle innebära att pedagogers möjlighet till 
kompetensutveckling kan skapa ett större engagemang hos dem (2015, s.242).  
 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér skriver fram att det inte finns något kollektivt avtal kring tid till 
planering och kompetensutveckling, men att kommuner ofta har lokala avtal (2015, s. 25). Detta 
kan vara förklaringen till de olika förskollärarnas antal timmar, där två av dem hade en pott i 
arbetslaget och två av dem ett antal timmar per yrkeskategori. Alla fyra förskollärarna arbetade 
i samma kommun, men inom olika områden. Förskollärarnas uppfattning av 
lärarlegitimationens ringa påverkan för yrket kan bero på att den inte fått genomslagskraft än. 
De nämner att legitimationen endast påvisar att de har en förskollärarexamen, och säger således 
inget om hur de är som förskollärare. En av förskollärarna, vilken haft sin examen längst, ansåg 
att något slag lämplighetstest eller intervju kunde ha tjänat sitt syfte vid ansökningen av 
lärarlegitimationen. Detta för att se över vilken kompetens pedagoger har i förskolan. 
Introduktionsåret, vilket i betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler lades fram 
som just ett sätt att se över nyexaminerade förskollärares kompetens (SOU 2008:52, s.239-243), 
avskaffades sedan, vilket kan utläsas i betänkandet Ändrade regler om introduktionsperiod och 
legitimation för lärare och förskollärare (Betänkande, 2013/14:UbU17, s.1). Förskollärarna är 
eniga om att syftet med legitimationen till viss del fallerar då den endast påvisar en 
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förskollärarexamen. Hade legitimationen följt examensbeviset hade det varit förståeligt, men 
att behöva söka och vänta på en legitimation i efterhand ansågs endast som en extra utgift. 
Lärarlegitimationen, vilken var en del av en statushöjande satsning på förskolan (SOU 2008:52, 
s.239-243), har enligt förskollärarna inte fått den effekt vilken det var tänkt. Utifrån Berntsson 
definition av profession, där en legitimation var ett av kriterierna (1999, s.198), har 
förskolläraryrket stärkt sin profession genom införandet av lärarlegitimationen.  
 
Förskollärarna upplever dock inte att legitimationen skulle ha påverkat statusen på yrket, varken 
i samhället eller bland föräldrar. Inte heller upplevdes föräldrar vara medvetna om vilka som 
var förskollärare respektive barnskötare i arbetslagen. En av förskollärarna ansåg att 
allmänhetens tankar kring förskolläraryrket spelar mindre roll, då hen vet själv vad det innebär 
och är nöjd med det. Detta kan relateras till det både Berntsson och Wallskog talar om kring 
förskollärares profession och vilja att profilera sig. Berntssons tolkning av begreppet profession 
innebär specifika kunskaper vilka är knutna till en teoretisk grund, vilket förskolläraryrket kan 
tolkas innebära. Redan år 1999, efter den första läroplanen lades ett pedagogiskt uppdrag på 
förskolläraren (1999, s.198 och 210). Nu, efter den reviderade läroplanen, är det pedagogiska 
uppdraget än mer tydligt. Specifika uppgifter ligger på förskollärarna, ändå har diskussionen 
kring förskollärarprofessionen inte rört sig i samma takt framåt som deras uppgifter ökats. 
Berntsson hävdar att förskolläraryrket inte ses mer som en profession eftersom att förskollärare 
inte har en vilja att profilera sig utåt, istället nöjer de sig med att de själva är medveten om sina 
kompetenser (1999, s.198 och 210).  
 
Brantes definition av begreppet profession kan sammankopplas med Berntssons idéer kring att 
profilera sig (2009, s.16-18; 1999, s.198 och 210). Brante menar att status är en stor del av att 
bli en professionen, där det krävs att samhället ser yrket som viktigt (2009, s.16-18). Trots att 
det enligt intervjuerna framgått att förskollärare i stora drag kan sammankopplas med att vara 
en profession visar sig fortfarande statusen vara relativt låg utåt, enligt förskollärarnas utsagor. 
Om förskollärare skulle våga och vilja stå upp för sin yrkesroll mer, skulle kanske samhällets 
förståelse av yrket höjas.. Brantes idé kring att förskollärare är en preprofession kan vara 
möjligt, men att yrket med sin lärarlegitimation och utbildning förankrad i forskning, är på väg 
att bli en profession. Förskollärarnas strävan efter att vara så bra förskollärare är möjligt att 
sammankoppla med Hensvolds idé kring de fem stegen av yrkesidentitet (2011, s.4). I studien 
framkom det att förskollärarna själva ansvarar för att hålla sig ajour med lagar, läroplaner och 
teorier. Förskollärarna menar att det inte är möjligt att vara klar som förskollärare, det finns 
ständigt fler saker att lära och nya utmaningar att anta. Brantes idéer kring profession och 
semiprofession (2009, s.15-16), tillsammans med lärarlegitimation och det särskilda ansvaret 
kan förhoppningsvis innebära en framtida statushöjning av yrket.  
 
