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Sammanfattning  

I den här studien behandlas uppfattningar av förskollärares yrkesprofessionalitet från 
förskollärare, ansvariga för förskoleverksamheten under rektorerna, pedagogiska 
utvecklingsledare och skolchef. Syftet är att beskriva och undersöka uppfattningar inom 
förskolväsendet av vad som görs för att höja förskolläraryrkets professionalitet gällande den 
kunskapsbas som är specifik för ett yrke. Studien utgår från en artikel skriven av Mats 
Ekholm (2004) där han presenterar en sociologisk syn på professionalitet och där vi valt att 
titta på uppfattningar av vad som görs inom det han kallar den specifika kunskapsgrunden, 
alltså den kunskapsbas som är specifik för ett yrke.  

Studien har använt sig av fenomenografisk analys för att undersöka material från 14 st. 
semistrukturerade intervjuer som belyser tre områden av vad som görs inom den specifika 
kunskapsgrunden: det omgivande samhällets förståelse, förskollärarnas kunskaper i sitt yrke 
samt kopplingen till forskning. Resultaten visar att det finns många och stora variationer av 
uppfattningar inom dessa tre områden. Det finns uppfattningar från att inget görs till att man 
sätts i reflekterande möten och diskussioner som främjar yrkesspråket vilket man i sin tur 
uppfattar höjer både kunskapsbasen och förmågan och intresset för att ta del av forskning. Det 
förbättrade yrkesspråket uppfattas också ge bättre förutsättningar för att få det omgivande 
samhället att se förskollärarnas specifika kunskapsbas. Men i sammanhanget finns det få 
uppfattningar om att det görs någon skillnad på barnskötare och förskollärare och därför kan 
det ifrågasättas om det verkligen rör sig om just förskollärarnas specifika kunskapsbas. 

 

 

Nyckelord: Professionalitet, Profession, Förskollärare, Barnskötare, Förskola, Fenomenografi. 
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1 Inledning 
Utbildningsväsendet har länge legat i fokus vid samhällsförändringar och så även nu. Vad 
gäller förskolan har t.ex. nuvarande regering uttryckt önskningar om att höja kvalitén i 
förskolan och att ”Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns 
språkliga och matematiska utveckling…” (Utbildningsdepartementet, 2008, s. 2). Detta som 
ett led i att stärka förskolans roll som en del i det livslånga lärandet. Att en sådan typ av stärkt 
roll samtidigt ställer högre krav på förskollärarnas professionalitet belyses i utredningen 
Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) och visas av bl.a. Nyberg (2008) i 
hennes avhandling. Även i propositionen Läroplan för förskolan (Prop. 1997/98:93) uttrycks 
att en förutsättning för förskolans förmåga att leva upp till kraven kräver en hög grad av 
professionalitet. Professionalitet i förskolläraryrket ses också som ett krav i rapporten 
Förskola i brytningstid (Skolverket, 2004) för att förskolan ska klara av att hantera de 
förändringar som bl.a. förskolans läroplan innebar och innebär samt de nya krav som ständigt 
kommer till. En sak som denna rapport visade var att det fanns en skillnad mellan central 
ledning och förskolepersonal i synen på vad som påverkar kvalitén. Det är intressant att flera 
faktorer som ansågs vara av stor betydelse från central ledning ansågs av förskolepersonal 
vara av mindre betydelse för kvalitén och vice versa. Eftersom flera organisationer, såväl 
lärarfackliga som statliga, har uttryckt en vilja att öka förskolläraryrkets professionalitet kan 
man fundera på vad som egentligen görs för att arbeta med de aspekter av förskolläraryrket 
som skulle kunna höja professionaliteten. Är det då, i relation till upptäckten i skolverkets 
rapport, gemensamma strävanden för högre professionalitet som görs? Är man samordnad 
inom förskoleväsendet så att både målet och vägen dit är något sånär gemensam? Vilka 
uppfattningar finns det egentligen kring vad som görs för att höja förskolläraryrkets 
professionalitet? Det var dessa frågor och speciellt den senare frågan som kom att bli centrala 
i vårt förarbete till denna studie. Båda av oss hade nämligen vid ett flertal tillfällen under bl.a. 
praktik i förskolor kommit i kontakt med olika uppfattningar av vad som görs för att höja 
förskolläraryrkets professionalitet. Studier finns gjorda om förskollärares professionella 
handlingar och uppfattningar av professionalitet, men vi hittade inget träffsäkert i fältet om 
uppfattningar av vad som görs för att höja förskolläraryrkets professionalitet. Här fann vi ett 
glapp i forskningen om förskollärarprofessionalitet som vi med vår studie avsåg att försöka 
utöka kunskaperna inom. 
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2 Bakgrund 

2.1 Vad menar vi med professionalitet? 
Det finns många olika sätt att se på professionalitet och det finns många närliggande, 
omslutande och ibland överlappande begrepp som t.ex. profession, professionalism, 
professionalisering och professionell. Längre fram kommer vi göra en mindre sondering i 
begreppsterrängen och förklara dem lite kort. För den här studien har vi dock valt att utgå från 
Mats Ekholms (2004) sociologiska syn där han väljer att se professionalitet utifrån fem 
faktorer som påverkar ett yrkes professionalitetsladdning: 

Den specifika kunskapsgrunden: För Ekholm (2004) handlar detta om hur specifik 
den kunskap är som en yrkesgrupp använder sig 
av för sin yrkesutövning. Lärarna har enligt 
honom mycket specifika kunskaper inom vissa 
områden vad gäller bl.a. hur lärande går till, hur 
pedagogiska frågor ställs och hur man får barn och 
elever att samexistera på ett ordnat sätt. Men 
samtidigt anser han att läraryrket är något splittrat 
beroende på lärarkategori och vart i 
utbildningssystemet läraren befinner sig. T.ex. 
utgår lärare i de lägre åldrarna från mycket 
allmänna kunskaper avseende 
kunskapsspridningen i jämförelse med 
gymnasielärare. Även omgivningens förståelse för 
de specifika kunskaper som lärarna använder i sitt 
yrke ges en del i denna faktor. 

Ansvaret för utvecklingen av yrket: Att själva ansvara för utvecklingen av sitt yrke, 
t.ex. via egna initiativ till kompetenshöjande 
aktiviteter där man bestämt över innehållet själv 
eller att inom yrkeskåren tagit ut riktningen på den 
fortsatta yrkesutvecklingen (Ekholm, 2004).  

Förekomst av en nedtecknad 
yrkesetik: 

Inom yrket finns det yrkesetiska regler nedskrivna 
som utövarna har att förhålla sig till samtidigt som 
det sker en bevakning av att reglerna efterföljs 
(Ekholm 2004).  

De fackliga organisationerna Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund antog 2001 tillsammans 
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yrkesetiska principer för lärare1. 

Kontroll av vem som får utöva 
yrket: 

Genom att kontrollera vem som får utöva yrket, 
t.ex. via legitimering och krav på den utbildning 
som yrkesutövarna måste genomgå, kan ett yrke 
höja sin grad av professionalitet i denna faktor 
(Ekholm, 2004). Att också ställa krav på 
yrkesutövningen och koppla det till någon form av 
övervakning ses också som 
professionalitetshöjande (Ekholm, 2004) 

Graden av autonomi: Ekholm (2004) drar här en parallell till kirurgen 
som får utöva sin kirurgi utan att andra går in och 
lägger sig i hur och var denne lägger snitten. 
Alltså att få utöva sitt yrke utan att andra lägger 
sig de överväganden och handlingar som görs. Det 
betyder dock inte att yrkesutövaren ska vara utan 
granskning eller kritik (Ekholm, 2004). 
 

 

2.2 Andra sätt att se på professionalitet och närli ggande begrepp 
Mats Ekholms faktorer för grad av hög professionalitet som presenterats ovan ligger väldigt 
nära de traditionella kriterierna för en profession (Nyberg, 2008) vilket också är de kriterier 
för professionsstatus som Lärarförbundet presenterar i sin skrift Lärarförbundets 
professionspraktika (Lärarförbundet, 2007). Dock lägger Lärarförbundet även till yrkesspråk 
som ett kriterium för en profession. Alexandersson (2004) anser också att ett gemensamt 
yrkesspråk är ett väsentligt kriterium på att yrkesgruppen har hög professionalitet, vilket 
också Kuisma & Sandberg (2008) anser. Dock finns det lite olika sätt att se på hur man ska 
värdera lärarnas yrkesspråk beroende vad man tittar på i språket och var man tittar på språket, 
vilket bl.a. Colnerud & Granström (2002) och Berntsson (2006) diskuterar. Tittar man t.ex. på 
vissa aspekter av verksamheten finns det ett utvecklat yrkesspråk vad gäller undervisningen 
men mindre utvecklat inom de psykosociala och administrativa aspekterna (Colnerud & 
Granström, 2002). 

                                                
1 Lärarförbundet (2008)och Lärarnas Riksförbund (2008) har enligt uppgift från deras respektive hemsida ett 
totalt medlemsantal på 305 000 där Lärarnas riksförbund med sina 80000 medlemmar enbart ansluter behöriga 
lärare. Lärarförbundet har å sin sida en bredare upptagning med bl.a. skolledare, studenter och studievägledare. 
Exakt hur många förskollärare som ur detta omfattas av de yrkesetiska reglerna genom sitt fackförbund vet vi 
dock inte. 
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Hos Evans (2008) beskrivs begreppet professionalism som flertalsformen av professionalitet 
som hon i sin tur definierar som: 

an ideologically-, attitudinally-, intellectually-, and epistemologically-based 
stance on the part of an individual, in relation to the practice of the profession to 
which s/he belongs, and which influences her/his professional practice. (s. 26). 

