
 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

Frida Boström 

My Henning 

 

Pedagogik examensarbete, 15 hp 

Education degree, 15 credits 

 

Förskollärarens pedagogiska uppdrag 

En studie som undersöker pedagogers uppfattning om deras möjlighet att 

utföra sitt pedagogiska uppdrag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  

Institution för utbildningsvetenskap 

Examinator: Förnamn Efternamn, xxxxx@miun.se 

Handledare: Anders Lindqvist, Anders.lindqvist@miun.se 

Författare: Frida Boström, frbo1003@student.miun.se 

                   My Henning      mype1001@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Förskollärarprogrammet 210 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Termin, år: HT, 2013 

mailto:frbo1003@student.miun.se


  

 

i 

 

 Abstrakt 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka pedagogers uppfattnings om 

deras möjligheter att utföra sitt pedagogiska uppdrag. I studien används 

kvalitativa intervjuer med ett urval på både privata och kommunala förskolor. 

I studien ingår endast utbildade förskollärare. Av resultatet framgår det att 

pedagogerna ser vissa hinder i deras möjlighet att utföra sitt pedagogiska 

uppdrag som läroplanen föreskriver. De hinder som tas upp är brist på 

planeringstid, stora barngrupper samt personaltätheten. Den största 

förändringen under åren och den faktor som påverkar mest är barngruppernas 

storlek. Då förskollärarna anser att barngrupperna gör det omöjligt att bedriva 

en pedagogisk verksamhet ibland. Detta är något som påverkar både de vuxna 

och barnen på ett negativt sätt. Att läsa, tyda och tolka läroplanen anses också 

vara problematiskt ibland. Det framkommer även i studien att förskollärarna 

upplever att samhället lever kvar i uppfattningen om att ”dagis” är ett ställe 

man förvarar barn på under dagtid. En plats där barnen får leka och bli 

omvårdade. I studien framkommer förskollärares frustration över sina 

arbetssituationer och hur mycket mer de vill göra men inte får möjlighet att 

utföra.  

 

Nyckelord: Pedagogers uppfattning, läroplanen för förskolan, 

arbetssituationen, barngruppers storlek, profession.     
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 Inledning  
                                                                         

Jag ska lära dig vara öppen och hänsynsfull. Och att du ska vara rädd om dina vänner, 

När vi leker kull. När du är glad, ledsen eller i eld och lågor, Ska jag försöka svara på 

alla dina frågor. Jag ska tala till dig, Så att du har lätt att förstå mig. 

Som vuxen borde jag veta, att jag ska hjälpa barnet att leta. Leta efter orden på saker 

och ting, som vi vuxna tycker, det där är ingenting. För dig mitt barn är det viktigaste 

att lära Känna din värld. Därför är det min plikt att göra dig lärd, Och det gör jag med 

glädje. (bilaga 3). 

 

Så lyder en del av en dikt skriven av en förskollärare som försöker sätta ord på 

sitt yrke. I dikten gömmer sig ett budskap om vilken förskollärare barnen 

borde få möta varje dag enligt oss, en förskollärare som alla pedagoger borde 

få tid att hinna vara. Den lyfter fram en önskan om att få möjlighet att se varje 

barn varje dag. I dikten kan vi också finna det pedagogiska uppdraget. 

Uppdraget som bland annat handlar om: barnens individuella utveckling, 

deras motorik, läran om värdegrunden, lekens betydelse och känslan att som 

barn få bli sedd. 

Förskolan idag är en verksamhet som dels är en stor arbetsplats men även en 

av Sveriges största institutioner när det kommer till fostran och lärande. En 

institution som rymmer många barn varje dag. Förskolan som 

samhällsinstitution har under många år genomgått fler olika förändringar, dels 

när det kommer till politiska beslut men även andra reformer har skett. Vi kan 

se en uppenbar förändring från 1980-talet. Förändringar som exempelvis 

införandet av läroplanen för förskolan (lpfö98) som tydligt markerar barns 

lärande. Förskolans pedagogiska uppdrag har stärkts och förskollärarnas 

ansvar har tydliggjorts i den nya läroplanen. Andra förändringar som 

förskolan genomgått som påverkat dess verksamhet är att det blivit en 

verksamhet för alla barn. Förskolan är nu även öppen för de barn vars 

föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. I och med att det blivit en förskola 

för alla där barn från ett års ålder till dess att de börjar skolan har rätt till en 

förskoleplats har barngrupperna ökat (Prop, 1984-1985).  

Det är här vi funnit inspiration till vårt examensarbete, genom dessa 

förändrade villkor för att arbeta i förskolan.  Förskolan är en pedagogisk 

verksamhet som ska utgå från det pedagogiska uppdraget i sitt arbete. Därför 

undersöker vi hur förskollärare ser på sitt pedagogiskauppdrag och hur deras 

uppfattning är om deras möjligheter att hinna utföra det. Vi kommer att 

beskriva förskolans historia för att tydligare påvisa den förändring som skett 

inom institutionen. Dels de förändringar som skett inom organisationen med 

även förskollärarens förändrade uppdrag och ansvar. Vi kommer även 



  

 

 

6 

 

beskriva förskollärarens profession för att ge en tydligare bild av vad yrket är 

och vad det pedagogiska uppdraget innebär.   

Detta arbete är skrivet för att vi vill skapa en förståelse för hur verksamheten 

ser ut ute på förskolorna. Hur förskollärare tolkar sitt uppdrag och vilka 

möjligheter de ges för att utföra detta. Vi hoppas med detta arbete att öka 

förståelsen för hur verksamheten ser ut och skapa en inblick för utomstående 

för hur den fungerar.  Denna studie innehåller sex förskollärares 

uppfattningar. Vi är medvetna om att det inte kan ses som en generall sanning 

om deras möjligheter även om vi kan se likheter i deras utsagor.  
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Bakgrund 
I den första delen av bakgrunden beskriver vi en historisk sammanfattning av 

förskolans historia. Detta för att klargöra vilka skillnader som finns från då till 

idag. För att förstå vilka förändringar som skett vad gäller det pedagogiska 

uppdraget, förskollärarens yrkesroll samt förskolans utformning. Vi väljer 

sedan att skriva om yrkesprofessionen, detta för att skapa en klarare bild om 

vad som krävs för yrket, vad det innebär att vara förskollärare, och hur 

utformningen av själva förskolan kan påverka arbetet med barnen. Till sist har 

vi valt att beskriver den problematik som finns med läroplanen och hur den 

har förändrats. Detta för att lyfta och skapa en förståelse för vad det 

pedagogiska uppdraget grundas i. Vi ger även en bild av hur ansvaret 

förändrats i och med den nya läroplanen som har givit förskolläraren ett 

förtydligat ansvar.   

 

En historisk sammanfattning av den svenska förskolan 

Institutionerna 

Småbarnskolorna var de första institutionerna för förskolebarn i Sverige. Den 

första upprättades i Stockholm 1836 och barngrupperna var väldigt stora. Ca 

100-200 barn i åldrarna 3-6 år. Småskolornas huvudsakliga uppgift var att lära 

barnen religion, skrivning, räkning och läsning. De var då en lärarinna som 

hade huvudansvaret och de krävdes att hon hade kunskaper för 

ämnesundervisningen men inte något pedagogiskt förhållningssätt (Kilström, 

1995). Barnen som gick i småskolorna kom från välbärgade hem som hade 

möjlighet att betala den avgift som krävdes. De viktigaste institutionerna i 

Sverige har varit barnkrubban och barnträdgården. Barnkrubban hade i 

uppgift att ge billig vård åt barn till fattiga kvinnor som behövde arbeta vilket 

skilde sig stort från småbarnskolorna. Den första barnkrubban öppnades 1854 

och här fanns inga krav på utbildad personal (Ibid). 

 

Barnträdgårdarna har Ellen och Maria Moberg som sina förgrundsgestalter, de 

gjorde de möjligt att starta folkbarnträdgården som erbjöd barn som annars 

spenderade sin tid på gatan en plats i trygghet, till skillnad från 

barnträdgårdarna som endast var öppna för borgarklassens barn samt att 

barnträdgårdarna hade som mål att överbygga klassmotsättningar (Kihlström, 

1995). Eftersom Ellen och Maria var inspirerade av Fröbelrörelsen och de 

öppnade den första folkbarnträdgården 1904 som de kallade ”fröbelstugan”. 

Efter ett tag uppstod en diskussion gällande namnet och folkbarnträdgårdarna 

började kallas för lekstugor eller lekskolor (Ibid). 
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I Befolkningskommissionens betänkande såg man positivt på att 

barnkrubborna skulle kallas daghem men man var samtidigt negativ till att 

barnträdgården skulle kallas lekskola då de menade att barnen inte skulle 

skolas. 1940 blev namnen daghem och lekskola formellt bestämda och de 

beslutades om att de skulle utdelas statsbidrag till institutionerna (Kihlström, 

1995). I barnstugeutredningen som gjordes 1972 beslutades dock att daghem 

(dåtidens barnkrubba som fungerade som heltidsförskola) och lekskolan 

(dåtidens barnträdgårdar som var deltidsförskola) båda skulle benämnas som 

förskola.  Sammanfattningsvis kan man säga att man inte längre ville skilja 

mellan daghem (barnkrubbor) och lekskola (barnträdgårdar). De hade från 

början olika syften, barnkrubbornas uppgift var att ta hand om barnen så att 

mödrarna kunde arbeta medan barnträdgårdarna hade som syfte att skapa en 

bättre människa och framtid. Förskolan skulle nu i samarbete med hemmen 

understödja barnens personlighetsutveckling och deras sociala och fysiska 

utveckling (Ibid). 

 

Yrkesrollen och arbetsuppgifterna 

I barnträdgårdarna var den pedagogiska grundtanken att barnen skulle ledas, 

inte gå i skola med lärare. Ledarinnan skulle vara en förebild för både modern 

och barnet. Hon sågs som en samhällsmoder, någon som skapade omvårdnad 

och gemenskap. Detta var även något som speglades i lokalerna som 

kännetecknades av klara färger, dukar och blommor på borden. 

Barnträdgårdarna och dess lärarinnor skulle ge en bild av ett hem och en 

andlig moder (Kilström, 1995). I de tidigaste skrifterna som går att läsa 

beskriver man vilka egenskaper ledarinnan skulle ha. De var viktigt att: 

 

”kärlek till barnen, ett gladt och lifligt sinne, lugn och sjelfbeherskning, känsla för att 

kunna sätta sig in i barnasjälen, tålamod och ihärdighet, en moders kärlek och 

sjefförsakelse och derjemte hafva ett barnasinne”(Morgensterns, 1867,s.35).  

 

Vidare beskrivs också hur ledarinnan borde ha god och kultiverad smak, 

kunna skapa trevliga saker av ingenting, vara en varm människa, ha 

barnatycke, andlig genomsund och levande. Valt sitt yrke för att hon älskar 

barn och inte bara arbetar för försörjningens skull. Hon skulle även vara icke 

tankspridd, musikalisk, mild och rättvis, god organisatör. Ha bra 

anpassningsförmåga samt kunna arbeta med det individuella barnet 

(Kilhström, 1995).  Lärarinnan skulle även följa med i forskning inom hennes 

yrkesområde och även omsätta de nya kunskaperna i sitt arbete. Ledarinnan 

borde också göra regelbundna observationer av barnen för att kunna följa 

deras utveckling, då det ingick i hennes plikt att hjälpa varje enskilt barn. 

Yrkesbeteckningen från barnträdgårslärarinnan till förskollärare ändrades 

1955. (Ibid).   
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Studier som gjorts idag visar på att förskolärare har andra uppgifter än förut. 

