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Abstrakt 

Författarens namn: Caroline Karlsson  

 

Titel: Ansvar som redskap för ökad måluppfyllelse- En undersökning av förskollärares 

uppfattning om ett ökat ansvar att leda det pedagogiska kvalitetsarbetet i förskolan   

 

Engelsk titel: Responsibility as a tool for increased goal achievement- An investigation of 

preschoolers' perception of increased responsibility to lead educational quality work in preschool. 

 

Nyckelord: förskola, förskollärare, ansvar, 

 

Antal sidor: 43 

The purpose of this research is to examine how preschool teachers perceive an increased 

responsibility to lead educational quality work in preschool.  The theory of knowledge is 

structural institutional theory. This is a qualitative survey where the empirical basis is interviews. 

The theoretical knowledge of the study is inspired by the phenomenografi. The results of the 

study show that the preschool teacher is well aware of what the assignment means concerning 

increased responsibility based on curriculum and guidance documents but that the vocational role 

has not changed significantly. It is unclear how to lead another adult towards set goals. There is 

a willingness to lead, but it is stated that it is important that every person should do what he or 

she is best for regardless of education and assignments. Therefore, the assignments in the work 

team are different but the tasks are the same. It sets the responsibility to lead to the collegial 

cooperation a side and the aim of achieving an equal preschool is at risk to be lost. There is also 

a risk that the strength of being a team of different education and the ability to complement each 

other falls aside.  
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Förord 

Jag har arbetat i förskolan sedan 1989, först som barnskötare och sedan som förskollärare. 

Antalet år visar på en lång erfarenhet men för att kvalitén på erfarenheten ska vara god anser 

jag att det har varit viktigt att hålla mig a´jour med ny pedagogisk forskning. Det har även 

inneburit att som pedagog följa samhällets utveckling för att kunna bidra till en likvärdig 

förskola med hög kvalitet. Jag fick mitt examensbevis som förskollärare januari 2009 och olika 

högskolekurser har sedan kantat min väg. För några år sedan mötte jag Susanne Thulin, som 

arbetar som universitetslektor i pedagogik på Högskolan i Kristianstad. Jag känner stor 

tacksamhet över vårt möte eftersom jag där fick motivation till att fortsätta utbilda mig. Jag har 

nu haft förmånen att läsa en magisterutbildning i pedagogik på Linnéuniversitetet i Växjö, vilket 

har gett mig ny kunskap och nya insikter. Det har också lett till att jag fått lov att fortsätta arbeta 

med utbildning, nu med de blivande förskollärarna. Jag vill tacka de informanter som deltagit i 

min studie och som tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Jag vill också 

tacka min handledare Stefan Sellbjer som har kommit med värdefulla synpunkter och kommit 

med förslag på litteratur. Han har även ställt utmanade frågor som har gjort att jag har kunnat 

rikta blicken mot det som har varit av vikt i mitt skrivande. Sist men inte minst vill jag tacka 

min familj som alltid tror på mig! 
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 INLEDNING 
Förskolan har fått ett förstärkt pedagogiskt uppdrag och med hänsyn till det, har en reglering av 

förskollärarens ansvar skett. Genom att ge förskollärarna som yrkesgrupp ett ökat ansvar att 

leda det pedagogiska kvalitetsarbetet i arbetslaget ansåg regeringen att läroplanens mål och 

intentioner i förskolan skulle nås. Mitt personliga intresse ligger till grund för den här 

undersökningen då jag har arbetat inom förskolan i många år och undrar om 

ansvarsfördelningen är det redskap som behövs för att skapa en likvärdig förskola med hög 

kvalitet? 

Förskolan är sedan 1998 en del av skolväsendet och bildar en egen skolform inom 

utbildningssystemet med ett eget pedagogiskt uppdrag utifrån fostran och lärande. 1998 fick 

förskolan även en egen läroplan (Skolverket, 2016). Den svenska förskolans läroplan är enligt 

Brodin & Renblad (2014) unik i sin roll att uppmuntra lärande, lek, utbildning, omsorg och 

ämne. Enligt Skollagen (2010:800) har alla barn som går i förskola i Sverige rätt till en likvärdig 

verksamhet med hög kvalitet. Förskolan omfattar alla barn mellan 1 till 5 år och 94.5% av alla 

femåringar och 87.3% av alla tvååringar går i förskolan i Sverige (Brodin & Renblad, 2014).   

 BAKGRUND  
I förskolan arbetar de anställda i arbetslag som består av förskollärare och barnskötare samt 

annan personal som arbetar med barns omsorg, utveckling och lärande (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015). Arbetslaget är enligt Sheridan (2011) en samarbetsform, där alla ska vara 

delaktiga i att utforma en pedagogisk verksamhet oavsett yrkesgrupp. I förskolan ska barn 

kunna skapa förståelse för sig själva och olika omvärldsfenomen. Förskolläraren har ansvaret 

att forma en lärandemiljö där detta kan ske. En förskola med hög kvalitet nås, enligt Sheridan, 

Sandberg & Williams (2015), om det i arbetslaget finns en pedagogisk samsyn och pedagogiska 

diskussioner kring läroplanens intentioner. Arbetslaget kan bestå av kollegor med olika 

formella kompetenser en kollegialitet vilket Svensson (2011) menar står för ömsesidighet och 

sammanhållning. Samarbetet bör enligt författaren ske via kollegial beslutsmetod där alla får 

säga sin mening. 2011 infördes kravet på lärarlegitimation för lärare och förskollärare. Detta 

vara också ett beslut som syftade på att öka kvaliteten i svensk skola och förskola. Men även 

att höja statusen på yrket. I legitimationen ska det framgå vad en lärare och förskollärare är 

behörig att undervisa i (Skolverket, 2010). 
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I förskolan ska barnen få möjlighet att möta personal som har kompetens och kunskap att se 

deras potential. Personalen ska ha ett förhållningssätt som gör att barnen känner sig dugliga och 

aktiva i sitt eget lärande. Av de över 100 000 pedagoger som arbetar i svensk förskola har idag 

43 % förskollärarexamen. I Sheridans (2011) forskning har hon bland annat tittat på vilka 

kompetenser som krävs av en förskollärare. Hon har kommit fram till att kompetenser så som 

ämnesdidaktik, relationellt perspektiv, etiska riktlinjer, omsorgsperspektiv, moraliska 

dimensioner och professionellt ansvar utgör centrala aspekter av förskollärarprofessionen.  

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft där ansvarsuppdraget för förskollärare som arbetar 

i förskolan förtydligades (Skollagen 2010:800). Förskollärarna som yrkesgrupp tilldelades i 

samband med den nya skollagen ett tydligt krav på ett särskilt ansvar för arbetslagets 

gemensamma kvalitetsarbete. Nyckelord som leda, ansvara, innehåll och målinriktat blev enligt 

Sheridan (2011) tydliga. Förskollärarens ansvar för barns lärande och utveckling skrevs in som 

riktlinjer i läroplanen (Skolverket, 2016). En ökad kvalitet och en likvärdig förskola var syftet 

med den nya ansvarsfördelningen. ”Tanken bakom denna ansvarsfördelning är att de som är 

bäst utbildade också är de som ska ansvara för att barns välbefinnande, lärande, utveckling och 

kreativitet främjas på ett lekfullt, stödjande och utmanande sätt och att det sker i en förskola 

med god kvalitet” (Sheridan Sandberg & Williams 20015 s. 29). Sheridan (2011) sammanfattar 

riktlinjerna och syftet i läroplanen och uttrycker att förskolläraren ska ha ett särskilt ansvar i 

”att leda de målstyrda processerna, att ansvara för det pedagogiska innehållet och att det 

målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande” (Sheridan, 2011 s. 6). Detta 

ansvar låg tidigare fördelat på alla i arbetslaget. 

I sin forskning pekar Sheridan (2015) på att ett ansvar för omsorg, fostran och lärande samt 

olika målområden ska bilda en helhet. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) står det även 

framskrivet att förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande 

dokumenteras, följs upp och analyseras för att skapa goda villkor för lärande och utveckling. 

Inom utbildningsväsendet definieras begreppet kvalitet ”hur väl verksamheten: uppfyller 

nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer, uppfyller andra uppsatta mål, krav och 

riktlinjer, förenliga med de nationella målen samt kännetecknas av en strävan till förnyelse och 

ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar” (Skolverket, 2014). 

Uppföljning, utvärdering och utveckling är ett nytt avsnitt i förskolans läroplan (Skolverket, 

2016). Syftet med avsnittet är enligt Utbildningsdepartementet (2010) att kvalitén i förskolans 
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verksamhet ska dokumenteras för att kunna utvärderas. Det är förskolläraren som ansvarar för 

att verksamheten dokumenteras och utvärderas samt ansvarar för att involvera både barn och 

föräldrar i dessa. Utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och detta ska även synas i utvärderingsarbetet. Värderingar och intentioner i 

utvärderingsmetoderna ska stämma överens med läroplanen i förskolan och utgå från ett 

barnperspektiv. För att uppföljning, utvärdering och utveckling ska kunna ske så ska 

verksamheten dokumenteras och ”varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följas upp och analyseras för att utvärdera hur förskolan tillgodoser 

barnens möjligheter att utvecklas och lära” (Skolverket 2015 s. 5). Det systematiska 

kvalitetsarbetet, vars syfte är att identifiera givna omständigheter och synsätt i förskolan som 

behövs för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas och lära, finns nu med i skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Skolinspektionen har mellan 2015-2017 fått i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska ett 

antal förskolor för att leta efter utvecklingsområden. I det resultat, som hittills publicerats, 

framgår det att det är otydligt bland arbetslag och förskolechefer vad förskollärarens ansvar för 

det pedagogiska kvalitetsarbetet innebär och hur det tar sig uttryck. Förskollärare som deltagit 

i kvalitetsgranskningen menar att de sällan eller aldrig har pratat om vad det innebär i praktiken 

och att det är upp till varje arbetslag att själv lösa det. Förskolechefer som har deltagit i samma 

kvalitetsgranskning ger uttryck för, enligt Skolverkets kvalitetsgranskning (2016), att det är ett 

utvecklingsarbete som inte ännu har påbörjats.  

Resultaten visar att barnen i stort ges förutsättningar att utvecklas och lära men det 

sker sällan genom medveten undervisning, det vill säga målstyrda processer, som 

syftar till utveckling och lärande. Det är därmed inte säkerställt att barnens 

utveckling och lärande sker i riktning mot de mål som förskolan ska sträva efter. 