Ytterligare en aspekt av professionalitet ger Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) där de 
kopplar samman begreppet med pedagogisk kvalité. I det fallet gäller det den enskilde 
pedagogen som kan ses ha hög grad av professionalitet om denne har en förmåga att skapa en 
miljö som kan ge barnen stora möjligheter till olika erfarenheter och upplevelser där barnen 
engageras i utmanande samtal och får fundera, lösa problem och socialiseras in i vår kulturs 
grundläggande värderingar. 

Vi har redan här använt tre olika begrepp i relation till professionalitet (profession, 
professionalisering och professionalism). Vi avser dock inte här göra någon större 
djupdykning i dessa begrepp mer än att presentera dem ytligt utifrån de definitioner vi använt 
under studiens gång. Berntsson (2006), Evans (2008) och Liljegren (2008) ger en större 
historisk tillbakablick över professionsbegreppet tillsammans med närliggande begrepp och 
kan ge ett större djup i förståelsen av dessa begrepp, de många olika sätten att se på dem samt 
konsekvenser av dessa olika sätt, än vad denna uppsats kan täcka in. 

Profession inom samhällsvetenskaperna ses som ett yrke med auktoritet och status som 
baseras på hög formell utbildning (Nationalencyklopedin, 2009). Hos Lärarförbundet 
(2007) är som nämnt professionskriterierna identiska med Ekholms (2004) 
professionalitetsfaktorer förutom på punkten om yrkesspråk. 

Professionalisering är själva strävansprocessen för en yrkesgrupp att uppnå 
professionsstatus (Lärarförbundet, 2007). 

Professionalism fokuserar en yrkesgrupps interna kvalitéer, den kompetens som krävs 
för att utöva yrket väl (Englund, 1995).  

Professionell handlar om att vara skicklig i sitt arbete, oavsett vilket (Lärarförbundet, 
2007). Avser den sidan av en profession som Molander & Terum (2008) kallar den 
performativa aspekten.  

Återigen vill vi poängtera att definitionerna av dessa begrepp varierar stort mellan olika 
forskare, inom olika discipliner och inom samma yrkesgrupp. T.ex. Strömberg (I Berntsson, 
2006) poängterar att det faktiskt saknas en gemensam utgångspunkt för de pedagogiska 
samtal som rör profession och professionalitet.  

2.3 Faror med att välja definition på professionali tet 
De traditionella kriterierna för en profession som vi tolkar att Ekholm (2004) utgår ifrån i sina 
faktorer för hög professionalitet har utsatts för kritik vilket bl.a. Berntsson (2006) visar utifrån 
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ett antal aspekter men med fokus på dessa kriteriers avsaknad av ett könsperspektiv. Mannen 
framstår där som norm för kriterierna vilket gör att kvinnodominerade yrken får mycket svårt 
att nå professionsstatus i traditionell mening. Som Gannerud & Rönnerman (2006) visar är 
ofta de socioemotionella delarna av förskollärarens arbete både centrala och krävande men 
ofta osynliga i organisationen och inte definierade som just arbete. Gannerud (Beskriven i 
Berntsson, 2006)2 kritiserar också att det saknas ett genusperspektiv just i den artikelsamling 
från Lärarförbundet (2004) i vilken Ekholms artikel ingår och som vi har utgått ifrån i våra 
intervjuer. 

Också inom förskollärarkåren råder oenighet om vilka kriterier professionaliseringen ska utgå 
ifrån och vilka strategier som ska användas, vilket delvis enligt Berntsson (2006) kan 
förklaras med att yrkesgrupper inte är homogena grupper. 

Berntsson (2006) visar vidare att det finns ytterligare fördelar och nackdelar med att försöka 
definiera profession. Hon skriver bl.a. att det kan tänkas att den eller de som försöker 
definiera professionsbegreppet själva har ett egenintresse av dess definition och därmed kan 
det fråga sig om definitionen verkligen är rättvis i förhållande till andra yrken. Samtidigt 
menar Berntsson att en definiering ger ett viktigt analysinstrument för att förstå yrkesgruppers 
professionalisering. Också Molander & Terum (2008, s. 17) skriver i introduktionen till 
antologin Professionsstudier att professionsbegreppet för med sig både för- och nackdelar 
men att det ändå ger ett sätt att analysera professioner och där begreppets fruktbarhet är 
beroende av hur väl det ger oss möjlighet att upptäcka intressanta sammanhang och processer. 

2.4 Att uppfatta något 
Den syn på uppfattning som denna studie utgår ifrån kommer från Marton & Booths (2000) 
syn på erfarande genom den fenomenografiska forskningsansats de varit med att utveckla. 

Marton & Booth (2000) menar att erfara något i vår miljö (det som ständigt omger oss) är att 
dels utskilja detta något från sammanhanget och dels att ge det mening. Författarna kallar 
dessa två sammanlänkade delar erfarandets strukturella och referentiella aspekt. Samtidigt 
delas den strukturella aspekten upp i en extern och en intern horisont. Den externa horisonten 
är det som omger det erfarna fenomenet, kontexten, och dess konturer och den interna 
horisonten är själva fenomenets inre relaterade delar inbegripet även konturerna. Hur och vad 
som erfars ur den outtömliga verkligheten ses ur detta perspektiv som högst individuellt 
beroende på individens tidigare erfarenheter och medvetandets fokus vid ett givet tillfälle. 
Vårt medvetande sätter alltså hela tiden gränser för vad vi kan erfara men genom lärandet 
ökar våra förmågor att urskilja nya aspekter av fenomen och att vara samtidigt och fokuserat 
medveten om fler och andra aspekter än tidigare. Men erfarandet ska inte ses som beläget 
inom oss eller i världen menar Marton & Booth (2000), utan som en intern relation mellan 

                                                
2 Lärarförbundets artikelsamling utgavs första gången 1994, den nyutgåva vi har använt oss av utgavs dock 
2004. Därav Ganneruds möjlighet att kritisera artikelsamlingen 1999. 
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subjektet och världen. Erfarandet är alltså inte delat mellan sinne och värld, det är s.k. icke-
dualistiskt. 

Larsson (1986) karaktäriserar det fenomenografiska forskningsobjektet som människors sätt 
att uppfatta sin omvärld. Uppfattning menar Larsson (1986, s. 21) är ett antagande om något 
som ses som sanning, man tänker inte ens på att det skulle kunna förhålla sig på något annat 
sätt; en sorts oreflekterad medvetenhet om ett fenomen. Marton & Booth (2000, t.ex. s. 117, 
147) beskriver istället forskningsobjektet som sätt att erfara något men skriver samtidigt att i 
annan litteratur förekommer termer som t.ex. uppfatta istället för erfara men med samma 
innebörd. Vi tolkar här att med Marton & Booths (2000) term erfara kan jämställas Larssons 
(1986, s. 21) term uppfatta och det är så termerna används i denna studie. 

Vår utgångspunkt är alltså av hermeneutisk karaktär där vi söker tolka och förstå världen och 
där forskaren är subjekt i forskningsprocessen, vilket betyder att även dennes självförståelse 
är central (Hartman, 1998). 

2.5 Fenomenografi som utgångspunkt 
Fenomenografin har sin början som en speciell ansats utvecklad vid Göteborgs universitet 
från 1970-talet där man intresserade sig i skilda sätt att erfara något på. Ansatsen har 
utvecklats vidare sedan dess även om fokus oftast har legat på lärande ur den lärandes 
perspektiv (Marton & Booth, 2000). Enligt Marton & Booth (2000) är det variationen i 
erfarandet av något som fenomenografin ser som sitt forskningsobjekt och ska inte i första 
hand ses som en metod i sig, även om vissa metoder både av tradition och av lämplighetsskäl 
är förknippade med ansatsen, t.ex. djupintervjuer (se t.ex. Larsson, 1986, s. 26; Marton & 
Booth, 2000, s. 168). 

En fenomenografisk studie söker alltså efter kvalitativt skilda sätt att erfara ett fenomen och 
har kvalitativt skilda beskrivningskategorier, det s.k. utfallsrummet, som sitt resultat (Marton 
& Booth, 2000, s. 173). Dessa beskrivningskategorier innehåller logiskt sammanbundna sätt 
att erfara ett fenomen. Genom att dessa kategorier blir upptäckta och beskrivna ges möjlighet 
att öka kunskaperna om vår omgivning och ses av Marton & Booth (2000) som giltigt och 
berättigat forskningsresultat. Marton & Booth (2000) skriver bl.a. 

Det som betraktas som självklart är inte öppet för variation, men det som finns i det 
fokuserade medvetandet är det. (s.263).  

Den lärande har fått förmågan att urskilja aspekter av fenomenet som hon inte kunde 
urskilja tidigare, och hon har blivit förmögen att vara samtidigt och fokuserat medveten om 
andra eller fler aspekter av fenomenet än vad som tidigare var fallet. (s. 184) 

Författarna menar att vissa sätt att erfara någonting täcker en större del av komplexiteten i ett 
fenomen än andra och detta hänger ihop med förmågan att samtidigt vara medveten om fler 
delar eller fler aspekter av helheten. Det är alltså lärandet som står i fokus, både under själva 
forskningsarbetet och som syfte med forskningens resultat. Forskaren, människorna 
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involverade i studien och de som tar del av studien ses alltså som lärande inom 
fenomenografin, därav resultatets berättigande.  

Beskrivningarna som utgör grunden i resultatet är dock alltid beskrivningar som motiveras av 
våra syften och det finns ingen fullständig och definitiv beskrivning av någonting (Marton & 
Booth, 2000). Den indelning som görs i beskrivningskategorier kan mycket väl göras på andra 
sätt också men det viktiga är variationen, att kategorierna kvalitativt skiljer sig från varandra. 

