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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare reflekterar över sin 

yrkesprofessionalitet och hur förskollärare synliggör professionalitet i 

förskolläraryrket. Vi gör en historisk tillbakablick på förskolans, 

förskollärarutbildningens och läroplanens framväxt och utveckling. Detta för att ge 

en bild av hur förskolans ursprung kan ha påverkat synen på förskolorna idag. Det 

redogörs också hur professionalitet i förskolan kan se ut. För att fördjupa oss och få 

en inblick i detta har vi intervjuat förskollärare i fokusgrupp där våra intervjufrågor 

varit inriktade på förskollärarnas uppfattningar till sin yrkesprofessionalitet. Vid 

bearbetning av insamlade data har vi använt den hermeneutiska spiralen samt 

förståelsehorisonter som metodverktyg.  

I studiens resultat berättar de medverkande förskollärarna om hur de kan urskilja 

kontraster mellan sin egen och allmänhetens syn på professionalitet inom 

förskolläraryrket. De menar att allmänheten ofta kan ser förskolan som en plats för 

barnpassning medan förskollärarna anser sig som professionella lärare. Det 

framkommer att förskollärare använder sig av varierande strategier för att synliggöra 

förskollärares professionella uppdrag och yrkesroll. Respondenterna i fokusgruppen 

beskriver hur vardagliga arbetsuppgifter såsom dokumentation, arbete utifrån 

läroplanen och vistelser ute i samhället kan utforma synliggörande strategier. Dessa 

strategier menar de medverkande förskollärarna kan bidra till att professionalitet inom 

förskolläraryrket blir mer synligt och då även kan uppmärksammas av personer 

utanför förskolans verksamhet.  

Avslutningsvis diskuteras olika aspekter av förskolläraryrket och hur dessa tar formen 

av yrkesprofessionalitet i förskolan. Det framkommer att allmänheten har en viss 

okunskap kring den kunskapsbas förskollärare besitter. Detta menar vi kan vara en 

bidragande faktor till att förskollärares professionalitet kan bli osynlig för andra 

utanför yrket. Detta betonar också vikten av hur de synliggörande strategierna kan 

visa allmänheten hur professionalitet i förskolan kan se ut och på så vis påverka 

uppfattningen av yrket. 

Nyckelord 

Professionalitet, professionalisering, fokusgrupp, hermeneutiska spiralen, 

förståelsehorisonter, förskola, förskollärare. 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till de fem fantastiska förskollärarna som ställde upp som 

fokusgrupp under tre kvällar efter arbetet. Utan er hade vi aldrig fått ihop vårt arbete. 

Vi vill även tacka våra härliga klasskamrater för all peppning, all feedback, alla skratt 

och alla fikastunder tillsammans med er under dessa veckor på universitetsbiblioteket. 

Ni gjorde denna tid så mycket roligare. Det har blivit många sena kvällar, några tårar 

men framförallt många otroligt härliga skratt tillsammans. Med chokladbollar, kaffe 

och godisklubbor går allt! 



 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Syfte 1 

1.2 Frågeställningar 1 

2 Bakgrund 2 

2.1 Historisk tillbakablick 2 

2.2 Förskollärarutbildningens framväxt 3 

2.3 Läroplanens utveckling 4 

3 Tidigare forskning 6 

3.1 Former av professionalitet i förskolan 6 

3.2 Professionellt ansvar och redovisningsskyldighet 6 

3.3 Osynlig ledarroll och ifrågasatt professionalitet 7 

3.4 Att synliggöra förskolläraryrkets professionalitet 8 

4 Teoretiska begrepp 9 

5 Metod 10 

5.1 Metodverktyg 10 

5.2 Urval 11 

5.3 Tillfälle 1 11 

5.4 Tillfälle 2 12 

5.5 Tillfälle 3 13 

5.6 Etiska överväganden 14 

5.7 Metoddiskussion 14 

6 Resultat 16 

6.1 Yrkesprofessionalitet i förskolan 16 

6.1.1 Situationer förskollärare känner sig professionella 16 

6.1.2 Professionalitet i arbetslaget 17 

6.1.3 Professionalitet i förhållande till barnen 18 

6.1.4 När förskollärarna tror att andra upplever dem som professionella 19 

6.1.5 Arbetsuppgifter som gör att förskollärare inte känner sig 

professionella 19 

6.2 Synliggörande strategier 20 

6.2.1 Läroplanen 20 

6.2.2 Synliggörande strategier i möten med vårdnadshavare 23 

6.2.3 Dokumentation och digitala verktyg som synliggörande strategi 24 

6.2.4 Synliggörande strategier för uppdragsgivare och politiker 25 

6.2.5 Strategier för att synliggöra förskolan för allmänheten 26 

7 Analys & Diskussion 29 

7.1 Olika aspekter av förskollärarens professionalitet 29 

7.2 Synliggörande av strategier 29 

7.3 Att göra förskollärares osynliga kunskap mer synlig 30 

7.4 Att synliggöra yrkesrollen och förskolans läroplan 31 

7.5 Professionalitet och professionalisering i förskolan 32 

8 Avslutande reflektion 34 



 

8.1 Egna tankar 34 

8.2 Fortsatt forskning 34 

8.3 Slutsats 34 

9 Referenslista 36 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev till förskollärare  

Bilaga 2 - Missivbrev till rektorerna 

Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Bilaga 4 - Intervjufrågor till träff 1  

Bilaga 5 - Intervjufrågor till träff 2  

Bilaga 6 - Intervjufrågor till träff 3  

 



 

1(45) 

 

1 Inledning 

En studie av Kim (2013) visar att förskollärare har en tendens att porträtteras 

som barnvakter med barnpassning som övergripande arbetsuppgift. Samtidigt 

betraktar förskollärarna sig själva som professionella lärare. Detta menar Kim 

(2013) visar på att det finns en bristande kunskap hos allmänheten kring vad 

förskolans verksamhet är och hur den fungerar som arbetsplats.  

 

Vi båda har tidigare arbetat inom förskolans verksamhet och då upplevt att det 

finns vissa nedvärderande föreställningar och förutfattade meningar om 

förskolläraryrket såsom “Måste man verkligen studera 3,5 år för att passa 

barn? Det kan väl vem som helst göra?” och ”Byter man inte bara blöjor och 

leker med barnen?”. Intresset för förskolläraryrkets professionalitet väcktes då 

ovanstående citat inte stämmer överens med vår uppfattning, eftersom vi anser 

förskolläraryrket både är komplext och mångsidigt. Detta resulterade i att vi 

kom in på förskollärares professionalitet och hur den uppmärksammas av 

personer utanför förskolans verksamhet, vilket i sin tur bidrog till en 

nyfikenhet kring hur förskollärare arbetar med att synliggöra sin 

professionalitet. Under arbetet med studien har vi förstått att den allmänna 

synen på förskolan kan spåras bakåt i tiden, till olika förskoleverksamheter 

som funnits tidigare och som skiljer sig från dagens undervisning i förskolan. 

En av de medverkande respondenterna uttrycker att trots att förskollärare anser 

sig professionella, kan det vara svårt att förmedla professionaliteten vidare ut 

till samhället.  

“Det är skitsvårt att visa vad professionalitet inom förskolan är när den 

(professionaliteten) inte finns där ute i samhället.” - Eva  

Citatet ovan kommer från intervjuer i fokusgrupp och tydliggör hur väl 

medvetna förskollärare är om sin egen professionella kompetens och potential. 

Trots detta har förskollärares professionella egenskaper enligt Jónsdóttir 

(2014) en tendens att bli osynliga för personer utanför förskolans verksamhet, 

vilket kan bidra till att det i samhället råder viss okunskap om hur 

professionalitet inom förskolan kan se ut.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar om sin egen 

yrkesprofessionalitet och hur förskollärare arbetar för att synliggöra yrkets 

professionalitet i den vardagliga praktiken. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur resonerar förskollärare kring sin yrkesprofessionalitet? 

• Hur kan förskollärare synliggöra yrkets professionalitet? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs en del av förskolans framväxt i form av institutioner som 

barnträdgårdar och barnkrubbor. Avsnittet kommer också belysa utvecklingen av 

förskollärares utbildning och tillkomsten av olika styrdokument som lade grunden till 

förskolans nuvarande läroplan. Detta för att skapa en förståelse om hur förskolans 

historiska bakgrund med barnpassning som övergripande syfte, kan ligga till grund 

för de fördomar som finns idag.  

2.1 Historisk tillbakablick 
Friedrich Fröbel (1782–1852) var en tysk pedagog som blev en inspirationskälla till 

barnträdgårdsrörelsen. Under 1900-talet fick de Fröbelinspirerande barnträdgårdarna 

en stor inverkan på gestaltningen av förskolans verksamhet i Sverige. 

Barnträdgårdarna hade höga ambitioner kring en ny uppfostran och om en bättre 

barndom och utvecklades i synnerhet av kvinnliga pedagoger i USA, Europa och 

Australien. Parallellt med Fröbels barnträdgårdar startade även barnkrubborna i 

Sverige (Tallberg Broman, 2010). Barnkrubborna var finansierade med välgörenhet 

eller knutna till fabriker och företag. Denna verksamhet var utformad för 

ensamstående mammor som inte hade tillgång till annan form av barnpassning när de 

arbetade. Barnkrubborna hade inget pedagogiskt syfte utan var mest till för 

barnpassning (Engdahl & Ärlemalm – Hagsér, 2015). Barnträdgårdarna 

kännetecknades av barnpedagogik och det fanns en strävan av att göra en förändring 

i samhället, en förändring av barnet och av framtiden. Barns tidiga år fick större 

betydelse och det blev ett nytt sätt att tänka om barnen. Parallellt med att barnet 

synliggjordes blev fostran och lärande mer centralt samt fick leken ett större värde. 

När andra världskriget bröt ut ändrades samhället och kvinnor kom att bli en 

välbehövlig arbetskraft. Kriget bidrog till att behovet av barnstugor ökade, nya 

daghem och lekskolor stiftades vilket ledde till att förskoleinstitutionerna krävde fler 

utbildade barnträdgårdslärarinnor (Tallberg Broman, 2010). 

Psykoanalytikern Anna Freud (1895–1982) talade om vikten av att småbarnsfostraren 

behövde en meriterad skolning. Det var under detta skede som grunden till 

förskolläraryrket skapades. 1955 blev förskollärare en titel, denna yrkesbeteckning 

var utformad för att passa både män och kvinnor. Kvinnliga ledare inom 

barnträdgårdarna etablerade det tidiga förskolläraryrket för kvinnliga pedagoger och 

lärare. Under denna tid fanns det ett motstånd mot utbildningar avsedda för kvinnor, 

dock ansågs kvinnorna vara lämpade att arbeta med vård, undervisning och omsorg 

bland de yngre barnen. Detta öppnade dörrar för kvinnor att arbeta utanför hemmet 

och under 1970-talet ökade andelen kvinnor på arbetsmarknaden (Tallberg Broman, 

2010). Barnstugeutredningen initierades 1968 (Lundgren, 2014) som 1975 kom att 

resultera i en förskolelag (prop. 1975/76:92) vilket ändrade villkoren för 

fritidshemmen och förskolan. I samband med barnstugeutredningen utvecklas 

förskolan i en snabb takt och det nya förskolebarnet nu börjar ta form. Expansionen 

av förskolan är händelserik, under 1975 fanns endast 10 procent av barnen i förskolan. 

Förskolan blir sedan normaliserad i samhället och antalet förskolebarn ökar med 80-

98 procent främst med barn mellan 3-6 år. Förskolan blir här allmän och 

skattefinansierad samt skapades en likvärdig, tillmötesgående förskola tillgänglig för 

alla barn oavsett bakgrund. Denna period lägger grunden för den förskola vi har idag, 
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med en jämbördig utgångspunkt som karakteriseras av begreppet educare vilket 

sammanför omsorg och lärande. Förskolans nya utformning bidrog till mer 

jämställdhet mellan familjeformer och utbildningsnivån hos personalen blev högre än 

tidigare (Tallberg Broman, 2010). 

2.2 Förskollärarutbildningens framväxt 
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet inleddes seminarier för 

barnträdgårdlärarinnorna. Seminarierna kunde innehålla undervisning och praktik, 

vilket bidrog till en nyare kunskapssyn. De lärarinnor som hade möjlighet att närvara 

vid seminarierna hade sedan i uppdrag att föra kunskapen kring yrkeskulturen och 

yrkesinnehållet vidare till de yngre generationerna av lärare. Seminarieutbildningens 

syfte var att ge den unga kvinnliga lärareleven en stark yrkesidentitet. Utbildningarna 

leddes av Ellen och Maria Moberg som kom att bli bland de två mest inflytelserika 

utformarna av den tidiga barnträdgårdsrörelsen i Sverige. Seminarieutbildningarna 

var först på ett år, men ändrades sedan 1924 till att bli tvåårig. Systrarna Moberg hade 

stora ambitioner för förskolan och ville hela tiden införskaffa sig nya kunskaper som 

kunde göra utveckling möjlig och bjöd frekvent in forskare att föreläsa. Denna form 

av seminariepräglade skolning kom länge att känneteckna utbildningen för 

förskollärare (Tallberg Broman, 2010). 

Högskoleutbildningen blev statushöjande för förskollärarna dock krävdes fler 

nämnare för att påverka yrkets status. Utbildningens längd är av vikt när det kommer 

till professionalisering och status. För att göra anspråk på en professionalisering av 

yrket bör högskoleutbildning vara på ett minimum av tre år (Berntsson, 2006). 

Utbildningen gav också yrkesutövarna “ownership of an area of expertise and 

knowledge”, vilket är en form av djupgående och säregen kunskap specificerad till en 

yrkesgrupp (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). Lärarutbildning som trädde i kraft 

2001 gjorde förskollärarutbildningen mer likvärdig grundskoleutbildningen. 

Utbildningarna blev med detta lika långa och omfattade lika många högskolepoäng 

vilket ansågs vara ett positivt steg i rätt riktning för förskolläraryrket (Berntsson, 

2006). Avsikten med en samverkan mellan olika lärarutbildningar skulle generera i 

en likvärdig barnsyn och lärande som skulle prägla hela skolsystemet. Denna form av 

utbildning blev dock inte långvarig, utan 2011 initierades en ny lärarutbildning för 

förskollärarna. Utbildningen för förskollärare koncentrerades till innehållsområden 

mer inriktade på de yngsta barnen. Den skulle även innefatta en ämnesdidaktik som 

skulle lägga grunden för en mer ämnesinriktad skola och främja en livslång lust att 

lära (Pramling Samuelsson, 2014). 