Bland annat beskriver Kelly och Berthelsen (1995) förskollärares 

arbetssituation i Australien. Studien visar att för att förskollärarna ska hinna 

med sitt uppdrag måste de ibland offra sina personliga behov. Kraven på 

förskollärarna är höga och tiden räcker inte till. Detta skapar en stress och en 

frustration hos förskollärarna då de inte hinner utföra sitt uppdrag. Studien 

belyser problematiken om alla de osynliga arbetsuppgifterna en förskollärare 

ska kunna hantera. En förskollärare är enligt studien både en sekreterare, 

städare och materiel inköpare (Ibid). Dessa extra arbetsuppgifter ges ingen 

extra tid att utföra. Förskolläraren måste ta ett beslut om vad som ska offras i 

verksamheten för att hinna med dessa osynliga uppgifter. Studien tar även 

upp skillnaden på en förskollärares arbete och en grundskollärares arbete. En 

förskollärare blir hela tiden avbruten i sitt arbete, exempelvis genom att en 

telefon ringer och de måste pausa verksamheten för att svara. I grundskolan 

finns ofta en sekreterare som besvarar dessa samtal. Förskollärarna i studien 

påpekar att de inte har utbildning i att utföra allt praktiskt och de måste ofta gå 

på extra utbildningar utöver sin arbetstid (ibid).   

 

Yrkesprofessionalitet 

 
Förskolan ska idag fungera som ett komplement till hemmen. Detta innebär att 

förskollärare ska individualisera verksamheten till varje barns behov 

(Rohlin,1988). Förskolan består dock inte bara av planeringsbara aktiviteter, så 

som samlingar, utflykter, sångstunder, måltider etc. Förskolan är en 

arbetsplats som består av mer eller mindre förutsägbara situationer, ett barn 

blir plötsligt arg, medan ett annat har ramlat och slagit sig och behöver tröst, 

ett tredje behöver en ny blöja och det fjärde barnet vill gärna berätta något. 

Alla dessa konflikter, samtal, frågor och behov barnen har är något som man 

som förskollärare ständigt befinner sig mitti och måste agera utefter (Larsson, 

1990). Vi kan bara förstå kompetens om vi förstår sammanhanget vilket 

kompetensen utövas eller uppträder inom. Alla människor använder sig av 

strategier i sitt handlande. Vi har alla olika strategier för olika situationer. Vi 

prövar oss fram tills vi har hittat en strategi som fungerar vid just den speciella 

situationen. Vi etablerar alltså så kallade handlingsmönster, dessa 

handlingsmönster kan man kalla för situationell kompetens. (Ibid). 

 

Diskursen om en lärares profession finns det olika sätt att närma sig på. Den 

sociologiskt inriktade ansatsen innebär att man beskriver den professionella 

lärarens områden. Dessa kännetecken kan vara olika, det kan vara tillgången 

till en specifik kunskap som andra yrkesgrupper inte har. Ett eget språk inom 

yrket, etiska regler eller ett slags monopol på arbetsmarknaden. Kännetecknen 

kan även vara av andra slag, mål som yrkesgruppen strävar efter. Om detta 

uppnås förväntas man få erhålla status och erkännanden. Detta skulle kunna 

leda till bättre lön och en starkare samhällsposition. Att diskutera vilken slags 
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kunskap yrkesgruppen behöver för att utvecklas är ett annat sätt att betrakta 

professioner, med denna kunskap skall yrkesgruppen kunna förändra, 

utveckla och anpassa sitt kunnande på ett meningsfullt sätt, att lära sig av sina 

egna erfarenheter (Alexandersson, 2004). Alexandersson (2004) lägger i 

uttrycket ”den professionelle läraren” in förmågan att läraren skall kunna 

utveckla sina befintliga färdigheter och kunskaper för att kunna konkret 

integrera sina erfarenheter med teoretiska kunskapar i ändamålsenliga 

handlingar. Yrkesgruppens specifika kunskapsbas vilken också ska vara 

vetenskapligt grundad är det som främst kännetecknar en profession. 

Kunskapen ska inte bara uppfattas som värdefull och vara efterfrågad utan 

man ska även ha monopol på denne (Ibid). 

 

Enligt den idag dominerande professionsforskningen kan också 

yrkesgruppens autonomi och andras tillit till gruppen inverka på dess 

förutsättning att nå professionell status (Berntsson, 1999). Men för att 

samhället ska få en ökad förståelse och ändrad attityd krävs insikt i 

yrkesgruppens profession (Watts, 2009). Harwood, Klopper, Osanyin & 

Vanderlee (2012) har i sin studie upptäckt en önskan från förskollärare från 

Nigeria att deras yrke borde erkännas högre status likt en advokat eller 

bankman. Då de upplever att deras profession idag inte ges den statusen 

(Ibid). 

 

 I och med införande av läroplanen för förskolan 1998 menar Berntsson (1999) 

att det är positivt med den nya fokusering på förskolans pedagogiska 

uppdrag. När det kommer till förskolläraryrkets professionalisering ligger 

betoning på den pedagogiska kompetensen och det pedagogiska uppdraget 

som den viktigtaste tillgången för verksamheten. Kompetensen, uppdraget och 

den teoretiska kunskapen utgör länken mellan en egen teori om det egna 

handlingssättet samt den praktiska kunskapen som professionen besitter 

(Ibid). I professionen pratar man om den teoretiska kunskapen som vi med 

andra ord kan kalla pedagogisk kunskap. När det kommer till de pedagogiska 

kunskaperna menas den kompetens som krävs för att formge verksamheten. 

För att varje barn ska ges rätt förutsättningar att få utvecklas, både kulturellt, 

intellektuellt, social och emotionellt så som läroplanen föreskriver. Pedagogisk 

kvalitet är även något som ingår, den skall fungera som lärarens professionella 

grund. Kvalitet i verksamheten uppnås genom att det tas hänsyn till barnets 

önskningar, intresse och lärarande samt till förskolans uppdrag (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006).   

 

I Skolinspektionens (2011) forskning kan vi läsa att även om det pedagogiska 

uppdraget stärkts så visar statistiken att storleken på barngrupperna ökar och 

personaltätheten minskar. Detta menar Watts (2009) utgör ett hinder för att 

profession skall uppnås när det råder brist på resurser. Dessa förändrade 

villkor i och med ökande barngrupper samt fler administrativa uppgifter 

upplevs av personalen som Ekström (2007) forskning beskriver som negativt. I 
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förskolan ställs krav på läraren som inte är i proportion med resurserna som 

finns.  Sammanfattningsvis kan vi säga att det den professionella läraren måste 

ha är, förståelse för barn och dess värld, kunskap om pedagogik, teoretisk 

grund som kunskapen vilar på samt förstå sitt pedagogiska uppdrag (Ibid). 

 

Professionella identiteter 

Förändringar griper på olika sätt in och påverkar pedagoger i deras arbete 

(Gustavson, 2010). Samtidigt är pedagogerna med och formar olika 

förändringar som sker. I och med att stora reformer och förändringar inom 

skolverksamheten i form av en förtydligad läroplan har skett. Medfört det en 

riktat uppmärksammat gentemot pedagogers professionella identiteter. Man 

talar ibland om att pedagoger formar identiteter i sitt arbete med och mot de 

reformer och förändringprocesser som sker. I själva arbetet som pedagogerna 

utför kan de påverka på vilket sätt förändringar som sker blir en del av 

verksamheten. Pedagoger skapar pragmatiska identiteter. Man kan urskilja två 

typer av denna identitet, dels då de kommer till sättet att tänka men även sättet 

att handla i arbetet. I den ena identiteten tar pedagogerna hjälp av den 

förändring som sker och skapar positiva stärkande identiteter och i den andra 

skapar de motstånds identiteter till den förändring som sker. Den senare 

gruppen utvecklar olika sorters överlevnadsstrategier för att hantera de 

förändringar som sker. Att pedagogerna antar en identitet eller skapar egna 

har kopplingar till att det sker förändringar av uppdraget i verksamheten 

(Ibid).  

Förskollärarens uppdrag 

Det arbete som förskollärare bedriver i sina verksamheter kan beskrivas som 

en av flera väldfärdstjänster (Rohlin, 1998). Rohlin (1998) beskriver 

väldfärdstjänster som en typ av arbete där människorna kommer nära 

varandra. Som följd av arbetet kommer mänskliga relationer att uppstå. Dessa 

relationer skapar i sig kärnan i hela verksamheten och man kan därför påstå att 

det är relationerna som är avgörande för kvalitén i verksamheten. 

Välfärdstjänster präglas av dessa unika relationer som uppstår, och 

relationerna präglas av omvårdnad och/eller undervisning (Ibid).  

 

Harwood, Klopper, Osanyin & Vanderlee (2012) har intervjuat ett visst antal 

pedagoger från Canada, Nigeria och Syd Afrika om deras syn på 

förskollärarens uppdrag. Studien kom fram till olikheter mellan de olika 

länderna. Förskollärarna från Nigeria ansåg att deras uppdrag handlade om 

att undervisa barnen i normativa färdigheter. Så som läsning och skrivning, 

och att lära barnen det rätta.  Medan förskollärarna från Canada och Syd 

Afrika menar att deras roll är komplex och mångfacetterad. De menar att deras 

uppdrag både är att fostra barnen, underlätta för dem, observera och fungera 
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som en förlängd medlem av barnets familj. Tanken är också att de ska skapa 

miljöer och möjligheter för barnen (ibid).  

 

I en studie gjord av Hall-Kenyon, Bullough, MacKay & Marshall (2013) i USA 

som undersöker hur tillfredställd förskollärarna känner sig i sitt utövande av 

sitt uppdrag. Visade det sig att det som förskollärarna kände sig tillfredställd 

över var också det som de kände sig missnöjd över. På grund utav sitt 

brinnande intresse för barnen kände det att beslutsfattarna drog nytta av deras 

intresse och inte på allvar förstod deras arbetssituation. Förskollärarna är mer 

pressade än de någonsin varit. Arbetsuppgifter har ökat samtidigt som 

förutsättningarna är oförändrade. Förändringarna genom de senaste åren har 

fört med sig negativa effekter på förskollärarnas välbefinnande. Det riktas 

dock liten uppmärksamhet mot att undersöka detta från beslutfattarnas sida 

(Ibid). 

Gruppstorlekar och personaltäthet i förskolan 

Under 30 och 40- talet ökade statens och kommunernas angelägenhet om barns 

omsorg och fostran (Kihlstöm, 1995). Under 40- talet övergick ansvaret för 

verksamheten från staten till kommunerna, de var även vid denna tidpunkt 

som man införde stadsbidrag till verksamheterna. Behovet av barnomsorg var 

i vid denna tidpunkt litet, och grupperna av barn på varje verksamhet liten. 

Under 60-talet växte behovet av arbetskraft i vårt samhälle detta medförde 

krav på utbyggnad av barnomsorgen så att fler barn fick plats vilket frigjorde 

kvinnligarbetskraft. 1968 infördes en kommission – Barnstugeutredningen- 

som ett svar på dessa krav. Denna kommission fick som uppdrag att lägga 

fram förslag på hur barnomsorgen skulle kunna förena behovet av tillsyn av 

barn med sociala och pedagogiska motiv (Ibid).  

