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 Abstrakt 
I takt med samhällets förändringar så har även förskolläraryrket förändrats. 

Genom intervjuer har en undersökning gjorts bland åtta erfarna förskollärare 

om hur de uttrycker sin syn på deras yrkesroll och om den har förändrats över 

tid. Det som framkom vid undersökningen var att införandet av Läroplanen 

bidragit stort till att höja yrkets status och att deras fokus har ändrats från 

omsorg till pedagogik. Tidsbrist och stora barngrupper ses som en 

begränsning i förskollärarens arbetssituation idag. 

Nyckelord: Barn, Dokumentation, Förskolans läroplan, Förskollärare, 

Yrkesroll. 
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”Det finns inget vackrare yrke,  
inte heller något viktigare för landet än lärares yrke.  

Åt honom/henne anförtros det dyrbaraste vi har: 
Våra barn” 

 (Hvenmark-Nilsson, 2013, s.102)  



  

 

iii 
 

 

Innehållsförteckning 
Abstrakt...............................................................................................................i 

Inledning ...........................................................................................................1 

Bakgrund ...........................................................................................................2 

Förskolan växer fram....................................................................................2 

Omsorg länkas till lärande – Educare ........................................................4 

Förskollärare som yrke .................................................................................5 

Läroplanens syn på yrkesrollen ..................................................................7 

Syfte .................................................................................................................9 

Metod................................................................................................................10 

Datainsamlingsmetod.................................................................................10 

Datainsamlingsinstrument.........................................................................11 

Procedur........................................................................................................12 

Urval..............................................................................................................12 

Forskningsetik..............................................................................................13 

Bearbetning av empiriskt material............................................................14 

Validitet/Reliabilitet ....................................................................................14 

Metoddiskussion .........................................................................................15 

Resultat/Analys ..............................................................................................16 

Förskolläraryrket kändes rätt ....................................................................16 

Omsorg och barnpassning .........................................................................17 

Förändringens vindar .................................................................................18 

Dokumentation och förändrade barngrupper ........................................18 

Fostranderollen............................................................................................19 

En professionell yrkesroll...........................................................................21 

En förändring av arbetssituation ..............................................................22 

Allmän uppfattning om yrket ...................................................................24 

Diskussion.......................................................................................................26 

Förslag på framtida forskning ...................................................................29 

Referenser........................................................................................................30 

BILAGA 1: Intervjuguide .............................................................................33 

 



  

 

1 
 

 Inledning  
Under åren som gått har många förändringar skett inom förskolan och 
förskolläraryrket, en av många förändringar är exempelvis införandet av 
Läroplanen i förskolans verksamhet (Wallskog, 1999). 
 
Ett aktuellt ämne inom förskolan är förskollärarens arbetsuppgifter som i sin 
tur bidrar till synen på yrkesrollen. I en intervju som publicerats i Lärarnas 
Tidning kan vi läsa om missnöjet över förskollärarens arbetsuppgifter. De 
uttrycker att det finns en tradition inom förskolan där förskolläraren alltid är 
den som ska fixa och lösa problem, sådant som de inte anser ingå i deras yrke 
och är en gammal syn. Idag ska det handla mer om pedagogik och inte 
omvårdnad som det tidigare gjort (Lärarnas Tidning 2012, januari 18). 
Arbetsvillkor, löner, färre barn i grupperna samt mer tid för planering, anses 
ska göra yrket mer attraktivt (Lärarnas Tidning 2007, mars 15). 

 
Det finns med som en tradition inom förskolan där vår gamla yrkesroll, 

som mest handlade om omsorg, har blandats in i den nya yrkesrollen 

 (Lärarnas Tidning 2012, januari 18).  

 
Forskning visar att förskollärare har olika föreställningar om innehållet i 
förskolan och att förskollärares fokus i arbetet styrs utifrån det (Kihlström, 
1995). I en avhandling gjord av Kihlström (1995) var huvudsyftet att beskriva 
hur förskollärare själva ser på sin yrkesroll. Även Wallskog (1999) har försökt 
att finna en klar definition av förskollärares yrkesroll, men det är inte lätt att 
hitta säger Wallskog som har tillfrågat förskollärare och bett dem att beskriva 
sin yrkesroll. De beskrivningar hon tagit del utav från förskollärarna, är att 
dem uttrycker att de gör allt, att de ska komplettera hemmet samt att de är 
lärare över de yngsta barnen. Wallskog (1999) menar att en av förskollärarnas 
roll är förmågan att kunna utveckla och skapa relationer till barnen och deras 
vårdnadshavare, men också att skapa yrkesmässiga relationer till 
arbetskolleger och ledning (Wallskog, 1999). 
 
Vi upplever att det finns ett missnöje kring förskollärares arbetssituation idag, 
sådant som stora barngrupper och färre personal är en del utav det. Detta kan 
vara viktigt att belysa för verksamma och kommande förskollärare i dagens 
förskola. Därför undersöker denna studie erfarna förskollärares syn på 
yrkesrollen.  
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 Bakgrund 
Vi har under kommande avsnitt valt att beskriva förskolan och 
förskolläraryrket ur ett historiskt perspektiv, hur litteraturen definierar 
förskollärare som yrkesroll samt vilka förändringar som skett inom yrket och 
hur det ser ut idag. Ett flertal förändringar i samhället har påverkat 
förskoleverksamheten genom åren. 
 

Förskolan växer fram  

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så var Sverige ett land i 
stora förändringar. De ständiga industrialiseringsprocesserna ökade de 
geografiska avstånden mellan släkt och vänner, som skedde i och med 
inflyttningen till större städer och det man tidigare kunnat hjälpa varandra 
med, som vård och omsorg, blev svårare. Ett ökat behov av omsorg och 
utbildning av barnen utanför hemmet blev allt mer ett faktum. Resultatet av 
detta blev att det både i Sverige och ett antal andra länder startade några 
småbarnsinstitutioner. Dessa institutioner inspirerades av mönster från 
England och Frankrike och de var huvudsakligen inriktade på 
omhändertagande av de många barn som saknade tillsyn och 
omhändertagande som ett resultat av industrialiseringen. Antalet platser var 
få och institutionerna fanns i de större städerna och orter där det rekryterades 
kvinnor till industrierna (Tallberg Broman, 1995). 
 
Som en följd utav detta, så startade den första barnkrubban i Sverige under 
1800-talet. Barnkrubborna var till en början uppbyggd av ideella krafter som 
finansierade och stod för organiseringen. Det skulle dröja ända in på 1900-talet 
innan krubborna skulle få statliga bidrag och statlig kontroll. Krubborna var i 
ständigt behov av ekonomiskt stöd från privatpersoner och de benämndes 
som välgörenhetsanstalter. På så sätt var det lättare att få privatpersoner att 
skänka pengar till de behövande, fattiga mödrar och dess barn. Det var inte 
ovanligt att det var de fattigas barn och ensamstående mödrars barn som fick 
plats på institutionerna och klasskillnaderna var stora (Tallberg Broman, 1995). 
 
En annan institution som utvecklades var småbarnsskolan. I småbarnsskolan 
var tanken att barnen skulle få omvårdnad, fostran och undervisning. I Sverige 
etablerades den första småbarnsskolan år 1836 i Stockholm. Småbarnsskolorna 
skulle så småningom påverkas av barnträdgårdarna och omvandlades efter 
hand till barnträdgårdar eller så lades dem ner (Tallberg Broman, 1995). 
 
Under barnträdgårdarnas första decennier så var ledarinna ett centralt 
begrepp. Ledarinnan skulle inte ses som en lärarinna som fyllde barnen med 
nya kunskaper. Hon skulle däremot främst ses som en god mor som vårdade 
och tog hand om barnen. Ledarinnan skulle ses som en rådgivare, både för 
barnet och modern och skulle inte ses som någon som konkurrerade ut 
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modern. Det var föreståndarinnan som bar huvudansvaret och det fanns en 
tydlig hierarkisk ordning, föreståndarinna, ledarinna och eventuella 
medhjälpare (Vallberg Roth, 2002). Dagens förskolläraryrke härstammar från 
barnträdgårdens lärarinnor. På 1950-talet blev yrkestiteln förskollärare. I 
socialstyrelsen råd och anvisningar var övergången märkbar. I de anvisningar 
som skrevs år 1945 och år 1949 beskrevs det som den kvinnliga formen i 
anvisningarna, den ordningen som beskrevs var barnträdgårdslärarinna, 
småbarnsfostrarinna, och föreståndarinna. Det var i anvisningarna som kom år 
1959 som benämningen förskollärare började dyka upp (Vallberg Roth, 2002). 
 
Förskollärarnas utbildning började utvecklas från början av 1900-talet och har 
utvecklats från en liten men självstyrande verksamhet och blivit en 
högskoleutbildning samt en del utav universitet och högskolor. Utbildningen 
har gått från tvåårig seminarieutbildning till att bli treårig högskoleutbildning. 
Det dröjde länge innan förskollärarna kunde ta del utav de akademiska 
studierna, därav fick förskollärarna själva söka reda på de vetenskapliga 
kunskaperna och nöja sig med de praktiska färdigheterna inom yrket. Under 
1960-talet så examinerades runt 200 förskollärare varje år och antalet 
studerande ökade parallellt med daghemmens utbyggnad. I slutet av 1990-
talet så utgjorde drygt hälften av personalen i förskolan, av förskollärare, 
övriga anställda var oftast barnskötare (Johansson & Holmbäck Rolander, 
2000). 
 
Den historia som följer är att vi över 100 år haft förskollärare i Sverige och 
förändringens vindar har varit stora i samhället. Bondesamhället till det 
postindustriella samhället har bidragit till att förskollärarnas yrke förändrats 
och ändrat innebörd. Förskolan är en organisation som ständigt är i förändring 
i ett samhälle som utvecklas (Kihlström, 1995). Då vi lever i ett samhälle med 
ständiga förändringar och växande mångfald vad gäller värderingar så har det 
också blivit en variation i åsikterna om lärarens uppgifter och 
utbildningsbehov. Längre tillbaks i tiden så uppfattades läraryrket av många 
som ett kall och det lade extra tyngd åt den personliga dimensionen. Det var 
den moraliska fostran som läraren skulle sköta, men efter hand fick uppfostran 
ett nationellt och kulturellt innehåll och kraven på lärarens 
kunskapskompetens ökade. Så småningom ökade också kraven på den 
pedagogiska kompetensen, men det är först under 1990-talet som 
undervisning och inlärning har blivit ett ämne för forskning och systematiskt 
utvecklingsarbete (Kveli, 1993). 
 