Den utökade tiden på utbildningen kom alltså att bli statushöjande för 

förskolläraryrket då den tillförde en högre grad av teoretisk kunskap. Dock är det fler 

komponenter som behandlas i utbildningen för förskollärare. Praktikgrundande 

kunskaper och personlighetsgrundade kunskaper två komponenter som kan vara 

aningen osynliga för personer utan direkt koppling till förskolan. Praktikgrundad 

kunskap utvecklas genom yrkeserfarenhet och blir med detta mer synlig för personer 

som är aktiva inom yrket. Personlighetsrelaterad kunskap tar istället formen av 

kvalifikationer relaterade till yrket som exempel lämplighet, noggrannhet och 

pålitlighet (Berntsson, 2006). Denna form av kunskap är inte lätt att redovisa på ett 

tydligt sätt, utan blir till kallar en typ av “tyst kunskap”. Utbildningen förser 
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studenterna kontinuerligt med tillfällen och möjligheter att experimentera och testa 

olika handlingsalternativ (Englund och Dyrdal Solbrekke, 2015). Vid slutet av 80-

talet blev barngrupperna allt större då stora besparingar gjordes inom barnomsorgen 

och flera daghem stängdes. På grund av detta blev det många debatter om fördelar 

och nackdelar kring de redan ifrågasatta daghemmen. Vilket bidrog till en diskussion 

om det pedagogiska arbetet i den pågående verksamheten och frågor om en läroplan 

initierades (Simmons-Christenson, 1997).  

2.3 Läroplanens utveckling 
Under seminarierna för barnträdgårdslärarinnorna i början av 1900-talet utvecklades 

styrdokument som ligger till grund för dagens läroplan. Under denna tid utformades 

enskilda handböcker som innehöll, mål och arbetssätt att ha i barnträdgårdarna. Runt 

1940 och 1950-talet blev Socialstyrelsen en tillsynsmyndighet som gav ut olika 

pedagogiska råd och anvisningar. Vid 1945 initierade den Kungliga Socialstyrelsen 

målskrivningar som grundade det pedagogiska innehållet för daghem, 

eftermiddagshem och lekskolor. Socialstyrelsen började under 1970 och 1980-talet 

att nämna de pedagogiska anvisningarna för fritidshemmet och förskolan i termer av 

program och arbetsplaner (Vallberg Roth, 2011).  

Vid 1990-talet blev barnomsorg och skolbarnomsorg en del av skolsektorn. 

Förskoleklassen blev frivillig och läroplanerna skapades för ett sammanhållet mål- 

och resultatstyrt utbildningsväsende (Vallberg Roth, 2011). 1998 kommer förskolans 

första läroplan Lpfö98 som innehöll anvisningar för förskolan och skapades inte 

längre av Socialstyrelsen utan av skolverket på uppdrag av regeringen (Skolverket, 

1998). Detta blev det första steget mot ett samlat utbildningssystem (Sheridan, 

Sandberg & Williams, 2015). Läroplanen belyser att förskolans verksamhet skulle 

utformas och utvecklas utefter gemensamma grundläggande värderingar. Det 

poängterades även att det är förskolans verksamhet som ska utvärderas och inte det 

enskilda barnet. Läroplanen hade riktlinjer och strävansmål att utgå från: Normer och 

värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt samverkan 

med förskoleklass, skola och fritidshem (Skolverket 1998). Lpfö 98 kom sedan att 

revideras 2010 där bland annat förskolechefens ansvar tydliggörs och även att 

förskolan kontinuerligt ska följas upp, utvärderas och utvecklas. Förskollärarna får 

efter denna revidering ett tydligare ansvar och arbetslagets arbetsuppgifter fördelas 

tydligare mellan förskollärare och barnskötare (Lundgren, 2014). I den senaste 

reviderade läroplanen (Skolverket 2018) har förskollärarnas ansvar förtydligats 

ytterligare. Läroplanen består av ett avsnitt med rubriken “Förskollärarens ansvar i 

undervisningen” och under står följande:  

“Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta 

till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i 

undervisningen ansvara för att  

- Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,  
- planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och 

de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

- spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och 
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rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och 

- utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och 

lärande och som utmanar och stimulerar intresse och nyfikenhet samt håller 

kvar deras uppmärksamhet”. 

   (Skolverket, 2018. s.19) 

Den senaste reviderade upplagan av förskolans läroplan trädde i kraft i juli 2019 

(Webbinarie: Reviderad läroplan för förskolan 2018). I den nuvarande läroplanen 

benämns förskolecheferna numer som rektorer och deras ansvar är bland annat att 

organisera arbetet i förskolan, för att kunna använda hela arbetslagets kompetens på 

bästa sätt. Begreppet undervisning får en tyngre betoning samt tydliggör att 

förskollärare ska leda och ansvara för planeringen och genomförandet samt att allt 

lärande sker utifrån läroplanen. Undervisningen ska både ske i planerade och 

spontana aktiviteter under förskoledagen (Skolverket, 2018). 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Former av professionalitet i förskolan  
Yrken kan omforma vetenskaplig utbildning och kunskapsmonopol till sociala, 

ekonomiska och statushöjande fördelar (Berntsson, 2006). Detta kan resultera i en 

viss professionell hierarki bland yrken, där den hierarkiska ordningen är kopplad till 

olika yrkens särskilda status och utbildning. I kunskapsmonopolet betonas främst 

autonomikriteriet, vilket innebär specialiserad kunskap om tekniker och 

förhållningssätt som ger ensamrätt till expertis och färdighet kring ett specifikt 

område. Denna ensamrätt kan förse en yrkesgrupp med självständighet och självstyre 

(Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015).  

För att ett yrke skall kunna behålla ett säreget kunskapsmonopol bör kunskapen ha en 

esoterisk karaktär. En esoterisk karaktär betyder att kunskapen kan anses 

svårbegriplig för personer utanför förskoleyrket och då också betraktas värdefull av 

andra utanför verksamheten (Berntsson, 2006). Det säregna kunskapsmonopolet kan 

ge yrken makt över definieringen av yrkets egen professionalitet. Dock är det fullt 

möjligt att ifrågasätta ett yrkes professionalitet då professionaliseringen ofta är 

kopplad till yrkets kvalité. Är ett yrke framgångsrikt i sin professionaliseringsprocess 

äger det oftast också makten över kvalitén (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). I 

Skollagen (2010:800) och i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framkommer det 

ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete, där rektorn på enhetsnivå har ett 

övergripande ansvar medan arbetet ska genomföras av förskollärare och övrig 

personal. Samtidigt ska personalen förse vårdnadshavare och barn med 

förutsättningar att delta i kvalitetsarbetet. 

En annan form av professionalitet kallad, demokratisk professionalitet, syftar på ett 

nära samarbete mellan förskola, barn, föräldrar och politiska ledningar för en 

framgångsrik utbildning. Vidare delas den demokratiska professionaliteten upp i fyra 

olika pelare, interaktion med barn, partnerskap med vårdnadshavare, förskollärares 

professionella kunskapsbas och en engagerad arbetsledning. Dessa ger en mer 

utvecklad betydelse av begreppet professionalitet i förskolan. Istället för den tidigare 

traditionella definitionen med ett mer enspårigt fokus (Jónsdóttir, 2014). 

3.2 Professionellt ansvar och redovisningsskyldighet 
Yrkesprofessionalitet tar formen av professionellt ansvar och utgår främst ifrån 

förskollärare och övrig personals förmåga till moraliskt omdöme och handlande. 

Organisationsprofessionalism har istället koppling till redovisningsskyldighet, vilket 

innebär att en institution ska kunna redovisa sin verksamhet med exempelvis 

dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete eller andra mätinstrument. Professionellt 

ansvar är kopplat till huruvida förskollärare är lämpade att bedöma och efter det 

utföra ett professionellt handlande. Ett professionellt ansvar speglar alltså en viss 

tilltro och förtroende till förskolläraren som professionell aktör, att på egen hand och 

tillsammans med kollegor i arbetslaget kunna basera sina handlingar utifrån beprövad 

erfarenhet, vetenskaplig grund och moralisk reflektion samt kunna argumentera för 

dessa. Det professionella ansvaret indikerar även ett proaktivt arbetssätt, där 
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arbetslaget tillsammans arbetar med att utforma en kunskapsbas av alternativa 

tillvägagångssätt att använda i praktiken (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015).  

Redovisningsskyldigheten har en professionell skyldighet till överliggande 

myndigheter och regering, med punkter som juridik, ekonomi och organisation i 

centrum. Redovisningsskyldigheten belyser alltså de professionella plikter 

förskollärare har, där utförda handlingar och tillvägagångssätt kan kontrolleras och 

utvärderas utifrån förutbestämda kriterier (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). 

Redovisningsskyldigheten har utgångspunkt i nationella styrdokument för att barn 

ska få en likvärdig utbildning och förståelse för samhällets grundläggande värden 

(Skolverket, 2018). Redovisningsskyldigheten visar också på en mätningsbarhet 

genom politiskt utformade kontrollinstrument. Det professionella ansvarets 

handlingar är dock inte mätbara på samma sätt som redovisningsskyldigheten, utan 

baseras mer på de professionella aktörernas eget omdöme.  I förskolans verksamhet 

är de professionella förhållningssätten, professionellt ansvar och 

redovisningsskyldigheten, sammanlänkade och bör ständigt vägas med varandra. Det 

går också att reflektera kring vilket av förhållningssätten som är mest dominerande i 

praktiken samt överväga vilken som bör vara den mest framträdande (Englund & 

Dyrdal Solbrekke, 2015). 

3.3 Osynlig ledarroll och ifrågasatt professionalitet 
Förskolläraryrket har länge ansetts innehålla arbetsuppgifter som förknippats med 

hemmet och har därför aldrig tidigare betraktats som faktiskt arbete (Berntsson, 

2006). Kvinnorna ansågs besitta en naturlig förmåga att ta hand om barn, vilket gjort 

det svårare för kvinnor att framstå som professionella (Kim, 2013). Förskollärarna 

har även tidigare förknippats med “ersättningsmödrar” och som ett vårdarbete där 

liten eller ingen utbildning eller specifik kompetens behövs för att utföra arbetet 

(Jónsdóttir, 2014). Förskollärarna har också en tendens att göra sin ledarroll i 

verksamheten osynlig. Detta eftersom många förskollärare inte betraktar sig som 

starka ledarfigurer, vilket kan ha påverkat omvärldens bild av förskollärare och yrkets 

status (Jónsdóttir, 2014). 

Förskolläraryrket har länge associerats med låga löner, en möjlig orsak kan vara att 

lärares yrkesstatus går hand i hand med barnens ålder. Alltså ju lägre ålder på barnen 

en lärare undervisar, desto lägre värderas yrkesrollen i samhället (Kim, 2013). En 

annan orsak är personalomsättning och det faktum att outbildade samt personer från 

andra yrkesgrupper länge haft möjlighet att jobba inom förskolan. Detta kan i sin tur 

ha bidragit till att förskolläraryrket professionalitet blivit ifrågasatt kring (Berntsson, 

2006). I Kims (2013) studie berättar de medverkande förskollärarna att barnen blir 

påverkade av personalomsättningen i förskolan. Förskollärarna menar även att barnen 

påverkas av en hög omsättning av olika vuxna. Detta då tiden som läggs på att “träna” 

ny personal, plockas från tiden förskollärarna annars hade tillbringat med barnen. De 

yngsta påverkas ytterligare eftersom de kräver en högre form av kontinuitet för sin 

känslomässiga utveckling. De senaste åren att lönerna har ökat, främst för nyanställda 

förskollärare hävdar Berntsson (2006). Den ökade lönen också kan bidra till att 

personal stannar längre på samma arbetsplats och att då personalomsättningen 

minskar menar Kim (2013). 
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3.4 Att synliggöra förskolläraryrkets professionalitet 

  
En form av statushöjande strategi är att synliggöra förskollärarnas professionalitet i 

sammanhang som sträcker sig utanför förskolans verksamhet (Jónsdóttir, 2014). 
Samhället har format en bild av förskolan där förskollärare anses vara synonymt med 

barnvakter, förskollärarna däremot betraktar sig som professionella individer med 

viss känsla för interaktion med barn och en passion för att undervisa (Kims, 2013). 

Föräldrar som deltagit i en studie av Jónsdóttirs (2014) anser att det inte är någon 

större skillnad mellan förskollärare och barnskötare. Föräldrarna menar att det enda 

som skiljde yrkesgrupperna åt var att förskollärarna bar ansvaret över att planera och 

förbereda undervisningen, dock spelar det ingen större roll vem som utför den. 

Personalens olika utbildningar ansågs heller inte ha betydelse istället rankades viljan 

att vistas kring barn och att se dem lyckas högre. Föräldrarna uttryckte även att det 

inte var nödvändigt för förskollärare att delta under matsituationerna eller i den fria 

leken eftersom deras uppdrag är att undervisa, vara professionellt ansvariga samt 

planera verksamheten. 

De medverkande förskollärarna i en studie av Kim (2013) berättar att de är stolta över 

sin professionalitet och sitt yrke. Dock att yrkesstoltheten tar skada när bilden av 

förskollärarna och dess professionella arbete anses vara synonymt med barnskötarna 

och barnpassning. Förskollärarna menar att den förvridna bilden av förskolan och 

dess personal handlar om övriga samhällets bristfälliga kunskap. Förskollärarna 

hävdar att visst ansvar att göra utomstående personer mer insatta i förskolans 

verksamhet och vad den innebär delvis ligger hos dem själva. Ändras inte den rådande 

samhällsbilden av förskolan och dess verksamhet kan personalens ”kamp” om 

professionalisering riskera bli ännu mer utdragen. Dock arbetar förskolepersonalen 

till viss del i motvind menar Jónsdóttir (2014) då det finns uppdragsgivare som också 

ser förskollärarna och barnskötarna som en gemensam grupp.  