 

Under 1970 kom en ny utredning av kommissionen denna utredning gav 

barnomsorgen en ökad tyngd. Barnomsorgen började då ses som en riktig del 

av vår svenska välfärd (Kihlström, 1995). Denna nya utredning kom att bli 

startskottet av en omfattande utbyggnad av barnomsorgen, och staten gick in 

med bidrag till kommunerna för att dessa utbyggnader skulle ske. 1980 fick 

kommunerna även mer inflytande över barnomsorgen, tidigare hade de endast 

haft ansvaret att se till att arbetet sköttes. Det var även under denna period 

barngruppernas storlekar började öka. Många av kommunerna började skriva 

in fler barn på varje avdelning än de 15 barn som var bidragsgrundande. Från 

1980 till och med 1986 ökade antalet barngrupper där det fanns fler barn än 15 

på varje avdelning med de dubbla. 1986 tog man bort den så kallade 

”ytnormen” och även normen om hur många barn det skulle vara per 

avdelning (Ibid). Socialstyrelsen gick ut med riktlinjer om att barngruppens 

storlek inte skulle ökas hur som helst. Utan att varje avdelning ska göra en 

prövning där man ser till avdelningens speciella förutsättningar. Även under 

denna tid råder det platsbrist inom barnomsorgen och expansionen fortsätter 

under hela 80- talet. Under 90 talet drabbades landets ekonomi hårt på grund 
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av stigande arbetslöshet och fallande skatteintäkter. Samtidigt som denna 

ekonomiska kris drabbar landet råder fortfarande stor platsbrist inom 

barnomsorgen. Vilket leder till en ny lagstiftning. Den innefattar att 

kommunerna nu har skyldighet att tillgodose plats till barn inom 

barnomsorgen ”utan oskäligt dröjsmål”. Detta tolkades som att inom tre till 

fyra månader från det att föräldrarna ansökt om plats skulle kommunerna 

tillhanda hålla plats inom barnomsorgen (Ibid).  

 

90 talets stora utbyggnader av barnomsorgen har skett parallellt med den 

ekonomiska krisen vilket har medfört att barngrupperna blivit större och 

personaltätheten har minskat (Skolverket, 2003). För att barnomsorgen ska 

kunna uppnå de mål som är satta för verksamheten och kunna upprätt hålla en 

god pedagogisk kvalitet är de beroende av att de strukturella förhållandena 

fungerar för verksamheten. Till de strukturella förhållandena räknas här 

barngrupens storlek, personaltäthet och personalens utbildningsnivå.  Från 

1995 och fram till år 2000 har kommunernas ansvar över förskolorna ökat 

yttligare, förskolorna har därmed byggts ut i stor omfattning. En effekt av 

detta är att barngrupperna har ökat i storlek. 1990 var den genomsnittliga 

storleken på barngrupperna 13,8 barn, åtta år senare 1998 var den 

genomsnittliga storleken på barngrupperna 16,6. 1998 gick hälften av alla barn 

i grupper med 18 barn eller fler och var sjätte barn gick i barngrupper som 

bestod av 21 barn eller fler. Under 1990 ökades barngruppernas storlek men 

personaltätheten ökades dock inte.  

 

Under samma årtionde var det 59 procent av barnen som gick i förskolan. Idag 

går 95 procent av alla barn i förskolan (Skolverket, 2013). Bara det senaste året 

har antalet barn ökat med 10 000 barn. Det är aldrig varit så många barn 

inskriven i förskolan som det är idag. Men skolverkets forskning visar att 

barngrupperna dock inte ökat drastiskt de senaste 15 åren. Idag räknar man 

med att de är 5,3 barn per personal och en normalgrupp består av 16,9 barn. 

Detta är endast en procentökning på 0,03 procent från år 1998 till år 2013 (Ibid). 

 

Barn som ingår i barngrupper med hög personaltäthet har mer kontakt och 

kommunikation med vuxna än barn som ingår i grupper med mindre 

personaltäthet. Barn som ingår i grupper med låg personaltäthet är mer 

förmögen att aktivera sig själva och för fler dialoger med varandra (Asplund- 

Carlsson, Pramling-Samuelsson & Kärrby, 2001). Hög personaltäthet menar 

Lidholt, Kilbom & Niss (2009) bidrar till en god kvalitet i verksamhet. Tyvärr 

har personaltätheten stadigt försämrats i förskolan de senaste åren samtidigt 

som verksamheten har fortsatt att expandera(Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). 

Men om barngrupperna är för stora och personaltätheten är låg spelar det 

ingen roll hur utbildade eller engagerade förskollärarna är. Ingen kan hinna 

med att utföra sitt arbete med de förutsättningarna (Kihlström, 1995). 
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I lärarnas nyheter (2010) berättar Kihlbom att förskolan idag i princip är 

skadlig för barnen, i alla fall för de allra minsta. Detta menar han beror på att 

barngrupperna är för stora och personaltätheten får låg men han menar även 

att de beror på att barnen lämnas tidigt och får gå hem sent. Det mest centrala 

för ett och tvååringar är trygghet och anknytning till vuxna och om detta inte 

tillfredställs så finns risk att barnens utveckling hämmas. Det är mest kritiskt 

för de minsta barnen i förskolan, de äldre klarar sig lite bättre. Kihlbom menar 

också att han tror att förskolan när den har de rätta förutsättningarna och 

organisationen är nyttig för alla barn även de allra minsta. De kan på förskolan 

lära sig knyta band till andra barn och vuxna, dessa band blir senare viktiga 

relationer för barnen (Ibid). 

 

Malin Broberg (2012) psykolog och forskare på Göteborgs universitet delar 

denna uppfattning med Kihlbom (2009). Hon menar att dessa stora 

barngrupper riskerar att skada barnens utveckling eftersom verksamhetens 

kvalitet försämras. Broberg menar att pedagogers lyhördhet minskar drastiskt 

om man utökar tre barn till fem då de kommer till barnens kommunikation 

och behov. Vidare menar hon att en lämplig barngrupp bland de större barnen 

på förskolan är max 18 barn, medan bland de mindre barnen max 12 (Ibid).  

 

Situationen med överfulla förskolor är ett faktum och barngrupperna fortsätter 

att växa. När allt fler barn får långa dagar i förskolan leder detta till kvaliteten i 

förskoleverksamheten försämrats (Kilhbom,2009). I och med reformen med 

maxtaxa blev det mer intressant för småbarnsföräldrar att låta de yngre barnen 

börja allt tidigare (Winberg, 2002). 

 

Asplund- Carlsson, Pramling-Samuelsson & Kärrby (2001) för fram att den 

samlade forskningen visar på att personaltätheten inte är en faktor som har en 

avgörande inverkan på den pedagogiska verksamheten.  Med detta menar de 

att borde uppmärksamma och förstå faktorn gruppstorlek i större utsträckning 

när det kommer till att utvärdera förskolans pedagogiska verksamhet. Snarare 

än att man väljer att fokusera på andelen personal (Ibid).  

 

Skolverkets studie (2003) om gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, 

förskoleklass och fritidshem är en fördjupad studie av personaltäthet och 

barngruppernas storlek i förskola och fritidshem under perioden 1990-2002. 

Precis som Asplund- Carlsson, Pramling-Samuelsson & Kärrby (2001) skriver 

pratar även författarna i denna studie om att större barngrupper försämrar 

förutsättningarna för en bra pedagogisk verksamhet som lever upp till Lpfö98 

och dess intentioner. Men här tillskillnad från Asplund- Carlsson, Pramling-

Samuelsson & Kärrby, (2001) vill man också säga att personaltäthet och 

gruppstorlekar inte kan betraktas som två skilda fenomen.  De menar på att 

detta är två faktorer som måste ses utifrån den verksamhet som de båda verkar 

inom. Man menar att det också finns andra faktorer som kan påverka 

verksamheten så som exempelvis barngruppens sammansättning och att dessa 
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i sin tur även påverkar faktorerna barngruppstorlek och personaltäthet 

(Skolverket, 2003).  

 

Skollagen är någon som alla som arbetar inom skola och utbildning måste 

följa. I skollagen kan vi läsa att verksamheten i förskolan ska utgå från och 

utformas efter barnets behov (SFS nr:2010:800). Med det menar man att 

verksamheten ska anpassa sig efter barnet och inte tvärt om. I skollagen finns 

det även allmänna råd. Där man kan läsa om storlek på barngrupper och dess 

sammansättning. Verksamheterna ska utgå ifrån följande bestämmelser:  

 

”Pedagogisk omsorg ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 

storlek”(Utbildningsförvaltningen, 2013, s. 12).  

 

Svårigheterna blir när det kommer till förskolorna att tolka dessa allmänna 

råd. För att hålla en hög kvalitet på sin verksamhet behöver förskollärarna 

enligt skolverket (2005) rätt förutsättningar. Men för att få rätt förutsättningar 

är de flera faktorer som spelar roll i denna strävan. Skolverket (2005) beskriver 

att förskollärarnas kompetens, personaltäthet, lokalernas utformning samt 

barngruppernas storlek och sammansättning är viktiga faktorer. De är dessa 

faktorer som avgör skillnaden i huruvida förskollärarna uppfattar en grupp 

som stor eller inte. Men den största faktorn för om det skapas goda 

förutsättningar för barns lärande och utveckling har att göra med 

förskollärarens kompetens (Skolverket, 2005).  

 

Lind och Breinhild Mortensen (2006) tar även de upp som tar upp faktorn med 

förskollärarens kompetens men beskriver också att det är av största betydelse 

hur förskolläraren förhåller sig till sin arbetssituation. Förskollärarens 

förhållningssätt och inställning till sin arbetssituation är avgörande för om de 

ska kunna skapa goda förutsättningar för barnen. De menar att som 

förskollärare kan man välja att se möjligheter istället för att enbart se hinder i 

verksamheten (Ibid). Detta är även något som Teveborg (1997) belyser när det 

kommer till att skapa goda förutsättningar. Hon menar på att pedagogernas 

kunskaper, erfarenheter samt dess inställning hjälper förskolläraren att lättare 

utveckla metoder. Detta för att hantera olika situationer, i jämförelse med de 

som har en negativ inställning samt saknar en förskollärarens kunskaper och 

erfarenheter.  Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) ser också betydelsen i 

att förskollärarens vilja och medvetenhet är avgörande för barns förutsättning 

till utveckling och lärande. Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och 

Kärrby (2001)  trycker på hur viktigt det är med en förskollärarens kompetens. 

De beskriver att det har visat sig hur viktigt det är med en förskollärarens 

kompetens. I studier har det visat sig att förskollärare med högre kompetens 

också klara av större barngrupper och samtidigt bedriva en högre kvalitativ 

verksamhet (Ibid). 
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När det kommer till gruppstorlekar och dess sammansättningar så måste 

förskolläraren anpassa sitt arbetsätt. Arbetssättet i barngruppen ska både 

tillgodose det enskilda barnets behov samt gruppens behov. Det finns dock 

ingen forskning som stödjer att en specifik storlek på en barngrupp är den 

bästa, utan detta skiftar ständigt beroende på vilken barngrupp det handlar 

om (Skolverket, 2012). Johansson (2003) menar på att stora barngrupper 

medför ofta att verksamheten blir med strukturerad vilket gynnar många barn 

då de mår bra av strukturer och regler. Författaren talar även om vikten av att 

man som förskollärare reflekterar och använder sig av metakognition. Med 

metakognition menas att pedagogen reflekterar över och göra en analys över 

ens eget agerande i sitt arbete. Att man reflekterar över sin egen roll i 

verksamheten och genom detta utveckla eller göra förändringar i hur man som 

förskollärare går tillväga (Johansson, 2003).  

 

I en studie där man studerat förskollärares välbefinnade (Hall-Kenyon, 

Bullough, MacKay & Marshall, 2013) kom de fram till att det är olika faktorer 

som påverkar deras välbefinnande, så som rådande arbetsvillkor.  

Förskollärarna i studien ansåg att deras chans till höjd lön, höjd status och 

chans till att klättra i karriärstegen var låg. Men deras drivkraft till att vilja 

fortsätta sin professionella utveckling låg i den kraftfulla motivationen att se 

barnens fantastiska utveckling som resultat av förskollärarens ansträngningar.  

De framkom även trots hårda arbetsvillkor att många förskollärare i studien 

skulle välja samma jobb igen om de fick chansen. 