Det som ligger till grund för vår Svenska moderna förskola, var idéer som 
föddes under 1930-talet, idéerna var påverkade av utvecklingspsykologin då 
man talade om en fostran till en ny människa. Utvecklingspsykologin som vid 
den tidpunkten blev en erkänd akademisk vetenskap. Vid denna tidpunkt 
hade man en stor kunskap om barns olika utvecklingsstadier, detta ledde i sin 
tur till att undervisning och fostran kunde rikta sig mer till barns förmåga, 
istället för att rikta in sig på moral och rätta beteenden (Johansson & Holmbäck 
Rolander, 2000). 
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Förskolorna i Sverige är bland de största institutionerna för fostran och 
lärande. Eftersom att det är en sådan stor institution så deltar en majoritet av 
barnen i förskoleåldern i förskoleverksamhet. Sedan slutet av 1980-talet har 
många förändringar skett inom förskolans verksamhet, många grundade på 
politiska beslut, “en viktig uppgift sägs vara att grundlägga och förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på” (Ekström, 2007, s.12). Den uppgift 
förskolan har för lärande och utveckling betonas allt mer (Ekström, 2007). Med 
regeringens proposition En förskola för alla barn, från år 1985, så lades det stor 
vikt vid innehållsfrågor (Prop. 1984/85:209). Sedan dess har det genomförts 
många beslut som visar på förskolans betydelse för barns utveckling och 
lärande. Efter regeringspropositionen så följdes det upp av det pedagogiska 
programmet för förskolan som därefter ersattes med Läroplanen för förskolan 
1998.“Läroplanen kan ses som en kompromiss mellan olika politiska beslut 
och ideologiska krafter” (Ekström, 2007, s.12). Utvecklingen av förskolan har 
också inneburit organisatoriska förändringar. Förskolan har fått Skolverket 
som ny huvudman, från att tidigare ha varit Socialstyrelsen. Samma år som 
Läroplanen för förskolan infördes så inrättades det även förskoleklasser. Ett 
resultat av det beslutet blev att förskolegruppernas åldersstruktur förändrades 
med en ökad andel yngre barn. Dessa förändringar skedde under en tid då de 
offentliga resurserna skars ned. Den försämrade ekonomin har inneburit att 
förskolans barngruppstorlek har ökat och att organisation och innehåll har 
förändrats i förskolan (Ekström, 2007). 
 
Under den omfattande utbyggnad av barnomsorgen som skedde under 1970-
talet så var de styrande, Socialstyrelsen, främst upptagna med att utforma 
regler om organisationsformer och lokaler. Det var socialstyrelsen som hade 
tillsynsansvaret för barnomsorgen och gjorde uppföljningar samt 
bedömningar om hur verksamheterna skulle utökas. Däremot fick inte det 
pedagogiska innehållet samma uppmärksamhet och förskollärare fick själva 
utarbeta modeller och metoder för att göra uppföljningar och utvärderingar av 
sitt arbete. Detta kan tyda på att samhället inte prioriterade den pedagogiska 
uppgiften så högt, men att den i positiv bemärkelse gav personalen utrymme 
att testa olika pedagogiska idéer. Sedan år 1998 har Skolverket övertagit 
tillsynsansvaret från verksamheterna, som tidigare gick under Socialstyrelsen. 
 Det var även då som den första Läroplanen togs i bruk, där det var stark 
betoning på att utvärdering är en viktig del utav verksamheten (Johansson & 
Holmbäck Rolander, 2000). 
 

Omsorg länkas till lärande – Educare 
Begreppet educare är något som Halldén (2007) lyfter fram där hon beskriver 

hur omsorg kopplas till lärande. Detta begrepp har fått stor genomslagskraft i 

Svensk förskola. Vidare så vill Halldén beskriva omsorg som ett självständigt 

begrepp, skilt från begreppet lärande. Med det vill hon säga att förskolan som 

miljö för barns vardagliga liv samt den pedagogiska verksamhet som bedrivs 
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där, tillsammans bildar en kombination av omsorg och lärande (Halldén, 

2007). Även Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) beskriver och 

förklarar att Svensk förskola utmärks av en strävan att förena omsorg och 

pedagogik. Detta blir tydligt i olika styrdokument i sin strävan mot en helhet 

och samordning i förskolans verksamhet (Johansson & Pramling-Samuelsson, 

2001). Läser vi i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010) så står det 

följande ”förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö, 98, reviderad 2010). 

Som här ovan nämndes, så har Svensk förskola sedan lång tid tillbaka strävat 

efter en förening mellan omsorg och pedagogik, vilket inte varit en självklarhet 

internationellt sett. Där har det istället skiljt mellan barns lärande och omsorg 

som rymmer förskolans verksamhet. Det är utifrån den engelskspråkiga 

världen som begreppet educare har formats, ett begrepp som vuxit fram under 

de senaste decennierna i sin strävan att sammanföra omsorg och lärande 

(Johansson & Pramling-Samuelsson, 2001). 

Precis som Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) hävdar, så ska 

pedagogen utmana barns lärande och ge omsorg, det är inget som pedagogen 

kan komma ifrån. Det centrala är barnet och den fortsatta interaktionen mellan 

pedagog och barn, där mötet avser att föra barnet vidare i dess lärande, på 

barnets egna villkor. Det Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) vill lyfta, 

är att omsorg och pedagogik inte kan särskiljas från varandra. De beskriver 

pedagogiken och omsorgen som växelverkande då de båda krävs för att föra 

lärandet hos barnet framåt (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2001). 

Förskollärare som yrke 

I en studie som utförts av Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011), 
så beskrivs det hur lärarens kompetens historiskt sett har förändrats och 
ständigt förnyats tillsammans med de förändringar som följt samhällets 
utveckling. Det har även skett förändringar i värderingar inom förskolan samt 
att riktlinjer och läroplaner har utvecklats under det senaste årtiondet 
(Sheridan et. al 2011).  
 
Dessa förändringar menar Pramling-Samuelsson och Sheridan (2010) är synen 
på barns lärande som har förändrats från en romantisk syn på barns lek, till att 
barn idag konstruerar sitt eget lärande. Dom menar också på att lärande idag 
är en komplex uppgift där lärare måste vara aktiva medforskare i barns 
vardag (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2010). Kihlström (1995) pekar också 
på de stora samhälleliga förändringar som skett och de olika pedagogiska 
idéer som försökt att få ställning i verksamheten (Kihlström, 1995). Då synen 
på barns lärande har förändrats så har också lärarens uppgifter förändrats, 
vilket också inneburit att utbildningsbehoven har förändrats. Historiskt sett 
sågs läraryrket som ett kall med en extra tyngd åt den personliga dimensionen, 
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jämfört med de senaste decennierna då kraven på lärarens 
kunskapskompetens har ökat (Kveli, 1993) 
 
Den svenska förskolan har blivit en del av det pedagogiska systemet med egen 
läroplan som nyligen blev reviderad år 2010. Även en ny lärarutbildning har 
införts 2011  med nya mål, kurser och innehåll för att den studerande ska 
utveckla en yrkesidentitet som förskollärare. Alla dessa förändringar har 
tillsammans påverkat förskolans tradition och villkor för lärarnas pedagogiska 
arbete och barns lärande, samt som en följd av detta tillskriver man lärarnas 
kompetens (Sheridan et al. 2011). Enligt Sheridan et al. (2011) så finns det en 
mängd definitioner på kompetens. Vanligen beskrivs kompetens som en 
kombination av teoretiskt, praktisk och personlig kunskap men den definieras 
också som kompetens på en förmåga att över tid relatera till både det 
förväntade och samhällets krav, samt till yrkesmässiga meriter och den 
individuella förmågan (Sheridan et al. 2011). I en studie gjord av Beijaard, 
Meijer och Verloop (2004) som forskat kring lärares yrkesidentitet, så hävdar 
dem att framtida forskning borde ägna mer uppmärksamhet åt sambandet 
som “jaget” och “identitet” (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004).  Något som 
Wallskog (1999) också beskriver som viktigt att kunna skilja på den jag är och 
på rollen jag gör, att vi har olika personligheter är något som kan vara en 
styrka i förskolan (Wallskog, 1999).  
 
Sheridans et al. (2011) studie presenteras utifrån ett interaktionistiskt 
perspektiv som handlar om samspelet mellan människor. Utifrån detta 
perspektiv så betraktas lärarkompetens som ett svårt och flerdimensionellt 
fenomen som framkommit ur samspelet mellan samhället och pedagogiska 
mål, lärarnas pedagogiska metoder, barns lärande samt skapandet av en 
pedagogisk miljö. I forskningslitteraturen beskrivs ofta lärarkompetensen som 
en kompetens som skapar utmanande lärandesituationer, där lärare är fysiskt, 
känslomässigt och kognitivt närvarande i “här och nu”. Forskning om kvalitén 
i förskolan visar tydligt på att lärarkompetens är en av de viktigaste punkterna 
för kvalitet i förskolan där kunskap, pedagogik, innehåll samt inriktning på 
lärande och attityder alla är avgörande (Sheridan et al., 2011). 
 
Enligt Beijaard et al.(2004) så beskrivs identitet som något som utvecklas hela 
livet och det gör man i samspel med andra människor. Jaget är ens egna 
erfarenheter och tankar som endast utvecklas i en social miljö där man 
kommunicerar med andra, och där vi lär oss att förstå och sätta oss in i andra 
personers roller. Beijard menar att yrkesidentitet definieras på olika sätt, men i 
några studier var yrkesidentiteten kopplad till lärarens begrepp och bilder av 
sig själv vilket påverkade hur läraren undervisade och hur de utvecklades som 
lärare men det påverkade även deras inställningar till pedagogiska 
förändringar (Beijard et al. 2004).  
 