En annan möjlig statushöjande strategi är att åskådliggöra förskolläraryrkets 

professionalitet. Ett perspektiv är att göra professionaliteten synlig är att framhäva 

förskollärarnas kompetens (Berntsson, 2006). Detta genom att involvera 

vårdnadshavarna mer i den grundläggande utveckling barn går igenom de första 

levnadsåren (Jónsdóttir, 2014). Skillnaden mellan barnpassning och 

förskoleverksamheten förtydligas då förskollärarna i en studie förklarar hur 

undervisning för de yngsta barnen innefattar att medvetet arbeta med barns 

utvecklingsprocess som baseras på nära relationer och kunskaper om barnen. Detta 

genom att skapa pedagogiska miljöer där barn kan utforska, lära och komma i kontakt 

med upplevelser de möjligtvis inte har förutsättningar att erfara hemma (Kim, 2013). 

Vårdnadshavare, uppdragsgivare och övriga samhällsmedlemmar har en bristande 

kunskap om de yngsta barnens utvecklingsprocess. Genom att förtydliga och 

synliggöra barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling blir det möjligt för 

människor utanför förskolans verksamhet att se den utveckling personalen på 

förskolan ser. Detta kan i sin tur eventuellt bidra till att forma en mer professionell 

syn på förskolan och dess verksamhet (Kim, 2013).  
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4 Teoretiska begrepp 

I detta kapitel redogörs studiens teoretiska begrepp. I tidigare forskning framkommer 

teoretiska begrepp, vi har valt ut fyra av dessa att använda oss av vid analys och 

diskussion av resultat. Begreppen anser vi kännetecknar yrkesprofessionalitet som vi 

kopplar till förskolläraryrket. 

Professionalisering är en process där yrken mäts mot olika kriterier för att vidare 

kunna klassas som professionella. Professionalisering är präglat av status, inkludering 

och exkludering och kan resultera i att ett yrke kan etablerar både makt och självstyre 

(Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). Genom att hänvisa till en säregen kunskapsbas 

kan ett yrke lägga beslag på rätten att styra och kontrollera sin egen 

professionaliseringsprocess och med det sin professionella status (Berntsson, 2006).  

Professionalitet karaktäriseras av skicklighet och kunskap vilket utgör kvalitén i 

själva yrkesutövandet (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). Professionalitet visar på 

ett samspel mellan utbildning, vetenskap och yrkeskunskap (Kupferberg & Amhag, 

2017) 

Professionellt ansvar är kopplat till en tilltro och förtroende till förskolläraren som 

professionell aktör. Ett professionellt ansvar speglar alltså en tilltro till huruvida 

förskollärare kan bedöma och utföra ett professionellt handlande. Under 

förskollärares professionella ansvar infaller också redovisningsskyldighet, vilket är en 

professionell skyldighet till överliggande myndigheter och regering. 

Redovisningsskyldigheten belyser alltså de professionella plikter förskollärare har, 

som kan kontrolleras och utvärderas utifrån förutbestämda kriterier (Englund & 

Dyrdal Solbrekke, 2015). 

Autonomikriteriet innebär en specialiserad kunskap och tekniker personer inom ett 

yrke har som är särskilt för deras yrkesgrupp. Den säregna kunskapen och 

förhållningssätt som tillkommer med den förser en yrkesgrupp ensamrätt på färdighet 

kring ett specifikt område. Ensamrätten kan i sin tur ge yrket en form av 

självständighet och självstyre (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). 
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5 Metod 

I studien används en kvalitativ metod, bestående av tre träffar i en fokusgrupp med 

4–5 deltagande förskollärare. I avsnittet beskrivs genomgående hur de olika träffarna 

med fokusgruppen gått till väga samt de verktyg som har använts vid bearbetningen 

av den insamlade empirin. 

5.1 Metodverktyg 
En av fördelarna med fokusgrupper är att det inte bara ger forskaren kännedom om 

studieobjektens åsikter utan även vad som ligger bakom olika åsikter. Vi ansåg att en 

god gruppdynamik skulle ha betydelse under våra träffar då den kan ha en viss 

inverkan på deltagarna i fokusgruppen, eftersom en känsla av lättsamhet och trygghet 

under träffarna kan generera i ett mer öppet klimat (Denscombe, 2018). När 

gruppdeltagarna är bekanta med varandra blir träffarna mer avslappnade än om 

deltagarna skulle varit främmande för varandra. Samtalen blir också mindre formella 

vilket minskar nervositet och press menar (Davidsson, 2007). Fokusgrupper kan ha 

två olika strukturer, strukturerad och ostrukturerad. Vi valde att ha en ostrukturerad 

karaktär på våra fokusgrupper eftersom det gav respondenterna mer utrymme att 

diskutera fritt kring våra frågor. Fördelar med fokusgrupper är att diskussionerna i 

fokusgrupper blir argumentativa, alltså att deltagarna argumenterar utifrån sina 

erfarenheter och på så vis synliggör sina åsikter. En annan fördel är att de som deltar 

får möjligheter att tillägga nya aspekter på det valda ämnet (Kihlström, 2007). 

Personer inom samma yrkesgrupp kan få olika uppfattningar och erfarenheter kring 

ett specifikt ämne beroende på skilda arbetsförhållanden (Berntsson, 2006). 

I studien används Allwood och Eriksson (2017) kallar en hermeneutisk spiral. 

Spiralen tar formen av flera hermeneutiska cirklar där del och helhet under ständigt 

samspel skapar en förståelseprocess. Vi kommer att arbeta utifrån filosofen Gadamers 

version av den hermeneutiska spiralen. Enligt Allwood och Eriksson (2017) var 

utgångspunkten i Gadamers hermeneutik att förståelseprocessen alltid är lokal, 

föränderlig och betingad av ett personligt historiskt sammanhang. 

Förståelseprocessen utgår inte från någon fast punkt utan istället från en förförståelse, 

vi måste alltså ha en viss förståelse för att kunna erövra en ny. Förförståelse grundas 

i våra erfarenheter, vår kultur och samhället vi lever i. Förförståelse och förståelse 

samspelar i en ömsesidig relation där förförståelsen sätter ramarna för vilka frågor vi 

kan ställa och vilken ny förståelse vi kan nå. Det är denna form av samspel mellan 

förståelse och förförståelse som utgör Gadamers version av den hermeneutiska 

spiralen. I Allwood och Eriksson (2017) kallar Gadamer detta samspel för 

förståelsehorisont. Grondin och Plant (2003) beskriver även denna process som en 

sammansmältning mer än ett samspel. Sammansmältning av förståelsehorisonter 

visar hur en individs förflutna sällan raderas utan istället smälts samman med nutiden 

för att tillsammans skapa nya förståelsehorisonter. Alltså när en uttolkare förstår ett 

uttalande eller en text blir denna nya förståelse till förförståelse. Med den nya 

förförståelsen öppnas enligt Allwood och Eriksson (2017) ytterligare förståelse och 

uttolkaren förändrar därmed sin förståelsehorisont. Det är utifrån den förflyttade 

förståelsehorisonten som nya frågor kan utformas och ännu nyare förståelse blir 

möjlig. 
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Med den hermeneutiska spiralen (Allwood & Eriksson, 2017) och 

förståelsehorisonter (Grondin & Plants, 2003) som verktyg får vi en fördjupning i 

ämnet och samtidigt öppna upp för möjlig vidareutveckling. Spiralen användes som 

ett redskap där vi efter varje träff med fokusgruppen transkriberades resultatet av 

empirin. Vi använde oss sedan av transkriberingen för att kategorisera den insamlade 

datan till vidare tolkning och analys. Utifrån den genomförda analysen av 

transkriberingen förflyttades vår förståelsehorisont från vår förförståelse till en ny 

förståelse utvunnen genom tolkning av respondenternas utsagor. Förförståelsen vi 

hade vid utformningen av de första intervjufrågorna kom att bli en ny förståelse, varpå 

våra nya frågeställningar formulerades till nästkommande möte med fokusgruppen. 

De nya frågeställningarna till träff två resulterade i en fördjupning av de områden vi 

presenterade och nya ämnesområden respondenterna behandlade under första träffen. 

Även till den tredje träffen bearbetades med den hermeneutiska spiralen. 

Respondenternas svar tolkades och analyserades för att sedan sorteras in i de 

påbörjade kategorierna.  

5.2 Urval  
För att kunna uppnå djupgående diskussioner valde vi en homogen fokusgrupp av 

endast förskollärare. Vi tog kontakt med fyra förskollärare via mejl där vi skickade ut 

ett missivbrev med en intressefråga. Två andra deltagare anslöt till fokusgruppen på 

eget initiativ genom att anmäla intresse om studieämnet och en önskad medverkan. 

Både vi och deltagande förskollärare hade tidigare bekantskap med minst en av de 

medverkande i studien. Den tidigare bekantskapen gjorde även att vi redan på förhand 

visste att intresse för ämnet fanns bland urvalet av förskollärare. Det bidrog även till 

en, redan från början, avslappnad atmosfär under inledningen av träffarna med 

fokusgruppen. Gruppdeltagarna är samlade från tre olika förskolor dock inom samma 

kommun. Fokusgruppen bestod av: 

Fiktiva namn Ålder Yrkesaktiva år Förskola 

Eva 62 15 2 

Lena 53 13 1 

Lotta 47 20 3 

Sara 36 13 1 

Kajsa 26 3 1 

  

Urvalet baserades på en mångfald i både ålder och yrkesaktiva år där äldst ålder inte 

heller var sammanlänkat med mest yrkeserfarenhet. Detta för att fånga upp olika 

perspektiv och erfarenheter hos förskollärarna. Lena, Sara och Kajsa arbetar på 

samma förskola (förskola ett) men på olika avdelningar, medan Lotta (förskola tre) 

och Eva (förskola två) arbetar på två andra förskolor. Vi träffade fokusgruppen totalt 

tre gånger med cirka två veckors mellanrum. Samtliga deltagare i fokusgruppen 

visade stor samarbetsvilja och starkt intresse för vårt valda ämne. Vilket säkerligen 

bidrog till att de ställde upp på att träffas kvällar efter arbetstid.  

5.3 Tillfälle 1  
Vid den första träffen med fokusgruppen deltog fyra av de medverkande 

förskollärarna. Träffen inleddes med en presentation av oss själva och vårt pågående 
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examensarbete. Därefter kom vi överens med deltagarna om hur de föredrog att få 

vidare information om nästkommande möten. Härnäst delades samtyckesblanketter 

ut till samtliga för att ge deltagarna insyn i studiens syfte och forskningsprocess, där 

en underskrift gav ett godkännande av deras medverkan. Innan träffen bestämde vi 

att en av oss skulle agera samtalsledare under intervjun. Alltså vara den som ställde 

frågorna och alternativa följdfrågor samt svara på eventuella funderingar från 

respondenterna. Den andra av oss skulle ha en mer passiv roll där man ansvarade för 

ljudinspelningen och förde anteckningar. Rummet vi var i tillhörde en av 

avdelningarna på förskolorna. Bordet vi satt vid var kvadratiskt och deltagarna 

placerades mittemot varandra för att alla i gruppen skulle se varandra och lättare 

kunna delta i diskussionerna. Vi hade på förhand också lagt ut papper och penna vid 

samtliga platser för alternativa anteckningar. Innan vi påbörjade intervjun 

uppmärksammade vi förskollärarna en sista gång att samtalen kommer att spelas in. 

Förskollärarna fick inledningsvis börja med att presentera namn, ålder och 

yrkesverksamma år. Därefter bad vi dem att kortfattat summera hur det kom sig att 

de valde att arbeta som förskollärare. Vi uppmanade samtliga att ta sin tid och att de 

även skulle tala utifrån sig själva och inte tänka på vad de trodde att vi ville ha för 

svar. Frågorna som vi innan hade skrivit på separata lappar, lades i mitten av bordet 

allteftersom att respondenterna ansåg sig klara med tidigare fråga. Detta för att göra 

frågorna mer tydliga och lättare för deltagarna att återgå till om de hamnade på ett 

sidospår än om de enbart framförts verbalt. 

 Den insamlade datan transkriberades och skrevs ut på papper för vidare analys. Vi 

inledde arbetet med vårt valda verktyg, den hermeneutiska spiralen, genom att 

gemensamt gå igenom svaren på varje fråga. Vi började med att markera de svaren vi 

tolkade var direkt kopplade till den ställda frågan. Vi markerade också andra 

intressanta aspekter i utsagorna som fångade vår uppmärksamhet. Vidare började vi 

kategorisera och märka ut de aspekter vi ansåg var mest omnämnda av 

respondenterna. Följt av de ämnen vi tyckte skulle vara intressanta att följa upp i 

kommande träff med fokusgruppen. Vi urskilde områden vi ansåg som mest relevanta 

till våra frågeställningar. Tolkningen av respondenternas utsagor förflyttade vår 

tidigare förståelsehorisont vilket sedan blev utgångspunkten i hur de nya frågorna 

utformades. Med denna bearbetningsprocess förflyttades då vår förståelsehorisont 

och kom att gestalta den första utarbetade cirkeln i den hermeneutiska spiralen.  

5.4 Tillfälle 2 
Vid den andra träffen med fokusgruppen deltog fem av de medverkande 

förskollärarna. Denna träff inleddes med att vi kortfattat gick igenom respondenternas 

upplevelse av tidigare träff. Detta gjorde vi för att ge deltagarna möjlighet att lyfta 

eventuella tankar eller idéer som tagit form under tiden mellan träffarna. Även denna 

gång hade vi förberett våra frågor på lappar eftersom lapparna uppskattades av 

respondenterna vid tidigare träff. Till frågorna hade vi även kopplat citat från träff ett 

som vi läste upp innan frågorna ställdes. Detta för att friska upp minnet om vad som 

diskuterades under tidigare träff och tydliggöra en röd tråd mellan träffarna med 

fokusgruppen. Denna träff tog plats i förskolans gemensamma matsal istället för inne 

på en av avdelningarna eftersom vi denna gång var fler. Bordet vi satt vid hade dock 

samma form som vid första träffen, däremot valde vi att inte förse respondenterna 

med papper och penna då de inte använts förra gången. Vi bytte också samtalsledare, 
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eftersom vi var nyfikna på om det skulle påverka resultatet, samtidigt som vi båda 

ville prova på att agera som moderator. Innan vi började med frågorna såg vi till att 

respondenten som inte deltagit vid första träffen blev tilldelad en samtyckesblankett 

och informerade om den kommande processen. Vi förklarade även det upplägg vi haft 

under vår första träff för att stärka gemenskapen i gruppen.  

