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ABSTRACT 

Rosita Bengtsson & Helena Guldbrand 

 

”Att hitta glöd är viktigt för förskolans kvalité” 

En intervjustudie med fokus på olika yrkeskategoriers roll och syn på den reviderade 

läroplanen. 

 

"Detecting passion is important for the quality of preschools" 

An interview study with focus on different job type's role and view on the revised curriculum. 

 

        Antal sidor: 43 

 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om den reviderade läroplanen skulle kunna få 

konsekvenser i förskolans verksamhet för barnskötare, förskollärare samt rektorer. Vi ville även 

ta reda på om den reviderade läroplanen skulle kunna bli kvalitetshöjande för verksamheten. 

Som metod valde vi att använda kvalitativa intervjuer där vi fick möjlighet att ta del av 

informanternas egna tankar. Det empiriska materialet tillsammans med litteraturstudier har gett 

underlag för analys och diskussion. Resultatet visade att informanterna tog emot den reviderade 

läroplanen som ett stöd i sitt arbete. Med den reviderade läroplanen såg informanterna en 

förändring av sin yrkesroll. Ord som ansvar, tydlighet samt möjlighet lyfts fram kontinuerligt 

under intervjuerna. En förhoppning finns att det ska ske en kvalitetshöjning i förskolans 

verksamhet.  

 

 

Sökord: Reviderad läroplan, yrkesroll, kvalitet, möjligheter och hinder 

  



 

 

Tackord  

Vi vill tacka de barnskötare, förskollärare och rektorer som ställt upp på intervjuerna och på 

så sätt bidragit till studien. Deras engagemang, kunskap och erfarenheter har varit 

betydelsefullt för studiens genomförande. Vidare vill vi tacka vår handledare Per- Eric 

Nilsson för konstruktiv kritik och bra stöttning. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer 

och vänner för allt stöd och uppbackning i det här arbetet. 
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1. BAKGRUND 
 

Under våra verksamma år har vi uppmärksammat att förskolans kvalité kan se olika ut. I och 

med förskolans reviderade läroplan lyfts förskollärens ansvar för att driva kvalitetsarbetet 

framåt men också att ansvaret vilar på var och en i arbetslaget. Det här skapar en viss oro 

bland kollegor med olika yrkesroller. Detta vill vi undersöka.   

 

Regeringen och Utbildningsdepartementet (2010) har gett Skolverket i uppdrag att komma 

med förtydliganden och kompletteringar av vissa mål i förskolans läroplan. Det är hur 

förskollärarens ansvar kan förtydligas i läroplanen och riktlinjer för uppföljning och 

utvärdering av förskolans verksamhet. En arbetsgrupp som bestått av fyra handläggare på 

skolenheten vid Utbildningsdepartementet samt en expert vid Göteborgs universitet har 

arbetat med uppdraget. Arbetsgruppen har samarbetat med en referensgrupp som bestått av 

forskare inom förskoleområdet, kommunrepresentanter och fackförbund med flera. Samtidigt 

finns förändringar i den nya skollagen som gör att ytterliga förändringar måste till i läroplanen 

för förskolan. Skolverket har även belyst behovet av fortbildning och kompetensutveckling 

för förskolans personal; barnskötare, förskollärare samt den pedagogiska ledningen av 

förskolan.  

 

Utbildningsdepartementet (2010) tar upp förskolans förmåga som inte har utnyttjats fullt ut 

när det gäller att stimulera barns naturliga lust att lära. I högre grad ska förskolan ge tidig 

pedagogisk motivation för barns matematiska och språkliga utveckling, utifrån det enskilda 

barnets förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter. Genom att höja den pedagogiska 

nivån i arbetet förbereds barnen för framtida skolgång och livslångt lärandet. Utifrån 

ovanstående behövs därför ett förtydligande när det gäller mål, personalens ansvar och 

verksamhetens uppföljning och utvärdering skriver Utbildningsdepartementet.  