Inom fenomenografin skiljer man på första och andra ordningens perspektiv, alltså en skillnad 
i beskrivningsnivåer (Larsson, 1986). Första ordningens perspektiv är enligt författaren 
inriktad på hur något är, vad som är observerbart utifrån, medan andra ordningens perspektiv 
riktar in sig på hur någon upplever något. I vår studie har vi inriktat oss på andra ordningens 
perspektiv. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att beskriva och undersöka uppfattningar inom Härnösands 
förskolväsende av vad som görs för att höja förskolläraryrkets professionalitet gällande den 
specifika kunskapsgrunden för yrket. Vår avsikt är att ge en utökad förståelse och kunskap 
kring förskolläraryrkets professionalitet. 

Vi har för valt att enbart undersöka den faktor Ekholm (2004) kallar för den specifika 
kunskapsgrunden för att dels göra en nödvändig avgränsning på undersökningens storlek och 
dels för att vi fann området som både mer centralt och aktuellt.  

3.1 Frågeställningar 
Utifrån vårt syfte har vi valt följande frågeställningar att titta närmare på 

- Vad uppfattar man görs för att det omgivande samhället ska förstå vilka 
kunskaper som förskollärarna använder sig av i sitt yrke? 

- Vad uppfattar man görs för att förskollärarna ska kunna höja kunskaperna i 
sitt yrke? 

- Vad uppfattar man görs för att förskollärarna ska kunna ta del av forskning i 
sitt yrke? 
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4 Metod 
Det är vanligt med en diskussion kring kvalitativ eller kvantitativ metod /forskning men vi har 
i likhet med Åsberg (2001) utgått från att det inte är meningsfullt att tala om kvalitativa eller 
kvantitativa metoder (perspektiv, ansatser, etc.). Det är data som kan klassas som kvalitativa 
eller kvantitativa (Åsberg, 2001) vilket också Denscombe (2004, s. 203) för ett resonemang 
om även om han ändå oftast kopplar orden till vilken inriktning forskare kan ha eller till 
undersökningstyp. 

4.1 Val av insamlingsmetod 
I vår studie söker vi analysera och beskriva uppfattningar av vad som görs för att höja 
förskolläraryrkets professionalitet. För att komma åt dessa uppfattningar har vi valt att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer i fysiskt möte (Denscombe, 2000). Det fanns 
flera anledningen till att vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod:  

• Större möjligheter till flexibilitet under datainsamlingstillfället, att följa upp och 
kontrollera svar (Denscombe, 2000). 

• I studier som vår som söker mer djupgående och detaljerade svar är intervjuer 
lämpliga att använda (Denscombe, 2000).  

• Att söka uppfattningar av något handlar om att få fram det otänkta, det självklara 
(Larsson, 1986), och det ställer stora krav på den som söker informationen att ställa 
rätt frågor vid rätt tillfälle och vara följsam och känslig vid datainsamlingen för att 
komma respondenten nära (Marton & Booth, 2000, t.ex. s. 172,173). En intervju ger 
relativt sett bland insamlingsmetoderna större möjligheter att vara följsam vid 
datainsamlingen och till den närhet till respondenten som Marton & Booth (2000) 
skriver om. 

• Direktkontakt för att bättre kunna läsa av den kontext i vilken datainsamlingen sker 
(Denscombe, 2000). 

Intervjun dras samtidigt med en rad nackdelar där den mest delikata för vår del, som vi tolkar 
det, har att göra med intervjuaren och intervjusituationens påverkan på svaren. Denscombe 
(2000) menar bl.a. att intervjuaren bara genom sin identitet (kön, etnicitet m.m.) påverkar 
svaren och därtill kommer sättet intervjuaren är som person, inspelningsutrustning, kontexten 
och frågornas karaktär. För att öka intervjusvarens tillförlitlighet har vi följt ett antal råd från 
Denscombe (2000): 

• Att skapa ett öppet och avslappnat klimat genom att inleda intervjuerna med en kort 
presentation om oss själva och undersökningens syfte, försäkra att det som sägs under 
intervjun behandlas konfidentiellt och att fråga om lov för inspelning av intervjun. 
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• Ytterligare skapa förutsättningar för den intervjuade att känna sig bekväm i situationen 
genom att i början ställa ”lätta” och neutrala frågor som rör t.ex. tidigare arbetsorter, 
antal år i yrket. 

• Att använda sufflering under intervjun för att tömma ut svaren, t.ex. genom att 
upprepa respondentens senaste ord, ett kort ”mmm” eller helt enkelt tystnad. Detta 
tillsammans med uppföljning och kontroll för att reda ut misstolkningar eller 
motsägelser. 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Urval 

För att få en så stor bredd av olika uppfattningar som möjligt, har vi valt att intervjua 
förskollärare, en biträdande rektor med ansvar för förskolan från varje rektorsområde, den 
pedagogiska utvecklingsledaren för förskolan samt skolförvaltningschefen inom Härnösands 
kommun. Vår tanke är att varje människa har en egen uppfattning om sin omvärld men även 
påverkas av den direkta plats där hon verkar.  

Vad gäller förskollärarna har vi som sagt sökt två stycken från varje rektorsområde, vilket i 
realiteten innebar två stycken förskollärare från en och samma förskola i varje rektorsområde. 
Från varje förskola har vi sökt efter en förskollärare med längre erfarenhet (ca 10 år eller 
längre) och en med kortare erfarenhet (ca 5 år eller kortare) för att ytterligare söka få större 
variation i svaren. Totalt blev det således 14 st. olika intervjuer. Vid två rektorsområden fick 
vi hjälp av biträdande rektor att få fram två förskollärare med olika längd på 
arbetslivserfarenhet och vid de andra två var det genom direktsamtal med pedagoger på 
förskolan som vi fick oss tilldelade två förskollärare att göra intervjuer med.  

4.2.2 Intervjuerna 

Intervjuerna med förskollärarna genomfördes på deras respektive arbetsplats i ett avskilt rum. 
Två biträdande rektorer intervjuades i samma lokal som sina underordnade förskollärare 
medan de andra två intervjuades på sina arbetsrum avskilt från förskolan vilket också var 
fallet med förvaltningschef och pedagogisk utvecklingsledare. Alla intervjuades var och en 
för sig och ljudet, d.v.s. talet, från alla intervjuer spelades in. 

Försöksintervjun genomfördes på en förskola med en förskollärare med mer än 10 års 
erfarenhet av yrket. Vid intervjutillfället hade vi inte någon intervjuguide utifrån en 
precisering av professionalitetsbegreppet. Istället var frågan vad respondenten uppfattade 
gjordes för att höja förskolläraryrkets professionalitet.  

De första fyra intervjuerna, inklusive försöksintervjun, valde vi att genomföra, transkribera 
och diskutera tillsammans för att hitta ett gemensamt förfaringssätt och uppföljning med 
följdfrågor. Sedan gjorde vi åtta intervjuer var för sig där vi med ca två-tre intervjuers 
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mellanrum gjorde en tillsammans. Vi genomförde alltså åtta enskilda intervjuer och sex 
intervjuer tillsammans. Detta gjorde vi av rent praktiska själ för att få tillgång till alla 
respondenter, men genom vårt förfarande tror vi ändå att vi lyckades hålla en gemensam linje 
för intervjuerna där vi genomgående analyserat och diskuterat oss vidare till nästa intervju. 

Vid intervjutillfällena fanns en intervjuguide (Se Bilaga 1) tillgänglig för alla och denna guide 
arbetades om något (Se Bilaga 2) efter tre intervjuer. Detta för att undvika missförstånd som 
vi uppfattade uppstod kring frågorna och som krävde extra förtydligande från oss vid 
intervjutillfällena. 

Genom ett missförstånd fick inte fem respondenter tillgång till den artikel av Ekholm (2004) 
vi utgått ifrån i denna studie. I vissa fall har respondenten haft svårt att förstå våra frågor och 
då förklaringar inte lett vidare har vi vid några tillfällen gett exempel på svar.  Vid de tillfällen 
då respondenten har svarat precis det vi har gett exempel på har vi valt att inte ta med det 
svaret i analysen. 

4.2.3 Analys 

För att göra det smidigare för oss att analysera och tolka innehållet i intervjuerna valde vi att 
transkribera alla inspelningar till text. Texten skrevs relativt nära talspråket men där vi 
utelämnade stora delar av nyanseringar, pauser, andra ljud som hör talspråket till då det är 
själva innehållet i det personerna berättar som är det relevanta för analysen.  

Vid de tre första intervjuerna påbörjades transkriberingsarbetet i direkt anslutning där vi även 
diskuterade skillnader i uppfattningar i och mellan intervjuerna. Till varje intervju upprättade 
vi en liten logg där vi förde in kommentarer och tankar. Denna logg användes som stöd till 
intervjutexterna för att arbeta oss igenom den fenomenografiska analysen. Som Larsson 
(1986) beskriver är det viktigt att analysarbetet får växa fram och att datan, intervjuerna, 
bearbetas flera gånger och under en längre tid för att hitta intervjuernas relevanta delar, något 
som också Merriam (1993) påpekar. Det är hela intervjuerna som har studerats men vi har 
fokuserat på de delar som har med våra forskningsfrågor att göra. Dessa delar av intervjuerna 
har vi sedan sammanställt i ett dokument för varje forskningsfråga och fortsatt vårt 
analysarbete och att hitta skilda beskrivningskategorier. Vi har dock regelbundet gått tillbaka 
till hela intervjutexterna när vi diskuterat olika möjliga kategorier för att säkerställa att vi inte 
missat något relevant. Både hela intervjutexterna och sammanställningarna skrevs ut på 
papper för att få en större överblick över innehållet och kunna göra jämförelser. 

Diskussionerna kring vilka beskrivningskategorier som kunde bli aktuella pågick fortlöpande 
och förändrades ett antal gånger i början för att stabilisera sig i slutet av arbetet. Det betyder 
att någon annan faktiskt skulle kunna komma fram till andra beskrivningskategorier (Marton 
& Booth, 2000). 
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4.2.4 Etiska aspekter av forskning 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkraven som Vetenskapsrådet 
(2002) presenterar för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. 