Även denna insamlade datan transkriberades och skrevs ut för analys. Vi kunde redan 

under transkribering uppfatta en viss bekvämare och lättsammare stämning än vad 

som förekommit under första träffen. Detta eftersom respondenter som under första 

träffen mestadels suttit tysta nu börjat ta mer plats. Efter transkriberingen påbörjades 

nästa cirkel i den hermeneutiska spiralen. Där vi utifrån tidigare förförståelse, inledde 

med att analysera och tolka respondenternas svar och diskussioner. Dessa markerade 

vi ut i transkriberingen tillsammans med de svar vi kände direkt kunde kopplas till 

våra påbörjade kategoriseringar. När genomgången av transkriberingen var klar 

gjorde vi utifrån vår nya förståelsehorisont en mer utförlig kategorisering av 

respondenternas utsagor. Till en början klippte vi ut svaren från transkriberingarna 

som vi ansåg var relevanta. Därefter skapade vi kategorier vi tolkat går att koppla till 

både tidigare frågeställningar och bakgrund. För att lättare hålla reda på våra olika 

kategorier gjordes tillfälliga mappar för varje kategori. Där i sorterades lapparna från 

de två bearbetade transkriberingarna. Under denna process kunde vi börja urskilja 

möjliga huvudkategorier och underkategorier samt alternativa sammanlänkningar. Vi 

valde att redan efter tillfälle två kategorisera vår insamlade data för att kunna nå ett 

mättat resultat efter träff tre. Avslutningsvis formulerade vi alternativa frågor för 

tillfälle tre som efter en del bearbetning fick en annan karaktär än de tidigare. Ännu 

en gång förflyttades vår förståelsehorisont baserat på respondenternas senaste 

utsagor, vilket utformade den andra cirkeln i vår hermeneutiska spiral.  

5.5 Tillfälle 3 
Vid den tredje träffen deltog fyra förskollärare. Träffen inleddes med att vi berättade 

att vi utvunnit mycket från tidigare träffar och vi pratade lite om vårt arbete. Vid 

denna träff bytte vi återigen samtalsledare. Vi satt vid samma bord som vid träff två 

och var även placerade runt bordet på samma sätt. Denna gång valde vi att inte skriva 

ner våra frågor på ett papper att ha i mitten på bordet. Detta eftersom frågorna var 

utformade på ett annorlunda sätt än tidigare gånger. Denna gång grundades frågorna 

i två olika dilemman som kan utspela sig i förskolans verksamhet. Vi använde oss av 

två olika scenarion, som vi utvunnit genom analys av träff två, för att på så vis sätta 

in de medverkande förskollärarna i vårt tänkta dilemma. Förändringen av frågorna 

tänkte vi skulle leda till ett ännu mer ostrukturerat klimat i fokusgruppen där 

deltagarna fick prata mer fritt.  

Även efter denna träff transkriberades och analyserades den insamlade datan och vi 

fyllde på denna i våra tidigare kategorier. Detta utgjorde den sista cirkeln i vår 

hermeneutiska spiral med sammansmälta förståelsehorisonter. Denna 

förståelsehorisont kommer nu ligga till grund för vidare bearbetning av empirin i 

studiens övriga delar. Denna träff blev vår avslutande träff med fokusgruppen detta 

eftersom vi efter genomgången av den insamlade datan från tredje träffen tyckte att 

empirin uppnått en mättad karaktär. Vilket innebär att vi uppfattar den som tillräcklig 

för vårt arbete och att fler inte träffar skulle bidra med ny kunskap. 
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5.6 Etiska överväganden 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet på 

följande vis: Informationskravet uppnås genom att vi tydligt informerar alla 

involverade om vår tänkta forskning och dess syfte. Respondenterna kommer också 

informeras om vilka villkor som gäller för deras deltagande och att deras medverkan 

är frivillig samt kan avbrytas. Samtyckeskravet tar vi hänsyn till genom att samtliga 

respondenter ska ge ett tydligt godkännande till deras medverkan, genom att fylla i 

en samtyckesblankett, innan forskningen påbörjas. Vi kommer inte behöva inhämta 

samtycke från vårdnadshavare då våra tänkta studieobjekt kommer vara över 15 år. 

Anonymiteten i en studie kan enligt vetenskapsrådet (2017) verkställas genom att 

utesluta personliga uppgifter och på så vis göra de medverkande oidentifierbara i 

sammanställningen. Med Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav kommer vi 

att försäkra anonymitet för samtliga medverkande. Vilket vi hoppas kommer resultera 

i ett öppet förhållningssätt i fokusgruppen. Vidare kommer vi även tillämpa 

vetenskapsrådets (2017) begrepp integritet för att skydda de medverkandes åsikter 

och personliga erfarenheter. Insamlade data kommer även förvaras oåtkomligt för 

utomstående. Den insamlade datan kommer endast användas i vårt 

forskningsändamål och kommer därmed träda in under nyttjandekravet. 

5.7 Metoddiskussion 
Samtliga förskollärare som deltog i vår studie arbetade i samma kommun och hade 

på förhand viss vetskap om varandra. Detta diskuterade vi utifrån ett etiskt dilemma 

då vi tänkte att det fanns erfarenheter de möjligtvis inte ville diskutera i fokusgruppen 

på grund av detta. Vi var därför tydliga med att medverkan i studien var frivillig. 

Fokusgrupperna hade också vad Kihlström (2007) kallar för en ostrukturerad karaktär 

vilket förser respondenterna möjlighet till att själva avgöra hur ingående de vill svara 

på en fråga. Dock ansåg vi att detta etiska dilemma inte synliggjordes under 

fokusgruppens tre träffar. 

Valet av Allwood och Eriksson (2017) och Grondin och Plants (2003) den 

hermeneutiska spiralen och förståelsehorisonter som metodverktyg tycker vi har 

varit passande för vårt arbete med fokusgrupper. Arbetsprocessen med dessa verktyg 

utgår från att tidigare förförståelse och ny förståelse ständigt smälts samman för att 

skapa en ny förförståelse. Detta går att urskilja då studien inleddes med breda frågor 

såsom “vad är professionalitet i förskolan?”. Vid sista träffen har vår 

förståelsehorisonter förflyttat sig vilket kännetecknas med att frågorna blivit mer 

fokuserade, vilket gör utvecklingen av studiens process synlig. Metoden har också 

bidragit till att varje träff med fokusgruppen behållit en intern koherens, vilket innebär 

att en röd tråd går att urskilja vid samtliga träffar. Hade vi valt att inte använda oss av 

dessa metodverktyg, upplever vi att utformandet av nya intervjufrågor hade kunnat 

bli utspridda och möjligtvis gett arbetet mer bredd istället för fokus. 

Avslutningsvis reflekterade vi över urvalet av deltagare i vår studie. Vi blev 

överraskade över den mångfald vi fick av den gruppen förskollärare som medverkade 

detta trots att samtliga arbetade i samma kommun. Dock hade studien kunnat få en 

bredare utsträckning om vi istället valt förskollärare som var mer geografiskt 
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utspridda. Dock angav studietiden en viss begränsning för denna typ av större 

omfång.  
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av insamlad empiri från de tre träffarna med 

fokusgruppen. Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar 

sin egen yrkesprofessionalitet och hur förskollärare arbetar för att synliggöra yrkets 

professionalitet. Empirin redovisas under rubriker som beskriver de kategorier vi 

funnit under analysen av empirin, dessa förtydligas med utvalda citat från de 

medverkande förskollärarna.    

6.1 Yrkesprofessionalitet i förskolan 
Här redovisas hur de deltagande förskollärarna resonerar kring sin 

yrkesprofessionalitet och hur de upplever att professionaliteten kan uppfattas utifrån 

de själva och andra.   

6.1.1 Situationer förskollärare känner sig professionella 

Förskollärarna beskrev att de uppfattade sig som professionella i mötet med 

vårdnadshavarna när de tillsammans med barnen berättar vad som har skett under 

dagen. En av förskollärarna menade att det var viktigt att i vardagliga möten med 

vårdnadshavare ha ett professionellt bemötande.  

”Jag hoppas verkligen att dem inte tycker ’vad är det för nån… ‘ utan att man 

har.. det är ju liksom när man tar emot på morgonen och att man har ett 

professionellt bemötande mot föräldrar och barn. Å att man inte står å flamsar 

och tramsar utan man har… aa ni förstår vad jag menar självklart kan man skoja 

å så det är inte det jag menar…” - Lotta 

Det pratades även om hur förskollärare anpassar sitt språk i olika möten beroende på 

vårdnadshavare. Förskollärarna menar att anpassa språket är viktigt eftersom 

förskollärarna vill bygga upp tillit och förtroende hos vårdnadshavarna. 

Respondenterna förklarar att det inte går att hävda sin professionalitet genom ett 

akademiskt språk, eftersom det anses mer professionellt att kunna anpassa språket 

efter de olika vårdnadshavarna. Respondenterna berättar att de hellre väljer ett mer 

akademiskt språk i skrift för att “det ska se proffsigt ut”. 

“… det känner jag också att vara professionell… att man kan ta alla föräldrar.. 

man anpassar sig, precis som med språket, beroende på vem man pratar med… 

lite som en kameleont.” – Sara 

 Respondenterna beskrev förskollärare som duktiga på att fixa saker, som 

mångsysslare och att de är ett bra team då de är lyhörda när det gäller både barnen 

och varandra. De pratade även om att det dagliga arbetet utifrån läroplanen i 

verksamhet, planering och dokumentation gör att de känner sig professionella samt 

att kunna ha läroplanen någorlunda i huvudet.  

”Ja ungefär, när man känner att dagen funkar bra. Den planering man har gjort 

med barnen. Man får gehör, man kan dokumentera på ett bra sätt… att jag har 

läroplanen är ganska klar i huvudet, då känner jag mig proffsig.” – Eva 
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Det nämndes även att de kände sig professionella när de kan stötta samtliga barn på 

förskolan till nya kunskaper och vidare utveckling. En förskollärare påstod att det är 

en konst att se och höra alla barnen samt att förskollärare har “ögon i nacken”, vilket 

inte så många andra yrkesgrupper har. En annan förskollärare fortsatte i samma spår 

och menade att förskollärare kan vara en när man egentligen skulle vara tre vilket alla 

skrattade instämmande åt.  

“Eller när man kan hjälpa de barnen som behöver extra hjälp. Eller såhär, när 

man ser att man kan gå in och göra nåt som kan påverka dem så att man ser att 

det blir nåt positivt i slutändan. De e jättehäftigt när det funkar liksom, man kan 

gå ett steg längre…” - Kajsa 

Förskollärarna menade även att dagar då det fattas personal och planeringen faller 

samt när förutsättningarna för en planerad aktivitet ändras, kan förskollärare med sin 

yrkesprofessionalitet snabb tänka om. 

“Vi kan när det krisar och personal är borta baka jordgubbstårta med 10 barn i 

ett svep, hur många kan det?” – Lena 

Här förklarar de medverkande förskollärarna tillfällen under en arbetsdag där de 

känner sig professionella. I det sista citatet om jordgruppstårtan tolkar vi 

respondentens svar som att vid bortfall av personal har resterande i arbetslaget fått 

vara flexibel.   

6.1.2 Professionalitet i arbetslaget 

Vikten av ett bra samarbete i arbetslaget belystes också. En förskollärare pratade om 

att man kan vara bra på olika saker och att man kan väga upp för varandra. Ett samspel 

mellan kollegorna var alla överens om att det underlättade för arbetslaget men även 

för barnen. Att det ibland räckte med en blick för att förstå vad den andra menade. En 

förskollärare menade att hon kände sig professionell när hon kunde ta ett steg tillbaka 

på ett förslag som hon egentligen inte gillade, för att göra det för gruppens bästa. 

Även att vara två under ett utvecklingssamtal gjorde att de kände sig mer 

professionella.  

“... att det räcker med en blick. Att man är så samspelt så att man… jag menar 

om barnen går till dig och säger nej och sen till mig och jag säger ja, det funkar 

ju inte. Utan så att man är så att man känner varandra så väl så att man vet att 

‘nu har du fått ett nej där och ett nej här med’ eller vad det nu kan röra sig om. 

Det är ju oerhört viktigt att gruppen fungerar så, annars får du inte ihop någon 

grupp.” – Eva 

“... att man jobbar som ett team. Att man kan gå med på någon annans förslag 

fastän man inte tycker det är bra.” – Lotta 

Vi frågade också förskollärarna hur de kan framhäva sin pedagogiska ledarroll i ett 

arbetslag tillsammans med barnskötare. Förskollärarna uttryckte att det kan vara en 

“knepig situation” och att det finns blandade erfarenheter kring arbete med olika 

barnskötare. I förskollärarnas utsagor beskrivs barnskötare som medvetet lämnar 
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ansvaret för verksamhetens planering till förskollärarna. Samtidigt fanns andra 

erfarenheter där rollerna var mer otydliga.  

“Det är ju en knepig situation. Och det kanske inte heller löser sig självt utan 

man måste jobba på det.” – Lotta 

Förskollärarna var överens om att det måste komma tydliga direktiv från chefer och 

uppdragsgivare om vilka förutsättningar och arbetsuppgifter som ställs på 

barnskötarna. Dilemmat blir också att många barnskötare har en stor arbetserfarenhet 

som inte alla nya förskollärare har, vilket också värdesätts. Förskollärarna 

poängterade flera gånger att barnskötarna är betydelsefulla och att de verkligen 

behövs i arbetslagen.  

”Det borde finnas givna direktiv eller riktlinjer som man fick till sig när man 

anställs. ’Här är dina förutsättningar… och det här är vad du får göra.’”- Eva 

“... asså det är ju inte lätt att komma och slå någon barnskötare på fingrarna som 

har jobbat i jättemånga år å har kanske tidigare fått ta jättemycket ansvar.” 

  – Lotta 

“Sen är det kanske inte heller så lätt som barnskötare, har man kanske alltid fått 

gjort och haft lite ansvar å allting och plötsligt ska man inte ha någonting.” 

 – Sara 

Förskollärarna menar att ett bra samspel mellan kollegor är av vikt för att underlätta 

arbetsdagen. Vi tolkar det som att det fanns blandade upplevelser av arbete med 

barnskötare. Det talades om att arbetsrollerna i ett arbetslag skulle kunna vara mer 

tydliga och att de därmed saknar en tydligare definition på deras ”egentliga” ledarroll. 