 

Stora delar i förskolans reviderade läroplan är oförändrade. Omsorg, trygghet och fostran ska 

integreras och tillsammans bilda en helhet med lärande i den pedagogiska verksamheten. Lek, 

skapande och det lustfyllda lärandet är fortfarande i fokus enligt Utbildningsdepartementet 

(2010). I Förskolans pedagogiska verksamhet finns strävansmål och med dem finns en 

förväntad kvalitetsutveckling.  
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1.1 Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka hur den reviderade läroplanen kan få konsekvenser i förskolans 

verksamhet och för de olika yrkesrollerna. Vi vill även ta reda på hur den reviderade 

läroplanen skulle kunna bli kvalitetshöjande för verksamheten. Vi vänder oss till barnskötare, 

förskollärare och rektorer. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur upplever barnskötare, förskollärare och rektor de olika yrkesrollerna utifrån den 

reviderade läroplanen? 

2. Ser barnskötare, förskollärare och rektor nya möjligheter eller hinder för yrkesroller 

utifrån den reviderade läroplanen? 

3. Hur kan den reviderade läroplanen påverka verksamhetens kvalitet? 
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2. TEORETISK RAMVERK 

I detta kapitel kommer vi att göra en tillbakablick på förskolans historia. Vi kommer även att 

studera förskolans uppdrag och styrdokumentens framväxt fram till den reviderade läroplanen 

som gäller från och med 1 juli 2011. Vi tittar även på yrkesroller, undervisning, kvalité samt 

möjligheter och hinder i yrkesrollerna. 

2.1 Förskolans och styrdokumentens framväxt 
 

Barnkrubba, barnträdgård och folkbarnträdgård 

Tallberg Broman (1995) beskriver hur förskolans framväxt har sett ut under de senaste 100 

åren. I slutet av 1800-talet var Sverige ett land där det skedde förändringar genom 

industrialisering. Det i sin tur ledde till att familjer flyttade till större orter och avståndet 

mellan släkt och vänner ökade. Persson (1991) tar upp att det inte bara var män som började 

arbeta i industrin, även ogifta kvinnor, änkor och mödrar med barn gjorde det. Det ledde till 

att barnen lämnades utan tillsyn och levde på gator och gårdar och det skapade oro. Detta blev 

ett problem och en viktig uppgift för samhället att lösa. Det fanns äldre kvinnor utan 

utbildning som passade barnen till förvärvsarbetande mödrar för en liten summa pengar. Det 

fungerade väl men det kunde även förekomma vanvård. Ett sätt att förhindra det var att starta 

organiserade barnkrubbor. Tallberg Broman (1995) skriver att Sveriges första barnkrubba 

startades 1854 i Stockholm.  

 

Verksamheten var behovsprövad och det krävdes ett intyg från fattigvården för att få en plats 

på barnkrubban. Det var stiftelser och kyrkliga församlingar som drev barnkrubborna och de 

fick pengar genom kollekt och donationer. En annan verksamhet som också nådde Sverige 

under samma period från Tyskland var kindergarten eller barnträdgården. Barnträdgården 

erbjöd ett pedagogiskt innehåll tre till fyra timmar per dag och föräldrarna fick betala avgifter 

som finansierade verksamheten. 1904 inrättade systrarna Ellen och Maria Morberg den första 

folkbarnträdgården. Den verksamheten startades i syfte att skapa harmoni mellan 

samhällsklasserna. Arbetarbarnen fick också gå där mot en låg eller ingen avgift enligt Martin 

Korpi (2006). 
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Daghem och lekskola 

Barnträdgård, folkbarnträdgård, lekskola och deltidsförskola är några beteckningar för 

förskola som har växlat under åren beroende på inriktning och uppbyggnad enligt Hartman 

(2010). 1938 genomfördes den första statliga utredningen om barnomsorgen. Det var 

befolkningskommissionen som fastställde två nya begrepp daghem för barn som behövde 

omsorg hela dagen och lekskola för barn som behövde omsorg en del av dagen. Daghemmen 

ansågs nödvändiga för att kvinnorna skulle kunna arbeta men de var egentligen inte 

önskvärda. Utredarna ansåg att lekskolan som ett komplement till hemmet var den bästa 

vårdformen enligt Martin Korpi (2006). 

 

Enligt Tallberg Broman (1995) fick daghemmen och lekskolorna 1944 sina första stadsbidrag 

och socialstyrelsen fick ansvaret för barnomsorgen. Stadsbidraget var kopplat till 

barnträdgårdslärarnas löner och nu förutsattes en tvåårig utbildning. Martin Korpi (2006) 

beskriver hur barnomsorgsbehovet ökade kraftigt under 1960 talet.  Med utbyggd barnomsorg 

och föräldraförsäkring blev Sverige ledande i Europa med sin nya familjepolitik. 