Med en medveten undervisning kan barnen erbjudas större möjligheter att utvecklas 

optimalt. Förskolecheferna ser inte till att det finns förutsättningar för förskollärarna 

att ta ansvar för undervisningen utifrån läroplanens riktlinjer. Det beror främst på 

att det saknas en tydlighet i hur förskollärares ansvar ska konkretiseras i förskolan. 

Undervisning som begrepp har heller inte definierats i förskolan.                                                             

                                                                                      (Skolinspektionen, 2016 s.4) 
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Den 25 april 2017 publicerades det på Regeringskansliets hemsida att Regeringen har gett 

Skolverket i uppdrag att förtydliga och uppdatera förskolans läroplan. Den pedagogiska 

kvaliteten skiljer sig mellan förskolorna i Sverige vilket kan leda till bristande likvärdighet. 

Skolverket ska bland annat titta på måluppfyllelse och resultatet ska redovisas senast den 23 

mars 2018 (Regeringskansliet, 2017). 

 SYFTE 
Detta är en studie av hur fem förskollärare uppfattar det ökade ansvaret att leda det pedagogiska 

kvalitetsarbetet i arbetslaget i förskolan. Syftet med studien är att nå kunskap som kan bidra till 

ökad förståelse av förskollärarens ansvarsförhållanden i arbetslaget samt till läroplanens och 

skollagens mål och intentioner. 

3.1 Frågeställningar 
• Hur uppfattar förskolläraren sitt ansvar för kvalitetsarbetet i förskolan? 

• Hur uppfattar förskolläraren sitt ansvar för att leda kvalitetsarbetet i det dagliga 

arbetet i förskolan? 

3.2 Avgränsningar 
Fokus i studien är på förskollärares uppfattningar om deras, i läroplan och skollag, framskrivna 

ansvar för det pedagogiska kvalitetsarbetet och därmed inte på det ansvar som vilar på 

arbetslaget som helhet eller på förskolechefens ansvar. Studiens fokus kommer att ligga på hur 

de uppfattar ansvaret och inte ledarskapet i sig. 

3.3 Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande. I kapitel fyra presenteras undersökningens teoretiska 

utgångspunkt. Kapitel fem innehåller litteraturgenomgång. Därefter följer undersökningens 

metodavsnitt i kapitel sex. I kapitel sju presenteras undersökningens resultat och i kapitel åtta 

kommer undersökningens diskussionskapitel. Avslutningsvis, i kapitel nio kommer en kort 

sammanfattning av vad som framkommit i undersökningen. 

 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är strukturalistiskt orienterad institutionsteori 

(Berg 2007). Berg menar att teorins principiella beståndsdelar så som, historiska värdebaser, 

stat, samhälle, institution, organisation, profession och kultur går att applicera på andra 
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institutioner mer än skolan. Institutionen sätter de yttre gränserna för vardagsarbete i 

organisation. 

En institution är uppbyggd på intressegruppsbaserade värdebaser. Dessa är 

samhälleligt sanktionerade och därmed allmänt accepterade som mål- och/eller 

regelsystem för den operativa verksamheten (Berg, 2007). 

Här nedan följer en beskrivning av tre begrepp som jag har tolkat vara bärande i Bergs 

framskrivning av teorin.  

Inom den strukturalistiskt orienterade institutionsteorin är frirummet ett centralt begrepp (Berg, 

2007). Frirummets yttre gränser uppmärksammar förskolan som institution och dess inre 

gränser uppmärksammar förskolor som organisationer. Innehållet i de yttre gränserna är lagar 

och styrdokument som styr förskolan. Innehållet i de inre gränserna i frirummet är kulturer som 

har kommit från organisationens historiska och nutida grund av värdebaser. Vardagsarbetet som 

sker i frirummet sker medvetet och omedvetet mot de yttre och inre gränserna. 

Innehållet i och formen för förskolors vardagsarbete har en stor spännvidd. Spännvidden bottnar 

enligt Berg (2007) i att skola, och så som jag tolkar det även förskola, har ett flertal uppdrag att 

utföra som saknar inbördes prioritering. Förskolan är skapad av staten för att bedriva 

verksamhet i samhället och i strukturen finns varierande grad av frirum. De som är aktörer i 

frirummet ges möjlighet att tolka den yttre gränsernas innehåll. Dessa gränser är enligt Berg 

(2007) oklara och mångtydiga vilket gör att vardagsarbete i frirummet kan ske på olika sätt utan 

att bryta mot institutionens givna mål, regler, ramar och krav på resultat. Så som jag förstår 

Berg behöver struktur- och aktörsaspekter föras samman för att få en helhetssyn på förskolan 

och förskolor. Strukturen inom förskolan är sammankopplade med de aktörer som verkar där i, 

aktörerna i den här studien är förskollärare. 

Berg (2007) menar att det finns två idealtyper av skolorganisationer inom institutionen. Uni- 

och multiprofessionella organisationer. En uniprofessionell organisation kännetecknas av att 

de yrkesgrupper som ingår i en organisation utför sina yrkesuppgifter genom självständiga 

handlingar och strikt arbetsfördelning med utgångspunkt från ett osynligt kontrakt. En 

multiprofessionell organisation däremot bygger på att ett antal yrkesgrupper inom samma 

organisation inte bara bibehåller och utvecklar sin specialistkunskap utan även känner ansvar 

för organisationens vardagsarbete och institutionens premisser. Multiprofessionalismens 
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kunskapsbas bygger på kombinerade fackkunskaper samt organisationell och institutionell 

omvärldskunskap. Så som jag förstår Berg (2007) kan förskolor likställas med 

multiprofessionella organisationer.  

I multiprofessionella organisationer utgör det pedagogiska samtalet ett medel för 

utvecklingsprocessen. Det pedagogiska samtalet är ett argumenterande samtal som Wallin i 

Berg (2007) framställer, som ett samtal där utbyte av beskrivningar och erfarenheter sker, men 

även eftertanke och analys, vilket leder till ny kunskap. I det pedagogiska samtalet 

problematiseras de institutionella ramarna och det organisatoriska vardagsarbetet. Processen att 

reflektera över egna och andras sociala handlingar sker hela tiden utifrån egna premisser samt 

en institutionell och samhällsstrukturell omvärld. Målet med det pedagogiska samtalet är att 

finna det outnyttjade frirummet där både kultur och institutionella värdebaser kan förstås på en 

annan nivå än den som är konkret och vardaglig (Berg, 2007). Denna undersökning utgår från 

att det pedagogiska samtalet sker i förskolan och att det ökade ansvaret att leda det pedagogiska 

kvalitetsarbetet i arbetslaget argumenteras både utifrån det organisatoriska vardagsarbetet och 

det institutionella uppdragen. Berg menar att en strukturalistiskt orienterad institutionsteori 

vilar på olika grupper med olika intresse av makt både i institutionen och organisationen. Detta 

kan leda till samspel men också till konflikt. 
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 LITTERATURGENOMGÅNG 
Här följer en litteraturgenomgång som både beskriver begrepp och tidigare forskning samt 
filosofiska tankar. 

5.1 Ansvar 
Förskollärarna har fått ett ökat ansvar att leda arbetslaget i förskolans utvecklingsarbete.  

Begreppet ansvar behöver sättas in i ett sammanhang för att förstås och får utifrån detta olika 

betydelser.  

Enligt Nationalencyklopedin är begreppet ansvar indelat i tre kategorier, moralfilosofiskt, 

juridiskt och statsvetenskapligt (Nationalencyklopedin, 2017). Grafström, Götheberg & Widell 

(2010) diskuterar ansvar utifrån dessa tre kategorier. De menar att fri vilja är förutsättningen 

för moraliskt ansvar vid en handling. Inom juridiken är graden som en människa kan hållas 

ansvarig för sin handling det som definierar ansvar. Ansvar kan upplevas både betungande och 

ärofyllt och kan komma med en roll eller en position. Det kan förstås som både framåtriktat och 

bakåtriktat. Framåtriktat då ansvaret är för något som förväntas ske och bakåtriktat för något 

som har skett eller inte har skett (Grafström, Götheberg & Widell, 2010). Ansvar förstås i 

relation till andra människor och kan följas av en ansvarsskyldighet att förklara och redovisa 

ett visst skeende. Enligt författarna skapar ansvar struktur och är på så vis en 

organisationsmekanism i samhället. Ansvarsfördelning kan följas av fördelar, status, anseende 

och makt. Grafström, Götheberg & Widell (2010) uttrycker att ansvar tycks vara 

sammankopplat med framsteg. Det kan även vara en lösning på problem och utlova förändring 

och förbättring, ordning och kontroll. 

Enligt Göhl-Muigai (2004) skapas det en mental beredskap i vetskapen av att ha ansvar för 

något. Det innebär att stå till svar eller ha en skyldighet att avlägga någon sorts räkenskap vilket 

i sin tur påverkar det egna handlandet. Mer eller mindre frivilligt kan skyldigheten innebära att 

stå till svars för någon annans handling. Ansvar förväntas på något sätt redovisas så att 

handlingar kan bedömas utifrån rådande bestämmelser. En inre dimension av ansvar kan liknas 

vid känslan av plikt. Plikt att ta ansvar över nuet men även framtiden så att verksamheten 

fungerar. Aristoteles (384 f. Kr.– 322 f. Kr.) menade enligt Göhl-Muigai (2004) att moraliskt 

ansvar måste komma av en frivillig handling. Det betyder att det ska finnas kunskap om 

handlingens konsekvenser så att det går att väga dessa emot varandra. Han skiljer dock på 

handlingar av okunskap och i okunskap. Handlingar som skett av okunskap kan ingen anses 

ansvarig för. Enligt Kant (1724-1804) formas ansvaret av yttre, juridiska lagar och inre, etiska 
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lagar (Göhl-Muigai, 2004). Han menar att det är de inre lagarna som avgör hur en människa 

handlar. För att kunna ta ansvar utifrån moraliska handlingar menar Dewey (1859-1952)  att 

utgångspunkten måste vara i den specifika situation och den konkreta verklighet som är aktuell. 

Göhl-Muigai (2004) tar upp Sartre (1905 – 1980) tankar om ansvar. Han menar att människan 

har alltid en möjlighet att välja hur hon ska handla vilket ska ge en frihet. Det kan ibland 

upplevas som tvärt om och då väljer människan att förneka sin möjlighet att välja fritt för att på 

så vis undgå ansvar (Göhl-Muigai, 2004).  