6.1.3 Professionalitet i förhållande till barnen 

Förskollärarna var överens om att professionalitet i förskolan är att hela tiden sätta 

barnen först. Detta genom att förskollärarna uttrycker en självsäkerhet att klara av att 

ha stora barngrupper fanns det ändå en oro och tankar om hur barnen hade det. De 

pratade mycket om att barnen måste vistas i förskolans miljöer hela dagarna, att de 

blir inkörda i grupper med barn och vuxna som de måste fungera tillsammans med. 

En av förskollärarna menade även att det är lätt att endast se vad förskollärarna klarar 

av, att det går bra att vara själv ute på gården med 17 barn. Men att det lätt glöms bort 

hur barnen hanterar situationen.  

“Vi fick ingen vikarie idag, men jag tar hela gruppen och så gör jag såhär och 

såhär’... ‘Men barnet då?’ Hur mår barnen i det här? Vi får det att funka, men 

barnen, är det någon som ser barnen?” – Lotta 

Förskollärarna definierar också detta som endast barnpassning och att det inte är i 

förskollärarnas yrkesroll. En förskollärare poängterade att när planeringstiden 

försvann blev det att planeringen istället skedde över barnens huvud, vilket de var 

överens om att det inte var bra.   

”Och det är ju liksom.. men det säger vi ju.. då är det barnpassning.. en ganska 

dålig barnpassning också.” – Lotta 
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Här framkommer det tydligt att förskollärarna är medvetna om sin egen kapacitet av 

att klara av stora barngrupper när omständigheterna kräver det. Dock menar de 

medverkande förskollärarna att trots att situationen var hanterbar för dem, fanns 

samtidigt funderingar kring barnens välmående. 

6.1.4   När förskollärarna tror att andra upplever dem som professionella 

Förskollärarna berättar att de upplever att majoriteten av alla vårdnadshavare är 

väldigt positiva och tycker att de gör ett bra jobb, de får ofta höra kommentarer som 

“hur klarar ni alla dessa barn?”. Förskollärarna var också överens om att 

utvecklingssamtal kan vara ett tillfälle där förskollärarna ses som professionella.   

 ”… den senaste veckan har jag varit med om att två pappor som har pustat och 

stånkat och sagt ’det har tagit mig 20 minuter att få på ett barn.. hur får ni på 

14?’ och då tänkte jag ’vi har ännu fler..’”. – Eva 

”Jag tror att dem uppfattar oss som professionella när vi har utvecklingssamtal 

till exempel., det tror jag.” – Lotta 

Dock menar förskollärarna att utomstående inte har koll på vad läroplanen är för 

något, att vissa endast tror att barnen är på förskolan och leker, får torra blöjor och 

äter mat. De upplever att vissa vårdnadshavare tror förskollärarna är på förskolan 

dygnet runt och reflekterar inte över att verksamheten kan påverkas när barn inte 

hämtas på utsatt tid. Det dras en parallell till tandläkaryrket där förskolläraren menar 

att där finns konsekvenser när man kommer försent, som till exempel en avgift. 

Samtidigt som det återigen poängteras att majoriteten av vårdnadshavarna är trevliga 

och visar mycket uppskattning. 

“Fast jag vet inte om föräldrarna tänker så när de lämnar dem… några gör ju det 

givetvis och tycker att vi gör ett bra jobb och är duktiga och allt vad det är. Men 

merparten tänker ändå tror jag bara ‘här är ni medan jag jobbar… ‘ ‘de ska ha 

mat, de ska sova, de ska har någon att leka med’ det är de tre sakerna.” 

– Lena 

Vi tolkar det som att förskollärarna upplever att det finns blandade uppfattningar från 

vårdnadshavarna kring förskolans syfte. Dock poängterade förskollärarna att de 

kände sig uppskattade av majoriteten av vårdnadshavarna. Förskollärarna uttrycker 

också att de upplever att det finns en viss okunskap kring förskolans läroplan och 

förskolan som arbetsplats.   

6.1.5 Arbetsuppgifter som gör att förskollärare inte känner sig professionella 

Förskollärarna förklarade att det tillkommit arbetsuppgifter som egentligen inte 

tillhör yrkesrollen och deras professionella ansvar.  På grund av förberedelser kring 

matsituationer och disk känner sig förskollärarna som kökspersonal eller vid 

hopsättning av möbler och städning känner de sig som lokalvårdare och vaktmästare. 

Just köksuppgifter är den arbetsuppgift som förskollärarna upplever tar mest tid. 

Respondenterna menar att den tid de behöver lägga på dessa arbetsuppgifter plockas 

från deras tid med barnen. En av förskollärarna har tidigare erfarenheter från annan 

kommun där det fanns kökspersonal och menar att skillnaden tidsmässigt är stor.  
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”Som den dagen när vi höll på att flytta staket å så alltså, det gör vi ju för våran 

skull och för barnens skull.” – Kajsa 

“Ja vi uppfattas nog inte som professionella när vi står i köket eller när vi står 

där å skruva på någonting när föräldrarna kommer. Då är vi ju inte med barnen. 

Det har på något sätt blivit vår arbetsuppgift att göra sånt.” – Eva 

Förskollärarna hävdar att de gång på gång under en arbetsdag får be barnen att vänta 

på grund av dessa tillkomna arbetsuppgifter och att aktiviteter som att spela spel idag 

är svåra att hitta tid till.  

”Det där med att spela spel… det hinner vi aldrig.” – Lena 

“Jag ska bara, jag ska bara” och så har de hittat en annan när man ska sätta sig 

där eller har de gått därifrån.” – Eva 

Dessa extra arbetsuppgifter utförs trots att det tar tid och egentligen inte ingår i 

förskollärares yrkesroll. Deltagarna i fokusgruppen menar att arbetsuppgifter utförs 

på grund av en viss lojalitet till uppdragsgivaren. Förskollärarna var även överens om 

att alla dessa extra arbetsuppgifter gör att de kommer ifrån sin professionella 

yrkesroll. Förskollärarna hävdar att lojaliteten till uppdragsgivaren också sträcker sig 

till bemötandet av vårdnadshavarna. 

“Det är ju inget vi säger till dem i hallen när vi möter dem. ‘Idag är jag helt slut’. 

”- Lena 

“Ja och det blir ju så fel ju, jättefel... för det är ju egentligen de som kan påverka 

om de ser ‘det är inget bra här längre’... då är det ju de som kan påverka 

politikerna… vi har ju inte så mycket att komma med egentligen, men man får 

ju inte uppvigla föräldrarna heller... det gör ju att de kommer och ställer de rätta 

frågorna...” – Lotta 

Vi uppfattar det som att förskollärarna menar att vårdnadshavare har större chans till 

att påverka politiker och uppdragsgivare än vad de själva har. Här uppkommer ett 

dilemma om hur lojal mot uppdragsgivaren förskolepersonal bör vara både i 

bemötandet med vårdnadshavare, men också huruvida de ska acceptera vissa 

tillkomna arbetsuppgifterna.   

6.2 Synliggörande strategier 
  

I detta avsnitt sammanfattas våra tolkningar av fokusgruppens svar kring hur de 

använder strategier för att synliggöra förskolans verksamhet och yrkets 

professionalitet. 

6.2.1 Läroplanen  

Den främsta strategin förskollärarna använde sig av för att synliggöra sin 

professionalitet var att belysa läroplanen. Förskollärarna uttryckte att de upplevde en 

bristfällig kunskap kring läroplanen utanför förskolan. Både om dess innehåll och 

dess själva existens.  
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“Jag har aldrig varit med om att det är någon som har velat läsa den eller titta i 

den. Alla har ju mycket fullt upp… jag tror inte att man tar sig tiden helt 

enkelt…”- Lotta 

Förskollärarna diskuterar även att det finns vårdnadshavare som har koll på 

läroplanen men möjligtvis inte dess innehåll. Dock hävdar förskollärarna att 

vårdnadshavarna som läser läroplanen gör det med ett specifikt syfte.  

“Och de som läser den har ju oftast ett syfte när de läser den… de föräldrarna 

vill väl driva något de kanske inte tycker är så bra och då kan de gå tillbaka till 

läroplanen och titta.” – Kajsa 

Respondenterna i fokusgruppen lyfter även hur vårdnadshavare från andra kulturer 

kan ha andra förväntningar på förskolans verksamhet vilket personalen måste ta 

hänsyn till. Förskollärarna lyfter också vikten av att synliggöra läroplanen för 

samtliga vårdnadshavare på förskolan. 

“Jag tänker på att vi har en stor andel nyanlända föräldrar… de har ju ingen koll 

på läget med läroplanen.”– Eva 

“… och det är ju ett bekymmer egentligen, för man behöver ju vara tydlig för 

alla föräldrar. Att det är viktiga saker och att vi gör ett viktigt arbete… jag tror 

att bara de känner sig nöjda och glada och om deras barn mår bra… så är de 

nöjda. ”- Lotta 

6.2.1.1 Tre begrepp från läroplanen 

Vidare diskuterades delar av läroplanens innehåll och hur det kan påverka förskolans 

verksamhet och professionaliseringen av förskolläraryrket. Det numera borttagna 

begreppet fostran ställdes mot det nyare begreppet undervisning. När vi ställde frågan 

om hur betoningen av begreppet undervisning påverkat verksamheten och deras 

yrkesroll var svaret samstämmigt, ingen av förskollärarna upplever att verksamheten 

påverkats av denna ändring samt att fostran alltid kommer finnas i förskolan. 

“… om man använder undervisning istället för utforskare eller medforskare för 

det är ju mer… flummigt. Samtidigt med undervisning… tänker alla som gått i 

skolan, tänker ju på skolan när de hör ordet undervisning.” – Lotta 

“Jag tror att det blir jättesvårt att få föräldrar att förstå att vi håller på med 

undervisning men inte skolans undervisning.” – Sara 

“Där har vi nog också att vi behöver vara mer tydliga... vad är undervisning (i 

förskolan).” – Lotta 

Samtidigt hävdar en av förskollärarna som senast av de deltagande kommit ut i 

verksamheten efter studier på förskollärarprogrammet att det som tidigare kallades 

fostran nu faller under undervisningsbegreppet.  

“Och när jag gick ut då var undervisning ganska... det var ju det man använde… 

det beskrev ju också ett lärande, det var ju bara ett annat ord eller begrepp som 
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man använder eller såhär… att man fortfarande skulle undervisa på det här 

lustfyllda sättet.” - Kajsa 

Förskollärarna berättar att de anser att barnen idag kräver mer vuxenstöd än förut. Det 

förklarar också att vuxenstöd idag inte bara innebär stöttning i barns utveckling utan 

också grundläggande fostran i form av att säga “hej”, “tack” och “varsågod” samt att 

det upplevs som tidskrävande. 

“… sånt där grundläggande. Det tar ju otroligt mycket tid. Så det har ändrats 

jättemycket… på de här åren.” – Lotta 

Läroplanens begrepp, det kompetenta barnet, lyftes också i fokusgruppen. 

Förskollärarna framhäver vikten av att belysa barnens kompetens både för 

vårdnadshavarna och för barnen själva.  

”Ja men det lyfter man väl fram till… ja men iallafall föräldrarna och visar 

liksom “kolla här vad Pelle har gjort.’.” – Lotta 

“Och där lyfter vi ju också barnkonventionen att barn är värdefulla och att 

vuxna inte kan bete sig hur som helst mot dem… att de liksom ska respekteras 

även att de är små.” – Kajsa 

“Ja och visa att ‘jag tror på dig’ liksom att… kan du inte fullt ut så hjälper jag 

dig… men jag tror att du kan ganska mycket.” – Lotta 

En annan aspekt som framkom var att förskollärarna upplever att föräldrar idag har 

svårt att säga nej till sina barn och det är därför den mer grundläggande fostran också 

spridit sig till förskolan. En av förskollärarna berättade lite lättsamt om att de idag 

också får utöva viss form av föräldrafostran. Med föräldrafostran menar de att de vid 

olika tillfällen också får stötta och handleda vissa föräldrar när det kommer till fostran 

av barnen. De tror att många vårdnadshavare gärna lägger vikt vid att vara kompis 

med sina barn än att fostra dem.  

“Man ska vara kompis och barn vill ha kompisar i sin egen ålder, de vill inte ha 

mamma eller pappa som kompis. Utan mamma och pappa är till för att sätta 

gränserna, sen klart att de ska trotsa det givetvis. Men det är ändå föräldrarna 

som är föräldrarna och de får ta den fighten.” – Lena 

“… vi skulle kunna gå in och vara tydligare där och säga att ‘det är ditt jobb, 

jag gör det när de är här. När de är hemma måste du göra det’. Och där måste 

vi nog stötta dem mycket mer liksom att våga säga nej till sina barn, de dör ju 

inte.”– Lotta 

En av förskollärarna berättar om en händelse där en vårdnadshavare bett henne prata 

med deras barn om att inte spela Ipad sent på kvällen. Vi tolkar det som att hon menar 

att det inte tillhör yrkesrollen att säga till barnen hur de ska uppföra sig i hemmet.  

”Men när man har föräldrar som kommer såhär och ber mig säga till sina söner 

att inte spela ipad så sent på kvällen för att mamma och pappa inte kan det, så 
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får jag prata med dem här. Någonstans brister det ju då. I föräldrarollen.”   

– Lena 

“Det är ju inte min roll… vad de ska göra hemma. Utan där måste ju mamma 

och pappa kliva in.” – Lena 

Samtidigt trycker de på vikten av ett samarbete mellan förskolepersonal och 

vårdnadshavare. De menar att om barnen får liknande ramar hemma som de har på 

förskolan kan det också bli en trygghet för barnen.  

”Och det gäller ju... det spelar ju stor roll för barnen om det gäller här och 

hemma. Alltså... då blir det ju en livsstil.” – Kajsa 

”Jo och då blir det ju tryggt för barnen… då vet dem ju vad som gäller.” – 

Lotta 

6.2.2 Synliggörande strategier i möten med vårdnadshavare 

Tillfällen då förskollärare upplever att de åskådliggör sin professionalitet är vid 

formella sammankomster med vårdnadshavare. Vid föräldramöten visas 

verksamheten upp både då mötena oftast förekommer i förskolans lokaler och att det 

även kan förekomma en kortare presentation av verksamheten till exempel pågående 

temaarbete. Detta eftersom temaarbeten utgår från läroplanen och en form av 

undervisning på förskolan.  