 

Barnstugeutredning 

Hartman (2010) beskriver 1968 års barnstugeutredning som en utredning grundad på 

sjuttiofem års erfarenhet av svensk förskola. Förskola blev den gemensamma beteckningen 

för daghem och lekskola. I den nya utredningen blev kommunerna ålagda att erbjuda alla 

sexåringar plats i förskola och det medförde en utbyggnad av förskolan. I utredningen fanns 

även förslag på att personalen skulle bilda arbetslag för att bryta arbetsfördelningen som nu 

bestod av barnskötare som fungerade som assistenter till förskollärarna enligt Martin Korpi 

(2006). Williams m.fl. (2000) tar upp att det är bra för barnen om personalen arbetar i 

arbetslag för då får barnen modeller för samverkan och konfliktlösning. 

 

Förskola 

Lundgren i Berntsson (1999) talar om olika läroplanskoder som har varit dominerande i den 

svenska skolans utveckling. Först var det den moraliska läroplanskoden med kunskapen från 

Gud (katekesen) och det bästa för fäderneslandet ansågs det. Med upplysningstiden kom den 

realistiska läroplanskoden där kunskapen grundades på vetenskapliga framsteg. Slutligen den 

rationella läroplanskoden som kännetecknar förskolans läroplan där kunskaper ingår som 

både det enskilda barnet och samhället har nytta av. 
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Den första lagstiftningen var Förskolelagen som antogs 1975, den innebar att alla sexåringar 

hade rätt till en plats i förskola. Socialstyrelsen fick uppdraget att implementera 

dialogpedagogik, arbetslag och åldersblandade barngrupper i verksamheten enligt Martin 

Korpi (2006). En annan viktig del var att även handikappade barn skulle integreras enligt 

Persson (1991).  

 

1987 fick förskolan ett nytt pedagogiskt program som var utfärdat av socialstyrelsen skriver 

Vallberg Roth (2002). Innehållet i det nya programmet beskrev barns utveckling, socialisation 

och hur barnen ska fostras till att bli demokratiska, jämlika, solidariska samt kunna ta ett eget 

ansvar. Det poängteras vidare att barn har betydelse för varandra men det kopplas inte ihop 

med barns lärande enligt Williams m.fl. (2000). 

2.2 Förskolans uppdrag och styrdokument 
 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 

Den första läroplanen för förskolan, Lpfö 98, trädde i kraft 1998. Läroplanen beskriver 

förskolans uppdrag och betydelsen av att vara det första steget i det livslånga lärandet enligt 

Niss och Söderström (2006). Barnomsorg - och skolkommitténs förslag till förskolans 

läroplan låg nära skolans läroplan. Förskolan har mål att sträva mot för att ange den 

pedagogiska riktningen och vilar på en demokratisk värdegrund (Skolverket 2008). En fråga 

som diskuterades i kommittén var om läroplanen skulle vända sig till förskolläraren eller hela 

arbetslaget. Beslut togs att läroplanen skulle vända sig till hela arbetslaget enligt Martin Korpi 

(2006). I läroplanen anges mål och riktlinjer för fem områden: normer och värden, utveckling 

och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt samverkan med förskoleklass, skola och 

fritidshem (Skolverket 2008). 

 

När förskolan fick sin första läroplan blev den väl mottagen av de som arbetade i förskolan. 

Många upplevde att den gav förskolan status i samhället och i utbildningssystemet enligt 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009). Förskolans traditionella arbetsätt bekräftades i 

läroplanen men där fanns även andra teorier och synsätt på hur barn lär, så som att barn lär 

genom kommunikation och samspel med andra barn och vuxna. Utifrån lagar och riktlinjer 

ska läroplanen hjälpa förskolorna att få likvärdig kvalité. Förr var förskolan en del av 

socialtjänsten och huvuduppgiften var att tillgodose behovet av barnomsorg. Med Lpfö 98 
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blev förskolan en del av utbildningssystemet och fokus läggs på varje enskilt barns behov, 

förutsättningar och intressen. Med en helhetssyn att barn lär hela tiden i alla sammanhang och 

med alla sina sinnen bygger läroplanen på förskolans tradition enligt Niss och Söderström 

(2006).  