 

Läroplanen i förändring 

Läroplanen för förskolan 

I läroplanen kan vi läsa om hur förskolläraren ska hjälpa barnen att utvecklas, 

att det ska utgås från det kompetenta barnet och att det ska läras i en 

gemenskap (Skolinspektionen, 2011). Läroplanen bygger inte på vetenskaplig 

forskning utan är ett politiskt dokument för att bilda de kommande 

samhällsmedborgarna. Läroplanen berättar alltså inte någon sanning utan 

finns till som ett stöd i verksamheten. Även om läroplanen för förskolan inte är 

på så många sidor behandlar den ändå mycket om förskollärarens 

förhållningssätt i sitt arbete. Läroplanen skall hjälpa oss att förändra och 

utveckla vårt tänkande. De övergripande mål och riktlinjer som läroplanen 

föreskriver fastlägger staten, men det är upp till kommunerna att se till att det 

följs. En intressant del i läroplanen för förskolan är att det inte finns några 

riktlinjer om hur målen ska nås, utan detta ligger till uppgift hos varenda 

förskollärare att lösa själv. De måste själva utforma ett fungerande arbetsätt 

som gör att målen för förskolan uppfylls. Vi kan se att varför är tyngdpunkten i 

dokumentet medans genomförande och vilken metod man använder lämnas 

till de professionella inom yrket (Ibid). I läroplanen (Lpfö98) kan vi läsa att 

förskollärarens ska kunna planera, genomföra, värdera och utveckla 
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verksamheten. Det ingår också förmedla förståelse, värdegrund, 

medmänsklighet samt allsidighet och saklighet. Med sin grund i skollagen 

består Lpfö98 av bindande riktlinjer. 

 

Den förändrade läroplanen 

 

År 2010 kom den förändrade läroplanen för förskolan där man har förtydligat 

och kompletterat dokumentet (Skolinspektionen ,2011). Den reviderade 

läroplanen trädde i kraft 1 juli 2011. De förändringar man kan se är att fokus 

har hamnat på kommunikation och att barnen ska utmanas och stimuleras. 

Denna förändring hade sin grund i att regeringen ansåg att förskolans 

möjlighet att stimulera barnens naturliga lust att lära inte hade utnyttjats helt. 

Med ett större fokus på barnens rätt att lära har målen förtydligats och 

utvecklats både när det kommer till innehåll och omfattning. I den reviderade 

läroplanen lades även ett nytt avsnitt till nämligen uppföljning, utvärdering 

och utveckling. Det pedagogiska uppdraget har skärpts och allt större fokus 

ligger på att kvaliteten i förskolan kontinuerligt ska dokumenteras för att 

kunna utvärderas och utvecklas.  Även ett förtydligt specifikt ansvar har för 

förskolläraren skrivits in där det är dennes ansvar att varje barns lärande och 

utveckling ständigt dokumenteras och även följs upp så att man ser att 

läroplanens intentioner och mål uppfylls (Ibid). 
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 Syfte 
Vårt syfte är att ta reda på pedagogers uppfattning om deras möjligheter att 

utföra det pedagogiska uppdrag som förskolans läroplan kräver. 

 Vilka möjligheter ges förskollärarna på förskolorna att kunna ta det 

pedagogiska ansvaret? 

 Påverkas deras möjligheter att utföra uppdraget av dagens 

barngrupper och dess organisation? 

 Känner förskollärarna sig tillfredställd över sitt utförande av sitt 

pedagogiska uppdrag? 
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 Metod 
Vi kommer här redogöra för de metoder som används i denna studie.  

Kvalitativa intervjuer 

 
För att vi skulle få möjlighet att få svar på vårt syfte valde vi att använda oss 

av kvalitativa intervjuer. Vi valde att möta upp pedagogerna på förskolorna 

för att få reda på deras åsikter och tankar. Kvalitativa intervjuer används enligt 

Dalen (2007) för att få reda på en djupare förståelse för människor och deras 

verklighet. Eftersom vi vill ha deras uppfattning kring våra frågor passade det 

oss med kvalitativa intervjuer för att kunna uppnå undersökningen syfte. 

Dalen (2007) hävdar att en effektiv metod för att få reda på enskilda 

människors upplevelser av sin livsvärld är just att använda sig av kvalitativa 

intervjuer. Då dessa ger personerna möjlighet att dela sina tankar och åsikter 

ur sitt eget perspektiv. Vi valde att göra enskilda intervjuer med våra 

pedagoger istället för gruppintervjuer då Trost (2005) menar att när man 

intervjuar flera personer samtidigt kan det lätt hända att alla inte kommer till 

tals samt att man kan bli påverkad av varandra. Av den anledningen valde vi 

att fokusera på enskilda intervjuer istället. Vi valde att ha raka, enkla, men 

öppna frågor för att minska risken att vi styrde in den intervjuade på något 

spår. Samtidigt också begränsa oss till ett fåtal frågor vilket Trost (2005) ansåg 

vara bra eftersom att de då blir intervjupersonen som får styra samtalet. 

Intervjupersonerna får möjlighet att berätta om sina erfarenheter istället för att 

det lätt kan bli ett samtal som går ut på att fråga och svara (Ibid).  

 

Fenomenografi 

 

Vi har valt att använda oss utan av fenomenografisk ansats i vårt arbete. 

Larsson (1986) beskriver fenomenografin som en kvalitativ forskningsmetod 

där målet är att få reda på människors sätt att uppfatta sin omvärld. 

Fenomenografi är alltså en empirisk forskningsansats där det görs en analys av 

hur människor uppfattar sin omvärld. Fenomenografi kan ses som ett andra 

ordningens perspektiv som Larsson (1986) beskriver som ett perspektiv som 

handlar om hur någon upplever något. Andra ordningens perspektiv handlar 

inte om huruvida något är sant eller falskt utan i vårt fall handlar det om hur 

pedagogerna uppfattar sitt pedagogiska uppdrag och möjligheten att utföra 

detta. Detta innebär att vi kommer att beskriva hur våra pedagoger uppfattar 

sitt pedagogiska uppdrag och vilka möjligheter de har att utföra det. 
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Urval 

Vi tog beslutet att det vore rimligt att genomföra intervjuer med sex stycken 

pedagoger då det var skäligt gentemot studies omfattning och tidsfördelning. 

Urvalet blev att intervjua pedagoger med olika kön samt på både kommunala 

och privata förskolor. Dalen (2007) menar för att kunna få svar på sitt syfte 

behöver man tillräckligt med data. Vi valde därför att som vi ovan beskriver 

att utföra undersökningen med utgångspunkt på olika förskolor med 

pedagoger av olika kön för att få en större bredd i vår studie, detta var alltså 

ett strategiskt urval från vår sida. Att göra ett strategiskt urval betyder att man 

först väljer ut ett antal variabler som är av teoretiskt betydelsen sen utgår man 

från dessa när man söker intervjupersoner (Trost, 2005). Med detta menar vi 

att vi gjorde ett urval och att vi var medvetna om de val vi gjorde och varför vi 

gjorde dessa val. Vi har inte sett det som en nackdel att använda oss av olika 

förskolor, utan som en styrka. Pedagogerna i vår undersökning är alla 

förskollärare. Vi valde också att utföra intervjuerna i två olika kommuner för 

att få en bredare insyn i fler verksamhet.  

Vår vision var att endast intervjua förskollärare vilket är fallet, så när vi skriver 

förskollärare menar vi personer i verksamheten som är utbildade till 

förskollärare och inte vilken personal som helst i verksamheten. 

 

Genomförande 

Då vi bor i samma stad valde vi att utföra intervjuerna tillsammans. Vi såg det 

som en positiv möjlighet att få kunna aktivt delta båda två då vi ansåg att det 

skulle kunna få intervjun att flyta på bättre. Vi började ringa runt till olika 

förskolor, både privata och kommunala för att få möjlighet till att komma på 

intervju. Till de som valde att ställa upp skickade vi ut vårt missiv. Så att de i 

förväg kunde läsa igenom och få reda på inom vilket ämne de skulle bli 

intervjuade. Vi valde dock att inte skicka med intervjufrågorna då vi ansåg att 

det skulle kunna påverka informanternas svar. Både via vårt missiv men även 

under den personliga kontakten med förskollärarna var vi noga med att 

poängtera att intervjun skulle spelas in.  

 

Intervjuerna ägde rum på de olika förskollärarnas arbetsplatser, vi valde att 

sitta i ett enskilt rum där vi inte skulle bli störda. Vi använde oss utav tre 

öppnar frågor som vi utgick ifrån. Vi hade utformat frågor som inte hade 

något rätt svar utan frågor som utgick ifrån att dem skulle berätta om sitt 

arbete. Vi använde oss av inledande frågor då Kvale (2009) menar att dessa kan 

ge spontana och rika beskrivningar. Då vi inte ville påverka den intervjuade 

med våra egna åsikter valde vi att använda oss av uppföljningsfrågor genom 

att nicka, mm, eller bara ge en paus till den intervjuade. Då Kvale (2009) menar 

att detta kan uppmuntra den intervjuade att fortsätta sin beskrivning. Genom 

att erbjuda tystnad gav vi möjlighet till den intervjuade att få rikligt med tid att 

reflektera och associera för att sedan kunna bryta tystnaden med betydelsefull 
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information. Vilket även är något som Kvale (2009) beskriver är bra för 

kvalitativa intervjuer. Vi använde dessa intervjuknep som Kvale (2009) 

beskriver för att informanterna skulle få möjlighet att fördjupa sina egna 

tankar inom ämne. 

 

Vi hade skrivit i vårt missiv att intervjuerna skulle ta ca 30 minuter och 

informerade även om detta innan intervjuen påbörjades. Den kortaste intervju 

blev ca 24 minuter medan den längsta blev runt 37 minuter.  Den 

sammanlagda intervjutiden blev ca tre timmar, nästan allt som sas under den 

inspelade tiden transkriberades för vår analys. Vissa delar under intervjuerna 

valde vi bort, som när den intervjuade ibland hamnade på sidospår eller 

småpratade i början. 

 

Analysarbete 

När vi hade transkriberat alla intervjuer ordagrant. Valde vi att läsa igenom 

intervjuerna fler gånger samt diskutera intervjusvaren med varandra. Vi valde 

därefter att försöka hitta likheter och olikheter i svaren. I svaren ansåg vi sen 

att vi hittade olikheter och likheter och valde därför att stryka under dessa 

med olika färgpennor för att placera dem i olika grupper av svar. Alla grupper 

ströks under med var sin färg så att vi lättare kunde skilja dem åt och på så vis 

plocka ut det som hörde samman med varandra. Utifrån dessa grupper 

sammanfattade vi ett resultat. Utifrån resultatet behövdes det skapas rubriker 

för att koppla dessa grupper mot vårt syfte. Vi diskuterade hela tiden under 

arbetets gång. När grupperna var sammanställda i ett resultat kunde vi se 

tydliga kopplingar till vårt syfte och därmed ge dem rubriker som svarade till 

vårt syfte. 

Forskningsetiska överväganden 

Vi har tagit del av de fyra forskningsetiska överväganden som vetenskapsrådet 

(2010) tar upp. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har meddelat samtliga som 

deltagit i studien om vilket vårt syfte med arbetet varit (Informationskravet). 

De har själv rätten att bestämma över sin medverkan och de har haft möjlighet 

att avbryta intervjuerna när som helst (Samtyckeskravet). Vi informerade även 

dem om att de ges konfidentialitet (Konfidentialitetskravet) och att de 

personuppgifter vi har förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av 

dem samt att all insamlad data endast kommer användas till 

forskningsändamål (Nyttjandekravet). Vi tolkade de som att alla gav samtycke 

till undersökningen genom att de valde att fullfölja våra intervjuer samt gav 

oss rätten att använda det insamlade materialet som kommit fram under 

intervjun. Innan intervjun påbörjades var vi noga med att informera 

intervjupersonerna om att de kommer att vara helt anonyma i vår studie. 
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Alltså att varken namnet på förskolan eller pedagogernas namn kommer att 

nämnas någonstans. 