Förskollärarens yrkesroll är mångtydig och har diskuterats av ett flertal olika 
forskare (Colnerud & Granström, 2006; Dewey, 2004; Gotvassli, 2002; 
Kihlström, 1995). Wallskog (1999) beskriver det med egna ord som ”det är inte 
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lätt att hitta en entydig och klar definition av förskollärarens yrkesroll” 
(Wallskog, 1999, s.15). En del av det som beskrivs som förskollärarens 
yrkesroll är begreppet tyst kunskap som också något som ofta förekommer i 
artiklar och litteratur. I Kihlströms studie (1995) används tyst kunskap för att 
beskriva en del av den praktiska kunskap som förskollärarna redan har och 
som är svår att precisera eftersom det inte finns något vetenskapligt språk som 
kan beskriva den. Lärarna vet ofta hur något ska utföras utan att kunna 
förklara vad eller hur de vet detta (Kihlström, 1995). I en studie som Colnerud 
och Granström (2006) genomfört, så visade den att det går att göra den tysta 
kunskapen formulerbar med hjälp utav ord. Detta visade sig då deltagarna i 
studien kom i kontakt med underförstådda förklaringsmodeller och de kunde 
känna igen sitt eget arbete. Det visar också på att det är möjligt att synliggöra 
olika delar utav det gemensamma yrkeskunnandet som vanligtvis inte är 
tillräckligt tydligt eller synligt för deltagarna själva (Colnerud & Granström, 
2006). Även Gotvassli (2002) säger att den tysta kunskapen är ett stöd som vi 
litar på när vi agerar, denna typ av kunskap får en central roll i utvecklingen 
av förändringskompetensen. “Begreppet erfarenhetslärande är på många sätt 
gammalt vin i nya läglar” (Gotvassli, 2002, s.146) ungefär som Deweys 
pedagogik learning by doing, menar Gotvassli, (2002). Detta är något som kan 
plockas fram för att lyfta innebörden av erfarenhet och tyst kunskap som finns 
i arbetslivet (Gotvassli, 2002). Deweys (2004) uttryck learning by doing, 
återspeglar en syn på människan som aktiv i sin omvärld, där utveckling är en 
process som människan själv aktivt är delaktig i (Dewey, 2004).  
 
Colnerud och Granström (2006) har utifrån sin studie, angett lärares egna 
beskrivningar av vad de anser kännetecknar en professionell lärare. Det som 
framkom under studiens gång, var att lärare själva uppfattade att det är de 
personliga egenskaperna och kompetensen, som definierar en professionalitet. 
Den personliga kompetensen är de individuella insikterna eller färdigheterna 
som kan läras exempelvis genom lärarutbildningen. Enligt lärarna i studien så 
ska en professionell lärare vara lyhörd, flexibel och kreativ. Colnerud och 
Granström (2006), menar att detta är ett tecken på att läraren ska kunna 
anpassa sig utifrån de förändringar som ständigt sker i verksamheten 
(Colnerud & Granström, 2006). 

Läroplanens syn på yrkesrollen  
Som tidigare nämnts så är samhället i ständig förändring och det är svårt att 
förutspå vilka kunskaper och färdigheter som krävs i framtiden. Eftersom att 
det sker stora förändringar i vår omvärld som påverkar yrkeslivet och vår 
egen livssituation, så måste vi vara beredda på att ofta lära nytt. Lärandet 
kommer alltmer att ingå naturligt i vardagen, man talar om det livslånga 
lärandet. Detta ställer nya krav på de pedagoger som ska arbeta i våra 
förskolor och det är förskolan som ska enligt Läroplanen lägga grunden till det 
livslånga lärandet. En av förskollärarnas huvuduppgifter är därför att 
inspirera barnen att lära sig mer och bibehålla deras nyfikenhet. För att klara 
det krävs det att förskolläraren fortsätter att ha kvar sin lust att ständigt lära 
mer (Campner & Persson, 2001). 
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I en undersökning gjord av Campner och Persson (2001), så beskriver hon 
förskollärarens roll som en roll där det krävs en positiv inställning till det 
livslånga lärandet, vilket är ett måste för att kunna förstå och ta till sig 
Läroplanen. Det krävs att man som förskollärare ständigt reflekterar över den 
egna praktiken och jämför den med sitt uppdrag. Vidare skriver hon att det 
aldrig beskrivs i Läroplanen hur uppdraget ska genomföras, det hör till 
yrkesrollen att klara det (Campner & Persson, 2001).  
 
Man kan säga att Läroplanen ger ett förhållningssätt till perspektiv i lärande, 
mål och värderingar. Metodfrågor är inget som den beskriver och den 
fokuserar mer på dokumentation av verksamheten, än som att ha planering 
som ett verktyg för att utvärdera kvalitén (Alvestad & Pramling-Samuelsson, 
1999). I och med införandet av Läroplanen för förskolan så styrs förskolan av 
statliga förordningar med krav att verksamheten ska främja barnens 
harmoniska utveckling och bereda dem för ett livslångt lärande. Detta ska 
enligt Wallskog (1999) i hög grad påverka förskollärarens yrkesroll. Det finns 
även en förväntan på och en tilltro till personalens förmåga att utforma 
verksamheten så att den leder till de uppsatta målen skriver Wallskog (1999). 
Pramling-Samuelsson och Sheridan (2010), visar att Läroplanen för förskolan 
har medfört att statusen för förskolan har höjts och att den fungerar som ett 
stöd för lärare. Vidare menar dem att Läroplanen blev för många en 
bekräftelse på förskolans traditionella arbetssätt och som en bekräftelse på det 
man alltid gjort, eftersom man utgår från sin egen referensram (Pramling-
Samuelsson & Sheridan, 2010). 
 
Sverige har kommit långt, från att inte ha några riktlinjer alls, till att få 
nationella läroplaner att följa. I de officiella dokumenten har synen på 
förskolan förändrats, från att se förskolan som något långt ifrån skolan, till att 
ses som en plats för det livslånga lärandet (Alvestad & Pramling-Samuelsson, 
1999). Det första viktiga steget i utbildningssystemet anses vara 
förskoleundervisning i Sverige. Under 2004 skedde en landsomfattande 
utvärdering av reformen, vilket visade ett mycket positivt förhållningssätt till 
Läroplanen (Engdahl, 2004). Även andra studier visar på att införandet av 
Läroplanen i förskolan har tagits emot på ett positivt sätt av lärare, pedagoger 
och föräldrar. Det har även visat sig att Läroplanen har fungerat som ett stöd 
för lärare i förskolan då den har höjt statusen (Pramling-Samuelsson & 
Sheridan, 2010).  
 
I en rapport från Skolverket (2008) så visade det sig att mer än hälften av de 
intervjuade förskollärarna säger att det har blivit ett mycket större fokus på 
barns lärande i och med tillkomsten av Läroplanen för förskolan (Lpfö, 98) och 
många av dessa förskollärare vill dessutom lyfta fram betydelsen av 
pedagogisk dokumentation för att synliggöra och se hur barn lär sig i olika 
situationer (Skolverket, 2008). Om detta finner vi mer om i litteraturen, 
dokumentation ingår i yrkesrollen och man ska dokumentera sitt arbete för att 
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både synliggöra sitt eget och barnens arbete, för det är först när man sätter ord 
på det man gör som det synliggörs (Niss & Söderström, 2006). 
 
Då man har ett viktigt och intressant yrke som ständigt påverkas av samhällets 
utveckling och forskning, blir man aldrig riktigt fullärd i sitt sökande i 
kunskap och utveckling. Att arbeta som förskollärare innebär att man ständigt 
måste vara flexibel och hålla sig uppdaterad med ny forskning och nya 
riktlinjer (Wallskog, 1999). 
 

Lidholt (1999) belyser i sin avhandling, hur den pedagogiska verksamheten 
har påverkats av ett flertal förändringar som skett under 1900-talet. Hon 
beskriver hur förskolepersonal använder sig utav olika anpassningsstrategier 
för att kunna reda ut vardagliga problem i verksamheten. Den 
anpassningsstrategin som dominerar är den som leder till en ökad 
organisering med en hårdare strukturering av verksamheten som följd. Det 
fanns en ständig oro bland personalen för kvalitén i den pedagogiska 
verksamheten Hon pekar också på den stora ansvarskänslan för barn och 
föräldrar, som gör att personalen anpassar sig till bristningsgränsen. Lidholt 
visar också på att personalens gemensamma problem och reflektioner som de 
försöker lösa, främst handlar om att lösa problem av diverse slag. De 
problemen som de ser inom förskolan, är ofta kopplade till det ökat tryck som 
personalen anser bero på en konstant resurs och tidsbrist (Lidholt, 1999). 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera erfarna 
förskollärares uppfattningar om sin yrkesroll. 
 
Frågeställningar: 

• Hur beskriver erfarna förskollärare sin yrkesroll utifrån sitt uppdrag? 
• Hur beskriver erfarna förskollärare hur uppdraget förändrats över tid? 
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Metod 
Datainsamlingsmetod 
I den undersökning som gjordes så använde vi oss utav en kvalitativ metod 
som fokuserar på hur förskollärare uppfattar och beskriver olika fenomen. 
Enligt Backman (2008) så använder man sig utav en kvalitativ metod när det 
talade eller det skrivna ordet råder (Backman, 2008). I det kvalitativa synsättet 
finns fenomenologin. Fenomenologin har sin utgångspunkt i att beskriva 
intervjupersonens förståelse för hur människor upplever sig själva och sin 
omgivning (Hyldgard, 2006).  
 

Fenomenologen betraktar mänskligt beteende som en produkt av hur 
människor uppfattar och tolkar världen. För att kunna förstå innebörden 
i en människas beteende försöker fenomenologen se saker och ting 
utifrån den personens perspektiv. (Bryman, 2001, s. 27) 

 
Precis som Bryman (2001) beskriver fenomenologin i ovanstående citat, så 
beskriver Kvale och Brinkmann (2009) fenomenologin på liknande sätt. 
Kvalitativa studier är vanligtvis något som pekar på ett intresse när det gäller 
att förstå sociala fenomen, eller hur människor uppfattar hur verkligheten är. 
Därför bidrar fenomenologin i stor utsträckning till förståelsen för en 
kvalitativ forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2001) ser en 
fördel i kvalitativa studier, där intervjuerna kan ta sig olika riktningar ”I 
kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 
riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever 
vara relevant och viktigt” (Bryman, 2001, s. 300). Ett utmärkande drag i den 
kvalitativa metoden, är det samspel som uppstår mellan intervjuare och 
intervjuperson. Samspelet bygger på intervjuarens personliga omdömen och 
förmåga när det gäller sättet att ställa frågor på. Den kunskapen krävs för att 
kunna följa upp intervjupersonens svar. Att ställa följdfrågor kräver att 
intervjuaren är en aktiv lyssnare, har en förmåga att aktivt lyssna och en 
öppenhet för det som sägs, vilket är av lika stor vikt som att behärska 
frågetekniken (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Fenomenologin var något som utvecklades av Husserl (1859-1938) i början av 
1900-talet, där hans intresse var att finna den sanna kunskapen genom att 
fördjupa sig i det vi är medvetande om (Hartman, 2004). Medvetandet är 
naturligt inställt i den omvärld vi lever i där både filosofi och vetenskap 
ständigt utgår därifrån enligt Husserl (Bengtsson, 1998).  
 