 

Förskola i brytningstid som är en nationell utvärdering av förskolan efter förskolereformen 

publicerades 2004. I rapporten står skrivet om hur barngruppens storlek varierade mellan 

kommunerna, men framför allt inom kommunerna. I vissa förskolor upplevde personalen att 

det var svårt att genomföra uppdraget på ett bra sätt. Ett annat resultat var att dokumentation 

av barns individuella utveckling hade ökat på relativt kort tid.  En förordning infördes 2006 

att alla kommunala förskolor skulle göra kvalitetsredovisningar vilket innebar skriftlig 

utvärdering och uppföljning verksamheten (Skolverket 2008). 

 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010 

Från och med 1 juli 2011 fick förskolan en reviderad läroplan och blev en egen skolform som 

lyder under skollagen. Skolverket fick i uppdrag av regeringen att förtydliga och komplettera 

läroplanen för förskolan (Cervin 2009). Två nya kapitel har tillkommit i den reviderade 

läroplanen. Förskolechefens ansvar är ett av dem: 

 

”Som pedagogisk lagledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig 

personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet”   

                                                                               (Lpfö 98 reviderad 2010:16). 

 

Det andra kapitlet som är uppföljning, utvärdering och utveckling innehåller att förskolans 

kvalitet ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas (Lpfö 98 reviderad 2010). 

Grunden i förskolan kommer fortfarande att vara helhetssynen, leken, temainriktat arbetsätt 

och samspelets betydelse. En förändring är att förskollärare får det pedagogiska ansvaret men 

det är arbetslaget tillsammans som ska genomföra arbetet. Förändringarna handlar om att 

förskolläraren ansvarar men Wiklund Dahl (2010) belyser att ansvara inte är samma sak som 

utföra. Vidare menar hon att arbetslaget får nya riktlinjer och ansvaret vilar nu på var och en i 

arbetslaget. Det inte är meningen att enbart barnskötarna ska genomföra arbetet medan 

förskollärarna endast har ansvar utan att förskollärarna också är en del av arbetslaget och utför 

arbetet menar Tofténius (2010). För att arbetet i arbetslaget ska fungera så krävs 
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gemensamma diskussioner om barnsyn, förhållningssätt samt kunskapssyn. I arbetslaget har 

alla lika stort ansvar och rätt att delta och påverka arbetet utifrån sin kompetens. Föräldrar och 

barn lägger märke till engagerade barnskötare och förskollärare. De uppmärksammar även 

dem som har brist på engagemang. Är engagemang kopplat till kunskap så kan det hjälpa med 

fortbildning enligt Engdahl (2010). 

2.3 Yrkesrollen 
 

För att en yrkesgrupp ska bli betraktad som en profession krävs att den har 

kunskapsmonopol, att dess kunskapsbas är vetenskapligt grundad, att andra har tillit 

till dess kunskaper samt att kunskaperna är efterfrågade och anses värdefulla. Det är 

också viktigt att yrkesgruppen har yrkesmonopol. Förskollärarnas kamp för att få 

monopol på det pedagogiska ansvaret i förskolan är därmed av största vikt för att 

höja förskolläraryrkets professionella status.  

                                                                          (Berntsson 1999:198) 

 

Berntsson (1999) tar upp begreppen profession, professionalism och professionalisering och 

dess innebörd. Med profession är ofta yrket i fokus. Professionell betyder vanligtvis 

yrkesmässig i motsats till amatörmässig. En professionell person utför dessutom sitt arbete 

effektivt, bra och tar hänsyn till de yrkesregler som finns. Professionalisering kan ses som en 

process på kollektiv nivå medan professionell och professionalism mer som en förmåga eller 

en kompetens på individuell nivå. En professionell yrkeskår ska ha kunskaper som är 

vetenskapligt grundade och behärska teori och forskning som ligger till grund för dess 

yrkespraktik. För att få utöva vissa yrken finns krav på en viss utbildning, legitimation eller 

auktorisation. I yrkesgruppen förskollärares innehåll finns olika slags kunskaper så som 

teoretiska, praktikgrundande och personlighetsrelaterade skriver Berntsson (1999).  