En diskursiv förändring skedde enligt Eriksson (2015) angående ansvaret för den pedagogiska 

verksamheten från arbetslaget till förskolläraren som därmed kan beskrivas som att 

förskolläraren nu har ett enskilt ansvar. Hon har tittat på förskolläraruppdraget under fyra 

tidsperioder och sett att ”Förskollärarens ansvar kan i mycket grova drag beskrivas i termer av 

en förändring från ett av yrkeskåren självpåtaget till att av staten pålagt och delvis legitimerat 

ansvar” (Eriksson, 2015 s. 25).  I hennes studie kring förskollärarens ansvar är 

utgångspunkterna av analysen skyldigheter och rättigheter samt ansvar för sig själv och ansvar 

för andra. 

Förskolläraren har som enskild ansvar för både sina handlingar och avsaknad av handling enligt 

Eriksson (2015). Ansvaret kan bestå av både inre och yttre kontroll utifrån moraliska och etiska 

ställningstagande. De yttre ansvaret styrs av lagar och förordningar. Genom tiden har ansvaret 

kopplats till att ge verksamheten ökad kvalitet. Redan på 1930-talet skulle förskolläraren ta ett 

övergripande ansvar för förskolans verksamhet. I slutet på 1990-talet så kom 

professionsbaserad kunskap och krav på pedagogisk kvalitet att efterfrågas än mer för att i 

förlängningen nå förbättrade resultat i skolan. Begrepp som beskriver förskollärarens ansvar 

skrivs enligt Eriksson (2015) fram så som att varje/alla barn får, ges, upplever, ställs inför, får 

stöd och stimulans, utmanas och erbjuds. Dessa begrepp kan ses utifrån kunskap om både teori 

och kontextbundna vardagssituationer. Staten har satt upp mål för verksamhetens diskursiva 

och sociala praktik. 

Eriksson (2015) ser en risk i att förskollärarens ansvar kan relateras till plikt snarare än till den 

frihet som den kunskap en professionsutbildning ger.  Författaren ställer sig även frågande till 

hur plikt, makt och befogenhet beskrivs i ansvarsstrukturen i läroplanen. Lärarprofessionalism 

innefattar enligt Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) två logiker som utgår från professionellt 

ansvar och redovisningsskyldighet. Det professionella ansvaret i läraryrket tar moraliska 
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dimensioner. Den västerländska demokratin har stark påverkan på det professionella ansvaret 

och även omdömet. Det professionella ansvarets logik bygger enligt författarna på att lärare ska 

använda ”sin kunskap och sina färdigheter som medel i ett seriöst och optimalt engagemang för 

enskilda individer och samhälle” (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015 s. 175).  

I en australiensisk undersökning gjord av Goodfellow(2003) framgår det att det saknas ett 

erkännande av lärare som arbetar med de yngre barnen som profession. Praktisk kunskap blir 

synlig menar Goodfellow (2003) genom professionellt omdöme, genomtänkta handlingar och 

praktiska beslut, vilket inkluderar intention och förmågan att lära i samverkan med sin 

omgivning. Med intention menas förmågan att genomskåda, läsa mellan raderna och upptäcka 

bakomliggande interaktion mellan sociala och psykologiska miljöer. 

I Johanssons (1998) akademiska avhandling Om ansvar har ansvarsbegreppet studerats utifrån 

föreställningar och dess betydelser för en organisation. Begreppet ansvar är enligt Johansson 

(1998) ett centralt begrepp i organisatoriska sammanhang och innebörden är ofta för givet 

tagen. Hon tar i sin avhandling upp begreppet utifrån olika ingångar. Bland annat förknippas 

ansvar med makt och heder men även som ansvar i samband med arbetsfördelning. Ansvar lyfts 

även mot moraliska principer utifrån att ansvar är en viktig sak i ledarskap och det ska inte 

finnas något gap mellan praktisk handling och moraliska principer. Ännu ett sätt att se på 

begreppet ansvar, är ansvaret att lyfta upp och diskutera en situation för att lösa problem 

(Johansson, 1998).  

5.2 Institutionen och organisationen  
Dewey anses vara en av pedagogikens viktigaste filosofer utifrån sitt reflekterande runt 

demokrati (Hartman, Lundgren & Hartman 2005). Han har betytt mycket även för skolor och 

förskolor i Sverige. Enligt honom är institutionen ett medel i demokratin för att nå mål som rör 

mänskliga relationer och personlighetens utveckling.  Demokratin är kärnan i en social och 

individuell livsföring.  De demokratiska styrelseformer som finns i institutioner är medel som 

behövs för att förverkliga demokratin. Med det menar Dewey att ”ingen enskild människa och 

ingen begränsad grupp människor är tillräckligt klok eller god för att styra andra utan deras 

samtycke; den positiva innebörden i denna sats är den att alla som berörs av de sociala 

institutionerna bör kunna medverka till att skapa och leda dem” (Hartman, Lundgren & 

Hartman 2005 s.154). Alla som arbetar i en organisation behöver känna att deras aktiva 

medverkan behövs annars kan följden bli ett ointresse och ovilja att göra mer än vad som 
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förväntas och att ansvarskänslan omedvetet mattas av.  Dewey menar enligt Hartman, Lundgren 

& Hartman (2005) att personligt ansvar kommer med känslan av att ha inflytande. Det är av 

stor betydelse att goda lärares samlade erfarenheter tas tillvara och ges ett organisatoriskt 

inflytande på den allmänna skolpolitiken. Enligt Svensson (2011) vilar ansvaret för ett 

samhällsuppdrag på den professionella och kollegiala organisationen.  

En institution består av formella regler och informella regleringar enligt North (1990). De 

informella regleringarna är normer och självuppförda beteendekoder. För att institutionens mål 

ska nås gör individerna val utifrån egen moral, belöning eller statligt tvång. Författaren menar 

att institutionen är spelets regler och organisationen dess spelare. Enligt Berg (2007) är 

organisationen ett instrument som ska arbeta mot uttalade mål som kommer från 

organisationens huvudman. Det finns regelsystem i kommunikationen mellan huvudman och 

de som ska verkställa besluten vilket enligt Berg (2007) ska vara en garanti för att arbetet sker 

i enlighet med huvudmans avsikter. 

Multiprofessionella organisationer bygger enligt Berg (2007) på att olika yrkesgrupper 

integrerar med varandra. Samtliga yrkesgrupper fullgör sina arbetsuppgifter i organisationen 

och har ett gemensamt förhållningssätt till uppdraget. Gemensam kunskap om vardagsarbetet 

och specialistkunskap inom sin egen yrkesroll utgör multiprofessionen. Detta kan förstås som 

att skolledare och chefer som har verksamhetsansvar inte nödvändighetsvis själva verkställer 

att arbetet sker mot målen utan har ansvar att engagera övriga yrkesgrupper. Detta sätt att 

organisera en verksamhet menar Berg (2007) kräver att alla de olika yrkesgrupperna äger en 

omvärldskunskap som både innefattar deras egna specialistkunskaper men även en kunskapsbas 

i organisationens vardagsarbete.  

5.3 Professionen 
I början av 1900-talet utbildades barnträdgårdslärarinnor i privata förskoleseminarier för att 

arbeta i den tidens barnomsorg kallad barnträdgård (Engdahl & Ärlemalm, 2015). Först i början 

av 1950 byttes yrkestiteln ut till förskollärare. Skolöverstyrelsen som var ett statligt verk drev 

från år 1962 förskollärarutbildningen. 1977 blev förskollärarutbildningen en två och ett halvt 

års högskole- eller universitetsutbildning. Från 2001 till 2011 utbildades alla lärarkategorier i 

ett gemensamt lärarprogram. Efter 2011 är utbildningen ett självständigt förskollärarprogram 

som stäcker sig över tre och ett halvt år. Engdahl & Ärlemalm, (2015) har som åsikt att 

förskolläraryrket är likt andra lärarprofessioner bärare av ett viktigt samhällsuppdrag som 
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bygger på tillit och krav på ett stort yrkesansvar för utbildning och fostran av kommande 

generationer  

Enligt Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) visar forskning på att kvaliteten i förskolan avgörs 

utifrån kompetens, förhållningssätt och engagemang hos förskolläraren vilket i sin tur påverkar 

barnens utveckling och lärande. Yrket innebär att vara med, nära och tillsammans med 

människor och det kräver en balans mellan att vara professionell, personlig samt privat. Trots 

den långa tradition och de höga krav som ställts på förskollärare genom tiderna så har dagens 

samhällssituation gjort att det finns många frågetecken om vad som krävs av förskollärare i 

dag.   

Goodfellow (2003) har studerat lärarprofessionen som arbetar med barn i de yngre åldrarna i 

Australien och valt att titta på personerna bakom. Personerna i lärarprofessionen behöver enligt 

författaren en bred kunskap om hur i praktiken yrket ska utföras samt kunskap om läroplanens 

innehåll, barns utveckling och vilka faktorer som påverkar denna. Det behövs även en 

medvetenhet i hur barn lär och vilken kunskapssyn som råder. Endast en tredjedel av en 

profession är synlig menar Goodfellow (2003) när det gäller personer som arbetar med barn i 

de yngre åldrarna. En profession är enlig Goodfellow (2003) inte fast och isolerad från sin 

omgivning. Den påverkas av tid och plats samt ger och får influenser från miljön den befinner 

sig i. Individuella kvalitéer och erfarenheter har enligt författaren en stor betydelse för 

professionens utförande. I en profession som arbetar med de yngsta barnen behöver förutom 

utbildning eller berövad erfarenhet denna osynliga dimension av yrkesrollen lyftas i de 

pedagogiska samtalen. För att nå kvalitet så menar Goodfellow (2003) att läraren behöver 

reflektera över sitt förhållningssätt och bemötande utifrån reflektionsförmåga, självinsikt och 

flexibilitet och inta en positiv hållning till professionell utveckling. Det krävs även en 

kunskapsbas för att kunna agera professionellt.   

Jónsdóttir & Coleman (2014) har tittat på en grupp förskollärare verksamma på Island. Utifrån 

deras professionella roll och identitet har forskarna kommit fram till att förskollärarna ser på 

sig själva främst som lärare och omsorgsgivare för barn och inte som ledare för andra vuxna.  

Detta kan enligt författarna leda till en viss osäkerhet i försöket att förstå sin professionella roll 

samt möta olika krav och förväntningar som rör just att leda kollegor. Osäkerheten kan även 

bero på att förskolläraryrket nyligen enligt de författarna har nått en professionell status. 