Medvetandeupplevelserna betraktar vi i hela den fulla konkretion med 
vilken de uppträder i sitt konkreta sammanhang upplevelseströmmen, 
till vilken det genom sitt eget väsen sluter sig samman. (Bengtsson, 1998, 
s. 120) 
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Fenomen kan vara en känsla eller en erfarenhet t.ex. att vara en erfaren 
förskollärare som studeras. Hartman (2004) beskriver att det är tolkningen av 
själva upplevelsen som ligger till grund för hur människor agerar och ser på 
sin omgivning. Det är tolkningsprocessen som är det viktiga i en 
fenomenologisk undersökning och som metod är intervjuer något som vi 
tolkar för att förstå de erfarenheter som människor har. Detta innebär enligt 
Hartman att vi tolkar något som redan är tolkat i analysen av det material som 
samlats in (Hartman, 2004). 
 

Datainsamlingsinstrument 
Inför intervjuerna hade några intervjufrågor utarbetats som senare skulle 
besvaras av förskollärarna. Bell (2000) menar att man inför en intervju måste 
förbereda sig väl. Förbereda sig gör man genom att välja ut viktiga teman och 
frågeställningar, utforma särskilda frågor, välja analysmetoder, kanske göra 
någon testintervju och lägga upp en tidsplan (Bell, 2000). Inför intervjuerna 
hade en intervjuguide konstruerats med de intervjufrågor som intervjuerna 
skulle grunda sig på (se bilaga 1). Intervjufrågorna var tolv övergripande 
frågor som grundade sig på undersökningens syfte. Vid konstruerandet av 
intervjufrågorna så fanns det en medveten tanke då vi gjorde öppna, kortare 
frågor med tydligt innehåll. Detta ska enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2012) vara till en fördel då annars långa frågor kan trötta ut 
intervjupersonerna. De öppna frågorna kan också vara till en fördel då det inte 
finns några fasta svar, utan intervjupersonerna får berätta med egna ord och 
tankar det dem vill ha sagt. Särskilt viktigt kan det vara då det handlar om 
känsliga uppgifter (Esaiasson et al., 2012). 
 
Vid insamlingen av data i undersökningen så utfördes intervjuer och den 
intervjumetod som användes var den halvstrukturerade intervjun, med 
fenomenologin som inspiration. Den halvstrukturerade intervjun kan jämföras 
med ett vardagligt samtal, men som en professionell intervju så har den ett 
visst syfte. Det innebär att det varken är ett vardagssamtal eller ett 
frågeformulär med slutna frågor. Utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) som 
fokuserar på valda områden, så skrivs vanligtvis intervjun ut och eventuellt 
sker en bandinspelning av själva intervjun, som sedan ligger till grund för 
analysen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att denna intervjumetod har en 
allmän uppfattning om att vara enkel, men den uppfattningen kan vara 
missvisande. Det krävs  att intervjuaren i förväg måste vara väl förberedd och 
veta i vilket syfte intervjuerna genomförs (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Denscombe (2000) skriver att en av de vanligare intervjuerna, är den 
semistrukturerade även kallad halvstrukturerad, då den bygger på en 
personlig kontakt mellan den som intervjuar och den som svarar samt att man 
är flexibel och kan ställa öppna frågor. Denscombe beskriver öppna frågor som 
frågor där respondenten själv får formulera sitt svar, innehåll och längd. Den 
fördelen som finns med öppna frågor är att informationen mest troligt 
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kommer att ge en återspegling i samtliga respondenters synpunkter och svar. 
En annan fördel är att det ges stora möjligheter för respondenten att uttrycka 
sig med egna ord (Denscombe, 2000). Eftersom att intervjuerna i 
undersökningen bestod av öppna frågor så hade intervjupersonerna möjlighet 
att kunna uttrycka sig fritt och vi hade chansen att kunna bygga vidare med 
följdfrågor då något upplevdes intressant eller kunde vidareutvecklas. Detta är 
också något som Bryman (2001) menar är en fördel då man som intervjuare 
har en möjlighet att kunna ställa följdfrågor på det som uppfattas som viktiga 
svar. Detta innebär också att intervjuaren kan bygga vidare på svar och ställa 
andra frågor än dem som ingår i intervjuguiden (Bryman, 2001). Något som 
var en viktig aspekt då det förde intervjuerna framåt och utvecklandet av svar 
blev tydligare. Enligt Esaiasson et al. (2012) så är just personliga intervjuer 
lämpliga vid svåra frågor som kan kräva återupprepning och tydligare 
förklaringar.  

 

Procedur 
Kontakt med förskollärarna togs via e-post och telefonsamtal, då vi redogjort 
för vårt syfte så fick de själva välja om de ville delta i undersökningen eller 
avstå. Förskollärarna fick sedan själva bestämma tid och plats. Vid valet av 
personer som väljer att delta i intervjuer så bör de få komma med egna 
önskemål om tidpunkt och plats för att genomföra intervjun, även om det kan 
bli olämpligt för den som intervjuar (Bell, 2000). Samtliga intervjuer i denna 
undersökning genomfördes på förskolan i personalrummen och det var 
förskollärarna själva som valt tid och plats, själva intervjuerna genomfördes 
under 45-60 minuter. 
 
Man kan informera om undersökningens syfte både muntligt och skriftligt, 
sedan när själva intervjun genomförs så är det bra att muntligt upprepa syftet. 
Bryman (2001) menar att det inte är omöjligt att intervjupersonen vid själva 
intervjun frågar vad undersökningen går ut på, det kan vara ett sätt för 
intervjupersonen att kontrollera intervjuaren (Bryman, 2001). Vid samtliga 
intervjuer i denna undersökning, så inleddes samtalet med en upprepning av 
undersökningens syfte och vilken information som skulle samlas in. 
  

Urval 
Bekvämlighetsurval är precis som namnet antyder ett urval av personer som 
för tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2001). Bryman beskriver 
det också som ett urval där man ”får möjlighet att samla in data från ett urval 
av respondenter, en möjlighet som man inte tycker sig ha råd att missa” 
(Bryman, 2001, s. 115). Bekvämlighetsurval är enligt Hartman, ett enkelt sätt 
att göra ett urval på. Det innebär att man helt enkelt väljer individer som finns 
inom räckhåll (Hartman, 2004). Det finns många olika sätt att göra urvalet, i 
denna studie skedde urvalet genom att ta personlig kontakt. Kontakt togs med 
några utav de förskollärare som vi kommit i kontakt med under våra tidigare 
VFU-perioder. Precis som Hartman menar, så är fördelen med detta urval att 
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den är enkel då tiden är begränsad. Dock kan nackdelen vara att urvalet inte 
blir representativt (Hartman, 2004). En av de främsta anledningarna till denna 
urvalsmetod var att vi var begränsade då urvalskriteriet var både att 
intervjupersonerna skulle vara förskollärare och att dem skulle vara erfarna. Vi 
ansåg på förhand att begränsningen var att alla som jobbar i förskolorna i 
denna kommun, inte är förskollärare och alla har inte tagit sin examen under 
år 1990 eller tidigare. Alltså, målet var inte att resultatet skulle ge oss någon 
representativ bild av denna kommun. Vår förhoppning var att ta del av olika 
individers uppfattningar om deras yrkesroll, vilket vi inte tror en geografisk 
skillnad skulle ha bidragit något mer till. Med denna urvalsstrategi som 
användes i denna undersökning så menar Bryman (2001) att det är omöjligt att 
generalisera de resultat som framkommer då den population som deltar 
kanske inte är representativ. Däremot betyder det inte att man aldrig ska 
använda sig utav bekvämlighetsurval (Bryman, 2001). 
 
För att avgränsa undersökningen så var ett kriterium att intervjupersonerna 
skulle ha tagit sin förskollärar-examen år 1990 eller tidigare. Gemensamt för de 
8 förskollärarna är att de tagit sin examen under år 1990 eller tidigare, jobbar 
inom samma kommun och att samtliga 8 förskollärarna var kvinnor. Av dessa 
förskollärare var det två stycken som arbetade på samma förskola, sen två 
månader tillbaka. De sex andra förskollärarna arbetade på sex andra förskolor.  
 
Undersökningens respondenter beskrivs som följande. 
 
Respondent A: Förskollärarexamen, 34 års yrkeserfarenhet, arbetar i förskola. 
Respondent B: Förskollärarexamen, 20 års yrkeserfarenhet, arbetar i förskola. 
Respondent C: Förskollärarexamen, 40 års yrkeserfarenhet, arbetar i förskola. 
Respondent D: Förskollärarexamen, 33 års yrkeserfarenhet, arbetar i förskola. 
Respondent E: Förskollärarexamen, 31 års yrkeserfarenhet, arbetar i förskola. 
Respondent F: Förskollärarexamen, 34 års yrkeserfarenhet, arbetar i förskola. 
Respondent G: Förskollärarexamen, 28 års yrkeserfarenhet, arbetar i förskola. 
Respondent H: Förskollärarexamen, 29 års yrkeserfarenhet, arbetar i förskola. 
 

Forskningsetik 
Vi har tagit del av vetenskapsrådets informationskrav och enligt den har 
forskaren en skyldighet att upplysa studiens deltagare om dess syfte och 
deltagarnas roll för studien för den aktuella undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga deltagare i undersökningen har informerats 
om undersökningens övergripande syfte samt att de hade rätt att avstå 
intervjun eller att avbryta den. Deltagarna har blivit informerade om 
samtyckeskravet vilket innebär att deras deltagande är frivilligt och att de har 
rätt att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna har också 
delgetts information om att allt material både det skriftliga och 
ljudupptagningar enbart kommer att användas för studiens syfte och kommer 
därefter att raderas. Enligt konfidentialitetskravet så ska deltagarnas 
identitetsuppgifter behandlas på ett sådant sätt så att det inte sprids till andra 
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eller oss. För att inte identifiera deltagarnas identitet så har dem i studien 
betecknats med bokstäver. Även Bryman (2001) betonar vikten utav att 
respektera anonymiteten hos deltagarna och den personliga information som 
de bidragit med ska behandlas på ett konfidentiellt sätt. Som forskare ska man 
också ta ställning till om vissa resultat och data ska förstöras eller arkiveras om 
informationen är av känslig natur (Bryman, 2001). 
 