 

Berntsson (1999) belyser det positiva i läroplanen för förskolan som höjer förskolläraryrkets 

professionella status. Läroplanens innehåll är av stor vikt för det enskilda barnet, skolan, 

arbetsmarknaden samt samhället i stort. Förskollärares kompetens om verksamhetens innehåll 

är efterfrågad och värdefulla, vilket behövs för att nå professionell status. Utifrån ett 

professionaliseringsperspektiv är det viktigt med tydlig profilering av det värde kompetensen 

och verksamheten har. Här bör läroplanen vara en utgångspunkt för att höja och profilera 

förskollärares professionalism. 
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Berntsson (1999) tar upp vikten av att förskollärarna med sin pedagogiska utbildning bör 

ansvara för det pedagogiska arbetet. Med införandet av Lpfö 98 blev bestämt att arbetslaget 

skulle bedriva pedagogisk verksamhet. Ett förslag från Barnomsorg och skolkommittén var att 

förskollärarna skulle ha det pedagogiska ansvaret men det förkastades av Skolverket, som 

menade att det var tillräckligt att det fanns personal med pedagogisk utbildning eller 

erfarenhet. Brynolf m.fl. (2007) skriver att professionaliseringstakten av förskolläraryrket kan 

öka genom att lärarutbildningen har förlängts och att den utbildningsvetenskapliga 

forskningen har fått mer resurser. 

 

Berntsson (1999) påpekar att förskoleverksamheten är uppskattad mest för att föräldrar ges 

möjlighet till studier och arbete. Förskolepersonalen ser även utvecklingspsykologiska, 

pedagogiska och sociala värden. Förutom tillsynsfunktioner har staten haft socialiserande 

syften med förskoleverksamheten.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser de bästa kännetecknen för en professionell 

pedagog är ämneskompetensen och en gedigen förståelse för barn och deras omvärld. 

Erfarenhet, teorier, personlighet och värderingar ingår i den tolkningsram som ger mening åt 

det pedagogiska arbetet för en kompetent pedagog.  

 

Det är läraren som måste göra en mängd olika ställningstaganden i barngruppen oavsett hur 

en läroplan är utformad. Det handlar bland annat om: lärande- och undervisningsaktiviteter, 

mål och syften med verksamheten, agerande i olika situationer, utvärdering av sin egen 

undervisning och av barns lärande med mera. Lpfö 98 innebar en perspektivförskjutningen 

från att se barnet som bräckligt och novis till att se det kompetenta barnet enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006). 
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2.4 Undervisning 
 

Det nya i Skollagen 2011 är att förskolan blir en egen skolform och kommer därmed att 

omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Huvudmannen ska använda förskollärare 

för undervisning samtidigt som det kan finnas annan personal som kan främja barnens 

utveckling och lärande (Skolverket 2010).    

 

Undervisning är en medveten pedagogisk handling i riktning mot ett mål. […] Att 

undervisa innebär att läraren har ett mål med barns lärande och skapar situationer 

där barn lär eller tar tillvara spontant uppkomna situationer som tillfällen till lärande. 

Att undervisa innebär att inta ”ett pedagogiskt förhållningssätt i syfte att nå ett aktivt 

lärande”.  

                                                   (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:100) 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att undervisningen ska befinna sig på en 

nivå som ligger strax över det barnet redan klarar av på egen hand för att utmana barnets 

lärande. Barnet ska få stöd och respons i sitt lärande i undervisningssituationen. De två 

motpolerna i undervisningen; att överföra lärandet från den vuxne till barnet samt att barnet 

måste utveckla sina kunskaper själv är utmaningen för läraren. Undervisningssättet är unikt i 

varje kontext.  

 

Illeris (2006) belyser att ordet undervisning ofta används liktydigt med ordet lärande och 

ordet läroprocesser vilket innebär att man inte skiljer mellan det som undervisas och det som 

lärs in. Egidius (2005) belyser begreppet undervisning som när lärare lägger fram något på ett 

sådant sätt att det är avpassat för dem som lyssnar, med tanke på deras ålder, förkunskaper, 

erfarenheter, intressen och behov. Vidare nämner han att ordet undervisa ligger nära ord som 

berätta, informera och förevisa. 

 

Undervisning kan vara laddat för många. Med en reviderad läroplan finns möjligheten att 

begreppet får en annan innebörd, förskolepedagogisk undervisning. Förskolepedagogik 

innebär en helhetssyn på barnet där leken är central och barnet lär i ett socialt sammanhang. 