Jónsdóttir & Coleman (2014) uppfattar det som att förskolläraren behöver forma sin 
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professionella identitet i en stressad arbetssituation och samtidigt följa upp det som kommer 

uppifrån från förvaltning och politiska beslut för att visa på kvalitet, ansvar och resultat. En 

faktor som kan påverka förskollärarens känsla av att tillhöra en profession kan enligt dem 

härledas till att det är en stor del av personalen som arbetar inom förskolan inte har universitet 

eller högskoleutbildning. Det kan enligt författarna leda till att nyexaminerade förskollärares 

utbildning snart kommer i skymundan på grund av en begränsning i de pedagogiska samtalen 

vilket i sin tur leder till att deras kunskap blir ignorerad och undanstoppad. Det finns också en 

historia av att vara ett lågavlönat, lågutbildat kvinnoarbete. För att skapa en stark identitet 

behöver förskollärare gå samman och föra kollegiala samtal i stället för skapa självintresserad 

individualism och bygga hierarkiska relationer (Jónsdóttir & Coleman, 2014).  

Centralt för professionalisering av lärare står ”autonomi, auktoritet och professionens status och 

legitimitet” (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015 s. 168). Professionalism står enligt Persson & 

Olsson (2015) för den pedagogiska kvaliteten av lärarens arbete i den professionella praktiken. 

Läraryrket är en profession som kräver en högre utbildning och vetenskaplig kunskap. 

Kunskapen hör ihop med ett sammanhang och bildar en kunskapsbas tillsammans med 

handlandet som sker i en specifik kontext så som förskola och skola. Professionella aktörer som 

i sitt arbete medverkar till förändring och utveckling. Professionen är inte nådd genom att 

utbildningen är slut utan fortsätter som en kontinuerlig process (Persson & Olsson, 2015). 

Enligt Berg (2007) så kan professionsforskning delas in i kvantitativ och kvalitativ ansats där 

den kvantitativa ansatsen utgår från att alla yrken ”mer eller mindre är professionaliserade” 

(Berg, 2007 s. 207). I en kvalitativ ansats är utgångspunkten att bara vissa yrken är professioner.   

Enligt Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) ställer dagens samhälle höga krav på effektivitet. 

På grund av detta har fokus flyttats från det moraliskt ansvar, där läraren sett vad som är bäst 

för eleven och samhället som helhet, till redovisningsskyldighet. Denna kan ses som ett 

kontrollverktyg som innebär att lärarprofessionen sker utifrån plikten att redogöra, kontrolleras 

och utvärderas. Det har flyttat makten över kvalitetsfrågorna från lärarna till tjänstemän och 

politiker. Författarna varnar för riskerna att redovisningsskyldigheten skapar ”ett stort, ofta 

onödigt, merarbete för de professionella” (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015 s. 179). Det finns 

en risk att centrala kvalitetsaspekterna missas på grund av kontrollsystemet ska mäta 

förutbestämda indikationer samt att tillit till att läraren är kvalificerade att hantera sitt yrke 

utifrån medborgares intresse undergrävs. Det är enligt Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) inte 

lätt att mäta alla ansvarsdimensioner. Det transparanta språk som används för att alla ska kunna 
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se en garanterad kvalitet blir ett kontrollinstrument och missar professionens eget ansvar och 

omdöme. Samspelet mellan logikerna professionsansvar och redovisningsskyldighet bör vägas 

mot varandra för att analysera vilken logik som kan användas i konkreta fall. Englund & Dyrdal 

Solbrekke (2015) anser att professionella ansvarets logik är viktig att vidmakthålla.  

Kontroll och styrning över yrkesutövares handlingar kan ske enligt Svensson (2011) både 

genom formella beslut men också genom traditioner, vanor eller rutiner som finns inom 

institutionen. Professionell legitimitet kan ge monopol på en viss yrkesutövning i form av 

legitimation och yrkestitel. Legitimitet baseras på kollegialt utvecklad vetenskap och evidens 

som i sin tur kan utöva en självkontroll av yrkesutövaren. Svensson (2011) menar att den nya 

formen av resultatstyrning innebär en större möjlighet för allmänheten att kontrollera 

verksamheten. Genom att ge en yrkesgrupp ansvaret i ett arbetslag ska effektiviteten öka.  

5.4 Kvalitet 
Förskolan är starten på ett livslångt lärande och det kräver enligt Sheridan (2011) en förskola 

med hög kvalitet. Brodin och Renblad (2012) har studerat kvalitén i förskolan och hur den 

påverkar barnen. Forskningen visar att barn som får en god början i välmående och lärande 

klarar sig bättre i skolan. Kompetens och välutbildad personal som ser till barnets bästa är en 

förutsättning för att barnets behov och intresse tillgodoses. Det förutsätter att fokus på 

kvalitetsarbetet hamnar på verksamheten och inte på att bedöma enskilda barn. Kvalitetsarbetet 

ska synliggöra verksamheten och barns lärande.  

Begreppet kvalitet i förskolan innebär enligt Vetenskapsrådet (2015) att de pedagogiska 

relationerna där personalen förstår, agerar och lyssnar på barnet utgår från en inkluderande 

pedagogik för alla barn, vilket sker i det konkreta mötet med barnen. Sheridan (2011) beskriver 

förskollärararen i förskolan ”ett tydligt ansvar för att barns lärande och utveckling sker enligt 

intentionerna i läroplanenens målområden och för uppföljning och utvärdering av förskolans 

kvalitet” (Sheridan, 2011 s.6). Sheridan, Sandberg & Williams (2015) lyfter fram att för första 

gången har förskollärarna skiljts ut som yrkesprofession och tilldelats ansvarsområde i 

styrdokumenten. Det pedagogiska arbetet i förskolan är enligt författarna beroende av enskilda 

förskollärares kompetenser att leda och kommunicera läroplanens mål och intentioner i 

arbetslaget vilket är avgörande för förskolans kvalitet. Kvalitet i förskolan kan enligt Sheridan, 

Sandberg & Williams (2015) ses som en teoretisk konstruktion av olika dimensioner så som 

samhällsdimension, barndimension, lärardimension samt verksamhetsdimension och dessa 
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dimensioner samverkar med kvalitetsaspekter. Kvalitén i förskolan är enligt författarna bunden 

av hur läraren använder såväl praktiska erfarenheter som teoretiska kunskaper.  

Enligt Sheridan (2011) visar forskning om kvalitet i förskolan att ”likvärdiga förutsättningar 

för lärande i förskolan” (Sheridan, 2011, s. 11) varierar. Begreppet likvärdighet innebär att 

förskoleverksamheten ska möta barns olika villkor och skapa en lärmiljö där alla barn kan 

utnyttja sin potential. Det innebär inte att alla barn ska mötas av precis lika verksamhet utan en 

verksamhet som verka socialt utjämnande.  

Det krävs kunskap om vad som ska bedömas för att utvärdera kvalitet i verksamheten menar 

Kärrby (1997). Kvalitet i pedagogisk verksamhet bör enligt Kärrby kopplas till människans 

behov och samhällets värderingar och den kunskapen finns främst hos de som har pedagogisk 

utbildning och erfarenhet av lärarprofessionen. Det behövs kunskap och insikt om 

lärarprofessionens uppdrag med utgångspunkt i teori och praktik samt utifrån en helhetssyn på 

den lärande. Politiska målsättningar finns att kvalitetssäkra verksamheter vilket oftast landar i 

begrepp som effektivitet och resultat samt mätbara mål. Tydliga mål som kan utvärderas är en 

förutsättning för att bedöma kvalitet. Dessa mål kan vara svåra att sätta och hamnar därför lätt 

enligt Kärrby i olika prestationer gjorda av elever som ett mått på kvalitet.  

5.5 Sammanfattning litteraturgenomgång 
Här följer en kort en sammanfattning av studiens litteraturgenomgång. Begreppet ansvar 

behöver förstås i relation till andra människor. Sammanfattningsvis kan begreppet ansvar 

förklaras som något som kommer inifrån människan och bygger på en moralisk grund men som 

kan vara pålagt. Ansvaret ska tas för både det som har hänt och det som händer men också för 

det som ska hända. Det skapar en mental beredskap som kan tolkas både som plikt men också 

som frihet. I detta sammanhang är ansvaret pålagt i ett organisatoriskt sammanhang som ska 

vara en lösning på problemet att inte förskolans kvalitetsarbete och likvärdighet är uppnådd på 

alla förskolor i Sverige och utlovar därför förändring och förbättring, ordning och kontroll.  

Vårt samhälle är uppbyggt av institutioner. Förskolan är en organisation inom en institution, 

som ska arbeta mot uttalade mål som är satta av huvudman. I organisationen finns det ett frirum 

där pedagogiska samtal sker, gränssatta av de inre gränserna som är kulturer och de yttre 

gränserna som är styrdokument. I förskolan sker för tillfället en blandning mellan en 

uniprofessionell och en multiprofessionell organisation då det i arbetslaget både förkommer en 

uppdelning av arbetsuppgifter men även att samtliga yrkesgrupper i organisationen har ett 
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gemensamt förhållningssätt till uppdraget utifrån omsorg, fostran och lärande. För att 

sammanfatta begreppet förskollärarprofessionen så är den bärare av ett viktigt samhällsuppdrag 

som bygger på tillit och krav på ett stort yrkesansvar för utbildning och fostran av kommande 

generationer. Kompetens, bra förhållningssätt och engagemang är några egenskaper som 

förväntas av förskolläraren. Människan bakom professionen har stor betydelse för hur 

yrkesutövningen ser ut. Det finns en osäkerhet i att leda andra vuxna och en avsaknad av tid 

och möjlighet att forma en professionell identitet. Förskolläraryrket är en profession som kräver 

en högre utbildning och vetenskaplig kunskap. Det finns en risk att kunskap som erhållits i 

utbildningen faller åt sidan på grund av att inte alla har samma kunskapsbas i arbetslaget vilket 

tvingar fram en anpassning utifrån att alla ska känna sig delaktiga i de pedagogiska samtalen. 

Det finns en risk att det uppstår spänning mellan professionellt ansvar och 

redovisningsskyldighet. Legitimationen har gett förskolläraren monopol på viss yrkesutövning 

men det utesluter inte att kontroll och styrning över yrkesutövares handlingar kan ske från 

huvudmannahåll. Det pedagogiska arbetet i förskolan är beroende av enskilda förskollärares 

kompetenser att leda och kommunicera läroplanens mål och intentioner i arbetslaget vilket är 

avgörande för förskolans kvalitet. Kvalitetsarbetet ska synliggöra verksamheten och barns 

lärande. Förutsättningen för att bedöma kvalitet är tydliga mål som kan utvärderas.   
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 METOD 
Det här är en kvalitativ studie där fem förskollärare har intervjuats för att få syn på vilka 

uppfattningar som finns kring förskollärarens ökade ansvar att leda det pedagogiska 

kvalitetsarbetet i förskolan. Här nedan följer studiens kunskapsteoretiska ansats, urval av 

informanter, val av datainsamlingsinstrument, en beskrivning av genomförandet av 

datainsamlingen, etiska ställningstagande, undersökningens dataanalys samt dess 

tillförlitlighet. 