Reliabilitet och validitet 

 
Thurèn (1998) beskriver vikten av att forskaren är uppmärksam på två viktiga 

begrepp. Det första är validitet, det vill säga giltigheten i undersökningen, 

nämligen att forskaren undersöker det som verkligen skall undersökas. Det 

andra är begreppet reabilitet, här menas trovärdigheten i studien och att 

undersökningen är korrekt gjord. Vidare beskriver Thurèn (1998) hur viktigt 

det är att man som forskare har funderat över sin förståelse om det 

undersökningsområde man befinner sig i, så att undersökarens eget intresse 

träder fram i studien vilket påverkar validiteten och reabiliteten.  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer då de gav oss båda chansen att kunna vara 

delaktig och närvarande i intervjun, de gav oss också möjligheten att verkligen 

lyssna och ställa följdfrågor. Eftersom vi valde att spela in intervjuerna gav det 

även oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på vårt material för att se att vi 

tolkat det personen velat berätta korrekt. Detta är något som Patel & 

Davidsson (1994) stödjer när de skriver att lagring av material vid exempelvis 

intervjusammanhang så som ljudinspelning är bra. Det ger möjlighet för 

undersökaren att gå tillbaka i materialet vilket leder till att validiteten ökar. Att 

spela in intervjuer gör att det blir möjlig att i efterhand kunna dokumentera 

ordagrant vad som sagt istället för att försöka föra anteckningar under 

intervjun. Att endast föra anteckningar kan leda till att intervjun filtreras 

genom intervjuaren, detta gör att det lätt kan missförstås, omformuleras eller 

att man hört fel och därför även transkriberar fel. Vi anser även att eftersom vi 

är två som analyserat resultatet ökar validiteten.   

 

Att vi valde att intervjua 6 personer, både män och kvinnor anser vi har 

bidragit till olika erfarenheter, kunskaper och resultat till studier. Genom att vi 

även använt oss av samma intervjufrågor under alla intervjuer anser vi att vi 

försökt att få alla intervjuer att stanna kvar inom samma område. Vi har 

strävat efter att vara så neutrala som möjligt under intervjuerna. Genom att 

inte kommentera eller kommit med våra åsikter under intervjuerna. Att gör 

det kan påverka den intervjuade personen genom att vi undvikit detta ökar 

reabiliteten i studien ökar. Vi lät pedagogerna själv få välja vart de ville bli 

intervjuad för att de skulle känna sig så trygga som möjlig och vi försökte även 

i den mån det gick låta intervjupersonen styra samtalet. Om man vill öka 

validiteten i en undersökning kan man undersöka samma fenomen på olika 

sätt, exempelvis genom att intervjua och observera. Att vara en van observatör 

eller intervjuare ökar även reliabilitet i en studie anser Patel & Davidsson 

(1994) 
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Intervjupersonerna 

Vi har valt att inte särskilja de manliga och kvinnliga pedagogernas svar åt då 

vi anser att vem som svarat vad inte har någon relevans för vår studie. Av 

denna anledning har vi även valt att inte koppla samman en viss pedagog med 

ett visst citat.  Vi har dock valt att beskriva pedagogerna i form av deras ålder 

och hur länge de har arbetet inom yrket då vi anser att detta kan ha en 

betydelse när det kommer till intervjupersonernas uppfattning och erfarenhet 

om vårt valde ämne.  

 

Här redovisar vi intervjupersonernas kön, ålder samt vilket år de tog sin 

förskollärarexamen.  

 

Intervjuperson 1: Man 43 år och utbildad förskollärare sedan 2002. 

Intervjuperson 2: Kvinna 29 år och utbildad förskollärare sedan 2011 

Intervjuperson 3: Kvinna 38 år och utbildad förskolläraren sedan 2003 

Intervjuperson 4: Kvinna 26 år och utbildad förskolläraren sedan 2009 

Intervjuperson 5: Kvinna 43 år och utbildad förskolläraren sedan 1992 

Intervjuperson 6: Kvinna 29 och utbildad förskolläraren sedan 2012 

 

Metoddiskussion 

Vår vision från början var att ha sammanlagt åtta intervjuer fördelade på både 

privata och kommunala förskolor. Vi insåg ganska snabbt att det var svårt att 

få tag i personer som hade tid att medverka i vår studie. Några hade tiden att 

medverka men kände sig rädd för vad intervjun skulle handla om då vi inte 

ville dela ut intervjufrågorna i förväg. Att bli intervjuad och inspelad av två 

personer samtidigt var något som avskräckte många. Men vi ansåg ändå att 

det fanns fler fördelar att vinna genom att vara två som intervjuade samtidigt 

än vad vi hade att förlorar på det.  Vi hade från början åtta inbokade intervjuer 

då vi räknade med några bortfall vilket även blev fallet då några blev sjuka och 

några valde att inte medverka. 

 

Vi valde att använda oss av både kommunala och privat förskolor. Vår 

förhoppning var att detta skulle kunna leda till att vi kanske upptäckte 

skillnader i deras möjlighet att utöva sitt pedagogiska uppdrag. 

 

Vi har tidigare liten erfarenhet av att utföra kvalitativa intervjuer från när vi 

skrev vår B-uppsats på universitet. Vi känner inte att den gav oss tillräckligt 

med erfarenhet för att kunna känna oss helt trygga i situationen.  Vi valde 

därför att innan vi gick ut på intervjuer läsa Kvales (2009) bok om 

forskningsintervjun för att känna oss tryggare i intervjusituationen. Kvale 

(2009) gav oss råd om hur man agera under en intervju. Bland annat att våga 

vara tyst, att ge den intervjuade tid att tänka. Vi läste även om att man skulle 

utföra intervjun på ett ställe där den intervjuade kände sig trygg samt att man 
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skulle undvika att sitta mitt emot varandra. Då detta sätt att sitta kunde 

uppfattas som ett förhör. Utifrån de förutsättningar vi hade kände vi att vi 

hade gjort vårt bästa för att vara så förberedda som möjligt inför intervjuerna. 

 

Vi valde att endast intervjua och inte observera. Då vi anser att observation 

inte skulle ge oss svar på våra frågor. Då det var förskollärarnas uppfattningar 

vi ville studera, är det inte möjligt via observationer.  

 

Under litteratur insamlingen hade vi svårt att finna aktuell forskning inom 

vårt valda område. De gick att finna små delar av vårt ämne i andras 

forskningar men inte några omfattande studier som enbart tittat på vårt syfte.  
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Resultat  
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi har tolkat empirin som vi 

samlat in. Vi har formulerat kategorier som representerar de olika 

uppfattningar som vi funnit i våra informanters uttalanden. 

 

Våra analyser har lett fram till att vi funnit både likheter och olikheter när det 

kommer till deras uppfattningar om det pedagogiska uppdraget och 

förskollärarnas möjlighet att utöva detta. Vi har utifrån det formulerat fem 

kategorier som beskriver dessa: 

 

 Att få möjlighet att vara förskollärare 

 Tidsbrist och stora barngrupper påverkar förskollärarnas möjligheter 

 Att utföra det pedagogiska uppdraget 

 Drömmen om att vara förskollärare 

 Arbetssituationen påverkar förskolläraren negativt 

 

Att få möjlighet att vara förskollärare 

De intervjuade beskriver två sidor att vara förskollärare. Dels vad det handlar 

om för förskolläraren själv samt om hur de vill vara mot barnen. För att kunna 

vara en bra förskollärare måste man ha ett brinnande intresse att vilja jobba 

med barn. Som förskollärare får man dagligen möjlighet att utvecklas, både 

som person och som ledare. Att vara förskollärare handlar om att vara en 

förebild. En förskollärare beskriver det genom att säga: 

 

”En pedagog ska fungera som en förebild. Den ska finnas där och uppmuntra och 

stödja barnen i deras utveckling. Fungera som en vägledare. Guida dem. Ge dem 

förutsättningar 

 

Vi tolkar förskollärarens uttalanden som att de är det som är förskollärarens 

viktigaste uppgift, att finns där för barnen, guida dem och vägleda dem. När 

det finns möjlighet till detta så kan förskollärarna staka ut en möjlig väg för 

barnet att ”färdas” på samt föregå med gott exempel. 

 

En annan förskollärare uttrycker det så här: 

 

”Jag tycker det är häftigt att jobba som förskollärare. Att få se lärandet när det sker, 

från de allra minsta. Man får vara med och forma dem innan det är dags att gå vidare” 
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Vi tolkar svaret som att de intervjuade förskollärarna alla menar på att man 

har en viktig roll när man jobbar som förskollärare. Dels är man en förebild för 

barnen men man är även deras guide och deras stöttepelare i deras lärande. Vi 

tolkar även svaren som att förskollärarna menar att om man ska jobba med 

barn måste det finnas ett stort intresse för att vara denna förebild, ett intresse 

av att vilja utveckla både sig själv och barnen 

 

Förskollärarna uttrycker sin glädje med arbetet. Att få följa barnens utveckling 

och finns där för dem för att de ska kunna gå vidare till skolan och känna att 

de kan. 

 

Tidsbrist och stora barngrupper påverkar förskollärarnas 

möjligheter 

 

Under intervjuerna framkommer det att barngrupperna är för stora. De 

pedagoger som har jobbat en längre tid kan konkret påvisa de stora 

skillnaderna som skett sedan de började arbeta. En pedagog berättar:  

 

”När jag började jobba hade vi 12 barn på 3-4 vuxna, idag har vi 37 barn på 5.5 

vuxna” 

 

De stora barngrupperna gör att pedagogerna måste komma på lösningar för 

att kunna hantera dessa. Det gör de genom att dela upp barnen i mindre 

grupper för att få möjlighet att utföra någon pedagogisk verksamheten. Deras 

önskan är att det behövs fler pedagoger för att kunna hantera dessa stora 

barngrupper men en pedagog menar på att: 

 

”Det behövs inte fler pedagoger, det behövs färre barn i varje barngrupp” 

 

Vi tolkar deras uppfattning om problemet att alla vill ha färre antal barn per 

vuxen. I vår studie visar att det kan finnas olika sätt att lösa detta. De allra 

flesta ser lösningen i mer personal. Medan en ser lösningen i mindre antal barn 

per grupp. 

 

Förskollärarna menar också på att de stora barngrupperna för med sig 

negativa effekter på barnen och inte bara på personalen. Barnen påverkas 

genom att de blir stressade, känner sig otrygga, de bildas fler konflikter, 

barnen blir trötta, utvecklingsnivån minskar och ljudnivån är ständigt hög. 

Detta beskriver en pedagog genom att säga: 

 

”För att synas måste jag göra mig synlig” 
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Det tolkar vi som att förskolläraren menar att barnen har inget val, vill de 

synas måste de själva se till att synas. Detta innebär ofta att man måste höras 

eftersom man måste urskilja sig från de andra barnen. Den som hörs mest blir 

mest synlig och får därför uppmärksamhet. Kanske är negativ uppmärksamhet 

bättre än ingen alls. Förskollärarens uttalande är ett sätt att förklara att barnen 

ständigt måste göra sig hörd varje dag för att känna att de blir sedd, det på 

grund utav att barngrupperna är så pass stora i dagsläget. 

 

Förskollärarna lyfter fram hur kul de tycker att yrket är och att de brinner för 

att arbeta med barn men att just de stora barngrupperna gör uppdraget svårt:  

 

”Jag önskar att barngrupperna var mindre då de stora grupperna inte ger något 

utrymme för spontanitet” 

 

Förskolläraren försöker sätta ord på sin känsla när det kommer till utrymme 

för att göra saker med barnen som inte är in planerade i verksamheten. 