Barngruppen är därför viktigt för barnets lärande. Didaktik är läran om undervisning, det 

krävs medvetenhet och kunskap vilket påverkar innehåll och genomförande. De fyra 

didaktiska nyckelbegreppen är, vad ska läras, hur det ska läras, varför det ska läras och för 

vem ska det läras. Undervisning kräver kunniga medvetna barnskötare och förskollärare med 
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ett reflekterande arbetssätt enligt Wiklund Dahl (2010). Hon poängterar att vem som helst kan 

gå med barngruppen till skogen men vem som helst har inte kompetens att arbeta utifrån 

läroplanen.  

2.5 Kvalitet 
 

Kvalitet, kvalité, definieras i nationalencyklopedin (2011) som god egenskap. Skolverket 

(2005) definierar begreppet kvalitet inom förskola efter hur väl verksamheten stämmer mot 

nationella mål, krav och riktlinjer samt hur verksamheten strävar efter att förbättras. 

Verksamhetens strukturella förutsättningar, arbetet i förskolan och resultatet 

(måluppfyllelsen) väger Skolverket samman vid en bedömning av kvalitet.  

 

Kommunen har ansvar för kvalitetssäkring. Kvalitetsutveckling gör att förskolans 

måluppfyllelse måste utvärderas och följas upp kontinuerligt. Ett systematiskt kvalitetsarbete 

behövs, vilket innebär system som följer upp, utvärderar och kommer med åtgärder, så att 

förskolans verksamhet kan säkerställas och kvalitén utvecklas. Systematiskt kvalitetsarbete 

innebär en beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys 

och bedömning av resultat, utvecklingsåtgärder och nya mål (Skolverket 2005). 

 

Syftet med förskolans reviderade läroplan är att höja kvaliteten i den pedagogiska 

verksamheten över hela landet. Förskoleverksamheten ska ha en jämn och hög kvalitet, alla 

barn ska erbjudas aktiviteter för god utveckling och välmående. Den pedagogiska kvalitén 

finns i mötet mellan lärare och barn och därmed i lärarens förhållningssätt gentemot barnet 

samt barnets lärprocess. Lärarens kompetens att knyta förskoleverksamhetens innehåll och 

kort- och långsiktiga målsättningar till barnets utveckling är syftet med pedagogisk kvalitet 

enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). 

 

”KVALITET handlar om barns välbefinnande och deras rätt att i förskolan få de 

förutsättningar de behöver för att lära och utvecklas”  

                                                              (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009:5). 

 

Vidare används begreppet kvalitet i förskolan i syfte att beskriva den pedagogiska processen 

utifrån det lärande barnets perspektiv. Professionalitet hos pedagoger samt förmåga att skapa 

en miljö som erbjuder goda möjligheter till olika erfarenheter och upplevelser ger pedagogisk 

kvalitet enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). 



 

15 

  

 

Forskning visar att kvalitet i förskolan är mycket olika och därmed även barns förutsättningar 

för lärande. Innebörden av låg, medelgod och hög kvalitet i förskolan är en stor fråga medan 

svaret varierar över tid och kontext och påverkas av åtskilliga faktorer enligt Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009).           

 

Lärarnas förståelse av och föreställningar om vad arbetet i förskolans uppdrag och läroplanens 

intentioner handlar om måste förändras enligt Haug (2003). I sin rapport om kvalitet i 

förskolan beskrivs olika sorters kvalitéer där man skiljer mellan struktur, process och 

resultatkvalitet. Här nämns även servicekvalitet som är uttryck för användarnas bedömning 

det vill säga föräldrarnas uppfattning om kvalitén på förskolan och dess olika områden. Målet 

är att alla ska vara nöjda. Verksamhetens yttre förutsättningar, organisation och resurser 

beskriver strukturkvalitet. Här ingår styrdokument, personalens kompetens, bemanning, 

sammansättning av barngrupper, fysiska ramfaktorer, ekonomiska ramar och material. Viktiga 

delar i processkvalitet är personalens samspel med barnen, samspel mellan personalen samt 

verksamhetens innehåll som innebär arbetssätt, användning av material, uppläggning av 

arbetet och lärandemiljö. Resultatkvalitet är vad barnet har lärt sig och vilken kompetens det 

har utvecklat på områden som förskolan ska arbeta med. Personalens arbetssätt med 

verksamheten och dess miljö är det som ska utvärderas, inte enskilda barn (Skolverket 2006). 