6.3 Studiens kunskapsbidrag och vidare forskning 
Studiens kunskapsbidrag utgår från de analyser och tolkningar jag gjort av de fyra intervjuerna. 
Det som framkommit är att förskolläraryrket innebär ett stort uppdrag och ansvar med 
förankring i den reviderade läroplanen. Förskollärarens särskilda ansvar innebär ett 
övergripande ansvar över att den pedagogiska verksamheten, vilket innefattar planering, 
dokumentation, utvärdering och reflektion. Tid är ett ständigt återkommande problem i 
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verksamheten, då förskollärare upplever sig vara otillräckliga. Arbetslaget har stor påverkan på 
förskollärarrollen, då ett kompetent arbetslag har större möjlighet att driva en verksamhet med 
hög kvalité. Två viktiga faktorer för förskolans kvalitet var just pedagogers kompetens och 
utbildning. Lärarlegitimationen har inte påverkat yrkesrollen i någon större utsträckning, då 
varken skillnad i lön eller status har upplevts. Studien visar på att förskollärare är mycket 
reflekterande i sin yrkesroll och strävar kontinuerligt efter att bli mer kompetenta. Kraven på 
förskollärare upplevs vara höga utifrån styrdokument, men även från föräldrar och 
förskollärarna själva. Att synliggöra förskollärares egna tankar kan förhoppningsvis visa deras 
yrkesstolthet, vilket är ett steg i rätt riktning för att höja yrkets status. Studien har skrapat på 
ytan på förskollärares uppfattningar av olika fenomen vilka påverkar deras yrkesroll. Intressant 
hade varit att göra en djupdykning och fokusera i större utsträckning på förskolläraryrkets status 
och deras uppfattning till detta. Vad är det som gör att förskollärare är otroligt kompetenta, men 
samtidigt kan nöja sig med att veta vad de själva gör och inte vilja signalera detta utåt? 
Intressant hade även varit att ta del av barnskötare uppfattningar för att få en större förståelse 
för arbetet i arbetslag och vad som har skett när förskollärarna har fått det övergripande 
ansvaret. 
 
6.4 Slutsats 
Önskan med denna studie var att lyfta fram och synliggöra förskollärares tankar kring deras 
yrkesroll. Detta är oerhört viktigt då förskolläraryrket, enligt mina egna uppfattningar, är ett 
yrke som behöver lyftas. Vårt skolsystem bygger på att det finns kompetenta lärare och detta 
börjar redan förskolan. Likt den forskning, vilken menar att om barn har en bra förskoletid, 
hjälper det dem resten av livet. Studien har förhoppningsvis givit läsaren en större förståelse av 
förskollärares yrkesroll och de möjligheter och begränsningar som ligger för dem i deras arbete. 
Den påvisar även den bredd av kompetenser och personlighetsdrag som krävs för att vara 
förskollärare. Studien kommer att avslutas med ett citat från Förskollärare 4, vilket gjorde ett 
starkt intryck på mig under intervjun: 
 

DET HÄR ÄR ETT VIKTIGT YRKE OCH VI MÅSTE TA VÄL HAND OM DET. VI MÅSTE 

FÖRSÖKA HÖJA STATUSEN FÖR DET ÄR HÄR GRUNDEN LÄGGS. VI BEHÖVS. VI 

BEHÖVER KOMMA MED ENGAGEMANG. VI ÄR VIKTIGA! 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 
- Vilken utbildning har du? 
- När tog du examen? 
- Har du fått din lärarlegitimation? 

- Om ej, varför inte? Provår? 
- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 
 Förskollärares uppdrag och yrkesroll 
- Hur tolkar du ditt uppdrag utifrån den reviderade läroplanen? 
- Hur tolkar du barnskötarnas uppdrag utifrån den reviderade läroplanen? 
- Hur tänker du kring förskollärares övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten? 
- Upplever du att du har den kompetens som krävs för att utföra ditt uppdrag? Vilken 

kompetens krävs? 
-  Hur ser du på din roll som förskollärare? Vad är viktigast? 
  
Det särskilda ansvaret  
- Hur ser ansvarsfördelningen ut i ert arbetslag? Planering, utvecklingssamtal, dokumentation 

etc.? 
- Planeringstid - hur fördelat mellan yrkesrollerna? 
- Upplever du att du får tid och resurser för att utföra det uppdrag du har? 
- Upplever du att kvoten mellan förskollärare/barnskötare påverkar verksamheten? Om så, på 

vilket sätt? 
- Upplever du att förskollärares förtydligade ansvar påverkar förskollärares tid i 

barngrupp?   
 

- Lärarlegitimation  
- Vad anser du om att förskollärare har en lärarlegitimation? 
- Hur upplever du att lärarlegitimationen påverkat förskolläraryrket? 
- Har legitimation påverkat statusen på yrket? På vilket sätt? 

- Bland föräldrar? 
- I samhället? 

- Upplever du att föräldrar gör skillnad på förskollärare och barnskötare? 
- Har lärarlegitimationen påverkat lönerna? Om ja, i så fall hur? 
- Upplever du att lärarlegitimationen är en garanti för kvalitet? 
 
- Vad innebär det för dig att vara professionell i ditt yrke som förskollärare?  

 
- Har du något du vill tillägga? 