Informationskravet:  Respondenterna har via telefon eller e-post informerats om syftet 
med forskningen och syftet har även presenterats vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet: Respondenterna har blivit tillfrågade om de vill och kan delta i en 
intervju som förväntas ta ca 45 minuter. Respondenterna har haft möjligheter att avbryta 
intervjun och vid de tillfällen intervjun har tagit längre tid än 45 minuter har vi påpekat 
detta och frågat om respondenten ändå vill fortsätta. Något beroendeförhållande har 
heller inte funnits mellan oss och respondenterna/uppgiftslämnarna. 

Konfidentialitetskravet:  Vi har hanterat insamlat materialet så att uppgifter som röjer 
enskilda personer inte ska gå att komma åt och vi har lämnat garantier för detta hos 
respondenterna. I avrapporteringen har vi också tagit hänsyn till att enskilda personer 
inte ska kunna identifieras. 

Nyttjandekravet:  De uppgifter vi samlat in om enskilda personer ska enbart användas 
för vår studie och inte för andra syften. 
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5 Metoddiskussion 

5.1 Val av definition på professionalitet 
Anledningen till vårt val av definition baseras på att vi ville göra en studie om vad man 
uppfattar görs för att höja professionaliteten i förskolläraryrket, inte hur man ser på 
professionalitet. Under vår försöksintervju där vi inte hade preciserat synen på professionalitet 
och sedan utformat frågorna utifrån det, märkte vi nämligen att intervjun snarare kom att 
handla om synen på professionalitet. Här vi hamnade vi förstås i en svår situation där vi 
tvingades välja att delvis påverka svaren genom att presentera en definition av professionalitet 
och ställa frågor utifrån det. För att göra vår studie möjlig ansåg vi dock att 
professionalitetsbegreppet måste preciseras och frågor ställas utifrån det. 

Genom vårt val att utgå från Mats Ekholms (2004) artikel i våra intervjuer har vi satt upp 
snäva ramar som respondenterna hade att ge svar utifrån, även om vi genom följdfrågor 
försökte utveckla intervjusvaren något. Samtidigt gjorde valet att välja de traditionella 
professionskriterierna som utgångspunkt att svaren kanske inte ger några indikationer på vad 
respondenterna anser görs för att höja professionaliteten i förskolläraryrket utifrån egna 
kriterier. Som Berntsson (2006) visar så finns det ju en viss skillnad bland förskollärare om 
man anser att Lärarförbundets strategier är statushöjande eller inte, vilket som tidigare nämnts 
sammanfaller till stor del med de faktorer för hög professionalitet som Ekholm (2004) 
beskriver. 

5.2 Varför undersöka enbart den specifika kunskapsg runden? 
Varför valet tillslut landade på att enbart analysera svaren som berörde den specifika 
kunskapsgrunden baserar sig på främst en orsak. Det insamlade materialet blev både för stort 
och för svårt för oss att analysera inom tidsramen för denna studie. Den fenomenografiska 
analysen tog betydligt längre tid än vi hade trott vid planeringen och svårigheten låg i att hitta 
tillräckligt få beskrivningskategorier men ändå täcka in alla uppfattningar, som samtidigt ska 
vara intressanta utifrån vårt syfte. Vi påbörjade ett arbete med att analysera svaren även inom 
de andra faktorerna men fick avbryta för att avgränsa arbetet. Detta innebär att vi ställt frågor 
som vi inte analyserat och på detta sätt använt mer tid av respondenterna än nödvändigt. 
Denna svårighet att avgränsa materialinsamlingen kommer vi ta med oss i framtida arbeten 
och hoppas att studien ändå har varit och kan vara intressant och meningsfull för våra 
respondenter. Under rubriken Intervjuerna i metoddiskussionen nedan diskuterar vi utförligare 
intervjuernas innehåll och progression vilket också ger en utökad förklaring till svårigheterna 
med analysarbetet.  

5.3 Urvalet 
Vår studie är gjord i en befolkningsmässigt mellanstor kommun i södra norrland och det 
ställer upp både ramar och möjligheter för vårt urval. Mellanstorleken gav oss möjligheten att 
söka förskollärare och skolledare i alla av kommunens rektorsområden och då också få olika 
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skoledares uppfattningar. Därmed anser vi att vi har fått tag på ett tillräckligt urval som 
samtidigt gett oss möjlighet att göra djupintervjuer och hitta variationerna i uppfattningar. 
Inom fenomenografin är dock inte antalet intervjuade det viktiga utan att man ur sitt 
insamlade material kan urskilja kvalitativt skilda uppfattningar. Men för att vara säkra på att 
vi fick med eventuella skillnader mellan rektorsområdena valde vi ändå tidigare beskrivna 
modell för urvalet. 

5.4 Intervjuerna 
Det finns alltid en risk med intervjuer att intervjuareffekten blir för stor eller inte medveten 
vilket påverkar tillförlitligheten negativt vid analysen av det insamlade materialet 
(Denscombe, 2000). Genom att vi genomförde en stor del av intervjuerna tillsammans kunde 
vi under intervjuerna hjälpa varandra att inte ställa ledande frågor eller att förtydliga frågorna 
utan att presentera ett svar på dem. Å andra sidan kan det uppfattas som mer skrämmande att 
bli intervjuad av två personer än en. Vår blandning av att vara en eller två intervjuare vid 
samma tillfälle tror vi ändå inte har påverkat resultatet i sådan omfattning att våra 
beskrivningskategorier inte ger en tillförlitlig bild över variationen i uppfattningar. Genom 
vårt val att göra de första intervjuerna tillsammans och med gemensam transkribering, 
diskussion och analys av dessa, kunde vi ändå skapa ett någorlunda gemensamt 
förhållningssätt i intervjuerna. 

Hos vissa respondenter skapade frågorna en viss osäkerhet och det tillsammans med artikeln 
som de sa sig inte riktigt förstå gjorde att vi tog större plats i intervjuerna. Att vi vid några 
tillfällen gav exempel på svar gjorde det naturligtvis svårt att se om vår uppfattning eller 
respondentens uppfattning uttrycktes, om nu respondenten svarade som exemplet. Det var 
vanligt förekommande att vi fick påpeka att det handlade om vad man uppfattar görs, och inte 
vad som borde göras eller vad man önskar gjordes. Denna missuppfattning kom igen i alla 
intervjuer och kanske var ett uttryck för något som en annan studie kan titta närmare på. Det 
är också ett uttryck för att våra frågeställningar var svåra att ta till sig och kanske hade 
uttryckts bättre på ett annat sätt. Vi funderade dock länge på dessa frågor och hur de skulle 
framföras utan att hitta något bättre sätt att formulera oss på.  

Vi har ägnat en stor del tid till att diskutera hur svaren påverkades av att vissa respondenter 
fick tillgång till Ekholms (2004) artikel inför intervjuerna och andra inte. Vissa respondenter 
sade att artikeln hjälpte dem förstå området bättre inför intervjun medan andra sade att de inte 
alls förstod artikeln utan snarare blev förvirrade av den. Vi såg ett samband i att respondenter 
med ledande befattningar hade lättare att ta till sig och förstå artikeln men de förstod även 
frågorna utan att ha läst artikeln. Respondenter utan ledande befattning som sade sig inte 
förstå artikeln hade svårare att förstå frågorna vilket även var fallet för de utan ledande 
befattning som inte läst artikeln. Vår bedömning är därför att om respondenten fått artikeln 
eller inte, inte tycks ha påverkat resultatet i någon hög grad. 

Vi fick vid ett flertal tillfällen ett annat svar än vad vi frågade om. Extra svårt tycktes det vara 
att svara på vad som görs, istället handlade svaren i stor utsträckning om vad man ansåg borde 
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göras eller vad man önskade gjordes. Vissa respondenter började sitt svar med att säga att 
inget görs, men genom följdfrågor kunde svaren utvecklas och vi fick exempel på vad som 
görs.  

Marton & Booth (2000) skriver om meta-medvetande i samband med intervjuer. Vi har 
reflekterat kring detta i relation till våra intervjuer. Vi uppfattar det som svårt att ställa frågor 
som gör respondenten medveten om sitt medvetande men inte ställa ledande frågor som är 
våra uppfattningar om fenomenet. Hela forskningsarbetet har varit en lärandeprocess för oss 
vilket gjort att intervjuerna i sig har utvecklats under forskningsprocessen, vårt eget meta-
medvetande har så att säga utvecklats med tiden och vår förmåga att få respondenten att 
frigöra hittills ”otänkta tankar” (Marton & Booth, 2000).  
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6 Resultat och diskussion utifrån en 
fenomenografisk analys 

Utifrån den fenomenografiska analys vi valt att använda oss av presenteras resultatet utifrån 
de beskrivningskategorier (Marton & Booth, 2000) vi hittat. En beskrivningskategori 
innehåller de uppfattningar av ett fenomen som vi tolkar hör ihop och som skiljer sig tydligt 
från andra beskrivningskategorier, alltså det man i fenomenografiska ordalag kallar för 
”kvalitativt skilda sätt att erfara ett fenomen” (Marton & Booth, 2000, s. 166). I dessa 
beskrivningskategorier citeras respondenter för att exemplifiera kategorierna. Vi har valt att 
inte ha med ens fingerade namn p.g.a. risken att identifiera enskilda personer då vi utlovat 
konfidentialitet, men det centrala är ändå att se variationen i uppfattningar och inte vilken 
person som gjort vilka uttalanden. För tydlighetens skull så ska det nämnas att en person kan 
ha flera uppfattningar och kan återfinnas i flera olika kategorier, vilket är en naturlig del i en 
fenomenografisk analys (Marton & Booth, 2000). Efter varje frågeställning har vi gjort en 
sammanfattande diskussion om funna beskrivningskategorier. För att öka möjligheterna att 
förstå och se de uppfattningar vi försöker beskriva har vi också valt att göra ett 
organisationsschema utifrån de uppfattningar vi fått beskrivna för oss om hur denna ser ut. 