Resultatkvaliteten är det mest centrala, men även det mest problematiska eftersom det ligger 

en stor utmaning att bestämma vad som är kvalitet inom de olika områdena enligt Haug 

(2003). 

 

Skolverket (2005) belyser de kompetenser som är nödvändiga för att utveckla god kvalité i 

förskolans verksamhet:  

 Pedagogiskt utbildad personal 

 Goda kunskaper i arbetslaget när det gäller barns lärande och utveckling samt 

förmåga att koppla detta till den pedagogiska miljön 

 Förmåga att kunna planera, genomföra, reflektera och vidareutveckla både för den 

enskilde individen samt gruppens behov 

 Förmågan att kommunicera och samspela med samtliga i gruppen 

 

Kvalitetsarbete, kvalitetsredovisningar och kvalitetsutveckling måste genomföras så att 

förutsättningar och behov kan synliggöras samt åtgärder vidtas påpekar Haug (2003). 
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2.6 Möjligheter och hinder i yrkesrollen 
 

”Om man vill ha en person att sköta sina höns, sina grisar, ja sina maskiner – Icke 

nöjer man sig då med den som inte alls förstår den saken.  Men människobarnet!”                                           

( Citat av Ellen Moberg 17/2 1920, ur Tallberg Broman 1995:45). 

 

Tallberg Broman (1995) beskriver hur systrarna Moberg startade en egen utbildning för att 

utbilda personal till arbetet i barnträdgården. De ansåg att det inte räckte med att vara barnkär 

och allmänt pålitlig för att ansvara för en barngrupp. Även Kärrby (1992) tar upp hur det 

historiskt har sett ut när det gäller att vårda, fostra och undervisa yngre barn. Det har tillhört 

familjens område att uppfostra barn och det behövs ingen utbildning utan är en medfödd 

personlighetsegenskap. Liknande argument finns när man talar om barnskötarutbildning och 

förskollärarutbildning för pedagoger i förskolan. Forskare och lärare har alltid varit 

intresserade av vad som är professionell kunskap och allmänmänsklig kompetens när man 

arbetar med barn. Berntsson (1999) skriver att med införandet av Lpfö 98 fick arbetslaget 

tillsammans med rektor ansvaret för det pedagogiska arbetet i förskolans verksamhet. 

Arbetslaget består av förskollärare med högskole- eller universitetsutbildning och barnskötare 

som saknar högre pedagogisk utbildning. Med dessa olika utbildningar kan förskollärarens 

status och kompetens ifrågasättas. Ansvaret tillsammans kan försvåras när det gäller att höja 

förskollärarnas professionalisering. Kärrby (1992) tar upp risken med att den ”tysta 

kunskapen” som vilar på erfarenhet kan försvinna när förskollärare får sin utbildning på 

högskola eftersom den vilar på vetenskaplig grund och det kan påverka kvalitén negativt för 

att pedagogerna skulle kunna bli mindre lyhörda för barnens behov. Ett annat hinder är att 

förskollärarna skulle kunna påverka verksamheten så att den blir för lik skolans undervisning.  

 

Johansson (2005) beskriver i sin undersökning att de möjligheter som barnskötare och 

förskollärare har är relaterade till sin yrkesskicklighet. De har kompetens att arbeta mot 

målen, de anser att de har en pedagogisk medvetenhet och att det är viktigt att reflektera över 

pedagogiska frågor. Men det kan vara andra yttre förutsättningar som hindrar att arbeta mot 

målen så som tidsbrist, stora barngrupper och brist på personal. I samma undersökning 

redovisas vad cheferna anser som möjligheter när det gäller att arbeta mot målen, pedagogers 

kompetens, engagemang och arbetsätt är faktorer som lyfts fram. Vidare menar Johansson att 

det finns många aspekter som påverkar förskoleverksamheten. Gruppstorlek och personalens 

utbildning är viktiga för ett positivt klimat och barnens utveckling och välbefinnande. Enligt 
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forskning så är det kanske inte en vuxen till som behövs i arbetslaget utan färre barn i 

gruppen.    