6.1  Kunskapsteoretisk ansats  
Undersökningens kunskapsteoretiska ansats är inspirerad av fenomenografin. Fenomenografin 

är en utveckling av en kvalitativ metod som tagits fram av en forskningsgrupp på Göteborgs 

universitet som kallas för Inom-gruppen (Larsson, 1995).  Fenomenografins utmärkande 

egenskap är enligt Larsson (1995) att den utgår från hur människan uppfattar sin omvärld. Det 

är en kvalitativ ansats som ska gestalta ett fenomen genom människors olika uppfattningar. 

Författaren menar att genom halvstrukturerade intervjuer är det möjligt att få reda på dessa 

uppfattningar. Det innebär att syftet inte är att få syn på om något är sant eller falskt utan hur 

fenomenet erfars av informanterna, vilket kan beskrivas så här ”Vi vill beskriva hur fenomen i 

omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute efter innebörder i stället för 

förklaringar, samband eller frekvenser” (Larsson, 1995 s. 13).  

 

Enligt Marton och Inom-gruppen (Marton, 1978 i Larsson, 1995) så skiljer sig fenomenografin 

från första ordningens perspektiv, vilket handlar om fakta. Ansatsen utgår tvärt om från andra 

ordningens perspektiv, hur något upplevs av någon. Genom att lyssna på en människas 

beskrivning av hur den uppfattar sin omvärld kan en ökad förståelse för ett samhällsfenomen 

uppstå. Det viktiga är inte hur många som har en uppfattning om något utan vilka uppfattningar 

som finns om fenomenet. Strävan med ansatsen är att få syn på så många olika uppfattningar 

och variationer som möjligt av fenomenet och på så vis öka förståelsen. Den fenomenografiska 

ansatsen strävar efter att nå kvalitativt skilda kategorier och skilda sätt att se på ett fenomen 

(Larsson 1995). 

6.2  Urval av informanter 
Informanterna i studien är fem förskollärare som arbetar på olika förskolor i södra Sverige. 

Urvalet av informanter är gjort utifrån ett tillgänglighetsurval då det redan finns en relation 

mellan dem och forskaren som är skapad under gemensamma studier samt av att ha varit 
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kollegor. Informant 1 och 4 har arbetat som förskollärare sedan 2009 och har dessförinnan 

arbetat många år som barnskötare i förskolan. Informant 2 har arbetat som förskollärare i 7 år 

och började sin anställning i förskolan samma år som Läroplan för förskola (Skolverket 2016) 

och Skollagen (2010) reviderades. Informant 3 har arbetat som förskollärare i mer än 25 år, 

några år i förskoleklass, men främst i förskolan. Informant 5 har arbetat som förskollärare sedan 

2010 och även hen har en barnskötarutbildning i botten. Efter att varit ifrån förskolan i många 

år och arbetat som egen företagare inom handeln upplevde informant 5 att det var svårt att 

komma tillbaka och få en fast anställning som barnskötare och valde därför att utbilda sig till 

förskollärare.  

För att få fram många olika uppfattningar kan antalet informanter diskuteras. Det kan enligt 

Bryman (2015) vara svårt att nå mättnad och veta om urvalet är tillräckligt stort för att all 

relevant data ska ha kommit fram. Eftersom det hade krävts ett stort analysarbete med fler 

informanter är risken enligt Larsson (1995) att det hade blivit en ytlig analys. För att göra en 

djupare analys måste därför antalet begränsas.  

Kontakt har tagits med alla förskollärare i undersökningen via mail, där de fick svara på om de 

ville vara med i undersökningen. I samma mail bifogades ett informationsbrev (bilaga 2) som 

beskrev de fyra forskningsetiska principerna som går att läsa om i Vetenskapsrådet (1990), 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och hur 

hänsyn kommer att tas utifrån dessa. Därefter bokades tid och plats utifrån informanternas vilja 

och möjlighet att delta. Alla som blev tillfrågade valde att tacka ja till att deltaga i 

undersökningen. 

6.3  Val av datainsamlingsinstrument 
Intervjuerna skedde utifrån halvstrukturerade intervjuer och svaren spelades in med hjälp av en 

ljudupptagare. Vid intervjutillfällena användes en intervjuguide (Bilaga 1). Syftet med 

intervjuguiden var att ge forskaren stöd i frågeställningarna, inte att följa frågorna i tur och 

ordning. Detta gjorde det möjligt att ställa uppföljande frågor vilket Dahlgren & Johansson 

(2016) benämner som probing. Även nickar, en icke-verbal-probing, gjorde att svaren blev mer 

uttömmande. Denna teknik ska utveckla och fördjupa samtalet kring det bestämda innehållet. 

Fördelen med att använda halvstrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2015) att 

informanterna har möjlighet att svara fritt utan att följa en färdig mall. Det är informanternas 

uppfattning som är viktig och att det finns utrymme till att ställa följdfrågor som inte finns med 
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i intervjuguiden. Detta ger informanterna utrymme att visa vad de tycker är relevant och viktigt 

samt möjlighet att ge fylliga och detaljerade svar.  

6.4  Genomförande av datainsamling  
Intervjuerna skedde i ett avskilt rum för att skapa lugn och ro samt minska eventuell oro för att 

någon kunde höra vad de berättade. Alla informanterna fick samma frågor för att möta samma 

frågestimuli (Bryman, 2015) vilket Johansson (2009) menar ökar möjligheten att förena 

individuella uppfattningar. Informanterna fick inte se frågorna innan intervjun. Eftersom 

forskaren har många års egen erfarenhet av förskolläraryrket, är det viktigt av vara medveten 

om att det kan ha påverkat hur svaren tolkats och vilka eventuella följdfrågor som ställts. Egen 

erfarenhet, kan enligt (Bryman, 2015) dock skapa en förförståelse som underlättar i tolkningen 

av svaren och ger en större möjlighet att ställa följdfrågorna så att svaret blir så uttömmande 

som möjligt. 

6.5  Etiska övervägande   
De fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet står beskrivna i Vetenskapsrådet (1990) och är 

principer som gäller för svensk forskning. Informationskravet innebär att studiens syfte måste 

vara tydlig samt att informanten när som helst kan välja att avsluta sin medverkan. Informanten 

har också enligt Bryman (2015) rätt att veta vilka moment som ingår. Samtyckeskravet betyder 

att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan. Konfidentialitetskravet skyddar personers 

uppgifter med konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet bara får 

användas till studiens syfte vilket också utlovades och förtydligades i informationsbrevet. 

Informanterna som har deltagit i undersökningen har fått information enligt 

informationskravet.  I ett informationsbrev (bilaga 1) som skickades via mail framgick det att 

det var helt frivilligt att delta och det gick att avbryta medverkan när som helst om de ville. På 

det sättet fick informanterna även information om samtyckeskravet. Även 

konfidentialitetskravet uppfylldes genom informationsbrevet eftersom det där står att läsa om 

konfidentialitet om de valde att delta. Informanterna informerades även om att insamlad data 

endast kommer att användas för detta forskningsändamål. Genom att svara på intervjufrågorna, 

samtyckte de till att delta i studien. 



25 
 

6.6  Dataanalys 
Dataanalysen är inspirerad av en fenomenografisk kunskapsansats. Syfte med analysen var att 

få syn på informanternas uppfattningar kring fenomenet, ökat ansvar att leda det pedagogiska 

kvalitetsarbetet, och därefter analysera dessa uppfattningar för att få syn på variationer och 

kvalitativt skilda kategorier. Den teoretiska utgångspunkten, strukturell institutionsteori, har 

legat som grund genom hela analysarbetet och eftersom begreppet frirum är ett centralt begrepp 

i teorin så har intervjusvaren tolkats utifrån detta begrepp.  

Intervjuerna har transkriberats genom att det inspelade materialet, ord för ord, har skrivits ner. 

Därefter har materialet lästs av forskaren om och om igen. På det sättet blev materialet känt och 

kändes bekant. Uppsättningen av informanternas uppfattningar, kallas enligt Dahlgren & 

Johansson (2016), för utfallsrummet. Nästa steg var att leta upp de mest signifikanta uttalandena 

i utfallsrummet och göra en kondensation. Vilket betyder att de mest betydelsefulla uttalandena 

ströks under med olika färgpennor och klipptes ut. Därefter skedde en jämförelse mellan dessa. 

Detta moment har skett i olika omgångar, vilket Dahlgren & Johansson (2016) menar ska skapa 

större möjlighet att få syn på en variation av uppfattningar. Genom att jämföra intervjusvaren 

visade sig likheter och skillnader som tillslut bildade mönster. Dessa mönster grupperades in i 

kvalitativt skilda kategorier. I nästa steg namngavs kategorierna, vilket enligt Dahlgren & 

Johansson (2016) ska visa det mest signifikanta i materialet, Kategorierna ska enligt Larsson 

(1995) försöka göras så uttömmande och exklusiva som möjligt. Mot den teoretiska 

utgångspunkten som är strukturerad institutions teori och utifrån begreppet frirum blev 

kategorierna: Förskollärarnas uppfattningar om ett ökat ansvar utifrån de yttre gränserna i 

frirummet samt Förskollärarnas uppfattningar om ett ökat ansvar utifrån de inre gränserna i 

frirummet 

Forskaren har en relation till det empiriska materialet vilket Johansson (2009) menar är viktigt 

att synliggöra genom att tala om vilken position forskaren har. Enligt Johansson (2009) är det 

viktigt att vara medveten om att forskarens förförståelse kan vara både tillgång och hinder. Det 

skapar större möjlighet att urskilja vad som är kritiskt fundamentalt. Genom att uppleva 

fenomenet som välbekant men också nyskapande finns det möjlighet att förändra det i det 

sammanhang som forskats på. Enligt Larsson (1995) är det betydelsefullt att vara förtrogen med 

det fenomen som ska analyseras. Utifrån en fenomenografisk ansats, har forskare som är väl 

förtrogna med fenomenet som ska analyseras, precis som vid intervjutillfällena, en större 
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tolkningsmöjlighet. Det betyder att forskaren redan har tillgång till olika perspektiv och därför 

menar Larsson (1995) har lättare att reflektera.  