 

Förskollärarna ska finnas där för barnen, men de upplever att mycket av deras 

tid går till annat än barnen.  Bland annat tar några förskollärare upp att 

dokumentering, städ, planering, reflektion och konfliktlösning tar upp deras 

tid som egentligen var menat för barnen. 

 

”Det är min skyldighet att veta vad jag ska göra och vad som förväntas av mig som 

utbildad pedagog, men jag anser att jag inte har den tid jag behöver för att göra det, 

utan det gäller att jag ”trollar med knäna” ” 

 

Här beskriver förskolläraren sin dagliga problematik, dels med att det finns ett 

krav på dem att de ska prestera men samtidigt att de inte ges rätt 

förutsättningar för att kunna göra det. 

 

En annan förskollärare uttrycker det genom att säga: 

 

”Jag vill göra ett bra jobb, men jag kan inte. Jag försöker göra mitt jobb, men får inte 

chansen att visa vad jag kan för maten måste fixas och tavlor ska hängas”. 

 

Samtliga förskollärare nämner att de känner sig maktlösa, de vill mycket men 

de hinner inte. Många av dem är frustrerade över situationen, men vet tyvärr 

inte hur den ska lösas. Flera av de nämner några lösningar på problemen så 

som mindre barngrupper, mer tid för planering, mer personal och mindre 

praktiska saker så som disk och städ. Pedagogerna ser inte att deras lösningar 

kommer att infiltreras i verksamheten och därför ser de inte heller någon 

förändring i framtiden. 

 

De uttrycker att tidbristen är ett faktum i den dagliga verksamheten när det 

kommer till många punkter. 
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Att utföra det pedagogiska uppdraget 

 

Att förskolan ska följa läroplanen är alla förskollärares uppfattning som har 

varit med i studien. Hur det använder sig av den skiljer sig lite. En 

förskollärare menar på att: 

 

”Det går inte att läsa läroplanen uppifrån och ner. Att läsa den på det viset gör en bara 

förvirrad och man får en känsla av en stor press som blir svår att hantera, uppdraget 

blir för stort” 

 

Vi tolkar det som att förskolläraren inte utformat något bra arbetsätt kring hur 

man ska använda sig av läroplanen. Att först göra en aktivitet för att sedan gå 

tillbaka till läroplanen för att se vilka mål som aktiviteten uppfyllde är ett 

arbetsätt som framkommit att de använder sig av i verksamheterna. Det 

framkom även att de anser att läroplanen är lite svårtolkad och övermäktig 

men att det har löst det genom att de gemensamt i arbetslaget har börjat läsa 

igenom läroplanen punkt för punkt.  

 

Pedagogisk dokumentation tas upp och några anser att det har blivit ett stort 

fokus på det de senaste åren vilket både är positivt och negativt. Det är bra att 

verksamheten lyfts fram och att de syns vad som görs, men några pedagoger 

upplever det problematiskt då det tar upp för mycket tid. En pedagog 

uttrycker att tid missas med barnen genom att: 

 

 ”jag måste springa runt med kameran hela dagarna” 

 

Fokus är stort på pedagogisk dokumentation då det är den som hängs upp på 

väggarna och ”bevisar” att förskolläraren gör sitt jobb. Utan kameran blir det 

inga bilder. Men som uttrycks ovan blir även detta en problematik då 

förskollärarna hellre vill vara med barnen just då, än att försöka fånga ett 

lärande på bild. Vi tolkar det som en frustration hos förskolläraren då mycket 

tid går åt till att dokumentera. 

 

”Utan dokumentation på väggarna finns inga bevis på att jag gjort mitt jobb” 

 

Under intervjuerna kommer det fram att i och med den nya läroplanen och det 

ökade ansvaret som den gett förskolläraren anser alla utom en att det är 

positivt för yrket. Att det kanske ger en möjlighet till högre status samt en 

förtydligad yrkesroll även om de inte märkt den förändingen än i 

verksamheten. Detta är bra då det menar att det ökade ansvaret kan ligga som 

fördelen i en lönförhandlingen för att höja lönen och att de skulle kunna leda 

till högre status i och med högre lönen och att detta i sin tur skulle kunna locka 

fler män till yrket. En förskollärare menar på att det ökade ansvaret inte alls 

leder till detta utan säger: 
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”Att lägga större press på en redan pressad verksamhet, ökar varken kvaliteten på 

arbeten eller ger någon större status till yrket”.  

 

Det framkommer två synsätt. Det första är att man anser att det ökade ansvaret 

pressar verksamheten ytterligare. Medan det andra synsättet kommer fram där 

man ser möjligheter i det ökade ansvaret, då det skulle kunna leda till högre 

status.  

 

Något som även tas upp är att förskollärare och barnskötare jobbar sida vid 

sida. Förskolläraren är den som har ansvaret för verksamheten och är den som 

skall leda. När förskollärana berättar om det ser dem ingen skillnad i hur 

arbetet fördelas. Förskolläraren och barnskötare har i barngruppen lika ansvar, 

däremot är förskolläraren högsta ansvarig om något händer. Vilket några 

tycker är obehagligt, eftersom de måste stå till svars för det som barnskötare 

gör. Även detta blir ett stressande faktor för förskolläraren. 

 

Vi bad förskollärarna beskriva vad de pedagogiska uppdraget innebar och fick 

då till svar av dem flesta att det handlade om att följa läroplanen. Vid bad dem 

utveckla sin tanke och fick då till svar att det handlar om att stärka barnet, att 

se varje barn varje dag samt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. De ansåg 

att det var viktigast att ge barnen en stabil grund som från början utgick från 

omvårdnad för att sedan bygga vidare på andra färdigheter.  

 

Vi tolkar deras uttalanden som att det inte är viktigast att följa läroplanen. 

Tanken är att använda sig utav läroplanen för att skapa starka och trygga 

individer som i framtiden utvecklas till trygga samhällsmedborgare. Detta 

uttrycker en pedagog genom att säga: 

 

”Att varje barn ska få möjlighet att vara sitt bästa jag. Pedagoger ska se till att 

verksamheten gör det möjligt för alla barn att bli sitt bästa jag” 

 

Några få förskollärare hävdar att de ibland upplever att den äldre 

generationen av förskollärare känner att de har svårt att leva upp till 

läroplanens vision då det känner att det var så länge sedan de utbildade sig. 

Därför finns önskan om utbildning samt att de skulle vilja erbjudas möjlighet 

att då delge varandra erfarenheter utan att detta måste ske i ett stressat möte i 

en korridor. Förskollärarna efterfrågar alltså mer planerings och 

erfarenhetbytes möjligheter tillsammans. 

Drömmen om att vara förskollärare 

Vi tolkar utifrån det insamlade materialet att alla förskollärare har en dröm och 

vision om vilken förskollärare de faktiskt vill vara. Men storleken på 

barngrupperna, personaltätheten, tidsbristen samt organisationen gör att de 

inte få möjlighet att leva upp till sin vision. 
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”Jag vill göra ett bra jobb, men jag kan inte” 

 

”Jag tror att det går att förändra, annars så skulle man ju inte vara kvar i yrket men 

man vill ju så mycket som inte är möjligt i dagsläget” 

 

Vår tolkning av svaren är att förskollärarna vill kunna finnas där för barnen till 

hundra procent. Att de får möjligheten att hinna med varje barn, att varje barn 

känner sig sedd och bekräftat varje dag. Att de får tid att planera 

verksamheten så att den faktiskt fungerar på bästa sätt för alla barn oavsett 

barnens behov. I en barngrupp med 25 barn finns det 25 olika behov. 

Förskollärarna vill hinna utveckla varje barn till deras bästa ”jag”. Så att de när 

de går vidare till skolan eller flyttar till en annan förskola har en ryggsäck med 

sig. En ryggsäck med så många redskap som möjligt för att klara de nya 

utmaningar de ställs inför. Vi får känslan av att alla förskollärare vill tro att det 

går att förändra verksamheten idag, för annars skulle de inte vilja fortsätta 

kämpa för barnens bästa.  

 

 

De beskriver alla att de har en önskan om hur de vill göra men att 

verksamheten idag inte utgör någon möjlighet för förskolläraren att varken 

göra det pedagogiska uppdraget som läroplanen föreskriver eller var den 

förskollärare som de alla uttrycker att de vill vara. 

 

Arbetssituationen påverkar förskolläraren negativt 

 

Vi kan se olikheter när det kommer till arbetssituationer. På en de privata 

förskolorna som några förskollärare jobbar på ingår de i en mindre barngrupp, 

där det är få förskolläraren som ska täcka upp för varandra, detta innebär att 

förskollärarna oftast har ensamarbete med alla barnen då den andra måste 

förbereda maten, diska undan eller försöka planera. En förskollärare uttrycker 

det till och med så stark som att: 

 

”Jag känner mig oförmögen att garantera barnens säkerhet då det är mycket 

ensamarbete” 

 

Med citatet vill vi lyfta fram förskollärarens känsla inför dagens arbete i de 

stora barngrupperna. 

 

 

Till skillnad från en kommunal förskola där barngrupperna i och för sig är 

större, men där har förskollärarna från andra avdelningar på förskolan 

möjlighet att gå in och täcka upp och på så vis hjälpa varandra. Vi tolkar det 

som att när det kommer till att lyckas bedriva en verksamhet är det lättare att 
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jobba på en större förskola där det finns möjlighet att hjälpa varandra mellan 

avdelningarna än på en mindre där det blir svårt. Detta oavsett om den är 

privat eller kommunal. 

 

Planeringstiden ser också olika ut, både beroende på om det är en liten eller 

stor förskola. På den mindre förskolan finns det i dagsläget ingen schemalagd 

planeringstid, vilket en av förskolläraren upplever frustrerande då det inte 

finns möjlighet att utföra det pedagogiska uppdraget. Just nu tar de sig 

planeringstid. Det innebär att de få gångerna de har möjlighet att vara två 

förskollärare i barngruppen måste en av dem gå ifrån för att planera. Men 

planeringstid ensam blir inte så kvalitativt. Förskolläraren uttrycker det så här: 

 

”Utan planeringstid finns ingen verksamhet” 

 

Även om de andra upplever att de får schemalagd planeringstid, känner de 

ändå att tiden är för kort. En timme räcker inte till att planera en hel veckas 

verksamhet för trettio barn. Planeringstiden idag innehåller inte bara 

planering, utan de ska också hinna med att utvärdera, reflektera, dokumentera 

samt att de måste diskutera viktiga händelser som varit eller kommande 

aktiviteter. 

 

”Det är så mycket mer än planering som ska hinnas med på våra möten” 

 

 

Sammanfattningsvis har vi funnit i vår undersökning att förskollärarna är 

missnöjda med sina möjligheter att utföra det pedagogiska uppdraget. De 

hinner inte med det de vill av olika anledningar bland annat för stora 

barngrupper och för lite tid till planering. Det är mycket som ska hinnas med 

på för kort tid enligt dem. Förskollärarna i studien menar att det är barnen som 

blir lidande av detta då en fungerande verksamhet som byggs på det 

pedagogiska uppdraget inte finns utan planering. Vi får känslan av att 

förskollärarna vill ändra sin arbetssituation så att det på ett bättre sätt kan 

utföra sitt pedagogiska uppdrag och på det sättet också få möjlighet att finnas 

där för barnen på ett annat sätt.  
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 Diskussion 
I resultatdiskussionen kommer vi att redogöra för våra slutsatser från 

resultatet som vi kopplar till litteraturen från vår bakgrund. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att ta reda på pedagogers uppfattning om deras 

möjligheter att utföra det pedagogiska uppdraget som förskolans läroplan 

kräver. Vi valde att avgränsa oss vid pedagogers uppfattning om deras 

möjligheter. Vår avsikt blev att ta reda på vad det är som kan påverka 

pedagogerna i deras arbete i hur det har möjlighet att utföra uppdraget. 