Bearbetning av empiriskt material 
Utifrån de ljudinspelningar som gjorts så transkriberades dessa till löpande 

text i var sitt dokument på datorn och detsamma gällde anteckningarna från 

de förskollärare som valde att avstå från bandinspelning. Bryman (2001) 

menar att det är en fördel att spela in intervjuerna så att dessa kan avlyssnas 

flera gånger och att transkriberingen blir så grundliga som möjligt. Genom att 

få denna noggranna transkribering så ökar även tillförlitligheten (Bryman, 

2001). Den tolkning som vi senare gjorde var att vi ställde vårt insamlade 

material från intervjuerna, mot den bakgrund som vi tidigare redovisat. 

Utifrån det har vi sett hur förskollärarna har uttryckt sig kring de frågor ämnet 

behandlar och vi har kunnat koppla det till vår bakgrund. På så vis har några 

frågor diskuterats mer utav förskollärarna än andra frågor. Detta har fört oss 

till att först kunna se delar av förskollärarnas utsagor till att koppla dem till en 

större helhet, som vi vidare kunnat relatera till vår bakgrund, detta har vidgat 

vår kunskapssyn.  

 

Validitet/Reliabilitet 
Oavsett vilken metod man använder sig utav för insamling av information, så 
ska man alltid kritiskt granska den för att kunna avgöra hur tillförlitlig och 
giltig informationen man får fram är (Bell, 2000).  
 
Bell (2000) beskriver att med validitet så utgår man ifrån en bedömning av de 
slutsatser som framkommit vid undersökningen och om de hänger samman 
eller inte (2000). För att kunna få en trovärdig slutsats så måste det ges så bra 
förutsättningar som möjligt om verkligheten, för att uppnå en god validitet 
(Esaiasson et al., 2012). Eftersom att det inte är mätning som är det främsta 
intresset vid en kvalitativ undersökning så ställer sig Bryman (2001) frågande 
om validiteten har någon betydelse för en sådan undersökning (Bryman, 2001). 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och om huruvida resultaten blir 
desamma om undersökning genomförs på nytt eller om de påverkas av 
slumpmässiga förutsättningar (Bryman, 2001). Bryman (2001) menar också att 
reliabilitet är vanligare då man gör en kvantitativ studie då man är intresserad 
om ett mått är stabilt eller inte (Bryman, 2001). Eftersom att vår forskning 
enbart utförts vid ett tillfälle kan man inte säga något om att reliabiliteten är 
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hög. Då liknande forskning utförts inom området tidigare, skulle pålitligheten 
i vår forskning öka lite. 
 

Metoddiskussion 
Under intervjuerna och vid sammanställningen av dem, så konstaterade vi att 
några utav intervjupersonernas svar, ledde in på nästkommande fråga innan 
vi hunnit ställt denna. Intervjuaren skall enligt Denscombe (2000) vara flexibel 
och låta intervjupersonen utveckla sina tankar och synpunkter (Denscombe, 
2000). De frågor som automatiskt blev sammankopplade av 
intervjupersonerna var frågorna om hur deras första barnverksamhet såg ut, 
mot frågan hur det ser ut idag, även frågorna om de såg sitt yrke som 
professionellt då och nu. Det som också föll sig naturligt under intervjun var 
att ställa följdfrågor, för att intervjupersonerna skulle utveckla det svar de gav 
oss. Tre av intervjupersonerna ville på förhand se frågorna, vilket vi tror kan 
ha bidragit till att svaren var mer genomtänkta. I efterhand diskuterades 
huruvida vi kunnat ställa frågorna annorlunda för att fått två skilda svar, på 
två olika frågor, stället för ett svar. Vi fann det dock som enda alternativ att ha 
frågorna som de var konstruerade, eftersom vi ville undvika två frågor i en då 
fokus lätt kan försvinna från hela frågan. Vi finner ingen förklaring till detta i 
att de skulle ha sett frågorna på förhand, eftersom fem av åtta intervjupersoner 
inte sett frågorna på förhand. 
 
Om undersökningen skulle genomföras på nytt, så skulle en eventuell 
utveckling av den vara att ge samtliga intervjupersoner frågorna på förhand. 
Två av de intervjuer som genomfördes upplevdes som de genomfördes under 
stressiga förhållanden, då dessa gjordes på förskolan och under en hektisk 
dag. Vi tror att detta kan ha bidragit till att deras svar inte var lika 
uttömmande som de andra intervjuerna. Även om vi inte tycker att samtliga 
personer som deltagit haft uttömmande och välformulerade svar så kan man 
aldrig säga säkert om det hade gett oss ännu mer material om samtliga 
intervjupersoner fått se frågorna på förhand och om intervjuerna skett under 
andra förhållanden. En annan aspekt att ta hänsyn till är att tre av de åtta 
intervjupersonerna, valde att avstå bandinspelning av intervjun. Detta kan 
också medverka till att man inte hinner fånga exakt alla ord och inte analysera 
tonfallet hos personen på samma sätt. Då vi lyssnade på de fem 
bandinspelningarna av intervjuerna kunde vi båda se några tillfällen där vi 
kunnat utveckla några utav intervjupersonernas svar, detta ser vi som en 
erfarenhet att ta med oss till senare undersökningar. Vi fann det också som 
enda alternativ att genomföra denna undersökning genom intervjuer, då det är 
åsikter och tankar vi ville åt så ansåg vi att dem uttrycks bäst under intervju 
och inte enkäter. Förskollärarnas ord i vår undersökning var det som låg till 
grund för vår analys, något som Esaiasson et al., (2012) talar om som ett tecken 
för intervjun ”att utgå från människors vardagserfarenheter är på många sätt 
et signum för samtalsintervjun” (Esaiasson et al., 2012, s. 253). 
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 Resultat/Analys  
I den analys som följer kommer de åtta intervjuade förskollärarna betecknas 
med bokstäverna A-H. Här nedan kommer resultatet från 
intervjuundersökningen att redovisas. Utifrån de svar förskollärarna gett så 
har dem sammanställts till 8 olika teman som fått egna rubriker. De svar 
gällande studiens syfte, alltså de uppfattningar som förskollärarna ger uttryck 
för, om hur de ser på deras yrkesroll, redovisas, analyseras och tolkas. De 
tolkningar som redovisas utifrån förskollärarnas svar, visar inte på några 
sanningar utan representerar endast de uppfattningar vi bildat oss utav 
förskollärarnas svar. Några av förskollärarnas svar kommer att synas tydligare 
i resultatet än de andras. Anledningen till det är att vi fick ett rikare material 
att arbeta med, då några utav dem uttryckte sig mer utförligt. 
 

Förskolläraryrket kändes rätt 
Ett stort gemensamt drag för nästan alla av de åtta intervjuade förskollärarna 
är att de alltid varit intresserad av att arbeta med människor. Och några av 
dem hade även andra omvårdnadsyrken i åtanke vid val av yrke. Slutligen så 
valde alla att utbilda sig till förskollärare då intresset för barn var stort. Vi ser 
intresset för att arbeta med barn som den gemensamma nämnaren hos 
samtliga förskollärare.  
 
Förskollärare A berättar om att hon ville arbeta med människor och då hon 
tycker att barn är fantastiska så föll sig valet av yrke naturligt. Förskollärare B 
var däremot inställd att börja arbeta som socionom. Valet föll ändå på 
förskollärare efter att hon vikarierat på den arbetsplats där hennes mamma 
arbetade som barnskötare. Att få arbeta med barn och deras utveckling var 
den drivande kraften för förskollärare C.  
 

Jag ville arbeta med människor och jag tycker barn är fantastiska både på 
gott och ont. (Förskollärare A) 

 
Förskollärarna G och H, beskriver att det aldrig funnits några andra yrken i 
tanken. 
 

Jag bestämde mig tidigt för att bli lärare, det har aldrig funnits något annat . 
(Förskollärare H) 

 
Det har aldrig funnits något annat. Jag har aldrig funderat på något 
annat, jättekonstigt egentligen. (Förskollärare G) 
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Däremot sätter förskollärare G och H, inga ord på varför de valt yrket i deras 
utsagor, till skillnad från förskollärare A och C som preciserar valet av deras 
yrkesval. 
 

Omsorg och barnpassning  
På frågan där förskollärarna ombads beskriva den första barnverksamhet de 

arbetade i, så beskrev tre utav dem en verksamhet som till största del bestod 

utav omsorg. De umgicks med barnen och tillbringade mer tid i barngruppen. 

Samtidigt betonas det utav sex av förskollärarna att de hade en välplanerad 

pedagogisk verksamhet, som de följde. 

Förr umgicks man mer med barnen, man var mer i barngruppen. 

(Förskollärare H) 

Då var det ju liksom att vara med barnen, omsorg. (Förskollärare B) 

Förskollärare H beskrev den första verksamheten som en verksamhet där dem 
som personal umgicks mer med barnen och barngruppen, något som också 
förskollärarna B och G uttrycker det.  
 
Förskollärare C betonar att de hade en planerad pedagogisk verksamhet redan 
då, med samlingar, lekar och pyssel, även om de inte hade en läroplan att följa. 
 

Man kan säga att vi arbetade utifrån en läroplan fast att den inte fanns 
då. (Förskollärare C) 

 
Förstå mig rätt, vi hade ju även verksamhet på den tiden, men inte på det 
viset som det är idag. (Förskollärare G) 

 
Förskollärare G menar att det tillbringades mer tid tillsammans med barnen 
och att det inte var så stort fokus på saker som skulle redovisas och 
dokumenteras. Hon fortsätter med att beskriva hur förändringen över tid har 
skett, gällande vilka barn som vistades på förskolan då och nu. Inga föräldrar 
som var barnledig eller arbetslös då, hade barnomsorg. 
 

Den huvudsakliga uppgiften var ju att ta hand om barnen då föräldrarna 
jobbade. (Förskollärare G) 

 
Förskollärare H vill också peka på den personaltäthet i förhållande till 
barngruppens storlek som var då. Just barngruppernas storlek är också något 
som förskollärare F belyser och att det under 1970-talet sågs som en tid av det 
gamla traditionella mönstret, där man skulle följa en struktur med olika 
teman. Förskollärare H pratar också om dåtidens förskola, med liten andel av 
barn med ”särskilda behov”, hon fortsätter med att beskriva ”särskilda behov” 
som ett fysiskt handikapp och dem barnen hade en assistent. 
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Det var mycket färre av barn med särskilda behov, de med särskilda 
behov var dem med fysiska handikapp och dem hade assistent. 
(Förskollärare H) 

 

Förändringens vindar 
Många av de intervjuade förskollärarna beskriver att det varit många stora 

förändringar över tid, förskollärare G beskriver det som en explosionsartad 

utveckling. 