6.7  Tillförlitlighet   
Nedan följer fyra delkriterier som Bryman (2015) menar ska visa på undersökningens 

tillförlitlighet genom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrkas och 

konfirmeras  

6.7.1  Trovärdighet 
För att nå trovärdighet i undersökningen är det viktigt att den sociala verklighet som beskrivs 

så långt som möjligt stämmer överens med informanternas bild av densamma. De ska ges 

möjlighet att bekräfta att den beskrivning som getts är riktigt förmedlad och överensstämmer 

med resultatet. Förutom att återspeglande frågor ställdes under intervjun erbjöds informanterna 

att lyssna på det inspelade materialet och förtydliga om det var något som de tyckte framkom 

som oklart. En informant valde att lyssna på den inspelade intervjun och bad att få lägga till 

tankar som kom under tiden hen lyssnade. Forskaren tolkar innebörden av intervjusvaren och 

precis som Larsson (1995) menar går det inte att ställa sig objektiv utan frågan som måste ställas 

är, är detta rimligt eller är det forskarens privata uppfattningar.  

6.7.2  Pålitlighet 
Enligt Bryman (2015) är det viktigt att visa på hur dataanalysen är gjord samt att alla konkreta 

steg som gjorts tas med i beskrivningen för att på så sätt visa på hur resultatet nåtts. För att nå 

pålitlighet kan forskarkollegor få i uppdrag att granska redogörelsen. Detta är dock mycket 

tidskrävande enligt Bryman (2015) och används sällan då datamängden ofta är stor i kvalitativa 

studier. Eftersom undersökningen är gjord med endast fem informanter är det svårt att 

generalisera. Det är också omöjligt att vara objektiv i en kvalitativ studie vilket är av vikt att 

förstå då forskarens egen tolkning styr resultatet. En annan aspekt som kan påverka pålitligheten 

kan vara att forskaren har en relation till informanterna vilket i sin tur kan påverka 

intervjutillfället på så sätt att det finns en tyst gemensam förförståelse som gör att svaren inte 

blir lika tydliga. Fördelen med att känna forskaren sen innan kan enligt Bryman (2015) vara att 

informanten känner sig mer avslappnad än om de ses för först gången vid intervjutillfället.  

6.7.3  En möjlighet att styrka och konfirmera 
För att kunna styrka och konfirmera slutsatserna är det viktigt att det finns en medvetenhet hos 

forskaren kring personliga värderingar.  Bryman menar att genom att ha detta i åtanke under 
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hela undersökningen ökar möjligheten för att dessa värderingar inte ska påverka eller vinkla 

resultatet mot något förutbestämt mål. Det är också viktigt enligt Larsson (1995) att inse att 

som forskare är man aldrig fördomsfri vilket samtidigt kan bli en fördel för att det öppnar upp 

möjligheter att se på fenomenet utifrån olika perspektiv. Eftersom den här undersökningen 

gjorts av bara en forskare så har inte det skett någon samstämmighet med någon annan forskare 

vilket Dahlgren & Johansson (2016) menar kan göra att det finns en möjlighet att kategorierna 

hade sett annorlunda ut om så hade varit fallet. Detta är något som forskaren är väl medveten 

om.  

6.7.4  Överförbarhet 
I en kvalitativ studie undersöks det kontextuellt unika där en grupp människor har något 

gemensamt i en social verklighet och dennas mening eller betydelse. Resultatets detaljer för 

vad som ingår i en viss kultur kan enligt Bryman (2015) användas för att göra det möjligt att 

eventuellt föra över till en annan miljö. Studiens resultat kan eventuellt vara överförbart till en 

annan miljö då materialet visar likvärdiga uppfattningar av fenomenet som undersökts gjorda 

på olika förskolor.  



28 
 

 RESULTAT 
Här följer undersökningens resultat utifrån analysarbetet som inspirerats av en fenomenografisk 

kunskapsansats och tolkats utifrån det frirum som är ett centralt begrepp inom strukturalistisk 

institutionsteori (Berg, 2007). Frågorna som skulle besvaras var: 

• Hur uppfattar förskolläraren sitt ansvar för kvalitetsarbetet i förskolan? 

• Hur uppfattar förskolläraren sitt ansvar för att leda kvalitetsarbetet i det dagliga 

arbetet i förskolan? 

Resultatet är sorterat under två kategorier. Dessa två kategorier är: Förskollärarnas pedagogiska 

samtal i frirummet utifrån rummets yttre gränser och Förskollärarnas pedagogiska samtal i 

frirummet utifrån rummets inre gränser.   

7.1  Förskollärarnas pedagogiska samtal i frirummet utifrån rummets 
yttre gränser 

Förskollärarna i undersökningen uttrycker sig ha god kunskap om de yttre gränserna i 

frirummet, vilket utgörs av de olika styrdokument som förskollärarna förväntas följa. Det 

framgår i intervjusvaren att implementeringen av den reviderade läroplanen och den nya 

skollagen har skett på olika sätt på olika förskolor. Ett sätt var genom fortbildning som endast 

vände sig till förskolelärare, med syfte att de i sin tur skulle delge resten av arbetslaget vad det 

nya innehållet i styrdokumenten betydde för det praktiska arbetet i förskolan. Det fanns också 

förskolor där implementeringsarbetet skedde med hela arbetslaget delaktiga från första stund. I 

detta implementeringsarbete lyftes frågor om ansvarsfördelningen, men det var upp till var och 

en att tolka hur det skulle se ut i det vardagliga arbetet på förskolan. Alla fem informanter 

upplever att känslan av ansvar för det pedagogiska arbetet har blivit större efter att det blev 

förtydligat i styrdokumenten Skollag (2010) och Läroplan för förskolan (2016). Det har följts 

av en känsla av makt och högre status men även av ett ökat krav på sig själv som person.  

”Nu kan man liksom inte säga att det inte är mitt ansvar” (Inf.4). 

Det ökade ansvaret att leda den pedagogiska verksamheten mot målen upplevs både jobbigt och 

utmanade.   

”Det känns jobbigt ibland, för då kan man känna att vi vill få lov att bara vara, 

eftersom vi trivs där och så. Men sen måste man ju vidare för sin egen skull och 

för barnens skull” (Inf.1). 
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”De här förändringarna är de som höjer statusen för yrket. Annars hade jag 

tröttnat” (Inf. 3). 

En informant uttrycker att för att kunna leda kollegor i arbetet mot ökad måluppfyllelse behöver 

läroplanen vara fast förankrad i förskolläraren. Självinsikten behövs i hur läroplanen läses. 

Läroplanen måste enligt en annan informant tolkas tillsammans i arbetslaget. Det krävs också 

en förmåga att kunna luta sig mot relevant forskning och inte utgå från eget tyckande för att 

kunna leda kollegor. För att kunna leda en annan människa mot ett bestämt mål krävs det 

kunskap inom många område anser en av informanterna. Detta upplevs inte alltid lätt att leva 

upp till.  

”Leda i sig är inget svårt, om man har tydliga mål och riktlinjer, men det kan vara 

svårt att få med alla på tåget” (Inf.2) 

Informanterna uttrycker alla en känsla av ovana att leda andra vuxna mot gemensamma mål. 

Det finns en osäkerhet i hur det ska gå till i praktiken. Samtidigt uttrycks det som att det är 

något som måste ske. Uttrycket trygg återkommer ofta i informanternas olika beskrivningar av 

att kunna ta ansvar. Trygg i sin yrkesroll, trygg med sig själv, trygg med olika begrepp, trygg 

med att använda ett adekvat yrkesspråk samt trygg i att ta ansvar var genomgående 

uppfattningar hos informanterna. 

Ett sätt att strukturera upp kvalitetsarbetet sker enligt flera av informanterna genom ett så kallat 

kvalitetshjul. Ansvaret för att arbetet i kvalitethjulet blir dokumenterat ligger på förskollärarna. 

Det kräver att det finns tid att i arbetslaget föra gemensam reflektion annars blir det lätt ett 

ensamarbete som inte är förankrat i hela arbetslaget. Enligt informanterna tar arbetet med 

kvalitetshjulet mycket tid från vardagsarbetet med barnen. Det är ofta personligt intresse som 

ligger till grund för vem som tar på sig ansvaret att dokumentera.  

”Jag har fått den rollen för att jag är som jag är, vill att det ska vara ordning och 

att det ska hända saker. Det som ska göras ska göras” (Inf.1). 

Vid tillfällen där pedagogiska beslut ska fattas kring kvalitetsarbetet, uppfattas det som att 

förskollärarens ord väger tyngre och ges större inflytande över arbetet än innan. Det upptrycks 

som att förskolläraren har fått en stärkt profession. En av informanterna uttrycker att det känns 

skönt att deras ökade ansvar står nedskrivit i läroplanen och i skollagen vilket innebär en 

styrning men ändå flexibilitet. Det tar tid att dokumentera varje barns utveckling. Den samlade 
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bilden av varje barns utveckling kommer från alla i arbetslaget men ansvaret att skriva ner den 

ligger, enligt en av informanterna, på förskolläraren. 

 

7.2  Förskollärarnas uppfattningar om ett ökat ansvar utifrån de inre 
gränserna i frirummet 

De inre gränserna i frirummet är kulturer som finns i organisationen vilka påverkar 

vardagsarbetet i förskolan.  En uppfattning som framkommer i intervjuerna är att förr skulle 

alla i arbetslaget göra samma arbetsuppgifter men att det nu har gjorts ett försök till förskjutning 

av den fördelningen. Det betyder att förskollärare och övrig personal ska kunna ha olika 

arbetsuppgifter utifrån uppdraget som följer med yrkesprofessionen. Det framkommer i 

förskollärarnas uppfattningar av ansvarsfördelningen att det fortfarande är svårt att ändra på det 

som har varit, viket visar sig i att alla fortfarande utför samma arbetsuppgifter oavsett yrkestitel. 

Förskollärarna uttrycker på olika sätt en känsla av att inte vara bekväm i att leda kollegor i det 

praktiska arbetet. Det uttrycks som att,  

”Ibland känns det bekvämt och ibland känns det mindre bra. Om man har kollegor 

som utbildade sig på 70-talet så känns det som att, kom inte här, för vi har jobbat 

här så länge” (Inf.5). 

Det uppfattas som ett behov av att varar ödmjuk utan att släppa på det som känns rätt utifrån 

ansvar. Ansvarsfördelningen sker i många fall utifrån vad personalen kan, vad var och en tycker 

är viktigt och tycker är intressant. Personliga åsikter tar stor plats.  