 

I vårt resultat finner vi att förskollärarna menar på att det pedagogiska 

uppdraget innebär, att man måste ha ett brinnande intresse för att jobba med 

barn. Förskolläraren ska finnas där som en förebild för barnen, stötta och 

stärka barnen i deras eget lärande utifrån deras utvecklingsmöjligheter. Att 

finnas där som en förebild var något som fanns redan i barnträdgårdarna, där 

ledarinnorna skulle vara förebild för barnen (Kihlström, 1995). Vi ser här en 

koppling mellan de olika verksamheterna. Grund syftet är fortfarande 

detsamma, att pedagogen ska fungera som en förebild trots att det skiljer 

hundra år i mellan.  Det framgick även att många av förskollärarna inte ansåg 

att det pedagogiska uppdraget gick ut på att stenhårt följa läroplanen utan att 

läroplanen fanns som ett stöd för verksamheten.  Det viktigaste för 

pedagogerna var att de skapade en trygg barngrupp.  

 

Ledarinnorna på barnträdgårdarna skulle göra regelbundna observation för att 

kunna följa varje barns utveckling, då det ingick i hennes plikt att hjälpa varje 

barn (Kihlström, 1995). Dessa observationer kopplar vi samman med dagens 

pedagogiska dokumentation som förskollärarna i vår studie tar upp. De menar 

att dokumentationen både lyfter barnen och verksamheten på ett bra sätt, men 

att fokus ibland blir för stort och de inte ges möjlighet att vara med barnen just 

nu. Med det menar vi att tiden att bara sitta ner med ett barn, eller att uppfylla 

barnets önskan om att få läsa en bok eller studera en insekt inte finns. 

Förskollärarna måste följa det planerade schemat och dokumentera det som 

görs. Finns ingen dokumentation finns inga bevis på att aktiviteten är gjord 

och då kan verksamheten inte kvalitetssäkras. De kan inte ”bevisa” att de följer 

läroplanens mål och riktlinjer.  

 

Vi ser stora likheter mellan dåtidens ledarinnor och dagens förskollärare när 

det kommer till deras egenskaper. Ledarinnorna skulle ha ett varmt hjärta, 

vara lugn och ha stort tålamod samt en känsla för att kunna sätta sig in i 

barnens värld (Morgenstens, 1867).  Utifrån förskolläranas svar under 
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intervjuerna tolkar vi de som att en förskollärare i dagens förskola behöver 

dessa egenskaper för att få verksamheten att fungera.  

 

Vi märkte under intervjuerna att för att beskriva det pedagogiska uppdraget 

måste förskolläraren beskriva sig själva som förskollärare. Då det är 

förskolläraren som fungerar som en förlängd arm av det pedagogiska 

uppdraget som läroplanen föreskriver. 

 

I flera uttalanden av förskollärarna får vi uppfattningen att de måste göra det 

bästa av situationen. Finns det inte planeringstid, skapar de sig planeringtid. 

Är det för stora barngrupper, delar de barngrupperna för att kunna utföra 

uppdraget. Förskollärarna som vi intervjuat känner vi ha ett inre driv för att 

vilja jobba med barn, annars skulle man inte gå med på dessa villkor. Vi anser 

att förskollärarna skapar sig pragmatiska identiteter (Gustavson, 2010) när de 

väljer att göra det bästa av situationen. Förskollärarna väljer att se vilka 

möjligheter som verksamheten erbjuder, alltså hur de kan lösa problemen som 

uppstår på bästa sätt. Förskollärarna låter förändringarna bli en del av 

verksamheten istället för att skapa motstånd till förändringarna. Vi tolkar det 

som att förskollärarna känner ett ansvar för att få verksamheten att fungera. 

Då de har ett brinnande intresse för sitt arbete och måste lösa problemen för 

barnens skull. Dessa likheter finner vi även i barnträdgårdarna där ledarinna 

valt sitt yrke för att hon gillar att arbeta med barn och inte gjort valet för 

försörjnings skull (Kihlström, 1995).  I studien som är gjord av Hall-Kenyon, 

Bullough, MacKay & Marshall (2013) fann man liknande uppfattning att 

förskollärarnas drivkraft låg i deras brinnande intresse för barnen och 

belöningen var att se barnens fantastiska utveckling. 

 

I studien ser vi att förskollärarna använder sig av metakognition (Johansson, 

2003) då de analyserar verksamheten för att få den att fungera på bästa sätt. 

Genom att de väljer att dela barngruppen i mindre grupper ibland för att 

kunna utföra pedagogisk verksamhet. Johansson (2003) menar på att 

metakognition gör förskollärarna medvetna om sitt eget agerande i 

verksamheten. Det hjälper dem att utveckla eller göra förändringar som 

gynnar verksamheten (Ibid). Lind och Breinhild Mortensen (2006) påvisar även 

vikten av vilka förhållningssätt man har till sin arbetssituation. De menar att 

förhållningsättet och inställningen till sin arbetssituation är avgörande för om 

de blir någon fungerande verksamhet. Vilket även vi håller med om, då 

inställning är a och o. 

 

Litteraturen i vår bakgrund hävdar att personaltätheten ständigt minskar 

samtidigt som verksamheten expanderar (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). Om 

man tittar på skolverkets senaste siffror och jämför dessa med litteraturen så 

har antal barn per vuxen bara ökat med 0,03 procent de senaste 20 åren 

(Skolverket 2013). Men idag går 95 procent av alla barn i förskolan jämnfört 

med 59 procent för 15 år sen. Vi tror att uppfattningen om för stora 
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barngrupper bottnar i att antalet barn har ökat på förskolorna men inte antal 

barn per vuxen. Vilket gör att utrymmet i lokalerna minskat och detta tror vi 

upplevs som att barn grupperna är större idag. Vi tror att upplevelsen av att 

man inte hinner med alla barn inte enbart beror på stora barngrupper utan att 

arbetsuppgifterna har förändrats. Förskollärarna i studien berättar att de ska 

fungera som både vaktmästare och köksa samtidigt som de ska hinna städa 

och planera verksamheten. Samt även kunna bedriva den planerade 

verksamheten. Watts (2009) menar på att arbetsuppgifterna för förskollärarna 

har ändrats de senaste åren, bland annat har de fler administrativa uppgifter 

att utföra idag. Även i studien som gjordes i Australien har man sett en 

förändring i ökat antal arbetsuppgifter. Detta menar Kelly och Herbertson 

(1995) bidrar till att förskollärarna känner sig stressade och frustrerade över sin 

situation. Vi ser en likhet mellan dessa studier och vår, då våra 

intervjupersoner uppger att de känner sig både stressade och frustrerad över 

sina arbetssituationer. Trots att denna problematik har uppmärksammats i 

olika delar av världen, tror inte vi att det kommer att ske någon större 

förändring. Eftersom förskollärare älskar sitt jobb och brinner för att få 

utvecklas tillsammans med barnen, sätter de inte ner foten och säger stopp. De 

går med på dessa arbetsvillkor utan större motstånd. Hall-Kenyon, Bullough, 

MacKay & Marshall (2013) menar även de att eftersom förskollärare brinner 

för sitt arbete är det lätt att de blir utnyttjade av makthavarna.  

 

Enligt Skolverket (2013) räknar man idag med att det är 5,3 barn per vuxen på 

förskolorna och att en normalstor barngrupp består av 16,9 barn(Ibid). I vår 

studie visade det sig däremot att det är 6,8 barn per vuxen och att en 

barngrupp består av 23,5 barn. Vilket kan vara en förklaring till varför 

förskollärarna i vår studie upplever att deras barngrupper är stora.  Vi finner i 

vår studie att stort fokus läggs på problematiken med de stora barngrupperna. 

Broberg (2012) anser att en lämplig storlek på barngrupperna är när det är 18 

barn per barngrupp när det gäller de äldre barnen och 12 barn per barngrupp 

när gäller det yngre barnen.  Skolverket (2012) menar dock på att det inte finns 

någon forskning bakom den perfekta barngruppen. Utan att man måste ta ett 

ställningstagande till varje barngrupp beroende på sammansättningen. Rohlin 

(1998) menar att det är relationerna som skapar kärnan i verksamheten. Vi 

tolkar det som att, om det blir för stora barngrupper minskar chanserna att 

förskollärarna och barnen får en bra kontakt. Det i sin tur tror vi påverkar 

kvalitén på verksamheten. Detta är något som även Rohlin (1998) beskriver. En 

annan sak som påverkar kvalitén på verksamheten är att barnen idag har långa 

dagar, barngrupperna är stora under hela dagen. Detta problem påvisar 

Kilhström (2009).  Johansson (2003) är en av de få som ser fördelarna med stora 

barngrupper då han menar på att det kan medföra att verksamheten måste 

struktureras för att fungera, vilket gynnar många barn. Asplund Carlsson, 

Pramling Samuelsson och Kärrby (2001)  lyfter en av fördelarna med att 

barngrupperna är stora. Denna fördel är att barnen lär sig att sysselsätta sig 

själva och kommunicera mer med varandra.  
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I skollagen går det att läsa:  

 

”Pedagogisk omsorg ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 

storlek”(Utbildningsförvaltningen, 2013, s. 12).  

 

Problematiken med detta citat anser vi vara tolkningsutrymmet. Citatet säger 

egentligen inte mycket. Vad är lämplig sammansättning och storlek? Vi kan 

förstå att barngrupperna ser ut som de gör idag då detta är referensramen. 

Tolkningsutrymmet är enligt oss för stort, vi efterfrågar en tydligare förklaring 

på vad en lämplig storlek på barngrupp är. Vi är medvetna om att det inte 

finns någon perfekt storlek på en barngrupp men en tydligare referensram 

vore bra. Dessutom anser vi att beslutet om antal barn i en grupp borde ligga 

hos förskollärarna som jobbar i verksamheten som har en större inblick i hur 

den faktiskt fungerar. Beslutet borde alltså inte bara ligga hos kommunen utan 

i ett samarbete med verksamheten.   

  

Läroplanen föreskriver att varje barn ska ges rätt förutsättning för att utvecklas 

både kulturellt, intellektuellt, socialt och emotionellt. För att klara detta måste 

förskollärarna besitta en viss mängd pedagogisk kunskap. En teoretisk 

kunskap som bildar förskollärarens profession (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). Skolverkets (2011) visar på forskning som säger att när 

barngruppens stolekar ökar och personaltätheten minskar blir detta ett hinder 

för att förskollärares profession ska uppnås. Detta var något som också 

framkom i vår studie, deras möjligheter att utföra det pedagogiska uppdraget 

begränsas av dagens tidsbrist och storlek på barngrupper. Kihlbom (2009) 

menar att det inte spelar någon roll hur välutbildade och engagerade 

förskollärarna är så kan ingen utföra sitt uppdrag när barngrupperna är för 

stora (Ibid). Vi upplevde en frustration bland våra intervjupersoner som 

handlade om att de ville göra mycket mer än de hade möjlighet till. De kände 

sig oförmögna att utföra sitt jobb full ut. Läroplanen (lpfö98) föreskriver att 

man ska utgå från barnens intresse. Förskollärarna i vår studie anser att det 

blir svårt i en verksamhet där förskolläraren känner att det inte finns möjlighet.  
 