Det har hänt så himla mycket under dem här åren, det har varit en 

explosionsartad utveckling, åt alla håll och kanter. (Förskollärare G) 

Att det skett många förändringar är också något som förskollärare A berättar 

om, men hon anser att förändringar inte enbart ska ses som en nackdel och ser 

Läroplanen som en tillgång. 

Man måste ju leva med tiden, jag kan ju inte leva kvar i 1979. Jag tycker 

att man fått andra grunder att stå på idag, nu riktar man ju Läroplanens 

mål tydligare. (Förskollärare A) 

Förskollärare B menar att allt pedagogiskt arbete numer ska kopplas till 

Läroplanen som infördes 1998, att arbetet inte har blivit mer betungande för 

det, men att arbetet har förändrats  

Nu är det ju mycket. Dels ska i ju koppla till Läroplanen, men arbetet har 

ju inte blivit mer betungande så, men arbetet har ju förändrats. Nu utgår 

vi mer ifrån vad barnen är intresserad av. (Förskollärare B) 

Samtidigt menar förskollärare H att det idag går mycket mer tid till planering 

som skall täcka alla barns olika behov, som tidigare var mindre tidskrävande. 

Det tar mycket tid för en planering som ska kunna täcka alla olika barn 

och deras behov, förut planerade vi för en hel barngrupp och numer är 

det mer individanpassat. (Förskollärare H) 

Sammanfattningsvis kan man se att förskollärarna uttrycker sin syn på några 

utav de förändringar som skett under åren. Läroplanens införande anges som 

en förändring som ändrat deras arbetssätt.  

Dokumentation och förändrade barngrupper 
Dokumentation är ett resultat av den nya Läroplanen och något som flera av 

förskollärarna belyser under intervjuerna. Förskollärare B menar att den 

pedagogiska dokumentationen är en stor förändring då det arbetades mer 

med observationer förr.  
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Dokumentationen är ju en förändring, förut var det ju observationer vi 

mer arbetade med. (Förskollärare B) 

Fokus har riktats från att barnet skulle träna det dem inte kunde, till att idag 

lägga fokus på det dem redan kan, det är en förändring som förskollärare G 

beskriver.  

Då skulle man ju träna det som barnen inte kunde, men nu är det ju åt 

andra hållet, man ska fokusera på det barnen redan kan. Så det har ju 

ändrats, men det är ju bra tycker jag. (Förskollärare G) 

Pedagogisk dokumentation lyfts även fram av förskollärare F. Hon beskriver 

pedagogisk dokumentation som både en för-/ och nackdel. 

När vi gick pedagogisk dokumentation lärde vi oss att vi skulle säga JA 

mer, för det kändes inte bra då vi sa NEJ till barnen. (Förskollärare F) 

Fortbildningen i pedagogisk dokumentation har enligt förskollärare F bidragit 

till att hon blivit mer öppen inför barnets vilja och mer flexibel. Samtidigt som 

det ses som positivt av henne, så anser hon det också som tidskrävande . 

Jag tycker att det är för mycket pedagogisk dokumentation idag. 

(Förskollärare F)  

Fostranderollen 
De uppfattningar som förskollärarna ger uttryck för, när det gäller 

fostranderollen, gav många olika vinklingar av fostranderollen idag. Det talas 

inte enbart om deras fostran av barnen längre, utan även dagens föräldrar. Det 

förskollärarna gemensamt uttrycker är att det skett en förändring av fostran. 

En del utav förskollärarna tror sig se förändringen som en del utav att 

samhället idag erbjuder en slags fostran då förskolan har blivit en alltmer 

vanlig institution för dagens barn, men poängterar ändå att förskolan inte ska 

ersätta hemmet. 

Föräldrar var ju föräldrar på ett annat vis förr. Det finns ju föräldrar idag 

som helt enkelt inte har kapacitet för att ta hand om sina barn, så enkelt 

är det. Jag tror vi kan vara räddare för många barn, även många familjer. 

(Förskollärare A) 

Förskollärarna berättar alltså om föräldrarnas fostran som har förändrats och 

hur det i sin tur har förts över på barnen. 

Föräldrarna idag är inte som dem var förr. Föräldrar var mer engagerade 

i sina barns utveckling och fostran förr. Ibland undrar man om man är 

ska vara mamma för allihop? Många gånger känns det också som att 

man är psykolog, kurator och förskollärare samtidigt. Jag tycker också 
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att den fria fostran har satt sina spår hos dagens föräldrar som i sin tur 

överfört detta till sina barn, att vara konsekvent är inte vanligt idag. 

(Förskollärare H) 

Förskollärare B betonar också vikten av att vara tydlig mot föräldrar om vad 

som egentligen är förskollärarens uppgifter och att det är något som 

förskollärare överlag borde bli bättre på. 

Vi har ju inget fostrandeansvar, det kanske vi mer trodde att vi hade 

förut. Att vi skulle uppfostra barnen. Vi måste ju vara tydliga mot 

föräldrar, hur ska de annars kunna förstå vårt uppdrag? (Förskollärare B) 

Två av förskollärarna beskriver dagens barn som egoistiska och med det 

menar dem att barnen har svårare att umgås i grupp och att kunna sätta sig in 

i andras känslor. Sådant som ansågs som självklarheter med fostran hemifrån, 

är idag ovanligt, uttrycker två av förskollärarna. 

Barnen idag är också mer egoistiska. Det handlar mycket bara om dem 

själva och har svårt för att sätta sig in i andras känslor och kompromissa. 

Idag måste man arbeta mer med sådana frågor. (Förskollärare H) 

Jag tycker att barn var mer fostrad hemifrån förr, behovet av fostran är 

mer idag. (Förskollärare E) 

Många saker som man kan tycka är vanligt folkvett, som barn fick med 

sig hemifrån förr, sådant måste man ständigt påminna barnen om. 

(Förskollärare H) 

Idag är det ju frågan om att kunna få barnen att vara en grupp, nu är det 

en samling egoister som man försöker att få ihop till en grupp. Man 

måste ju kunna leka tre barn på golvet utan att bilarna flyger för att jag 

inte får som jag vill, det är den största skillnaden tycker jag. 

(Förskollärare G) 

En av de intervjuade förskollärarna ger en annan syn på sin förändrade roll för 

fostran. Hon funderar själv över om det är Läroplanen eller hennes 

yrkeserfarenhet som förändrat synen. 

Den har förändrats för min del, jag försöker se barnen på ett annat sätt, 

jag försöker se det positiva i varje barn. Jag vet inte om det är Läroplanen 

som har förändrat mig eller om det är alla mina år i yrket som förändrat 

min syn. (Förskollärare D) 

Ett gemensamt drag hos samtliga intervjuade förskollärare, är att dem ser sin 

roll i uppfostran som viktig, även om några utav dem tycker att dem får ta för 

stor del. Barnen skall åtminstone minnas sin tid i förskolan med glädje. 
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Det är väl det här man vill, man vill liksom sätta något slags minne hos 

barnen – man vill tända stjärnor. (Förskollärare A) 

Vi ser alltså ett samband hur många av de intervjuade förskollärarna med 

många års yrkeserfarenhet, ser en förändring i fostranderollen. Dels hos dem 

själv men också hos dagens föräldrar, vilket tros kunna vara ett resultat utav 

samhällets förändringar. 

En professionell yrkesroll 
Citaten här nedan visar på beskrivningar som förskollärarna själva uttrycker 

kring sin professionella yrkesroll. Ett gemensamt drag som man kan se vid 

flera utav svaren är att Läroplanen varit en stor bidragande del utav deras 

utveckling av yrkesstolthet. Läroplanen har också fått en stor plats i förskolan, 

samtidigt som förskolan blivit en större del utav utbildningssystemet. 

Förskollärare F beskriver det som att införandet av Läroplanen uppgraderade 

deras yrke. Samtidigt som Förskollärare H menar att yrket kändes 

professionellt redan från början, men att Läroplanen har lagt större vikt på 

både förskolans och förskollärarens viktiga roll. 

Jag har alltid känt en yrkesstolthet. Sen tycker jag att den har växt med 

åren. Delvis tror jag att det beror på att vi fått en läroplan, sen tycker jag 

att man försöker använda att vi jobbar på en förskola, så det blir ju en del 

utav skolväsendet. (Förskollärare B) 

I och med Läroplanens införande så är det mer status i yrket idag och jag 

känner mig mer professionell. (Förskollärare D) 

Tänkte inte så mycket på det förr, idag är det mer professionellt och det 

har med Läroplanen att göra. (Förskollärare E) 

Att arbeta som förskollärare anses ibland vara svårt, en utav anledningarna 

uppges vara att det är ett kvinnodominerat yrke och att det ibland kan vara 

svårt att skilja på sina roller, privat och på förskolan. Att skilja på sina roller 

uppges också vara en bidragande del till att bibehålla sin yrkesstatus. 

Det här är ju ett kvinnodominerat yrke och hur fungerar kvinnor? Jo vi 

ser till att tillrättalägga, vi tänjer på oss så gott det går så att det blir 

jättebra. Det är därför jag tror många MÅR dåligt inom detta yrke 

(Förskollärare A) 

Jag tycker att det här är ett yrke och det ska man hålla på, för annars får 

man ingen status heller. Då blir det lätt att man bara blir den där 

dörrmattan som tar hand om deras barn. (Förskollärare G) 

Med det så menar förskollärare G menar på att det är viktigt att hon som 

förskollärare utför det som ingår i hennes arbetsuppgifter, den tiden hon 
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arbetar på förskolan och att då hon går utanför förskolans dörrar, då är hon 

privat. Det ser hon som en del i att hålla en status och inte någon som gör vad 

som helst, när som helst. 

Att det är ett viktigt yrke som de utför, är många av förskollärarnas 

gemensamma uppfattningar. Förskollärare A anser att tron på sitt yrke är 

viktigt för att kunna rekrytera nya människor till yrket. Arbetet och kontakten 

med barn, föräldrar och arbetslag, anges som en viktig del utav yrkesrollen. 

Jag tycker att vi har ett jätteviktigt jobb, det är ju vi som bygger grunden 

som förskollärare. Vi är ju proffsig, både mot barn och föräldrar. 