”Personliga åsikter tar stor plats, för jag tycker att ju det jag gör är bäst, varför ska 

jag ändra på det?” (Inf.3). 

En av informanterna beskriver en svår balans mellan att hålla en privat och en professionell 

relation i arbetslaget, vilket riskerar att balansera över till att personligt tyckande går före ett 

medvetet förhållningssätt. Det finns en risk att delar i styrdokumenten missas på grund av att 

samtalen inte utgår från styrdokument eller vetenskaplig grund. En annan risk som kom fram i 

intervjuerna var att istället för att leda ett gemensamt arbete mot ett tydligt mål, planerar och 

genomför var och en aktiviteter och styrkan av att vara ett arbetslag går förlorad.  

Det uttrycks en tydlig åtskillnad mellan yrkesrollerna i arbetslaget när det gäller vem som ska 

arbeta med förskolans gemensamma utvecklingsfrågor. I grupper så som utvecklingsgrupper 
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eller särskilda uppdrag så som processledare och samtalsledare är det endast förskollärare som 

valts ut.  

”Just i utvecklingsgruppen är det bestämt att det ska vara förskollärare, i de andra 

grupperna kan det vara vilka som” (Inf.3). 

Det upplevs som svårt att leda kollegor mot det mål som bestämts då det enligt en av 

informanterna krävs en förförståelse hos andra yrkesgrupper som ibland saknas eller inte getts 

möjlighet att få. En gränssättning saknas också enligt en informant utifrån vilka frågor som 

behandlas i utvecklingsgruppen. Det är lätt att tiden läggs på att diskutera saker som inte leder 

till att verksamhetens utvecklas utan på att diskutera praktiska saker som olika inköp eller 

schemaläggning. Förskolechefen kan enligt en informant ställa förväntningar på innehållet i 

utvecklingsgruppen som kan krocka med det innehåll som förskollärarna önskar diskutera. Det 

uttrycks som att det tar tid från det vardagsnära som förskollärarna upplever ett större behov av 

att få samtala om.  I samband med planeringstid kan diskussioner ske om tiden ska delas 

tidsmässigt lika mellan alla i arbetslaget eller tiden ska fördelas utifrån ansvarsfördelning.   

”Vad gör du på din planeringstid? Vilket ansvarsområde har du? Kanske någon 

behöver mer tid, det är ansvarsbiten som ska styra din planeringstid inte att någon 

är med viktig” (Inf. 2).  

Det ligger dock på alla i arbetslaget att bidra med sin kunskap om verksamheten enligt en 

informant. Att samla in all personals uppfattning är något som upplevs som att ta tid. Även att 

få ut ny information eller tagna beslut uppfattas som något som kan vara tungrott. Det framgår 

i intervjuerna att förskollärare inte känner sig mer kompetenta att leda andra vuxna.  

”Jag kan inte allt, en barnskötare som har arbetat många år gör ett lika bra arbete 

som jag. Så varför ska inte hon tillexempel hålla i utvecklingssamtal och ha 

ansvarsbarn” (Inf. 1). 

Känslan av att blivit fråntagen ansvar som nu tilldelats förskolläraren har lett till att andra 

yrkesgrupper i arbetslaget valt att avsäga sig vissa arbetsuppgifter. Det har även funnits en 

lättnad hos dessa andra yrkesgrupper som inte har förskollärarutbildning att inte längre känna 

kravet på ansvar över vissa delar. Något som framkom i informanternas svar var att det behövs 

förskollärare och att vikten av att utbilda sig till förskollärare är ett måste för att kunna arbeta 

kvar i förskolan i framtiden.  
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7.3 Sammanfattning 

• Förskollärarna är medvetna om ansvaret i uppdraget och känner att 

förskolläraryrkets status har ökat genom förtydligade styrdokument.  

• Det upplevs obekvämt att leda en annan vuxen mot uppsatta mål. 

• Kulturer kvarstår där hela arbetslaget oavsett utbildning hjälps åt med alla 

arbetsuppgifter men också att samtal om styrdokument kommer i andra hand. 

• Det ökade ansvaret att dokumentera riskerar att ta tid från pedagogiska samtal som 

anses viktiga för verksamhetens kvalitetsutveckling. 

• Olika utbildningar kan försvåra utvecklingsarbetet. Istället för att komplettera varandra så 

kan det ligga som ett hinder. 
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 DISKUSSION 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare uppfattar ett ökat ansvar att 

leda det pedagogiska kvalitetsarbetet i arbetslaget mot målen i läroplanen. Resultatet ska nu 

diskuteras utifrån undersökningens teoretiska utgångspunkt och litteraturgenomgång.   

8.1  Frirummet 
Det rum som blir mellan styrdokument och varje förskolas kultur kallar Berg (2007) för frirum. 

Här sker de pedagogiska samtalen. De övergripande styrdokumenten är Skollagen (Skolverket, 

2010) och Läroplan för förskolan (Skolverket 2016). Kulturen på förskolan är dess historia, 

traditioner, normer och psykosociala förhållande. I resultatet finns exempel på vilka samtal som 

sker i förskolan och hur både styrdokument och kultur skapar möjligheter men också sätter 

gränser. Förskolan har en historia av att all personal i arbetslaget har ett gemensamt ansvar för 

det pedagogiska arbetet oavsett utbildning. Alla har haft ansvar precis som Englund & Dyrdal 

Solbrekke (2015) beskriver det, att se till att arbetet i förskolan blir gjort. Av tradition så har 

det inte funnits någon tydlig gräns mellan yrkesgrupperna i arbetslaget. De normer som finns 

vilar på en värdegrundbas, att inte sätta någons kunskap framför någon annans. Utifrån 

psykosociala förhållanden visas stor hänsyn för var och en av pedagogernas personliga behov. 

Det framgår i undersökningen att detta är en kultur som växt sig stark och är svår att förändra. 

Enligt Wallin (2002) är förändring svår att genomföra om inte önskan eller insikten av behovet 

av om förändring kommer från de som ska genomföra den. 

Enligt Berg (2007) så bär institutioner upp samhället. Förskolan är en institution som innefattas 

av en organisation som är uppbyggd av förskolechef och arbetslag. I arbetslaget arbetar både 

förskollärare och barnskötare men även annan personal (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

2010). Det finns erfarande av makt och olika intressegrupper i resultatet. Förskollärarna 

uppfattar att det ökade ansvaret har gett dem känsla av makt över sina kollegor i beslutsfattning 

men det utövas även makt uppifrån huvudman över förskollärarna när det handlar om vad som 

ska lyftas och samtalas om. Berg (2007) menar att organisationen är ett instrument som ska 

arbeta mot uttalade mål, som kommer från organisationens huvudman. Det gavs exempel på att 

det inte var de verksamhetsnära samtalen som prioriterades utan något uppifrån pålagt. 

Förskolechefen har makt att bestämma innehållet i samtalen, vilket kunde innebära att de samtal 

som rörde det vardagliga arbetet läroplanens mål och intentioner fick mindre plats. Detta visar 

att det finns olika intressegrupper i förskolan. 
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Eriksson (2015) beskriver hur det yttre ansvaret styrs av lagar och förordningar vilket är tydligt 

i informanternas medvetenhet kring uppdraget. Det inre ansvaret är etiska och moraliska 

ställningstagande vilket också blev synligt då informanterna uttryckte svårighet att framhäva 

sig själv som att besitta mer kunskap om hur vardagsarbetet skulle utföras. Tankar om makt och 

befogenheter framkom i intervjuerna, vilket Eriksson menar kan hindra förskolläraren från att 

känna frihet utifrån kunskapen som professionsutbildning ger. Diskussionen om 

redovisningsskyldighet som Englund & Dyrbeck Solbrekke (2015) för blev tydlig i kravet på 

att dokumentera kvalitetsarbetet. Dokumentationen tar tid från det vardagsarbetet som 

förskolläraren förväntas utföra. Genom att arbeta mot utsatta mål utifrån det professionella 

ansvaret hade mer tid till pedagogiska samtal samt optimalt engagemang i individerna och 

verksamheten frilagts. 

Genom Skollagen (2010) och Läroplan för förskolan (2016) har ansvaret att leda 

kvalitetsarbetet i förskolan mot utsatta mål blivit tydligt för förskollärarna.  Dewey talar om 

demokratins stora betydelse av att förskolläraren ska känna sig duglig och att få utrymme, vilket 

leder till initiativkraft och ansvarskänsla. Demokratin måste integreras in i människors dagliga 

liv. I utformningen av ledande principer i undervisningsväsendet behöver förskollärare ges 

utrymme för att få insikt i sin uppgift (Hartman, Lundgren & Hartman 2005). Ansvaret att leda 

arbetslaget i det pedagogiska kvalitetsarbete i förskolan uppfattades i mångt och mycket så som 

Grafström, Götheberg & Widell (2010) beskriver det som något som följs av fördelar, status, 

anseende och makt men att det måste förstås i relation till andra människor. Samt även att ansvar 

kan upplevas både betungande och ärofyllt och kan komma med en roll eller en position. Utifrån 

Skollag och läroplan så kom ansvarsfördelningen som en lösning på problem och lova 

förändring och förbättring, ordning och kontroll (Grafström, Götheberg & Widell, 2010).  

Enligt Johnsson (1998) är ansvar något som tas för givet i många sammanhang. Skolverket 

anser att det är av vikt att det står utskrivit i styrdokument vilken yrkeskategori som ansvara för 

vad. Förskollärarna i det empiriska underlaget uppfattade det också som en positiv förändring 

att deras ansvarsroll står nedskrivet men samtidigt är det inget som lyftes i arbetslaget. Det är 

något som ska ske samtidigt som det inte är förtydligat hur det skulle ske. Ansvar skapar struktur 

och tycks vara sammankopplat med framsteg enligt Grafström, Götheberg & Widell (2010) och 

är på så vis en organisationsmekanism i samhället. Ansvarsfördelning kan följas av fördelar, 

status, anseende och makt. Vilket informanterna återgav i intervjuerna. Det är till exempel bara 

förskollärare som får sitter med i ansvarsgrupper som rör verksamhetens kvalitetsarbete.   
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Problemet som Utbildningsdepartementet (2010) hade sett var att svenska förskolor inte nådde 

upp till en likvärdig och hög kvalitet. Det är svårt att se utifrån informanternas uppfattningar 

om förändringen i ansvaret att leda kollegorna i det pedagogiska kvalitetsarbetet har lett till 

förbättring, men det finns erfarande om ordning inom ansvarsområde och speciella 

ansvarsgrupper samt kontroll utifrån det utökade kravet på dokumentation av verksamheten och 

barns lärande. Det ges exempel på att det sker samtal om ansvarsfördelning men inte så mycket 

utifrån yrkesroll utan utifrån personliga egenskaper och styrkor. 