6.1 Utvecklingsarbetet FramFör 
Inom Härnösands kommun pågår en utvecklingssatsning på förskolan där inblandade genom 
t.ex. observationer, litteraturläsning, studiebesök och pedagogiska samtal ska tydliggöra 
pedagogens roll och förhållande till barnen. Arbetet för att skapa en god lärandemiljö i 
förskolan har man valt att kalla FramFör och detta arbete rör till stor del den specifika 
kunskapsgrunden för förskolläraryrket och är ett arbete som omnämns i stor utsträckning i 
intervjuerna. Inom FramFör har man valt att skapa ett antal grupper och roller vilka finns med 
i beskrivningen nedan. 

6.2 Roller och grupper 
I intervjuerna framkommer några roller och grupper som vi här presenterar för att möjliggöra 
en bättre förståelse av dessa. Här är beskrivningen av rollerna och grupperna ett resultat av det 
som framkommit i intervjuerna med de respondenter som varit ansvariga för att bilda dessa 
roller och grupper med undantag för rollerna förskollärare och barnskötare.  

Förskollärare avser vi de som är anställda som förskollärare och som har en 
förskollärarexamen. 
Barnskötare avser vi de som är anställda som barnskötare inom förskolan i vår undersökta 
kommun. 
Vi fann ingen tydlig beskriven skillnad i rollerna barnskötare kontra förskollärare mer än att 
det är uttryckt att det är främst förskollärare som skall utses till Framför-pedagoger. Men 
oklarhet om detta fanns bland respondenterna varför det finns en streckad linje även från 
barnskötare till Framför-pedagogerna i organisationsschemat ovan. 
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Framför-pedagog är en förskollärare som har fått i uppdrag att driva utvecklingsfrågorna 
inom Framför-arbetet på sin förskola. Kommunens Framför-pedagoger bildar tillsammans en 
grupp som leds av en s.k. pedagogisk utvecklingsledare från skolförvaltningen. Även 
biträdande rektorerna är till stor del med i denna grupp. 

Lokal lärarutbildare, LLU:are, är handledare för de lärarstuderande som gör sin praktik, sin 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på förskolorna. 

Pedagog-rådet består av representanter från varje avdelning på en förskola och består till 
största delen av förskollärare. Gruppen samordnar det lokala utvecklingsarbetet tillsammans 
med förskolans Framför-pedagog och i vissa fall bitr. rektor. 

De skolledare under skolförvaltningen som vi har intervjuat med det operativa ansvaret för 
förskolan är kallade chefer eller bitr. rektorer. 

Den nämnda pedagogisk utvecklingsledaren från skolförvaltningen arbetar övergripande med 
kommunens utvecklingsarbete inom förskolan och detta arbete har man valt att kalla FramFör. 
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6.3 Samlad bild av organisationen 
Detta schema ska alltså inte ses som en korrekt beskrivning av organisationen så som den är 
planerad att se ut, utan ett slags schema över de organisatoriska inslagen i respondenternas 
uppfattningar.  

Ledning

Förskolor

Förskola
Förskollärare

Barnskötare

Framför-pedagoger
[1 från varje förskola]

Pedagogråd
[1 från varje avdelning + 1 

Framför-pedagog]

Skolförvaltning

Pedagogisk 
utvecklingsledare

(Framför)

Förvaltningschef

Även kallad 
Skolchef

Biträdande Rektor 
(Förskola)

Även kallad 
Chef, 

Skolledare

 

• Figur 1. En tolkad bild av organisationens struktur baserad på framkomna 
uppfattningar från intervjuerna. 

 

6.4 Den specifika kunskapsgrunden 
Här presenteras de beskrivningskategorier som analysarbetet har gett upphov till i studien av 
vad som görs för att höja förskolläraryrkets professionalitet utifrån faktorn den specifika 
kunskapsgrunden. Den specifika kunskapsgrunden har i intervjuerna behandlats utifrån tre 
delfrågor där den första handlar vad man uppfattar görs för att kommuninvånarna/det 
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omgivande samhället ska förstå vilka kunskaper som förskollärarna använder i sitt yrke, den 
andra vad man uppfattar görs för att förskollärarna ska kunna höja sina kunskaper i sitt yrke, 
och den tredje vad som görs för att förskollärarna ska kunna ta del av och använda forskning i 
sitt yrke. 

6.4.1 Vad görs för att höja kommuninvånarnas förståelse för vilka 

kunskaper förskollärarna använder i sitt yrke? 

Under den här frågeställningen har vi identifierat fem beskrivningskategorier: 

• Envägskommunikation 

• Förbättrat yrkesspråk 

• Aktivt deltagande 

• Talet om förskolan 

• Inget görs.  

Vi är medvetna om att detta är någon kategori mer än vad Larsson (1986) anser brukligt i en 
fenomenografisk analys, men efter att ha gått igenom materialet ett flertal gånger är det ändå 
dessa kategorier vi tycker bäst beskriver utfallsrummet. 

Envägskommunikation 

Det är framförallt en envägskommunikation som beskrivs där främst föräldrar informeras om 
verksamheten i förskolan men där även lokala politiker uppfattas få information om förskolan. 

…Jaa det görs genom att vi har kompetensutvecklingsdagar där vi berättar för föräldrarna 
varför vi har de här dagarna och varför vi jobbar på ett visst sätt med 
förskolleverksamheten. 

Japp, jag tänker då att dom ger ju ut den här lilla broschyren med läroplanen då till alla 
nya som börjar. Så att däri så får ju eeh föräldrarna en kunskap om vad som ska ges på 
förskolan. 

Men vi, jag försöker […] kommunicera till alltså föräldrar då liksom att vad innebär det att 
vara förskollärare, vad är uppdraget? Vilka styrdokument har vi, så att, men jaa det är ju 
bara mina föräldrar och som jag möter liksom… man vill ju nå ut till flera så att de förstår.  

Här framkommer också att material eller miljön i sig fungerar som kommunikatör av 
förskollärarnas kompetenser. 

Lärarförbundet, dom gör ju mycket. Dom gör ju sånhära artiklar i tidningen å syns ibland i 
media å pratar väl lite grann. Sen är det även vi tycker jag som gör här. Vi visar ju genom 
pedagogisk dokumentation utav vad vi har gjort.  

Ja, vi har ju, vi gör ju sån här pedagogisk dokumentation om man säger så, då har man 
bilder och hur vi har jobbat oss fram till det här… och… barnen målar saker utifrån sagan 
och lite sådär. Det är väl lite så då att man visar föräldrarna på det viset.  
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Förbättrat yrkesspråk 

Det finns svar som beskriver att förskollärarnas yrkesspråk förbättrats genom aktiviteter inom 
FramFör-arbetet. När verksamheten i förskolan och förskolläraryrket diskuterats i grupp och 
när litteratur studerats säger respondenter att förskollärare ha fått nya begrepp för att beskriva 
sin verksamhet. Denna förbättring tros kunna vara till fördel när förskollärarna ska få det 
omgivande samhället att förstå deras yrkeskompetens och vad som försiggår i förskolan. 

Vi är ganska dåliga på det, tycker jag, vi som förskollärare också, att sätta ord på vad vi 
egentligen gör, vi gör ju så otroligt mycket. Det har ju alltid varit våran stora brist. Ja, 
tror, jag tror nog att det beror på att vi inte har haft de här diskussionerna på ett bra sätt 
och…  

Bristen på ett aktivt och medvetet yrkesspråk gentemot föräldrarna gör det svårt att få 
kommuninvånarna att förstå vad förskolläraryrket innebär och vad som krävs för att leva upp 
till läroplanens intentioner. 

Men det jag är lite rädd för är att när man pratar om verksamheten och informerar om 
err… vad är vårt uppdrag och så vidare, så tror jag man allt för mycket fortfarande 
beskriver det som att man jobbar mycket mera med omsorg än man jobbar med att följa 
läroplanens uppdrag. Och därför så tror jag tyvärr är det så att kunskaperna om 
egentligen vad förskolan står för, inte är särskilt stor hos föräldrar idag.  

Aktivt deltagande 

Ett arbete beskrivs där föräldrar har varit involverade i praktik där förskolepersonal har haft 
vissa problemlösningsaktiviteter med föräldrarna som ett sätt att visa vad förskolläraryrket 
innebär. 

…när det var föräldramöte här så gjorde dom stationer med praktisk matematik, då 
föräldrarna fick gå runt, och då beskrev dom hur dom jobba och varför. 

Talet om förskolan 

Bland respondenterna framkommer uppfattningen att nuvarande satsning genom FramFör-
arbetet har satt förskolan högt upp på dagordningen och gjort att det talas om förskolan i 
större utsträckning. Vi har tolkat det som att man uppfattar att detta leder till höjd förståelse 
för förskolläraryrkets specifika kunskaper även om det inte alldeles klart framkommer i 
svaren. 

…i samhället får man säga att politikerna är väldigt mycket för det här arbetet. Så dom, 
dom har ju verkligen lyft fram oss i ljuset, förskolan och det här arbetet. Och behovet av att 
man gör sig tydliga och syns och det goda ledarskapet och det goda mötet och 
förhållningssättet. Så dom, man kan säga att man har ett väldigt bra läge här så på så vis 
har vi gjort att det talas om förskolan.  
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Som man känner nu då på sista åren har väl det ändå lagts mer fokus på förskolan än vad 
det har gjorts tidigare, eftersom vi jobbat i det här projektet framför heter det ju eeh… då 
tanken är att vi ska jobba likadant ungefär från förskolan upp till gymnasiet. Så att det har 
väl blivit mer uppmärksammat kanske. Hur vi jobbar som nu… 

Inget görs 

I intervjuerna framkom också uppfattningen att inget görs för att kommuninnevånarna eller 
det omgivande samhället ska förstå vilka kunskaper som förskollärarna använder i sitt yrke. 
Flertalet respondenter besvarade denna fråga passivt, såsom tolkningen att något borde göras 
av någon annan. Vi har därför ställt följdfrågor för att tydliggöra att det även kan vara något 
som görs av respondenten själv, av arbetslaget eller av ledning, vilket oftast lett till svar i de 
andra kategorierna. 