”Och föräldramöten tänker jag där tar man ju upp olika, men vi ett hade vi till 

exempel språket, då var en bibliotekarie med då pratade vi om hur viktigt vi 

tycker att det är med språket.” – Sara  

Utvecklingssamtal är en annan form av formell sammankomst med föräldrar och 

vårdnadshavare. Förskollärarna i fokusgruppen berättade att de både känner sig 

professionella och tror sig uppfattas professionella av vårdnadshavarna vid 

utvecklingssamtal. De berättar om strategier de använder sig av under 

utvecklingssamtal, där olika tekniker anpassas efter vårdnadshavare. 

“Jag har ju jobbat med (kollegas namn) i några år och vi har ju haft samtalen 

tillsammans... Det kan vara nån förälder som tycker att den inte vill prata så 

mycket med mig och då är (kollegas namn) där, eller tvärtom. Eller att man är 

sådär att man känner dem för väl, så kan man också låta den andra kollegan ta 

över lite å hålla i det men även…” - Lena 

“Sen är det ju också när det är så mycket andra språk idag. När man ska ha 

tolksamtal... då är det ganska bra att man är två. För då är det en som för 

samtalet och en sitter med och hör... även tittar på föräldrarna. För man får 

liksom en blick utifrån om man är den andra, å kan se att ’nää det här stämmer 

inte, nu går det inte hem, nu har det översatts fel’ och så får man ta om det.” 

 – Lena 

I det vardagliga mötet med vårdnadshavare diskuterade förskollärarna hur de kunde 

synliggöra sin professionalitet. De diskuterade att det är av vikt att belysa de plikter 
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som infaller under deras professionella ansvar, bland annat berördes anmälningsplikt 

och sekretess. 

”För ibland så tror dem ju eller en del kanske. att det bara är ‘hej och hå, kom 

och hämta och lämna och så leker ni hela dagen’ och sen att det liksom inte är 

något mer… så att vi har ju ett ansvar det kanske vi inte säger så ofta till 

föräldrar det här med att vi har anmälningsplikt till exempel… vi måste bry oss 

om hur det är och det är inte för att vara nyfikna och ställa frågor om hur dem 

har det hemma.” – Lotta 

En av förskollärarna berättar om ett scenario där hon upplevt att vårdnadshavarnas 

bild av förskolan bara är lek och bus. Att en del vårdnadshavare uppmuntrat sina barn 

“in och busa med er nu” varpå försökt förklara att bus inte alltid passar och fått till 

gensvar “Ja men vadå det är ju så gulligt”. Förskollärarna menar att förskolan är deras 

arbetsplats och att barnen inte kan bete sig hur som helst.  

“… såhär gör vi på förskolan… det här är våran arbetsplats… förklara för 

föräldrarna att såhär ser vi på saken: vi jobbar här och då kan inte barnen bete 

sig hur som helst.”  – Lotta 

Citaten visar att förskollärarna använder sig av olika strategier vid möten med 

vårdnadshavare. Det visar också att förskollärarna medvetet anpassar strategierna för 

att bemöta olika vårdnadshavare på ett professionellt sätt. 

6.2.3 Dokumentation och digitala verktyg som synliggörande strategi 

Dokumentation på förskolan kan enligt förskollärarna i fokusgruppen förekomma 

genom att samla foton, barns teckningar, händelser som födelsedagar och högtider i 

pärmar under barnens tid på förskolan. Förskollärarna nämnde den mer “traditionella” 

dokumentationen som att sätta upp bilder på väggar, men berättade också om en 

annan form där de använde sig av digitala medier. Kommunen har försett sina 

förskolor med en app som är speciellt utformad för förskolans verksamhet. I denna 

app kan förskollärare ladda upp bilder, filmer och texter av händelser som sker under 

en dag på förskolan. Förskollärarna berättar även att appen kan användas till att 

sjukanmäla barnen, skicka ut månadsbrev. Appen är sekretessbelagd och kräver ett 

lösenord för att kunna ta del av material.  

”Men förr tycker jag att man gjorde mer... då redovisade man kanske barnens 

teckningar eller någonting, men det är kanske det vi gör med förskoleappen 

nu.” - Eva 

Två av förskollärarna beskriver vad som kan komma att laddas upp i förskoleappen 

men också att personalen ser till att koppla händelserna till mål från läroplanen. 

“Jag tänker förskoleappen… För där visar vi och skriver in vad vi gör med 

barnen, dels med större projekt... vi har Grön Flagg men också vad vi kanske 

gör för julpyssel. Alltså… allt möjligt så de ser vad vi gör... Sen får vi ju fylla i 

mål också så att det är väl det sättet jag tänker först och främst.”– Sara 
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“Men där är ju förskoleappen igen… där kan man påvisa ett lärande… det har 

man ju lagt ut någon gång på ett barn som har klätt på sig helt själv som kanske 

inte har kunnat det innan.” – Lotta 

 Förskollärarna anser appen som ett betydelsefullt verktyg för att nå ut till 

vårdnadshavarna. Både att få ut information och för att involvera dem i verksamheten 

på förskolan. De nämner hur appen kan underlätta i kommunikation med 

vårdnadshavare som har svenska som andraspråk. Förskollärarna förklarar också att 

de upplever appen som ett mer professionellt sätt att dokumentera på. De berättar att 

vårdnadshavare verkar uppskatta appen och dess funktion, dock efterlyser de mer 

respons från vårdnadshavarna i appen. 

  “De (vårdnadshavarna) tycker ju det är jätteroligt när det ploppar upp något 

mitt på dagen.”– Lena 

“För det kan jag sakna för det är ingen som skriver någon kommentar. Man ser 

att de (vårdnadshavarna) har varit inne å tittat men det är inga kommentarer, 

lite tråkigt.”  – Sara. 

Förskollärarna nämner att appen är ett bra verktyg för att synliggöra läroplanen för 

vårdnadshavarna. Dock menar Eva att det kan vara svårt att urskilja hur mycket av 

just läroplanen som når fram.  

“… förskoleappen hänvisar ju även till läroplanen men jag undrar hur många 

föräldrar det är som tittar på det. Alltså de ser bara bilden och läser det man 

skrivit. Jag tror inte att de går in och tittar på mål i läroplanen eller den biten. 

Det tror jag inte…”- Eva 

I fokusgruppen diskuterade förskollärarna att de anser att samhället idag är mer 

stressigt än det varit förr. De menar att den nya formen av stressad förälder eller 

vårdnadshavare är svårare att fånga upp vid hämtning och lämning samt att de är svårt 

att få dem intresserade. Men att de med hjälp av förskoleappen kan fånga upp 

vårdnadshavarna, eftersom den ger dem möjlighet att ta del av information och 

material när det bäst passar dem. Förskolläraren Lotta berättar om en annan form av 

digitalt verktyg som hennes förskola använt sig av, nämligen QR-koder. I arbetet med 

QR-koder kan barn och personal på förskolan visa upp eller berätta om något som ägt 

rum under dagen. Vårdnadshavarna kan sedan scanna QR-koden vid hämtning eller 

lämning med telefon eller lärplatta för att ta del av händelsen. Men inte heller QR-

koderna kan garanterat fånga föräldrarnas intresse. 

“Det känns som att samhället bara är för stressigt... ’stress stress stress just 

nu... ‘ därför försöker man ju hitta lite roligare.. som då QR-koder.. men jag 

kan ju inte säga att det var fler som tog upp det för att scanna och tyckte att det 

var lite roligt.. men man försöker ju hitta..”– Lotta 

6.2.4 Synliggörande strategier för uppdragsgivare och politiker 

Förskollärarna nämnde också politiker och tjänstemän som en avgörande grupp att 

synliggöra sig för, om en förändring av bilden på förskolan ska ske. Förskollärarna 

berättar att de upplever att uppdragsgivare som politiker och tjänstemän inte ser 
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barnen eller personalen på förskolan utan endast siffror. Förskollärarna menar att 

uppdragsgivare och politiker inte hängt med i förskolans utveckling och att 

förutsättningarna i förskolan nu är förändrade från hur det var för 20 år sedan.  

”Nää, dem ser ju bara siffror dem ser ju inte barnen och dem ser inte sin 

personal heller. Vi ska gå å jobba i detta.” – Lena 

“Ja! Precis… politikerna hänger inte med i hur dagens förskola ser ut. De lever 

kvar för 20 år sen... för det är ju det som… om vi nu ska prata om vår 

yrkesstolthet och profession å det är så att… vi går ju på knäna för att vi inte 

räcker till.” – Lotta 

De tog upp redan aktiva strategier för att nå ut till denna grupp av uppdragsgivare, 

men att de inte verkade fungera. En strategi var att använda rektorn för att förmedla 

aspekter som förskolans personal anser politiker och tjänstemän borde ha kunskap 

kring. Dock misstänker förskollärarna att kontakten inte når hela vägen fram eller att 

förskolan helt enkelt prioriteras bort. Samtidigt uttrycker förskollärarna en enighet 

om att trots viss känsla av hopplöshet, inte nöja sig med nuläget utan att fortsätta 

kämpa. 

”Ja men vi säger ju till våran rektor till exempel att det här... ’Jag vill att du 

lyfter det här på era konferenser om förskolan’ aa om det är något som är 

jättedåligt. ’Jag gör det... jag gör det’ säger hon... men sen tar det ju stopp 

någonstans eller dom prioriterar inte det. Men det är jättesvårt liksom... vi får 

ju förlitar oss på vår rektor som liksom ska förmedlar det vi tycker. (...) Skolan 

tar ju väldigt mycket tid på dem här konferenserna, förskolan kommer lite i 

skymundan. Och då behöver vi ju hitta strategier tror jag och bli bättre och 

våra rektorer behöver vi bättre på det.” – Lotta 

“De har ingen aning om hur våran verksamhet ser ut. Så att... å där måste vi 

alla hjälpas åt å göra skillnad.”– Lotta 

“Men hade man tänkt sig att man gör mer nytta i förskolan och satsar mer här, 

visar ju det sig senare. Kanske inte behövs lika mycket resurser i skolans 

värld…”- Lena 

Förskollärarna talar om att de försöker visa upp förskolan och dess verksamhet genom 

olika strategier för diverse tjänstemän men att det någonstans tar stopp. En av 

förskollärarna menade att om kommunikationen mellan uppdragsgivare och 

förskolepersonal blir bättre kan det resultera i att uppdragsgivarna få en mer ”korrekt” 

bild av hur förskolans verksamhet ser ut idag. Detta kan i sin tur förse förskolan med 

bättre förutsättningar som sedan kan komma att visa sig i barnens senare skolgång.   

6.2.5 Strategier för att synliggöra förskolan för allmänheten  

Något som förskollärarna också lyfte var vikten av att vistas ute i samhället. De 

hävdar att genom att visa upp sig i allmänheten kan vara en strategi för att engagera 

människor i förskolans verksamhet och sprida förskolans verksamhet ut i samhället. 

I fokusgruppen diskuterades att olika högtider och lokala evenemang utger passande 

tillfällen att ta sig ut i samhället. På en av de medverkandes förskola har de kontakt 
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med det lokala biblioteket och affärer där de kontinuerligt får möjligheter att ställa ut 

material från diverse temaarbeten.  

“Ja det är verkligen att visa. När man är ute i samhället att… verkligen visa, 

där är det ju många människor man möter.”– Kajsa 

”Man har ju visioner... vi har ju tänkt såhär… vi var ju till och med någon gång 

frågat nere vid icahandlan i (ort) om vi inte kunde få ha ett litet hörn där och 

visa lite alster och han var ju positiv...”– Lotta 

”Det har ju vi haft på biblioteket en gång om året några veckor, två veckor tror 

jag att det är, som vi kan ställa ut (alster) där…” - Sara 

Samma förskola hade även i ett arbete med barnkonventionen målat lyktor som 

hängdes upp i en lokal park tillsammans med både mål från läroplanen och viktiga 

punkter ur barnkonventionen.   

”Alla avdelningar här målade lyktor och så gick vi till den här rosenbusken... 

vid (lokala)parken och så satte vi dit lyktor och så tände vi dom när det var 

barnkonventionsdagen. Det är ju ett sätt tänker jag för det är ju för 

allmänheten.” – Sara 

Denna typ av strategi, att synliggöra sig för allmänheten, kan tänkas vara enkel att få 

in i praktiken. Dock hävdar förskollärarna att komma ut till allmänheten ibland kan 

vara lättare sagt än gjort. De berättar hur återkommande bortfall av planeringstid och 

arbetsuppgifter som disk, städning, byggande av nya möbler och beställning av varor 

påverkar deras förmåga att ta sig ut i samhället med barngruppen. Förskollärarna 

kommer fram till att det då krävs någon mycket driven bland personalen för att sätta 

de synliggörande strategierna i verket. 

“Tror nog förskolan ska visa upp sig mer. Sen är det inte alltid så lätt å det kan 

vara svårt att hitta tiden med.” – Lena 

“Ja men det tror jag också, man ska ut mer i samhället. Men det är som sagt det 

där att få till det med. Man behöver nästan ha någon som driver det med…” 

 - Lotta 

Samtidigt att införandet av GDPR (General Data Protection Regulation) har gjort 

själva synliggörandet aningen svårjobbat. Vidare diskuteras dilemmat med att bo på 

liten ort som inte har någon form av stadskärna utan till största del endast består av 

bostadsområden.  

“Men det är ju svårt också för man skulle ju kunna synas mycket mer men sen 

är det ju det här med… man får ju inte visa barnen… med integriteten, det är ju 

mycket sånt som sätter käppar i hjulet om ni förstår mig rätt.  

... som gör det svårjobbat tycker jag att visa sig och vara synlig.” – Lotta 

Slutligen diskuterade förskollärarna vikten av att synliggöra sin professionalitet i den 

vardagliga praktiken samt sitt eget ansvar att synliggöra yrket. 
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“Samhället har fortfarande en attityd att man är inte lika mycket värd när man 

jobbar med de här små barnen.. det är ju skitsvårt att visa vad professionalitet 

inom förskolan är när den inte finns där ute i samhället.” – Eva 

Förskollärarna lyfter att det inte alltid går att förlita sig på att de synliggörande 

strategierna uppmärksammats av vårdnadshavare och andra personer utanför 

förskolan, utan att arbetet måste vara kontinuerligt.  