(Förskollärare B) 

När man arbetar i ett arbetslag är det viktigt att man arbetar utifrån 

samma mål, att man är öppen och kan tala om brister och styrkor man 

har. Det är viktigt att man har roligt i arbetslaget, för det speglar av sig 

på barnen. (Förskollärare C) 

Dock visar en förskollärare på ett missnöje kring deras yrke och en slags 

uppgivenhet över situationen. Utmaningar välkomnas men hon ställer sig 

frågan kring många förändringar och om det enbart är i förskolan/skolan som 

dessa förändringar skall göras. 

Man ska aldrig vara rädd för nya utmaningar, men det känns som att 

detta yrke ständigt ska förändras. Jag ställer mig frågan – är det 

verkligen i förskolan och skolan som förändringarna bör göras? 

(Förskollärare H) 

En förändring av arbetssituation 
Ett samband kan ses hos samtliga förskollärare är att dem uttrycker en stor 

saknad av tid. Den tid som dem idag använder till sådant som pedagogisk 

dokumentation, pappersarbete samt reflektionstid själv och med arbetslaget. 

Det var den tid som förskollärarna tidigare tillbringande i barngruppen, men 

som numer tas från barngruppen.  Det visar också att många av förskollärarna 

får prioritera vissa arbetsuppgifter framför andra, samtidigt som det är viktigt 

att dem kan känna en begränsning, då tiden inte finns till allt. Pedagogisk 

dokumentation som blivit en stor del utav förskollärarens arbetsuppgift, anses 

ta en stor plats i arbetet, men för lite tid till den. Förskollärare H uttrycker det 

såhär ”ibland känns det som att vi ska trolla med knäna, varifrån ska vi ta 

tiden ifrån till allting?”. Vi uppfattar det som att arbetsuppgifterna i 

förhållandet till arbetstiden, inte räcker till. 
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Man måste ju jobba utifrån de förutsättningar man får, vi har ju en 

läroplan att följa, det kan jag köpa. Men jag tycker inte alltid att 

arbetsgivaren förstår att vi behöver tiden för att kunna följa det. Det är 

där någonstans som det brister. (Förskollärare A) 

Och sen skulle jag vilja ha mindre av allt vi måste ordna till exempel 

ringa eller visa vaktmästaren och så vidare… (Förskollärare E) 

Det är alldeles för lite tid till planering idag, för att få planera 

verksamheten. Det skulle jag önska mig att vi fick mer tid till. 

(Förskollärare D) 

Förskollärarna B, G och H, uttrycker en önskan om att bli avlastade i en del 

utav pappersarbeten och telefonsamtal. Arbetsuppgifter som dem utför men 

tar mycket av den tid som de annars skulle ha tillbringat tillsammans med 

barnen. Förskollärare B anser att alla papper som ska fyllas, statistik som skall 

föras, information som skall nås ut och saker som skall beställas, skulle kunna 

uppta en heltidstjänst. 

Sen skulle man nästan ha behövt en heltidstjänst som satt och skrev alla 

dessa papper som skall skrivas och alla samtal till vaktmästare och rektor 

och så vidare. Mycket tid tas ju till det från barngruppen. (Förskollärare 

H) 

Förskollärare C menar att det skulle vara en fördel om arbetsledningen fanns 

närmare förskolan nu, som det var förut. Då arbetsledningen hade en bättre 

insyn i verksamheten. 

Jag önskar att arbetsledningen fanns närmare oss för en bättre insyn i 

verksamheten. (Förskollärare C) 

Något som samtliga förskollärare belyser under intervjuerna, är frågan kring 

förskolornas storlek på barngrupperna idag, något som förr var anpassat efter 

förskolans storlek. Förskollärare A tror att man får en annan trygghet och ett 

annat lugn i mindre barngrupper.  

Jag tror på att man ska vara mindre barngrupper och inte fler personal, 

det är ju sårbart att man är lite personal ibland. (Förskollärare A)  

eller som förskollärare F uttryckte det  

Minska barngrupperna, för dem är alldeles för stora, det är så mycket 

stress i samhället ändå. (Förskollärare F) 

Förskollärare G säger att hon inte får ihop den ekvationen som är, med färre 

antal personal i förhållande till antalet barn  
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Det är storleken på gruppen och vilka barn man har som är avgörande. 

(Förskollärare G) 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns en önskan hos samtliga 

förskollärare om en förbättrad arbetssituation, där dem får förutsättningar att 

kunna utföra det som ligger i deras arbetsuppgifter utifrån Läroplanen. Några 

utav förskollärarna fann som lösning att en person skulle anställas på 

förskolan, denna person skulle exempelvis sköta allt pappersjobb och 

telefonsamtal till vaktmästare, som idag tar mycket tid. 

Barngruppernas storlek verkar vara en fråga som bekymrar samtliga 

förskollärare och upplevs vara något som dem alla vill se en förändring av. De 

jämför barngruppernas storlek i förhållande till personal, men även 

sammansättningen av individer i grupperna. Fler personal anses inte som en 

lösning av deras arbetssituation, det är en önskan om mindre barngrupper 

som uttrycks. 

Allmän uppfattning om yrket 
För att känna en yrkesprofessionalitet så kan det ha en betydelse av hur 

människor i allmänhet uppfattar förskollärarens yrke, det diskuterades med 

samtliga förskollärare under intervjuerna. Några utav förskollärarna menade 

på att det fortfarande finns en uppfattning om att deras arbete är ren 

barnpassning, med blöjbyten och lek. 

Folk är ju fortfarande kvar i den föreställningen att vi passar barn medan 

föräldrarna jobbar, frågan är hur vi ska nå ut med att det faktiskt inte är 

så, eftersom att det faktiskt finns föräldrar som inte ens går in och tittar 

på det vi gör. Så det är ju lite svårt att höja statusen på detta yrke. För 

vem ska vi föra fram det till? Vi har ju inga politiker som kommer hit och 

tittar och inga utifrån, utan det är ju föräldrarna som kommer hit och inte 

ens dem är intresserade av det vi gör. (Förskollärare G) 

Jag tror fortfarande att föräldrar som har sina barn i förskolan och dem 

som inte arbetar inom barnomsorgen, inte riktigt har den förståelsen hur 

mycket barn lär sig i förskolan. (Förskollärare F) 

Samtidigt som det finns ett uttryck för en missvisande bild av förskollärarens 

arbetssituation så känner förskollärare H att det ibland kan kännas som att hon 

har en lägre status som förskollärare jämfört med en grundskollärare. 

Man kan ibland känna sig lite som den andra sortens lärare. Jamena, vi 

är ju också lärare fast för yngre barn. (Förskollärare H) 

De tror att det är ren barnpassning eller att barnen bara leker hela 

dagarna och en sådan kommentar kan till och med komma från utbildare 

lärare. (Förskollärare E) 
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Det upplevs också som en positiv uppfattning om synen på deras yrke utifrån 

sett. Att föräldrarna lämnar det bästa dem har till förskollärarna uppfattas 

också som att föräldrar utgår ifrån att förskollärarna klarar av situationen.  

Föräldrar är så tacksamma och tycker att vi gör ett bra jobb och många 

säger – hur orkar ni vara hela dagarna? (Förskollärare F) 

Jag skulle vilja säga att människor uppskattar oss mer idag det har blivit 

en högre status idag och det tror jag har att göra med Läroplanen. 

(Förskollärare D) 

Det finns dem som tycker att vi gör ett bra jobb också och det är dem 

som har fått insyn i verksamheten, vi behöver prata mer om vad vi gör. 

(Förskollärare C) 

Av förskollärarnas berättelser av hur allmänheten tycks uppfatta deras 

yrkesroll, så kan man urskilja flera olika uppfattningar.  Några anser det som 

ett arbete med barnpassning, samtidigt som många har satt sig in i situationen 

och vet att det inte är så. Det finns en upplevd känsla av att förskollärare inte 

har samma status som en grundskollärare. 
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 Diskussion 
Som framgick i vår bakgrund så har det skett betydande förändringar för 
förskolläraryrket då det har förändrats i takt med samhällets utveckling. Sedan 
1980-talet så är det många förändringar som skett, som är grundade på 
politiska beslut och förskolans uppgift för lärande och utveckling betonas allt 
mer (Ekström, 2007). Det syns även utifrån de berättelser förskollärarna i vår 
undersökning delgivit oss. Många av de intervjuade förskollärarna beskriver 
att det varit många stora förändringar över tid, det beskrivs som en 
explosionsartad utveckling. Den största förändringen tycks vara införandet av 
förskolans styrdokument, Läroplanen för förskolan som utgavs 1998 av 
Skolverket. Ett resultat av detta innebär att förskollärarna numer anser sig 
tillbringa mindre tid i barngruppen, då mycket tid idag går till dokumentation 
och planering.  
 
Överlag så kan vi se ett samband hos de intervjuade förskollärarna, då de 
tycks se Läroplanen som en förändring som ändrat på deras förhållningssätt, 
både på gott och ont. En av de intervjuade förskollärarna menar att det är 
viktigt att se förändringar som något positivt, då dem genom Läroplanen kan 
se styrmålen för verksamheten tydligare. I den studie som gjordes av 
Colnerud och Granström (2006), så ansåg de deltagande lärarna att en 
professionell lärare skall vara lyhörd och flexibel. Ett tecken på en 
professionell lärare, är den som ständigt kan anpassa sig till förändringar i 
verksamheten (Colnerud & Granström, 2006). Även Wallskog (1999) nämner 
att det är viktigt som förskollärare att hålla sig uppdaterad och flexibel inför 
ny forskning och nya riktlinjer för verksamheten (Wallskog, 1999).  
 