Ja, inte mycket. Tycker jag, jag har inte stött på nån som, vet egentligen... ååå... 
 I:  Ingenting?  
Näää... inte så att man känner att... dom som är utanför... nu är man ju så himla präglad av 
det som är här, men utanför så är det få som vet man gör och vad man har läst å... alltså 
dom bara förutsätter att man har den utbildning som krävs för att göra sitt yrke. 
I:  Nej.. Gör ni nånting här på förskolan? 
Nä, det är väl. […] det är väl lite vad man beskriver själv. På typ föräldramöten eller 
samtal och sådär…  

6.4.2 Sammanfattande diskussion om att höja kommuninvånarnas 

förståelse för förskolläraryrkets kunskaper 

Det finns svar som menar att genom att förskolläraryrket lyfts fram i talet om förskolan bland 
politisk ledning så utbreds en förståelse för förskollärarnas kunskaper men skillnader mellan 
barnskötare och förskollärare tydliggörs inte. Det är därför svårt att säga om det verkligen 
handlar om att öka förståelsen för vilka kunskaper förskollärarna använder i sitt yrke eller om 
det rör personal i förskolan i allmänhet. Det omgivande samhället/kommuninvånarna ses 
främst som föräldrar till barnen i förskolan och gentemot dem uppfattas det främst handla om 
en envägskommunikation men där det finns exempel på att svar som beskriver ett mer aktivt 
deltagande från föräldrarnas sida. En förbättring av yrkesspråket uppfattas ha en höjande 
effekt på det omgivande samhällets kunskaper om förskolläraryrket och här finns en stark 
koppling till nedan fråga om Vad som görs för att förskollärarna ska kunna höja sina 
kunskaper.  

6.4.3 Vad görs för att förskollärarna ska kunna höja sina kunskaper? 

Här har vi hittat fem kategorier som vi valt att kalla  

• Kunskapsförmedling 

• Reflekterande praktiker 

• Organisering 
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• Stödja 

• Specialisering 

Kunskapsförmedling 

Denna beskrivningskategori innehåller beskrivna uppfattningar om att förskollärarna 
informeras på olika sätt i kunskaper som berör förskollärarna och som utvecklar deras 
specifika kunskapsbas. Det kan röra sig om föreläsningar, litteraturläsning eller redovisning 
av deltagande i föreläsningar, seminarier eller diskussionsgrupper. Kategorin avser en 
uppfattad envägskommunikation till eller mellan förskollärarna. 

Ja, just nu går vi ju på många föreläsningar, vi har ju många föreläsningar här allihopa i, 
alla i kommunen får ju gå på det här för att vi ska lära oss det här nya arbetssättet. 

 Fortbildning har vi ju massor. Ja nu håller vi på, ja det vet du väl, det här projektet 
Framför och mycket föreläsningar och sånt. Och så får man tydligen önska vad man vill 
fortbilda sig i och det brukar väl va... samma..  

Inom denna kategori finns beskrivningar av att man lär av varandra och vi tolkar svaren som 
att man ser att någon har en specifik kunskap och denna ska föras över till den som inte har. 

Det andra är väl, vi har väl olika kunskaper alla som jobbar här och så får man väl försöka 
delge varandra det man kan. Det tycker jag väl vi gör hela tiden när vi arbetar. 

Det är väl det här med föreläsningar och framförallt, jag har ju fått redovisa vad jag har 
fått lärt mig på de här föreläsningarna.  

Ja, vi kan ju lära av varann. Man kan sitta och titta, med nån... kompanjon till mig t.ex. har 
en samling.. "Oj, just det hon gör på det viset" Hon kanske har jobbat 20år längre än jag 
och har mer liksom.. erfarenhet. Så kan man lära, man lär av varann. 

Och sen är ju tanken då att dem ska gå ut till sin avdelning och sprida kompetens vidare 
sen…  

Det är väl det här med föreläsningar och framförallt, jag har ju fått redovisa vad jag har 
fått lärt mig på de här föreläsningarna och vad jag tycker att jag kan använda den här 
kunskapen för att vi ska kunna gå framåt och hur vi som personal kan tänka och utveckla 
oss utifrån vad vi har hört…  

Reflekterande praktiker 

Kategorin avser att förskollärarna reflekterar över sin verksamhet och i vissa fall praktiskt 
testar nya och alternativa arbetssätt. Att vi har valt att ha två till synes skilda handlingar i 
samma kategori beror på att dessa varit sammanbundna i de svar som vi tolkat in i denna 
kategori och därför varit svåra att dela utan att sammanhanget gått förlorat. 
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…vi synliggör det, att oj det där kan vi faktiskt. ja, just det är precis så där vi ska göra, 
alltså... det blir en annan tanke verksamhet här inne. ja.. så man inte bara lulla på och 
torkar bord och byter blöjor, utan att man... "Just det", om ett barn säger säger "Oh, vi vill 
titta på planeter".. säger man inte bara "kul med planeter" utan "JAAA, va vet du om det 
där?" att man liksom, man tänker till här inne just att, just det jag ska få dom å liksom bli 
mer, entusiasmera barnen. Bli mer intresserad.  

Jag planerar ju jättemycket, jag är ju så ny jag så jag bara, det där ska blir roligt så 
skriver jag liksom, å antecknar och spara papper och kopierar... å... bygger upp en liten... 
Man ser ju att om det går hem hos barna att dom liksom är intresserade och... att dom kan 
plocka åt sig.  

…vi håller på att förändra vårat arbetssätt när det gäller barnen och reflekterar mycket 
genom olika frågeställningar, värdegrunden och utifrån läroplanen också bryter ner olika 
delar så att vi försöker skriva nya mål…  

I svaren framkommer även att reflektionerna och det praktiska handlandet är initierat av 
någon annan genom att man fått uppgifter att genomföra.  

…det vi hade senast då gick vi runt på varandras avdelningar och liksom pratade om att 
alla fick säga vad dom tyckte om de andras avdelningar och... er... fick dom säga vad dom 
tyckte om min, och jag skulle hålla tyst... […] Vi hade, för vi delade ju upp oss då, från 
olika avdelningar i grupper när vi gick runt då. Så sen satte vi in dom vi jobbade med på 
avdelningen och diskuterade det. Och sen ska vi väl fortsätta det här nu nån förmidda, nån 
vecka framåt här. Och diskutera lite mer.  

Ja alltså dom diskuterar sin roll, de går in på djupet i sin roll och de penetrerar egentligen 
läroplanen att vad står det här, vad får det för konsekvenser. Om jag antar den här 
utmaningen vad får det för konsekvenser i mitt lärande? Man tittar på sin egen 
pedagogiska praktik och synar den med de här glasögonen. Vilket ju, och i diskussioner 
mäter tankar med varann, vilket är kompetenshöjande. 

Organisering 

Kategorin innebär att ledningen möjliggör att, men också styr hur, förskollärare ska kunna 
höja sina kunskaper genom att organisera arbetet annorlunda. Organisering innebär att det 
frigörs tid och andra resurser till kunskapshöjande aktiviteter samt att tid och resurser 
prioriteras annorlunda. Det kan handla om hur planeringsdagar organiseras eller innehållet i 
planeringsdagar. 

Då får man gå på kvällskurser, vi avsätter tid på dagtid då man har framförpedagoger som 
är utsedda som har fått tid att jobba med en god lärandemiljö, både den fysiska och det 
mentala förhållningssätt som pedagog, bemötande… det har skett en stor förändring.  

Vid några tillfällen händer det dock att uppfattningarna skiljer sig i hur stor inskränkning 
organiseringen har för den enskilde. 
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Det är ju att vi har vissa pengar till fortbildning. Och där har man ju förut fått valt när det 
har kommit utbildningar då. Och en period här så satsade vi jättemycket på att vi gick hela 
personallaget, det gav ju mest. Men nu är det ju det här med Framför-arbetet som gäller. 
Även på fortbildningssidan. 

Men sen naturligtvis kommer det en medarbetare och säger att nu skulle jag vilja gå den 
här kursen eller nånting sånt där så är det ju sällan vi säger nej i vårt område om det inte 
är sånna här enorma summor och man ska åka jättelångt och sådär, det måste ju vara lite 
relevant till, till… vad man kanske tror att den förskolläraren sen använder sig i yrket.  

Möten organiseras enligt ett till stor del bestämt innehåll. Tid ges för reflektion främst för att 
öka det egna medvetandet i sitt förhållningssätt. 

Samma som nu då har vi ju, vi har ju med planeringsdagar bland annat då man får sitta 
och diskutera och byta erfarenheter kanske och… 

så har vi ju arbetsplatsträffar då. Där vi får gå igenom olika frågor och så för att höja 
nivån då…  

…det här med pedagogiska diskussioner på våra APT [Arbetsplatsträffar] så vi har börjat 
att föra det så vi har ju liksom inga nästan inga administrativa frågor på vår APT för de 
förlägger vi på husmötet.  

För det vi har satt tid för det här, det är ju på APT:n att vi ska jobba med de här frågorna 
då och så har vi ju också ett pedagogråd där […] ingår och en från varje avdelning är med 
där då på den här förskolan.  

Stödja 

I intervjuerna framkom, enligt vår tolkning, att man ser stödet till varandra som ett görande 
för att höja, eller ge möjligheter till att höja, den specifika kunskapsgrunden.  