“… det är så viktigt tänker jag att göra det i olika sammanhang, att man inte 

förlitar sig på att ‘ja det har vi visat här nu’ utan att man gör det på många olika 

sätt.” – Lotta 

Förskollärarna belyser vikten av att arbeta med att synliggöra professionaliteten och 

förskollärares kapacitet för andra i samhället samt menar förskollärarna att 

kommunikationen också måste blir mer tydlig. 

“Men jag tycker ju att det är att kunna visa för föräldrar till exempel och andra 

politiker utåt vad vi kan, vad vårt yrke innebär. Och där tycker jag att vi kan… 

vi måste bli mycket tydligare.” – Lotta 

Vi tolkar respondenternas utsagor som att det finns visioner och strategier för att 

synliggöra förskolans verksamhet men att dessa kan vara svåra att genomföra. De 

menar att alla extra arbetsuppgifter, bortfall av planeringstid och andra möjliga hinder 

som GDPR gör synliggörandet av förskolan mer svårarbetat. Okunskap om 

förskollärare gör det svårt att visa sin professionalitet vilket också gör det svårt för 

professionaliseringsprocessen att fortskrida. 
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7 Analys & Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet vi utvunnit med fokusgruppen reflekteras mot 

teoretiska begrepp och studiens frågeställningar. Utsagorna kommer också bearbetas 

med tidigare bakgrund och teoretiska verktyg.   

7.1 Olika aspekter av förskollärarens professionalitet 
Förskollärarna som deltog i studien lyfter att i deras professionella ansvar innefattas 

karaktärsdrag som lyhördhet och att vara en flexibel problemlösande mångsysslare. 

Det gäller att kunna hålla fokus på mer än en sak hela tiden. Detta stärks av Englund 

och Dyrdal Solbrekke (2015) då de lyfter vikten av ett proaktivt arbetssätt där 

arbetslaget tillsammans utformar strategier för att lösa oväntade situationer. Det 

framgår också i resultatet att förskolorna i fokusgruppen även anser att ett respektfullt 

förhållningssätt mot både arbetskamrater och barn ingick i deras professionella 

ansvar. En av förskollärarna tar upp att man i ett arbetslag måste kunna kompromissa. 

Förskollärare kan idag arbeta i arbetslag tillsammans med barnskötare både med och 

utan utbildning. Detta gör att förutsättningarna för arbetslag kan se olika ut. Vidare 

förklarar förskollärarna vikten av att dra nytta av varandras egenskaper i ett arbetslag. 

På så vis kan arbetslaget väga upp varandras brister och höja kvalitén på 

verksamheten. Arbetslagets samarbete framhävs också i Jónsdóttirs (2014) begrepp 

om demokratisk professionalitet eftersom ett samarbete präglat av respekt kan bidra 

till ett öppet och accepterande klimat. I den demokratiska professionaliteten 

framkommer också förskollärares förhållningssätt till barnen. I resultatet redovisas att 

förskollärarna ständigt arbetar utifrån barnen och deras välmående. Förskollärarna 

reflekterade över att personal kan klara av att ta ansvar för en större mängd barn när 

kollegor bortfaller. Kan man kanske säga att förmågan att inta barns perspektiv för att 

reflektera över sitt eget handlande är en säregen kunskap med koppling till Englund 

och Dyrdal Solbrekkes (2015) autonomikriterium? I autonomikriteriet ingår 

sakkunskaper som erövrats genom vetenskaplig utbildning och erfarenheter inom 

förskolans verksamhet. Denna egenskap kanske kan betraktas som esoterisk och av 

säregen karaktär  för förskollärare, alltså en kunskap som kan anses svårbegriplig för 

personer utanför förskolans verksamhet. Just autonomikriteriets esoteriska karaktär 

menar Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) är väsentlig att framhäva i 

professionaliseringen av förskolläraryrket. 

7.2 Professionalisering med synliggörande strategier  
I resultatet redovisades förskollärarnas funderingar kring hur de skulle gå tillväga för 

att synliggöra sin professionalitet för allmänheten. Det berättades om samarbeten med 

lokala affärer och bibliotek för olika utställningar av alster. Denna typ av strategi 

berör också Jónsdóttir (2014) som hävdar att en statushöjande strategi är att 

synliggöra förskollärarnas professionalitet i sammanhang som sträcker sig utanför 

förskolans verksamhet. Några av förskollärarna berättade även att de nyligen arbetat 

med och synliggjort Barnkonventionen tillsammans med barnen. I arbetet med 

barnkonventionen deltog samtliga avdelningar på förskolan där barnen fick skapa 

lyktor som hängdes upp i en närliggande park. I parken synliggjordes också 

läroplansmål som var kopplade till skapandet av lyktorna samt viktiga punkter från 

Barnkonventionen. Att synliggöra sig för allmänheten är något förskollärarna säger 
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att de vill göra oftare. Detta stärks av de medverkande förskollärarna i Kims (2013) 

studie då de framhäver vikten av att synliggöra barns fysiska, sociala och kognitiva 

utvecklingsprocesser i professionalisering av förskolläraryrket. I frågan kring 

statushöjande strategier berättar förskollärarna att de använder sig av en app. I appen 

kan vårdnadshavarna sjukanmäla barnen, förskolepersonalen kan också lägga in 

dokumentation i form av bilder, texter och månadsbrev. Förskollärarna anser att detta 

verktyg är väldigt betydelsefullt för dem och att deras dokumentation upplevs mer 

professionell. Förskollärarna berättade att de med hjälp av appen kan redovisa 

material för vårdnadshavare när verbal kommunikation annars kan vara svår. Genom 

dokumentationen i appen kan också förskollärarna framhäva det pedagogiska arbetet 

och åskådliggöra professionaliteten i förskolan. Berntsson (2006) belyser vikten av 

att synliggöra förskollärares kompetens vilket också Kim (2013) menar eventuellt kan 

bidra till professionalisering av förskolläraryrket och förskolans verksamhet. 

Samtidigt som förskollärarna uttrycker att appen är ett bra hjälpmedel i deras dagliga 

arbete, saknar de ofta återkoppling från vårdnadshavarna. De menar att utan 

återkoppling blir det svårt att kunna urskilja hur många som egentligen tar del av deras 

arbete och det material som laddas upp. 

Förskollärarna i vår studie säger sig dock uppleva att det är svårt att få till dessa 

utflykter när planeringstiden och annan tid läggs på saker som de anser egentligen 

inte tillhör deras yrkesroll. Arbetsuppgifter förskollärare gör, som att ta hand om kök 

innan och efter matsituationer, beställa material till städpersonal och skruva möbler, 

menar de ligga utanför deras egentliga uppdrag. Dessa arbetsuppgifter tar mycket tid 

och bidrar till att förskollärarna upplever sig mindre professionella. En av 

förskollärarna med tidigare erfarenhet från annan kommun med kökspersonal 

bekräftar att skillnaden är markant. Det framkommer i resultatet, att dessa 

arbetsuppgifter utförs på grund av lojalitet till uppdragsgivaren. Samtidigt hävdar 

förskollärarna att detta också går att relatera till en okunskap hos uppdragsgivarna. 

“De lever kvar för 20 år sedan” säger en av respondenterna och menar att 

uppdragsgivarna inte hängt med i förskolans senaste utveckling. Enligt Jónsdóttir 

(2014) kan också uppdragsgivare ibland “klumpa ihop” förskollärare med 

barnskötare, vilket Kim (2013) menar bidrar till att förskollärares yrkesstolthet kan ta 

skada. Respondenterna i vår studie belyser även här vikten av synliggörande strategier 

och att dessa måste bli mer tydliga. 

7.3 Göra förskollärares osynliga kunskap mer synlig 
Förskollärares yrkesroll har med sin tidigare bakgrund, menar Berntsson (2006) under 

en längre tid förknippats med en form av “ersättningsförälder” under tiden 

vårdnadshavarna arbetar. Under förskolans tidiga form som barnkrubba och 

barnträdgård var den huvudsakliga arbetsuppgiften omsorg och barnpassning för 

lärarinnorna. På grund av detta hävdar Tallberg Broman (2010) var det enda kravet 

att lärarinnorna skulle ha viss lämplighet för daglig vistelse tillsammans med barn.  

Det är denna typ av perspektiv på förskolan som kan ha bidragit till att 

professionaliteten inom förskolan till viss del blivit osynlig. En av respondenterna i 

fokusgruppen beskriver en händelse där vårdnadshavare vid lämning berättar att deras 

barn spelar ipad för sent om kvällarna och ber förskolans personal att tillrättavisa 

barnet. Denna händelse kan visa att det fortfarande finns en viss uppfattning av 

förskollärare som “ersättningsföräldrar”. Samtidigt går det att tolka som att 
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vårdnadshavaren i fråga vänder sig till förskolans personal för professionell stöttning. 

Dock var samtliga respondenter överens om att tillrättavisa händelser som utspelar 

sig i hemmet inte faller under deras professionella yrkesroll. 

I ett annat perspektiv blir professionalitet inom förskolläraryrket osynligt eftersom 

vissa kunskaper inom yrket kan vara svåra att redovisa. Kunskaper som är 

personlighetsrelaterade och praktikgrundande hävdar Jónsdóttir (2014) och Berntsson 

(2006) gör sig oftast synliga i olika handlanden i den dagliga praktiken. Detta gör dem 

svåra att synliggöra för vårdnadshavare och personer utanför förskolans verksamhet. 

Vilket kan resultera i vad Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) kallar för “tyst 

kunskap”. Förskollärarna i fokusgruppen lyfter att de upplever att det finns en 

bristande kunskap hos vårdnadshavare och personer utanför förskolans verksamhet 

kring hur professionalitet i förskolan ser ut. Vidare framkommer det att förskollärarna 

själva är väl medvetna om sin egen kapacitet. Med detta menar de att det också är upp 

till dem att finna arbetssätt präglade av strategier där professionalitet inom förskolan 

synliggörs. I resultatet ovan redogörs för olika former av synliggörande strategier, 

dock menar förskollärarna i fokusgruppen att de måste bli fler och även mer varierade. 

Förskollärarna visar medvetenhet kring vikten av att göra förskolan mer synlig för 

omvärlden men hävdar samtidigt att den typen av arbete kan vara svårt att genomföra 

i praktiken. Samtidigt framkommer det också en stor medvetenhet att inte nöja sig 

med nuläget utan att fortsätta kämpa. Respondenterna menar att ett medvetet 

arbetssätt präglat av synliggörande strategier kan komma att bli avgörande för vidare 

professionalisering av förskolläraryrket. 

7.4 Att synliggöra yrkesrollen och förskolans läroplan 
Respondenterna lyfter fram synliggörandet av arbetet med förskolans läroplan som 

den främsta metoden att visa professionalitet. Dessvärre menade förskollärarna att 

utomstående och vårdnadshavare har “dålig koll” på läroplanen och dess innehåll. 

Genom att involvera vårdnadshavarna mer i den grundläggande utveckling som sker 

med barnen i förskolan, menar Jónsdóttirs (2014) att det kan fungera som en 

statushöjande strategi för förskolläraryrket. Att involvera vårdnadshavarna kan också 

leda till att läroplanen och dess begrepp blir mer uppmärksammade. I fokusgruppen 

ställdes läroplanens undervisningsbegrepp mot läroplanens tidigare fostranbegrepp. 

Majoriteten av förskollärarna som deltog ansåg att undervisningsbegreppet ännu inte 

fått någon vidare påverkan i deras respektive verksamheter. Samtidigt påpekas att 

fostran sannolikt aldrig kommer att kunna lämna förskolans verksamhet helt. En av 

respondenterna lyfte ett annat perspektiv där de två begreppen istället förenas i 

begreppet undervisning. Det som tidigare betraktats som fostran, vilket kunde vara 

allt från att äta med bestick till att bemöta andra människor respektfullt, infaller nu 

under undervisningsbegreppet. Detta eftersom det även förekommer lärande i de 

situationer som tidigare associerats med fostran. Diskussionen kring begreppens olika 

definitioner kunde i vårt resultat visa en viss osäkerhet hos respondenterna. En 

anledning till osäkerheten går möjligen att koppla till undervisningsbegreppets 

relativt nya införande i läroplanen (Skolverket 2018). Förskollärarna betonar 

samtidigt vikten av att synliggöra denna utveckling av förskolan. Englund och Dyrdal 

Solbrekke (2015) menar att denna utveckling också gör professionaliseringen av yrket 

möjlig. 
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Autonomikriteriet är vidare enligt Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) en 

bidragande faktor till en yrkes professionalisering, samtidigt kan professionaliteten 

vara kopplat till ett yrkes kvalité. I förskolans läroplan (Skolverket 2018) föreskrivs 

det att förskolans personal kontinuerligt skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, 

vilket också framförs i skollagen (2010:800). Samtidigt betonar autonomikriteriet ett 

yrkes kunskapsmonopol, vilket enligt Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) innebär 

en specialiserad kunskap och yrkesexpertis. Denna säregna kunskap kan förse ett yrke 

med viss självständighet och självstyre då den kan upplevas som esoterisk och 

värdefull av andra utanför yrket. Dock hänvisar förskolans läroplan till (Skolverket 

2018) att förskolans personal aktivt skall arbeta med att förse vårdnadshavare och 

barn med förutsättningar för inflytande och erbjuda möjligheter att påverka 

verksamheten. Förskolan ska alltså ha en ständigt “öppen dörr” in till sin verksamhet, 

vilket också kan bjuda in till en mångfald av definitioner av vad kvalitet i förskolan 

och förskolepersonalens professionalitet kan vara. Samtidigt ingår det alltså i 

förskollärares professionella uppdrag att förse olika aktörer med möjligheter att ha 

inflytande över deras arbetssätt och verksamhetsinnehåll. Vilket i sig självt begränsar 

förskollärares möjlighet till självstyre.  

7.5 Professionalitet och professionalisering i förskolan 
Syftet med denna studie har varit att belysa hur yrkesaktiva förskollärare resonerar 

kring professionalitet inom förskolläraryrket. Respondenterna i fokusgruppen har 

bidragit till en mångfald av resonemang kring både erfarenheter och framtidsvyer. 