Läroplanen ses som en gemensam nämnare hos flera utav de intervjuade 
förskollärarna i vår studie. Förskollärarna beskriver hur den bidragit till deras 
yrkesstolthet och uppgradering av deras yrke, samtidigt som några utav dem 
uppgav att dem alltid känt en yrkesstolthet. Att Läroplanen finns som ett 
viktigt stöd och har bidragit till att höja statusen hos lärare i förskolan, visade 
sig även i Pramling-Samuelsson och Sheridans (2010) studie. Sheridan et. al 
(2011) beskriver också om hur förskollärarens kompetens har förändrats och 
ständigt uppdaterats i takt med samhällets utveckling (Sheridan et. al 2011) Vi 
kan även koppla det Sheridan et. al (2011) beskriver, till vår studie. Några av 
förskollärarna i vår studie uttrycker att dem ständigt måste uppdatera sig i sitt 
yrke i takt med att samhället förändras. Kveli (1993) beskriver att det under 90-
talet blev ett större fokus på forskning kring pedagogisk kompetens då kraven 
ökade (Kveli, 1993). I sin tur kan vi läsa att Ekström (2007) nämner att 
utveckling och lärande betonas allt mer i förskolan (Ekström, 2007). Vi kan 
alltså se att en stor utveckling skett från 1990-talet och framåt, vilket kan 
förklara att de intervjuade förskollärarna i vår studie varit verksamma under 
en tid med stora förändringar.  
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Som vi tidigare i bakgrunden nämnde, så har Svensk förskola en strävan efter 
att förena omsorg och lärande, som benämns med begreppet educare. Omsorg 
och lärande är något som syns tydligt i förskolans styrdokument, där det finns 
en strävan mot en helhet i förskolans verksamhet (Johansson & Pramling-
Samuelsson, 2001). Vid våra intervjuer så beskriver en del utav förskollärarna 
att förskolans verksamhet har förändrats från ett fokus på omsorg till att idag 
innefatta mest lärande. Samtidigt finns det ett uttryck för att dem alltid haft en 
pedagogisk verksamhet, även när de inte hade någon läroplan för förskolan. 
Vi tolkar det egentligen som att dem alltid utfört samma arbetsuppgifter, men 
att idag har dem tydligare riktlinjer med mål att sträva emot. Ingen utav de 
intervjuade förskollärarna uttryckte något om att omsorg och lärande är 
förenat med varandra. Kan detta ses som en del utav tyst kunskap? Som 
Kihlström (1995) uttrycker det så hade förskollärarna i hennes studie svårt att 
beskriva en del utav den praktiska kunskap som de hade, eftersom att den kan 
vara svår att precisera då det inte finns ett gemensamt språk (Kihlström, 1995). 
Å andra sidan står det uttryckligen i Förskolans Läroplan att pedagogiken ska 
präglas av omsorg, omvårdnad, fostran och lärande (Lpfö, 98, reviderad 2010). 
Då några utav förskollärarna menar att dem alltid haft en pedagogisk 
inriktning, även tidigare utan läroplan, så kanske det känns som en större 
utmaning idag då de uttrycker att barngrupperna blivit allt för stora? 
 
Det betonas under en utav våra intervjuer att arbetet inte har blivit mer 
betungande vid införandet av Läroplanen, men att arbetssättet däremot har 
genomgått en förändring. Numera bidrar Läroplanen och pedagogisk 
dokumentation till att förskolläraren kan synliggöra sitt eget och barnens 
lärande. Att synliggöra sitt eget och barnens lärande genom dokumentation, 
kan vara ett sätt för att kunna beskriva den praktiska kunskapen som 
förskollärarna har och som benämns som tyst kunskap för att den är svår att 
beskriva (Kihlström, 1995). Gotvassli (2002) beskriver tyst kunskap som en del 
utav förskollärarens yrkesroll och att den kunskapen har en central roll i 
utvecklingen av förändringskompetensen (Gotvassli, 2002). Vi tänker oss att 
en del utav förändringskompetensen inom yrket har stor betydelse för att höja 
statusen för förskollärare som yrke. Det har visat sig i vår undersökning att 
förskollärarna upplever att det finns olika allmänna uppfattningar kring yrket. 
En av förskollärarna beskriver en uppfattning om att dem endast byter blöjor 
och leker med barnen. Vi tror att en del utav den tysta kunskapen blir 
synliggjord genom arbetet med dokumentation och Läroplanen. Skulle då 
dessa förskollärare kunna synliggöra och sätta ord på vad barn lär sig i 
verksamheten, kanske en del utav den allmänna uppfattningen kan ändras. 
Men det finns även förskollärare som beskriver att de upplever att det finns en 
positiv uppfattning av deras yrke och att det är hos dem som har en insyn i 
verksamheten.  
 
Dagens förskolor är stora institutioner för lärande och fostran av våra barn. 
Det har medfört att en majoritet av barnen i förskoleåldern vistas i förskolan 
(Ekström, 2007). I våra intervjuundersökningar så ses ett gemensamt drag hos 
samtliga förskollärare med ett missnöje över dagens stora barngrupper, något 
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som förr var anpassat efter förskolans storlek. Samtidigt som barngrupperna 
är större i förhållande till personal så skall även allt mer redovisas och 
dokumenteras idag. Något som förskollärarna i vår undersökning givit uttryck 
för. De beskriver en verksamhet som fått fler åtaganden och färre verktyg att 
kunna utföra dem med, avsaknad av tid uttrycks vara den främsta 
anledningen. Den tid som tas till detta är den tid som tidigare tillbringades i 
barngruppen. Lidholt visar även hon i sin studie (1999) att problem som kan 
uppstå i den vardagliga verksamheten med ett ökat tryck på personalen, tycks 
bero på en ständig brist på tid och resurser (Lidholt, 1999). En av 
förskollärarna i vår studie menade att det är viktigt att arbeta utifrån de 
förutsättningar man får och att arbetsgivaren inte alltid förstår det, 
arbetsuppgifterna i förhållande till arbetstiden räcker helt enkelt inte till. Detta 
har i sin tur bidragit till att förskollärarna anpassar sig till det yttersta. Det 
visar sig även i Lidholts studie (1999), där personalen anpassar sig till 
bristningsgränsen för att hålla kvalitén i verksamheten (Lidholt, 1999).  
 
Att följa upp pedagogisk dokumentation anser vi vara en del utav att hålla en 
god kvalité i förskolan. För att utvärdera kvalitén i förskolans verksamhet, så 
används dokumentation som ett verktyg för att utvärdera den (Alvestad & 
Pramling-Samuelsson, 1999). Under våra intervjuer så har vi upplevt att det 
finns en uppfattning av pedagogisk dokumentation som både positivt och 
negativt. Det positiva uppges vara att den utvecklar deras verksamhet och att 
det kan ge en annan syn på barnet. Som Niss och Söderström (2006) beskriver 
det, så skall dokumentation ingå i yrkesrollen för att kunna synliggöra sitt eget 
och barns arbete, eftersom att det synliggörs först när man sätter ord på det 
(Niss & Söderström, 2006). Om vi går tillbaks till begreppet educare tycker vi 
oss se ett samband mellan omsorg, lärande och det man dokumenterar i 
verksamheten. Genom dokumentationen kan förskollärarna sätta ord på vad 
de synliggör och kunna reflektera kring att omsorg och lärande går hand i 
hand. Johansson och Pramling-Samuelsson menar att det är relationen mellan 
lärande och omsorg som krävs för att föra barnets utveckling framåt 
(Johansson & Pramling-Samuelsson, 2001). 
 
Vi upplever att det finns en yrkesstolthet bland de förskollärare som vi 
intervjuat men att de känner en slags uppgivenhet över att de inte får de 
resurser som krävs för att fullfölja deras uppdrag som förskollärare. En del 
utav förskollärarna uttrycker att de alltid haft en pedagogisk verksamhet, men 
att de ser ett stöd i att ha Läroplanen att följa idag. Ett stort gemensamt drag 
som uppkommit i samtliga intervjuer gällande olika frågor, har varit 
införandet av Läroplanen. Läroplanen har bidragit till att synliggöra deras 
arbete, ökat deras yrkesstolthet och ses som ett stöd i deras verksamhet. 
Samtidigt så undrar vi om det finns en tyst kunskap hos de intervjuade 
förskollärarna som de inte kan uttrycka. Vi ser ett tydligt samband hos 
samtliga förskollärare att Läroplanen har haft en stor betydelse för deras yrke. 
Samtidigt så tolkar vi det som att dem har svårt att koppla samman den 
kunskap dem besitter, gentemot de arbetsuppgifter som de utför. Kan det vara 
så att arbetsbördan anses som tyngre idag för att barngrupperna blivit större 
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och personaltätheten minskat? Med färre barn i grupperna kanske arbetet med 
dokumentation skulle ses som mer lustfyllt av förskollärarna? Vi upplever att 
dagens dokumentation är betungande för förskollärarna, då tiden är en 
begränsande faktor. Samtidigt finns det ett uttryck för att dokumentationen 
anses som viktig för att kunna föra arbetet i verksamheten framåt. Vi ser det 
som en önskan från dem att finna en god balans mellan deras uppdrag som 
förskollärare och de förutsättningar som ges. Utifrån de frågeställningar som 
ingick i studiens syfte, så anser vi att vi fått svar på våra frågor. Vi har genom 
litteraturen och förskollärarnas utsagor fått en vidgad syn om hur 
förskollärarens yrkesroll kan förklaras utifrån deras uppdrag. Att uppdraget 
har förändrats över tid är något som följer samhällets utveckling och inte 
minst inom förskolan där ny forskning ständigt aktualiseras. 
 

Förslag på framtida forskning 
Utifrån de resultat vi kommit fram till i vår undersökning så har två stora 

nämnare varit tidsbrist och stora barngrupper. Tidsbristen skall enligt deras 

utsagor vara ett resultat av införandet av pedagogisk dokumentation i dagens 

förskoleverksamhet. Det skulle vara intressant att studera hur pedagogisk 

dokumentation upplevs utifrån ett större perspektiv. Det vi funderar över, är 

om den pedagogiska dokumentationen som skall gagna barn och arbetslaget, 

även kan ha en negativ inverkan på verksamheten, då det uppenbarligen tar 

tid ifrån barngruppen. Hur påverkar detta yrkesrollen? Pedagogisk 

dokumentation har i vår undersökning uppfattats som positivt också, då den 

har medverkat till att höja statusen på yrket.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 
Vilket år tog du din examen som förskollärare? 
 
Hur många år har du arbetat som förskollärare? 
 
Vad fick dig att välja yrket förskollärare? 
 
Hur skulle du beskriva att det är att arbeta som förskollärare? 
 
Vilka arbetsuppgifter anser du att du i huvudsak har i ditt yrke? 
 
Hur skulle du beskriva den första barnverksamhet du började arbeta i och hur 
den ser ut idag? 
 
Vilka var ditt och dina kollegors huvudsakliga syfte i verksamheten och vad är 
det idag? 
 
Vad skiljer dina dåvarande arbetsuppgifter sig mot vad du har idag? 
 
Har er fostranderoll förändrats, från då till nu` och i så fall på vilket sätt? 
 
Såg du på ditt yrke som professionellt då? Och hur ser du på det idag? 
 
Hur skulle du beskriva att människor i allmänhet uppfattar och värderar ditt 
yrke? 
 
Finns det något du skulle vilja förbättra i förskollärarens arbetssituation? 
 

Vilka tänkbara utvecklingsmöjligheter ser du för förskolläraryrket? 
 