Men man hinner inte alltid göra det mitt i verksamheten. Så det är ju det, det är ju det man 
måste lära sig också, man måste lära sig HUR man ska göra för att hinna med. 
I: Och hur jobbas det med för att ni ska kunna det? 
Ja… inte mycket. Det är ju på planeringen och egen planering som man får göra saker och 
när det är lugnt, då får man sätta upp, man får liksom försöka ge varandra tid helt enkelt.  

…nu har vi ju läroplanen men många jobbar kvar i det här traditionella och det finns 
mycket så här outtalade regler som väggarna har som vi alltså bara genom att fråga varför 
gör vi det här och vilket syfte , vad vill jag med det här och kunna plocka bort olika bitar så 
vi försöker ju hjälpa varann men det är ju mycket arbetssättet då… 

Specialisering 

Genom att specialisera sig inom ett område, utifrån sin kompetens, får man visst ansvar och 
får gå vissa utbildningar som man sedan kan lära andra. Här görs det, enligt respondenten 
själv, heller ingen skillnad på barnskötare och förskollärare och därför kan det också här 
ifrågasättas om det höjer just förskollärarnas specifika kunskapsbas. 
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…inte på ett sätt att man pekar du är barnskötare och du ska göra de utan vi tittar på våra 
kompetenser, du är jätteduktig på bild och då tycker jag att det är lämpligt att du blir 
fördjupningspedagog i bild, och inte sagt att du bara ska hålla på med det men du kanske 
har hand om att beställa material och titta på nya saker som du tycker är fina och roliga 
för barnen och så och du får vidareutbildningar och lär oss andra och sen kanske jag också 
står där i bilden och har ansvar en vecka för jag vill också använda mina kunskaper men 
du är fördjupningspedagog i språket eller språk och matte för det tycker du är jättekul…  

6.4.4 Sammanfattande diskussion om att höja förskollärarnas kunskaper 

Vanligtvis i svaren görs det ingen skillnad på förskollärare och barnskötare och därför kan det 
som vi nämner i kategorin Specialisering ifrågasättas om det verkligen handlar om 
förskollärarnas specifika kunskapsbas. Som framkommer av kategoriindelningen görs enligt 
respondenterna satsningar på flera olika plan och med flera olika metoder men där svaren 
framförallt hamnar i kategorierna Kunskapsförmedling eller Organisering. Vad gäller de två 
sista kategorierna, Stödja och Specialisering, hade vi länge diskussioner om huruvida dessa 
var egna kategorier, passade in i andra kategorier eller om hela kategoriseringen måste göras 
om. Innehållet i kategorin Stödja tänkte vi först var en del av kategorin Organisering men 
sedan insåg vi att den innehåller egna kvalitativt skilda uppfattningar då man uttrycker att 
man stödjer och hjälper varandra på ett sätt som inte har att göra med hur arbetet organiserats. 
Vad gäller kategorin Specialisering gick tankarna att det kanske hörde ihop med kategorin 
Kunskapsförmedling men tyngdpunkten i svaret handlade om att utifrån eget intresse skaffa 
sig kunskaper och också att ta ansvar för ett kompetensområde. Vi såg därmed att svaret 
skilde sig från kategorin Kunskapsförmedling som innehåller en passiv 
envägskommunikation. 

6.4.5 Vad görs för att förskollärarna ska kunna ta del av forskning? 

Inom denna fråga har 4st kategorier utkristalliserat sig:  

• Inget görs 

• Forskningsmaterial tillgängliggörs 

• Input från praktikanter och examensarbeten från högskola/universitet 

• Utbildningar. 

Inget görs 

En stor del av respondenterna ansåg att inget görs för att förskollärare ska kunna ta del av 
forskning varför detta ges en egen kategori. När vi ställde följdfrågor kring detta uttryckte 
vissa att de trodde att de fick ta del av och använda forskning inom ramen för Framför-arbetet. 

Ja, alltså det är ju väldigt dåligt. Måste jag ju säga, forskningsbiten, det är ju mer att man 
pratar rön och råd och på olika föreläsningar. 
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I: Kan man säga att det finns forskning inom Framför-projektet? Används det forskning 
som grund för att…göra om arbetet? 
Oj vad svårt, jättesvårt det här. Jo det gör det ju säkert om man benar sönder det, det tror 
jag säkert.  

Nedan respondent tolkar vi först uttrycker en uppfattning om att inget görs eftersom denne 
inte möter aktiv forskning på sin förskola, men att denne ändå kommer i kontakt med viss 
forskning via artiklar. Eventuellt uppstår här ett missförstånd i fråga och svar och därför är det 
osäkert om denna uppfattning verkligen ska kategoriseras i Inget görs. 

I: Vad uppfattar du görs för att förskollärarna ska kunna ta del av forskning, i sitt yrke? 
Det är en svår fråga tycker jag för vi har aldrig bemötts av någon forskning här på 
förskolan mer än att vi kanske har läst artiklar och så, som har varit publicerade. Men det 
är ju inte så att vi möter någon som kommer hit och forskar direkt så.  
I: Nej. Görs det någonting inom arbetslagen? 
Nej, det gör det inte heller. Ingen forskning så. 

Forskningsmaterial tillgängliggörs 

Vissa respondenter svarade att material om forskning görs tillgängligt för förskollärare. Inom 
kategorin finns dock olika uppfattningar kring vad som kan klassas som forskning och många 
beskriver sekundära källor som forskning. 

Men sen så står det ju rätt mycket i förskollärartidningen som vi får, om forskning och så. 
[…] …ja, men man hittar ju artiklar och sådär som man funderar kring hela tiden.  
I: Men har ni nåt... är det nåt som är strukturerat på något sätt att ni ska...  
Vi har ju den tidningen här och även andra tidningar som vi får ta del av. Så att det finns 
ju.  

Även här finns det skillnader i uppfattningar i vilken utsträckning forskning tillgängliggörs 
för förskollärarna. 

Ja du… vi får väl lite grann från ledningen, men alltså det är inte mycket. Man läser i 
tidningar, vi har ju Förskolan och läser sånt å, det är ju mycket… 
I: Är det några mer tidningar än Förskolan? 
Nja… vi har ju den där lärartidningen också, och ibland står det ju i dagstidningarna 
också om olika saker… 

Man får skotta för att det ska vara möjligt och det tycker jag att vi gör genom att lyfta in då 
forskning och forskarrapporter och läsa av forskares skrifter helt enkelt, böcker litteratur, 
tidsskrifter. 

Input från praktikanter och examensarbeten från universitet/högskola 

Möjligheten att ta del av och använda forskning ges via den verksamhetsförlagda utbildningen 
som sker inom ramen för lärarutbildningen på Mittuniversitetet. Förskollärarna får därmed 
kontakt med forskning som dessa praktikanter tar med sig i sitt praktikuppdrag. Uppfattningen  
att ett arbete bedrivs för att utveckla samarbetet mellan studenter och förskollärare där 
studentarbeten kopplas till forskningsbehov från förskolorna framkommer också. 
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Men jag vet ju att, alltså mitthögskolan vill väl att vi ska kunna använda oss av studenterna 
mer och mer genom att dom kommer ut och gör sina C-uppsatser och sådär då. Att vi ska 
kunna ta del av och ge dom nåt som vi vill ha reda på som dom kan forska om. 

Att försöka utveckla formerna för att vi faktiskt också tar vara på den resursen av dem som 
är ute, som är lärarstuderande att vad är det vi skulle kunna säga det här skulle du kunna 
titta på, det här skulle du kunna göra ett arbete kring. […] …vi diskuterar ju i olika 
grupper saker och ting..det kommer ju alltså ifrån, alltså det är ju olika..[…] vi [har] ju en 
pedagogisk utvecklingsgrupp där vi jobbar med och diskuterar de här frågorna, där hon 
finns med som vfu samordnare och de som jobbar med utvecklings, eller 
förvaltningsövergripande och utvecklingsfrågor. Men sen har vi ju en ledningsgrupp där vi 
diskuterar sådana här frågor, vad vill vi få ut av vfu och hur ska vi tänka i de här frågorna. 
[xxx] pratar ju också med mittuniversitetet, alltså hur ska vi leda det här, vad vill vi, hur 
ska vi tänka kring de här bitarna…  

Utbildning 

Genom utbildning på universitet eller genom Framför-arbetet får förskollärarna ta del av och 
använda forskning i sitt yrke. Det framkommer dock inte klart vad man avser det vara för fors 

…och här så är ju vårt universitet, där finns det ju forskningsbakgrund så det det görs ju på 
det viset och det kan ju vi ta del av i förskolan också. Inte bara ni som är studenter som går 
där utan vi kan ju också vara studenter tidvis eller kursa till oss eller så där.  

Genom utbildning och diskussioner inom Framför-arbetet så utvecklas yrkesspråket vilket 
uppfattas ge större möjligheter till att ta del av forskning. 

Jaa, jag tänker ju att med den här höjningen av, med att få ett yrkesspråk, att utveckla sitt 
yrkesspråk och därmed också ett intresse att se hur kan det här beskrivas det jag gör, och i 
och med att dom också får som uppgift att beskriva det vi gör, det vi kallar för ja 
förtrogenhet eller tyst kunskap eller så, så ökar man ju också intresset och förståelsen för 
forskning.  