Studien har resulterat i en bredare syn på förskolläraryrkets professionalitet än vi 

förväntade oss. I studien kan vi urskilja olika domäner av förskollärarprofessionalitet 

i form av lärare-barn, lärare-vårdnadshavare och lärare-lärare. Dessa visar inte bara 

på en stor omfattning av professionalitet som förskollärare besitter utan också den 

balansgång förskollärare gör dagligen. Lojaliteten utgör ännu en balansgång för 

förskollärare i den dagliga praktiken eftersom lojaliteten till uppdragsgivaren, barn 

och vårdnadshavare inte alltid är densamma eller går att upprätthålla för alla 

samtidigt. Förskollärarna menar att förskolan är en arbetsplats som kan vara präglad 

av olika förutsättningar och att dessa hela tiden kan skifta. Studien visar också hur 

förskollärare kan arbeta för att göra förskolläraryrkets professionalitet synlig samt 

dess vikt i professionaliseringen av yrket. I Berntsson (2006) redovisas vissa 

statushöjande strategier som löneförhöjning och synliggörande av förskollärares 

kompetenser. Respondenterna i vår studie belyste också olika statushöjande 

strategier, dock berörde dessa mer ett arbetssätt präglat av synliggörande strategier. 

De hävdar att professionaliseringen av förskolan först är upp till förskolans personal 

och att involvera vårdnadshavare och i bästa fall även utomstående. 

I studiens resultat visas exempel på Englund och Dyrdal Solbrekkes (2015) 

”professionellt ansvar” där en tillit till förskollärarnas kompetens speglas i samspelet 

med vårdnadshavare och barn. Dock framkommer det även att förskollärarnas 

professionella ansvar vid vissa tillfällen blir ifrågasatt av vårdnadshavare och 

uppdragsgivare. Samtidigt belyser förskollärarna ett professionellt samspel mellan 

kollegor i arbetslaget. De hävdar att ett professionellt förhållningssätt är av vikt både 

för verksamhetens kvalité, arbetsklimatet och som synliggörande strategi inför 

vårdnadshavare och andra utanför förskolans verksamhet. Arbetslaget ska också 

kontinuerligt arbeta med olika former av vad Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) 
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benämner som ”redovisningsskyldighet”. Redovisningsskyldighet omfattar 

exempelvis dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete, vilket också utgör 

former av synliggörande strategier. De medverkande förskollärarna visade prov på en 

mångfald av synliggörande strategier de använder sig av. Både arbetet med att 

tydligare synliggöra redovisningsskyldighetens olika former och förskollärares 

professionella ansvar menar respondenterna i fokusgruppen samt tidigare forskning 

(Englund och Dyrdal Solbrekke 2015) är av vikt för förskolans 

professionaliseringsprocess. 
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8 Avslutande reflektion 

I detta avsnitt redovisas avslutningsvis våra egna tankar som tagit form under arbetet, 

förslag på fortsatt forskning samt avrundas arbetet med en slutsats kring studien. 

8.1 Egna tankar 
Bortfallet av planeringstid tänker vi kan komma att utgöra början till en ond cirkel för 

förskollärare. Detta eftersom bortfall av planeringstid resulterar i en verksamhet utan 

framförhållning och proaktivt arbetssätt. Vilket i sin tur kan leda till en mer stressfull 

arbetsmiljö präglad av nödlösningar. Stressen kan i sin tur slita på personalen och 

med en sliten personal sänks kvalitén på förskolans verksamhet. Vi kom att diskutera 

hur de synliggörande strategierna kan bidra till att ge fler människor en inblick i 

förskolan. Inte bara en inblick i hur en dag på förskolan ser ut, utan också hur 

förskolan fungerar som arbetsplats. I resultatet nämner respondenterna att de inte 

visar vårdnadshavare vid dagliga möten att en dag varit slitsam. Detta formar ett 

dilemma då förskollärarna berättar att det egentligen är vårdnadshavarna som har 

störst chans till att påverka uppdragsgivare och beslutfattare. 

8.2 Fortsatt forskning 
I vår studie har vi endast fokuserat oss på hur förskollärare uppfattar och synliggör 

sin professionalitet. Vid studiens start diskuterades olika förslag av studieobjekt 

såsom uppdragsgivare, politiker och gymnasieelever som gick sitt sista år på barn- 

och fritidsprogrammet. Detta för att ta reda på hur andra resonerar kring 

förskolläraryrket. Uppdragsgivare, politiker och gymnasieelever övervägdes då vi 

anser att de befinner sig på olika nivåer i relation till förskolläraryrket, 

uppdragsgivare och politiker som överordnade beslutfattare och gymnasieelever 

som eventuella framtida förskollärare. Vi var dock tvungna att välja bort dessa 

eftersom tiden inte räckte till, därför hade det varit intressant att ta upp detta i vidare 

forskning. Det hade även varit intressant att göra en intervjustudie med allmänheten 

för att se hur personer utanför förskolans verksamhet tänker kring professionalitet i 

förskolan. Ser de endast förskolans verksamhet som “barnpassning” eller om de har 

koll på förskolepersonalens professionella ansvar och om de anser att 

förskollärarnas kompetens uppnår autonomikriteriet. Denna studie hade möjligtvis 

även kunnat undersöka om samhällets bristande kunskap kring förskolläraryrket kan 

ha samband med den nuvarande bristen på förskollärare? 

8.3 Slutsats 
Sammanfattningsvis blir svaren på våra frågor om hur förskollärare resonerar kring 

sin yrkesprofessionalitet, att förskollärarna uppfattar sig som professionella samtidigt 

som de upplever att samhällets syn på förskollärares yrkesprofessionalitet inte 

överensstämmer med deras egen. Förskollärarna anser även att det tillkommit 

arbetsuppgifter som inte ingår i yrkesrollen och att dessa bidrar till att deras känsla av 

professionalitet tar skada. För att synliggöra yrkesprofessionaliteten menar 

förskollärarna att strategier som dokumentation med digitala verktyg, 

sammankomster med vårdnadshavare, barn och kollegor samt ett aktivt synliggörande 

av läroplanens innehåll är betydelsefullt. Förskollärarna resonerar även kring vikten 

av att synliggöra sig och verksamheten i kontexter utanför förskolan för att nå ut till 
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allmänheten och skapa en bredare förändring av samhällets syn på förskollärares 

yrkesprofessionalitet. 
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Bilaga 1 
Missivbrev till förskollärare 

Hej! 

Vi heter Ella Nilsson och Emma Stark och studerar just nu vår sista termin på 

förskollärarlinjen på Linnéuniversitetet. Vi är nu igång med vårt 

examensarbete och har valt att rikta in oss på professionalism och status. 

Syftet med vår studie är att belysa förskollärares perspektiv på sin egen 

yrkesprofession och hur de upplever att yrkets status framstår vid olika 

möten i förskolans verksamhet. 

Efter att ha fördjupat oss i forskning och litteratur kring vårt valda ämne har 

vi valt att använda oss av en datainsamling i form av intervjuer med 

förskollärare i fokusgrupper. 

Fokusgrupperna kommer att bestå av 4-6 utbildade förskollärare eftersom ni 

besitter både kunskap och rika erfarenheter inom förskoleverksamheten. 

Diskussionerna under fokusgrupperna blir ljudinspelade för senare 

transkribering och bearbetning. 

Vi tänker att vi kommer träffas 3-4 gånger där utvecklingen på frågorna 

kommer bygga på svaren från tidigare möten. Fokusgrupperna kommer äga 

rum på eftermiddag/kvällstid, efter arbetstid. Uppskattningsvis kommer varje 

träff ta ca 45 minuter. Överenskommelse om tid och plats sker via mejl. 

Efter en tidigare intresseundersökning, hoppas att ert visade intresse kvarstår 

och att ni vill vara med i vår undersökning! 

Med vänliga hälsningar, 

Ella Nilsson 

En222rm@student.lnu.se  

Emma Stark   

Es223qu@student.lnu.se  

Handledare: 

Karin Sälj 

Karin.salj@lnu.se 
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Bilaga 2 

Missiv till rektorerna 

 

Hej! 

Vi heter Ella Nilsson och Emma Stark och studerar just nu vår sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi har nu börjat med vårt 

examensarbete och har valt att rikta in oss på förskollärares professionalism. 

Syftet är alltså att belysa förskollärares perspektiv på sin egen 

yrkesprofession. 

Vi vill med detta mejl informera dig om att vi tagit kontakt med 5 

förskollärare inom ditt rektorsområde och avser att träffas utanför arbetstid 

och diskutera erfarenheter och tankar om yrkesprofessionen. Barn eller 

verksamhet är alltså inte i fokus för vår studie. Samtliga förskollärare är 

kända för oss och har visat intresse att delta. De kommer även få möjlighet 

att skriva under en samtyckesblankett och på så vis godkänna sin medverkan. 

Vi gör denna studie under sedvanliga etik och sekretessbestämmelser. 

Om du skulle ha synpunkter eller frågor går det bra att kontakta oss via mejl 

eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ella Nilsson 

En222rm@student.lnu.se 

Tel. 0703640953 

Emma Stark   

Es223qu@student.lnu.se 

Tel:0700911308 

Handledare: 

Karin Sälj 

Karin.salj@lnu.se 
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Bilaga 3 

 
Samtyckesblankett för att delta i en studie om förskollärares profession. 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskolläraryrkets 

professionalism. Studien ska belysa förskollärares perspektiv på sin egen 

yrkesprofession och hur de upplever att yrkets status framstår vid olika 

möten i förskolans verksamhet. 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

De personuppgifter som samlas in från dig är ålder och yrkesaktiva år. Namn 

och kontaktuppgifter kommer också samlas in men dessa redovisas inte i den 

aktuella studien. Dina personuppgifter kommer behandlas mellan 11/11-19 till 

17/1-20 varefter raderas. 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att 

kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet 

kan lämnas till Datainspektionen. 

 

 

………………………………                ……………………………… 

Underskrift                                             Ort och datum 

……………………………… 

Namnförtydligande 

Kontaktuppgifter: 

Emma Stark  Es223qu@student.lnu.se  

Ella Nilsson  En222rm@student.lnu.se     

Handledare 

Karin Sälj  Karin.salj@lnu.se 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor träff 1 

Allmänt 

• Vad fick er att utbilda er till förskollärare? 
• Vilka skillnader anser ni finns mellan att vara förskollärare idag och 

när ni började? 

 

Professionalitet 

• Vad är professionalitet inom förskolan?  

• Vid vilka tillfällen känner NI er professionella?  

• Vid vilka tillfällen tror ni att ni uppfattas som professionella?  

• Vad kan en förskollärare som ingen annan yrkesgrupp kan? 

 

Status 

• Vilka föreställningar tror ni att andra människor har om 

förskolläraryrket?  

• Har förskollärare någon status? 

- Kan ni ge några exempel? 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor träff 2 

Vid vår första träff pratade ni om att förskolan borde visa upp sig mer. Ni 

tog  också upp att det kan vara svårt att få till det i en verksamhet som många 

gånger kan beskrivas som oförutsägbar. 

 “Men jag tycker ju att det är att kunna visa föräldrar till exempel och andra 

politiker utåt vad vi kan, vad innebär vårt yrke. Och där tycker jag att vi 

kan,vi måste bli mycket tydligare” 

“Ja men det tror jag också, man ska ut mer i samhället. Men det är som sagt 

det där att få till det med. Man måste nästan ha någon som driver det med”.  

“Det är skitsvårt att visa vad professionalitet inom förskolan är när den inte 

finns ute i samhället”. 

 

 

-Vilka strategier har ni för att göra er professionalitet mer synlig för 

vårdnadshavare?  

- Vilka strategier har ni för att synliggöra er professionalitet mer synlig 

för politiker och allmänheten? 

 

Ni pratade vi förra tillfället också om hur ni trodde att det inte är många 

vårdnadshavare som har koll på förskolans läroplan. Ni tog också upp hur 

grundläggande fostran tar upp mycket av tiden.  

 

• Hur stor koll (tror ni) vårdnadshavare har på läroplanen och 

dess innehåll?   

• Hur har införandet av begreppet “Undervisning” i läroplanen 

påverkat er profession och yrkesroll?  

• Nu när begreppet fostran inte finns med i läroplanen längre, hur 

påverkar det er profession i den vardagliga praktiken?  

 

Ni pratade också om hur synen på barnen i förskolan kan påverka 

uppfattningen av professionalitet i förskolan. 

”… och det är ju egentligen… om man ska prata om status… alltså barnen 

har ju ingen status.” 

“Samhället har fortfarande en attityd att man inte är lika mycket värd när 

man jobbar med dem här små barnen”.  

• Vilka strategier har ni för att synliggöra det kompetenta barnet?  

  

Vidare pratade ni om att det finns en viss lojalitet till uppdragsgivaren och 

hur den kan påverka er uppfattning av er professionalitet.  

”Sen är man ju anställd då, så man ska ju också vara lojal mot kommunen”.  

“ … vi utsätts för situationer som vi bara ska lösa”. 

“Så står vi där med ett leende”. 
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“Nej tyvärr det blev ingen vikarie idag. Nehe… kan vi skicka hem några barn 

idag? Nej det alternativet finns ju inte… Fast ibland undrar man vad som 

krävs för att vi ska kunna säga: Nää men då kan inte vi jobba”.   

• Vart anser ni gränsen går mellan lojaliteten till uppdragsgivaren 

och er yrkesheder?  

• Hur påverkas synen på förskollärares professionalitet när 

förskolan fortfarande benämns som dagis? 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor till träff 3 

Förskoleappen har nämnts i både tillfälle 1 och 2. Kortfattat svar! 

-Kan ni beskriva hur förskoleappen fungerar och hur den används? 

 

Ni har tidigare nämnt hur ni upplevt att vårdnadshavare inte läser målen som 

ni kopplar till olika bilder eller videos som läggs upp via förskoleappen (till 

exempel)  

I förskolan finns det många olika typer av föräldrar - olika språk, olika 

bakgrund, olika kognitiv förmåga mm. 

En strategi för att hävda vår profession kan vara att vi genom vårt 

professionella språk kan uppfattas mer professionella av utomstående. 

Samtidigt är ett professionellt förhållningssätt i förskollärarsynvinkel att 

anpassa språket i vardagliga möten med olika föräldrar för att olika typer av 

information ska når fram. 

- Hur kan ni synliggöra yrkets professionalitet i vardagliga möten med 

vårdnadshavare?  

 

Arbetslagen idag är mycket blandade med både förskollärare och 

barnskötare. 

I läroplanen förekommer det tydliga riktlinjer som först bara är riktade till 

förskolläraren följt av riktlinjer för hela arbetslaget.  

- Hur kan förskollärare urskilja/framhäva sin pedagogiska ledarroll i 

arbetslaget? 
 