Moraliskt ansvar ska synas i allt vad förskolläraren gör och det ska inte finnas något gap mellan 

praktisk handling och moraliska principer så skriver Johansson (1998). Det framkom i resultatet 

att förskollärarens förhållningssätt hade en stor betydelse för att kunna leda kollegor. Det skulle 

genomsyras både av ödmjukhet men även styrka och konsekvens. De framkom i resultatet att 

förskolläraren behövde besitta många olika kunskaper för att kunna leda kollegor vilket stärks 

av förställningen av att ”… de som är bäst utbildade också är de som ska ansvara för att barns 

välbefinnande, lärande, utveckling och kreativitet främjas på ett lekfullt, stödjande och 

utmanande sätt och att det sker i en förskola med god kvalitet” (Sheridan Sandberg & Williams 

20015 s. 29). De kunskaper som lyfts i resultatet är kunskap som erfars vid en 

förskollärarutbildning men även kunskap som erfars av eget intresse av att hålla sig påläst.   

Förskollärarna gav uttryck för att deras yrkesidentitet förändrats genom en ökad status och mer 

makt. Samtidigt formas identiteten genom att vara i ett arbetslag. I institutionella sammanhang 

formar och utvecklar människan sin identitet tillsammans med andra (Wallin 2002). Jónsdóttir 

& Coleman (2014) såg i sin undersökning att förskollärarna hade svårt att identifiera sig med 

att leda andra vuxna. De var främst förskollärare och omsorgsgivare till barnen. I denna 

undersökning syns det tecken på liknade resultat. Förskolläraren behöver forma sin 

professionella identitet i en stressad arbetssituation och samtidigt följa upp det som kommer 

uppifrån från förvaltning och politiska beslut för att visa på kvalitet, ansvar och resultat. Det 

framkommer tankar på vad och hur tiden ska disponeras i förskolan. Även en fråga om vem 

som ska har mandat att använda tiden till att planera utifrån sitt ansvarsområde. Jónsdóttir & 

Coleman (2014) menar att för att skapa en stark identitet behöver förskollärare gå samman och 

föra kollegiala samtal i stället för skapa självintresserad individualism och bygga hierarkiska 

relationer. 
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En faktor som kan påverka förskollärarens känsla av att tillhöra en profession kan härledas till 

att det är en stor del av personalen som arbetar inom förskolan som inte har universitet eller 

högskoleutbildning. Det kan leda till att förskollärares utbildning kommer i skymundan på 

grund av en begränsning i de pedagogiska samtalen. För att skapa en stark identitet behöver 

förskollärare gå samman och föra kollegiala samtal i stället för skapa självintresserad 

individualism och bygga hierarkiska relationer (Jónsdóttir & Coleman, 2014).  

I förskolan är det hela arbetslagets samlade kompetens och kunskap som ska skapa goda 

förutsättningar för barns utveckling och lärande (Utbildningsverket, 2010). Arbetslaget ska 

komma överens om vilka arbetsuppgifter som ska utföras och fördela dessa mellan sig. I 

resultatet syns det att det är varje persons kompetens och kunskap som har betydelse för vem 

som göra de olika arbetsuppgifterna och inte uppdrag eller utbildning. Det visas stor hänsyn till 

att alla ska få göra det den känner sig bra på.  

Förskolläraren har ett särskilt ansvar att leda sina kollegor och att verksamheten hela tiden 

utvecklas. Detta ansvar visade resultatet ge bevis på. Det uttrycktes genom olika känslor så som 

tvång, styrka, statushöjande både uppifrån men även från det egna inre moraliska ansvaret 

(Johansson, 1998). Känslan av att få känna sig nöjd blandades med känslan att alltid vilja 

utveckla sin yrkesroll för att barnen ska få bästa förutsättningarna men även för undvika tristess. 

Förskolläraryrket öppnar upp fler vägar till att få möjlighet att påverka, få inflytande och känna 

sig delaktig.  

I likhet med Goodfellow (2003) forskning finns personen bakom yrkesrollen ofta närvarande i 

utövandet att uppdrag och arbetsuppgifter. Det utrycks som att personliga åsikter ibland går 

före det pedagogiska uppdraget. Vilket uppfattades att ha sitt ursprung i att förskollärare länge 

varit ett kvinnodominerat arbete där omhändertagandet av andra människor varit viktigt.  

Redovisningsskyldigheten mot huvudmannen och förskolechefen finns tydligt med i 

förskollärarnas uppfattning av vad som är en del deras uppdrag. Det finns även med i samband 

med utvecklingsgruppsmöten. Dessa möte måste nå ett resultat som kan redovisas mot chef och 

huvudman. Även föräldrarna har rätt att få insyn i hur arbetet på förskolan ser ut när det gäller 

det systematiska kvalitetsarbetet.  Det har enligt Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) flyttat 

makten över kvalitetsfrågorna från lärarna till tjänstemän och politiker och författarna varnar 

för riskerna att redovisningsskyldigheten ger de professionella ett onödigt extrajobb. 

Resultatstyrning innebär enligt Svensson (20011) en större möjlighet för allmänheten att 
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kontrollera verksamheten.  I resultatet syntes det en oenighet vilket innehåll som är av störst 

vikt i de pedagogiska samtalen och vad tiden ska läggas på.  Risken som Englund & Dyrdal 

Solbrekke (2015) ser är att de centrala kvalitetsaspekterna missas på grund av kontrollsystemet 

ska mäta förutbestämda indikationer. Förskollärarna gav uttryck av att det inte alltid var de 

verksamhetsnära frågorna som de ansåg var av relevans att lyft som blev prioriterade. 

Professionen som bygger på tillit till att läraren ska kunna vara kvalificerade att hantera sitt 

yrkes utifrån medborgares intresse undergrävs enligt Englund & Dyrdal Solbrekke (2015). 
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 SAMMANFATTNING 
Avslutningsvis kommer här en sammanfattning av undersökningens resultat och diskussion. 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur förskollärare uppfattar ett ökat ansvar 

att leda det pedagogiska kvalitetsarbetet i arbetslaget mot målen i läroplanen. Frågorna som 

ställdes var: 

• Hur uppfattar förskolläraren sitt ansvar i kvalitetsarbetet i förskolan? 

• Hur uppfattar förskolläraren sitt ansvar att leda kvalitetsarbetet i det vardagliga arbetet 

i förskolan? 

Undersökningens resultat visar att förskolläraren är väl medveten om sitt ansvar över 

kvalitetsarbetet i förskolan. De är även medvetna om att de har ansvar att leda kollegorna i 

arbetslaget mot målen i styrdokumenten men ger uttrycka för att arbetsuppgifterna i det 

vardagliga arbetet inte har förändrats. Det är otydligt hur det i praktiken ser ut att leda en annan 

vuxen mot uppsatta mål. Det finns en vilja att leda men det upplevs obekvämt och inget som 

det talas om ute i verksamheten. Organisationen utgår fortfarande från att alla ska göra samma 

saker och att det är viktigt att varje person ska få göra det den är bäst på oavsett utbildning och 

uppdrag. Det ställer ansvaret att leda kvalitetsarbetet till sidan för det kollegiala samarbetet och 

syftet att nå en likvärdig förskola riskerar att gå förlorad. Det finns även en risk att styrkan av 

att var arbetslag med olika utbildning och möjligheten att komplettera varandra faller bort. Det 

tas stor hänsyn till personliga åsikter och det är inte alltid lätt att vända kollegors förkunskaper 

mot något nytt. 

Däremot har det lagts på arbetsuppgifter på förskolläraren som innefattar att dokumentera både 

verksamheten och enskilda barns lärande och utveckling. Det som har framkommit är att ett 

ökat ansvar att leda det pedagogiska kvalitetsarbetet i arbetslaget kräver en kunskap om 

innehållet hos alla yrkesgrupperna. Detta bör vara väl förankrat hos all personal i arbetslaget. I 

arbetslaget på förskolan arbetar personal med olika utbildningar och olika uppdrag. I frirummet 

mellan styrdokument och förskolans kultur sker det värdegrundsbaserade pedagogiska samtal 

mellan dessa olika yrkesgrupper. 

Genom att titta på institutionen, dess organisation och de samtal som sker i frirummet mellan 

styrdokument och kultur syns det att kulturen har en stark påverkan och att den sätter samtalen 

om styrdokumenten på andra plats. Det låga antalet utbildade förskollärare gör att de 
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pedagogiska samtalen inte når sitt ändamål utan den kunskap som förskolläraren besitter får stå 

tillbaka för andra saker så som organisation av vardagsarbetet och delgivande av information. 

Det finns även en risk för att det ökade ansvaret att systematisk dokumentera verksamheten tar 

tid från de pedagogiska samtalen. Dessa samtal behöver ske så att hela arbetslaget har insikt i 

det pedagogiska kvalitetsarbetet så att en likvärdig förskola med hög kvalitet kan nås.  

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fram till mars 2018 se över Läroplanen för förskola 

(2016). Det finns ett behov att sätta sig in i de kulturer som finns i frirummet inom förskolan 

och synliggöra dessa. En ny skrivning i läroplanen behöver implementeras ute i förskolorna på 

ett sätt som gör att det finns tid för att ställa skilda synsätt och handlingsalternativ mot varandra 

och argumentera omkring dem. Det är av stor betydelse hur förändringen initieras och förankras 

hos personalen så att syftet med förändringen blir tydlig för de som ska genomföra den. Det 

behövs både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den beprövade erfarenheten ska varit 

kontinuerligt dokumenterad och utvärderad samt vara av en sådan kvalitet att den leder till nya 

kreativa och fruktbara erfarenheter (Hartman, Lundgren & Hartman, 2005).  Avslutningsvis ska 

Deweys ord om demokrati få runda av denna undersökning. Demokratin är kärnan i en social 

och individuell livsföring.  De demokratiska styrelseformer som finns i institutioner är medel 

som behövs för att förverkliga demokratin (Hartman, Lundgren & Hartman 2005 s.154). 

Förslag på vidare forskning är att undersöka vad den låga procentsatsen av förskollärare i 

förskolan har för samband med pedagogiskt kvalitetsarbete och måluppfyllelsen i förskolan. 

Det finns en hög risk att det inte går att genomföra jämbördiga samtal, utvecklingsarbete samt 

hålla i undervisning som är ålagt förskolläraren i förskolan när det är mindre än hälften som har 

förskollärarutbildning.  
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