6.4.6 Sammanfattande diskussion om att ta del av forskning 

När det kommer till vad respondenterna uppfattar vad som görs för att de ska kunna ta del av 
forskning svarar en förvånansvärt stor del att inget görs. Det var förvånande dels eftersom det 
senare i samma intervju framkom flera saker som gjordes och dels för att andra respondenter 
direkt beskrev ett flertal göranden. Det kan som Marton & Booth (2000) skriver handla om 
medvetandets fokus och skiktning att flera inte uppfattar det som görs direkt utan först efter 
en bit in i intervjun då vi följt upp svaret med följdfrågor. Att forskningsmaterial 
tillgängliggörs är det flera som uppfattar men många beskriver en osäkerhet kring vad som 
verkligen kan klassas som forskning och ser att forskningen främst kommer dem till del 
genom sekundära källor. Detsamma gäller även kategorin Utbildningar där det också råder 
tveksamheter vad som är forskning. Det som kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är 
lärarstudenternas praktikperioder ute i pedagogiska verksamheter och praktiken beskrivs som 
ett sätt att få ta del av forskning från studenterna. När det gäller studenternas examensarbeten 
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uppfattar vi det snarare vara ett område som det arbetas på men där det inte finns någon större 
verksamhetsnära koppling idag. 
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7 Avslutande diskussion 
Vi har i denna studie beskrivit uppfattningar av vad som görs för att höja förskolläraryrkets 
professionalitet utifrån den specifika kunskapsgrunden så som den preciseras av Mats Ekholm 
(2004). Vi blev förvånade över hur förhållandevis svårt det var att få svar utifrån de frågor vi 
ställde. Vi sökte som bekant uppfattningar av vad som görs, men svaren vi fick berörde oftast 
vad som borde göras, vad man önskar gjordes eller vad som inte görs. Vad detta beror på kan 
kanske delvis förklaras med att respondenterna inte uppfattade att någonting gjordes men 
kände sig nödgade att svara något, ibland kanske var det en iver att få uttrycka sina 
önskningar och sitt missnöje för någon utomstående. Det är säkert en blandning av de 
förklaringarna tillsammans med deras tolkning av våra frågor, även om vi upprepade under 
intervjuernas gång att det handlade om vad som görs och att det kan vara dem själva eller 
någon annan. 

Vad som framkommer i denna studie som gäller för alla våra frågor om den specifika 
kunskapsgrunden är uppfattningen att satsningar som görs med resultatet höjt yrkesspråk får 
en positiv effekt på höjningen av förskollärarnas kunskapsgrund. Likt Colnerud & Granström 
(2002), Alexandersson (2004) och Kuisma & Sandberg (2008) ser alltså många respondenter i 
vår studie ett utvecklat yrkesspråk som en viktig del i att ge yrkesgruppen hög grad av 
professionalitet och att detta till viss del görs genom att t.ex. i reflekterande möten sätta ord på 
sitt handlande och sina kunskaper utifrån läst litteratur. Inom frågeställningen vad som görs 
för att förskollärarna ska kunna ta del av forskning råder osäkerhet i vad som är forskning och 
forskningen beskrivs komma från främst sekundära källor. Här ser det ut som det finns 
anledning att tydliggöra forskningsanknytningen för att stärka yrkesspråket och göra det 
möjligt att kunna ta del av vetenskaplig forskning och skilja denna från andra undersökningar.  

I vår studie har vi haft respondenter med olika ansvarsområden och befattningar och vi har 
under vägens gång sett stora skillnader i svar beroende på dessa faktorer men vi har inte gjort 
någon analys utifrån det. Poängen med uppsatsen är inte att visa på olikheterna mellan 
befattningar utan att visa på variationen i uppfattningar så att deltagare av forskningen och 
läsare kan lära sig något om vilka uppfattningar som finns. Genom att bli medveten om dessa 
variationer ges möjligheter till förståelse och ett lärande som bättre tillvaratar befintliga 
resurser. Men hur det ska göras svarar inte denna studie direkt på. 

Även om vi försökt hålla en låg profil om våra egna åsikter kommer vi inte ifrån att vi är 
förskollärarstudenter som ser en vinst med en höjning av förskolläraryrkets professionalitet. 
Därför kan den här studien och dess resultat ifrågasättas för att forskarna kan ses som partiska 
och där valet av utgångspunkt för studien i och med Ekholms (2004) artikel ger en ram inom 
vilken både forskarna och respondenterna bör agera och svara enligt artikelns syn för att lyfta 
förskolläraryrkets professionalitet. Vi har dock varit medvetna om att så kan bli fallet och vi 
har därför följt tidigare nämnda intervjuråd av Denscombe (2000) och de forskningsetiska 
huvudkraven (Vetenskapsrådet, 2002) för att undvika detta. Det är också som Berntsson 
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(2006) skriver viss skillnad mellan olika personer på vilken väg man tror på och väljer att ta 
för att uppnå hög professionalitet, även inom samma yrkeskår. Och det kan, som författaren 
också utvecklar, ifrågasättas om verkligen alla strävar efter högre professionalitet även om 
man just inom faktorn Den specifika kunskapsgrunden i hennes studie är relativt överrens 
inom lärarkåren om Lärarförbundets strategier. 

8 Framtida forskning 
Förslag på framtida forskning vore att även analysera de andra delarna av Ekholms (2004) 
faktorer för hög professionalitet, d.v.s. Ansvaret för utvecklingen av yrket, Förekomst av 
nedtecknad yrkesetik, Kontroll av vem som får utöva yrket och Graden av autonomi. 
Berntsson (2006) visar i sin studie att förskollärarna i stor utsträckning delar Lärarförbundets 
professionaliseringsstrategi vad gäller just den specifika kunskapsgrunden men spridningen är 
större vad gäller de andra områdena om vi ser indelningen ur Ekholms (2004) perspektiv. Att 
även utgå från andra synsätt på professionalitet i en liknande studie skulle ge en bredare bild 
av vad man uppfattar görs för att höja professionaliteten i förskolan och möjliggöra ökad 
förståelse för förskollärarnas yrkesutveckling. Vi tror också att en diskursanalys om hur 
respondenterna svarar om vad som görs för förskolläraryrkets yrkesutveckling skulle vara 
intressant, eftersom det verkar vara så olika hur respondenterna presenterar sitt svar, särskilt 
beroende på vilken befattning man har. 
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Bilaga 1 

 
 

Intervjuguide  

Den specifika kunskapsgrunden för yrket 
Vad tycker du görs för att det omgivande samhället ska förstå vilka kunskaper som förskollärarna 
använder i sitt yrke? (Vilka kunskaper en förskollärare besitter, behöver ha.) 

Vad görs för att förskollärarna ska kunna höja sina kunskaper i sitt yrke? (Yrkeskompetens)? 

Vad görs för att förskollärarna ska kunna ta del av och använda forskning i sitt yrke? 

Ansvaret för utvecklingen av yrket 
Vad görs för att förskollärarna ska ta ansvar för att utveckla sitt yrke? 

Vilka förutsättningar ges för att förskollärarna ska kunna utveckla sitt yrke? 
(utvecklingsdagar/ tid för reflektion och planering/ forskning/vidareutbildning) 

Förekomsten av en nedtecknad yrkesetik 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har skrivit ned yrkesetiska regler för lärare.  

Vad görs för att yrkesetiska regler ska vara kända bland förskollärarna? 

Vilka förutsättningar ges för att förskollärarna skall kunna arbeta utifrån de yrkesetiska 
reglerna? 

Vad görs för att bevaka att förskollärarkåren följer de yrkesetiska reglerna? 

Kontroll av vem som får utöva yrket 
Vad görs för att det ska finnas specifika krav på vem som får utöva förskolläraryrket? 

Vad görs för att övervaka eventuella brister i förskollärares yrkesutövning? 

Vad händer om en förskollärare brister i sitt arbete? 

Grad av autonomi  
Vad görs för att förskollärarna skall få utöva sitt yrke självständigt, d.v.s. lösa sina dagliga uppgifter 
utan att någon annan tar över eller lägger sig i? 

 
Övriga frågor 
Vad anser du själv vara hög professionalitet i förskolläraryrket? 

Anser du själv att förskolläraryrket har en hög grad av professionalitet? 

Vad anser du görs för att höja professionalitet i förskolläraryrket utifrån din egen syn? 
 



Bilaga 2 

 
 

Intervjuguide  

Förskollärarnas kunskapsgrund 
Vad tycker du görs för att kommuninvånarna ska förstå vilka kunskaper som förskollärarna använder 
i sitt yrke? (Vilka kunskaper en förskollärare besitter, behöver ha.) 

Vad uppfattar du görs för att förskollärarna ska kunna höja sina kunskaper i sitt yrke? 
(Yrkeskompetens)? 

Vad uppfattar du görs för att förskollärarna ska kunna ta del av forskning i sitt yrke? 

Vad uppfattar du görs för att förskollärarna ska kunna använda forskning i sitt yrke? 

Att ansvara för utvecklingen av yrket 
Vad uppfattar du görs för att förskollärarna ska ta ansvar för att utveckla sitt yrke? 

Vilka förutsättningar uppfattar du ges för att förskollärarna ska kunna utveckla sitt yrke? 
(t.ex. tid, plats, forum…) 

Yrkesetiska regler 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har skrivit ned yrkesetiska regler för lärare.  

Vad uppfattar du görs för att yrkesetiska regler ska vara kända bland förskollärarna? 

Vilka förutsättningar uppfattar du ges för att förskollärarna skall kunna arbeta utifrån 
de yrkesetiska reglerna? 

Vad uppfattar du görs för att bevaka att förskollärarkåren följer de yrkesetiska 
reglerna? 

Kontroll av vem som får utöva yrket 
Vad uppfattar du görs för att det ska finnas specifika krav på vem som får utöva förskolläraryrket? 

Vad uppfattar du görs för att övervaka eventuella brister i förskollärares yrkesutövning? 

Vad händer om en förskollärare brister i sitt arbete? 

Grad av självständighet (autonomi)  
Vad uppfattar du görs för att förskollärarna skall få utöva sitt yrke självständigt, d.v.s. lösa sina 
dagliga uppgifter utan att någon annan tar över eller lägger sig i? 

Övriga frågor 
Vad anser du själv vara hög professionalitet i förskolläraryrket? 

Anser du själv att förskolläraryrket har en hög grad av professionalitet utifrån din egen syn på 
professionalitet? 

Vad anser du görs för att höja professionalitet i förskolläraryrket utifrån din egen syn? 
 