Våra intervjupersoner tog även upp svårigheter så som konflikthantering 

mellan barnen och mycket praktiska saker som ska genomföras. Samt att det 

blir mycket ensamarbete för förskollärarna för att få verksamheten och 

planering att gå ihop. De intervjuade förskollärarna påpekar att den stora 

boven är just tidbristen. Alla vill mycket men det finns varken tid eller 

personal att utföra arbetet. Detta är något vi också menar påverkar hur 

professionen uppnås. Pramling, Samuelsson & Sheridan (2006) menar att 

kvalitén på verksamheten påverkas av förskollärarnas professionella grund. Vi 

menar att om man utgår från intervjupersonernas arbetssituation idag leder 

situationen till att kvalitén minskar. Detta i och med att förskollärarna inte ges 
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möjligheten att uppnå sin profession. Broberg (2012) hävdar att när 

barngrupperna blir för stora minskar kvaliteten på verksamheten vilket kan 

leda till att barnens utveckling tar skada.  

 

För att svara på en utav våra frågeställningar om förskollärarnas möjligheter 

att utföra det pedagogiska uppdraget och om det påverkas av barngrupperna 

och dess organisation så svara vi ja. Vi menar att förskolläraren påverkas av de 

rådande storlekarna på barngrupperna och tidsbristen. Precis som vi ovan 

beskriver finns det flera faktorer som påverkar kvalitet på verksamheten och 

faktorer som påverkar förskollärarnas möjligheter. 

 

I och med vår frågeställning om förskollärarnas känner sig tillfreds över 

utförandet av sitt uppdrag. Kan vi dra en slutsats att de intervjuade 

förskollärarna inte är helt nöjda med sina möjligheter att utföra det 

pedagogiska uppdraget. I och med de anledningar som vi tagit upp ovan.  

Önskemål från de intervjuade för att lyckas bättre i sitt arbete med det 

pedagogiska uppdraget är mindre barngrupper, mer personal och mer tid 

utanför barngrupp, exempelvis planeringstid i arbetslag, fortutbildning osv. 

Förskollärarna i studien hoppas att i och med den nya läroplanen att 

förskollärares yrkesstatus ökar, att lönerna höjs och att det blir ett attraktivare 

yrkesval och då även bland män. Detta är något som Harwood, Klopper, 

Osanyin & Vanderlee (2012) också funnit i sin studie, där förskollärare från 

Nigeria vill att yrket ska kunna jämnställas och ges samma status som 

exempelvis en advokat. Även om våra intervjuade både håller med i detta 

påstående och motsäger sig den utvecklingen. Diskursen om en lärares 

profession kännetecknas av mål som yrkesgruppen bör sträva efter och om 

verksamheten för möjlighet att uppnå dessa mål ges även verksamheten status 

(Alexandersson, 2004). Även om vi hoppas att detta ska bli fallet är det ändå 

något vi tvivlar på kommer att ske. Alexandersson (2004) beskriver också 

vidare hur en förskollärares profession ska ha en vetenskaplig grund. Alla 

förskollärare i vår studie har den vetenskapliga basen men upplever att de inte 

får möjlighet att utöva den som de önskar. Även detta leder till att vi inte anser 

att förskollärarna ges möjlighet att visa att de faktiskt har en 

yrkesprofessionalitet.  

 

 

En annan problematik vi funnit intressant under vår studie och vår inläsning 

av litteraturen är en tvetydlighet hos politikerna. I och med den förändrade 

läroplanen där politikerna valt att trycka på det ökade ansvaret för 

förskolläraren menar vi att det betyder att man vill visa hur viktig förskolan är 

för barnens fortsatta skolgång. Men samtidigt är man inte villig att lägga in 

mer resurser i förskolan för att de ska ges möjlighet att utföra det som 

läroplanen föreskriver. En del av att uppnå profession är att andra utanför 

verksamheten känner tillit till den utövande gruppen (Alexandersson, 2004). 

Men om inte politikerna som är med och bestämmer i vårt samhälle har den 
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insikten och tilliten blir det svårt för förskolläraren ska nå professionell status. 

Detta blir enligt vår mening en dubbelmoral från politikernas sida 

 

Vi önskar att politikerna fick ta del av det uttalande en av förskollärarna gjorde 

under en intervju:  

 

”Någonstans måste någon betala för det skadade eller ofärdiga, och det är samhället!” 

 

Detta tolkar vi som att förskolläraren menar, att eftersom 

förskoleverksamheten inte har möjlighet att tillgodose alla barns behov 

kommer barnen inte att utvecklas, vilket är något som även Broberg (2012) 

anser. Utvecklats så som de faktiskt hade kunnat göra om rätt möjligheter hade 

givits. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) uppnår man kvalitet i 

verksamheten först när man tar hänsyn till barnets önskningar, intressen, 

lärande samt till förskolans uppdrag. I vår studie finner vi att detta inte är 

möjligt ute i de verksamheter där de intervjuade förskollärarna jobbar vilket 

oroar oss. Även Watts (2009) beskriver denna problematik när han menar på 

att de stora barngrupperna och den minskande personaltätheten utgör ett stort 

hinder. Ett hinder för att förskolläraren ska ha en möjlighet att uppnå 

profession i sitt yrke och därmed skapa kvalitet i verksamheterna ute på 

förskolorna. 

 

Ytterligare en problematik som förskollärarna tar upp i vår studie är att de 

upplever att det är svårt att läsa läroplanen och flera har utformat olika sätt för 

att hantera den. Det vi kan se i läroplanen är att det finns beskrivet vad det är 

förskolläraren ska göra men det finns inga riktlinjer som hur målen ska nås. 

Något som hade behövts för att stärka och hjälpa förskollärarna i deras 

planering och strukturering av verksamheten. Tyngdpunkten ligger alltså på 

varför i läroplanen medan metod och arbetsätt lämnas öppen för fri tolkning, 

för de professionella inom yrket. Problematiken gäller alla inom yrket såväl de 

nyutbildade samt de som verkat länge inom yrket. Även här ser vi en 

problematik både för de nyutbildade och de som jobbat inom yrket länge. Då 

det kan vara svårt och utforma ett arbestsätt som fungerar i en stor barngrupp 

under den korta planeringstiden som ges. 

 

Den lösning vi ser på problemet är att det ges mer tid. Tid för förskolläraren att 

vara med barn och tid för att planera sin tid med barnen. Vi eftersöker lokaler 

som passar dagens efterfrågan på förskoleplats. Då vi anser att förskolorna i 

dag tar emot fler barn än lokalerna är byggd för. I dagens lokaler går det fler 

barn än det är tänkt att de ska rymma och detta tror vi skapar upplevelsen av 

stora barngrupper. Men framför allt vill vi att detta arbete ska ha skapat en 

förståelse för förskollärarnas arbetssituation. Förskollärarna behöver mer tid 

med barnen och en avlastning av alla praktiska uppgifter runt om kring dem. 

 



  

 

 

38 

 

Vi har uppfattat att många av problemen går att lösa med mer pengar. Enligt 

oss måste vissa saker få kosta pengar, vissa saker går inte att kompromissa om. 

 

En av dessa saker är våra barn.  

 

 

Tips på vidare forskning 

I och med vår studie har vi insett att det behövs mer forskning inom just detta 

område. Flera funderingar och vidare frågor har väckts inom oss under 

studiens gång. Bland annat hur pedagogers arbete påverkas när 

barngrupperna ser ut om de gör? Vad händer med våra barn när de vistas i de 

stora barngrupperna? Om vi tänker längre fram, på vilket sätt påverkas barnen 

utvecklingsmässigt när pedagogerna inte hinner planera och utföra det 

pedagogiska uppdraget fullt ut? Vem kommer i slutändan få betala för att 

verksamheten inte fungerar?  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej!  

Vi är två studenter vid förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet. Vi är nu 

inne på vår sista termin och har då även kommit igång med vårt skrivande av 

examensarbetet i ämnet pedagogik. Vi har valt att inrikta oss på förskollärarens 

pedagogiska uppdrag. Vårt syfte är att ta reda på pedagogers uppfattning om 

deras möjlighet att utföra sitt pedagogiska uppdrag i och med att förskolans 

pedagogiska uppdrag har stärkts och förskollärarens ansvar har tydliggjorts i 

läroplanen.  Ges förskollärarna på förskolorna rätt förutsättningar för att kunna 

ta det pedagogiska ansvaret som läroplanen kräver?   

Vi har fördjupat oss inom forskning och litteratur inom det valda området men 

vi vill nu ta reda på vad just Du upplever i din vardag i arbetet som 

förskollärare.  Vi anser att en intervju vore det bästa sättet att för oss att få ta del 

av dina kunskaper, erfarenheter och utbildning inom området, då de skulle vara 

värdefulla för oss i vår studie. Vi beräknar att intervju tar ca 30 minuter.  

Vår förhoppning är att ett givande samtal mellan oss kommer att uppstå. Vi 

kommer självklart ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

vilket betyder att du deltar anonymt samt att deltagandet är helt frivilligt och att 

du när som helst kan avbryta intervjun och därmed även ditt deltagande. 

Resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Vi skulle bli glad om just Du ville vara med i vår studie.  

Har du några funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta oss.  

Hoppas vi får tillfälle att träffas!  

Med vänliga hälsningar  

Frida Boström  Frbo1003@miun.se  

My Persson Mype1001@miun.se  
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BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

 

 Vad innebär det att vara förskollärare för dig?  

 Kan du beskriva vad det pedagogiska uppdraget innebär för dig?  

 Vilka möjligheter ges du för att kunna utföra ditt pedagogiska 

uppdrag? 
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Bilaga 3: Inledande dikt 

 

                                             ”Kom mitt barn ta mig i hand 

Jag ska visa dig runt i vårt land 

Jag ska lära dig djurens namn 

Och du ska få berätta allt du kan 

Jag ska lära sig vad som är rätt och fel 

Och tillsammans ska vi leka med dockteaterspel 

 

Jag ska lära sig balansera på lina 

Och lära dig knyta skorna dina 

Jag ska lära dig snickra och sy 

Och visa dig hur du fäller upp ett paraply 

Många sagor ska vi läsa 

Och du ska lära dig var du har din näsa 

 

Jag ska lära sig sånger 

Som vi ska sjunga många gånger 

Ut i skogens ka vi gå 

Då ska du veta varför man har stövlar på 

Jag ska lära sig om väder och vind 

Och när du är ledsen torkar jag tåren ifrån 

Din kind 

 

I din fantasi ska du få rita 

Och jag ska lära dig alla färgerna på en krita 

Med många färger ska vi rita och måla 

Och vi ska leka, springa, hoppa och åla 

Jag ska lära dig din kropps alla delar 

Och visa dig hur man på instrument spelar 

Du ska få träna motoriken i din kropp 

Och jag måste veta, när du växer så välter du lätt en kopp 

Vi ska tala med varandra mycket så att du lär 

dig tala rent 

så du inte senare i livet får det svårt, då 

kan de va´för sent 

alla former ska du få känna på 

och formernas namn ska du få veta när vi i 

skogengår. 

 

Jag ska lära dig vara öppen och hänsynsfull 

Och att du ska vara rädd om dina vänner 

När vi leker kull 

När du är glad, ledsen eller i eld och lågor 
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Ska jag försöka svara på alla dina frågor 

Jag ska tala till dig 

Så att du har lätt att förstå mig 

 

När du skriker på mig och är ledsen och arg 

Kan det hända att jag tar fram sagan om 

Rödluvans varg 

Vi ska krypa in i en vrå 

Och jag hoppas vi blir vänner då 

Vi skall skratta genom livet och ibland ska vi gråta 

Men vi får inte glömma att vi ska förlåta 

 

Som vuxen borde jag veta 

Att jag ska hjälpa barnet att leta 

Leta efter orden på saker och ting 

Som vi vuxna tycker, 

Det där är ingenting 

 

För dig mitt barn är det viktigaste att lära 

Känna din värld 

Därför är det min plikt att göra dig lärd 

Och det gör jag med glädje.” 

Carina Danielsson 

 

 