                                                                                                                               

Haug (2003) skriver att kvalitetssäkring är en aspekt av att samhället förändras. Det finns 

möjligheter för föräldrar att välja de förskolor som har den bästa kvaliteten. Haug belyser 

även risken för de förskolor som fått betyget sämre kvalitet, de måste förbättra sin verksamhet 

annars finns det risk för att de får stänga verksamheten. 

 

Skolverket (2004) belyser vikten av planering, utvärdering, pedagogisk dokumentation och 

kompetensutveckling för att få ett väl fungerande arbetslag och en gemensam förståelse för 

uppdraget. Barnskötarnas och förskollärarnas planeringstid varierar mellan olika kommuner, 

allt från en till fler än fem timmar i veckan på en heltidstjänst. Tidigare var nästan all 

planering gemensam, nu visar utredningar och studier att tiden för enskild planering ökar för 

den enskilda läraren. En satsning på kompetensutveckling startar 2011 med fokus på 

pedagogisk dokumentation (Skolverket 2011). 
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3. METOD 

I det här kapitlet beskriver vi vilken metod vi har använt i vår undersökning. Vi beskriver den 

hermeneutiska forskningstraditionen vilket är en tolkning av människors handlingar samt den 

forskningsmetod vi valt. Vi kommer att redovisa hur vi gjorde urval av intervjupersoner, hur 

intervjuerna bearbetades och analyserades. Även Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) kommer att i korthet redogöras för.  

 

3.1 Forskningstradition 
 

Hermeneutik handlar om tolkning av människors handlingar. När man vill få en förklaring av 

ett beteende eller en förståelse av människors beteende enligt Bryman (2002). Kvale (1997) 

belyser att hermeneutik är viktigt när det gäller intervjuforskning. Han beskriver att 

hermeneutiken har dubbel betydelse, genom dialogen som skapar intervjutexterna men även 

genom processen när texterna tolkas. Han tar upp begreppet hermeneutisk cirkel som innebär 

att texten tolkas, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse. Processen är 

oändlig, men upphör när man kommer fram till en rimlig mening. Det är forskarens uppgift att 

tolka intervjupersonernas handlingar utifrån deras perspektiv så därför anser vi att vår studie 

befinner sig inom den hermeneutiska forskningstraditionen.  

 

3.2 Metodval 
 

Syftet med studien är avgörande för vilken slags metod man använder sig av. Trost (2010) 

och Bryman (2002) och tar upp att en kvalitativ studie passar bäst när det gäller att förstå 

människors sätt att tänka så att ett handlingsmönster kan hittas. Deltagarnas uppfattningar är 

betydelsefulla och viktiga och är utgångspunkten i en kvalitativ studie. Då vi är intresserade 

av hur olika yrkeskategorier tänker kring förskolans reviderade läroplan har vi valt den 

kvalitativa forskningsmetoden. Vårt intresse ligger i att förstå människors sätt att resonera 

kring ämnet. Vi valde att göra en semistrukturerad intervju. Det handlar om färdiga frågor 

som är bestämda i förväg. Ordningsföljden kan variera så att intervjuaren har möjlighet att 

ställa ytterligare frågor vilket kan leda till fördjupade frågor och svar enligt Bryman.  

Eftersom intervjuerna var i förväg planerade menar Trost (2010) att de är kvalitativa och 

informella men utrymmet finns för informanterna att tala fritt utifrån egna erfarenheter.  
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Trost (2010) belyser att termen semistrukturerad kan vara tilltrasslad. Han ifrågasätter om 

forskaren använder oreflekterade begrepp eller om intervjun är halvstrukturerad.  

 

”Ordet term står för det namn, den betäckning, som något har, medan ordet begrepp 

står för innehållet, betydelsen. När man definierar en term så innebär det att man 

anger vilket begrepp den termen står för ” (Trost 2010:42).  

 

Vi har valt att göra vad Trost (2010) belyser en intervju med låg grad av standardisering och 

hög grad av strukturering. Vi utgick från vår intervjuguide med frågeområden men 

intervjufrågorna ställdes inte alltid på samma sätt vid de olika intervjuerna vilket innebär låg 

grad av standardisering. Kvale (1997) beskriver intervjun som ett utbyte av synpunkter och 

åsikter mellan intervjuaren och informanten. En ömsesidig relation skapas. Ett symboliskt 

interaktioniskt perspektiv är utgångspunkten i den kvalitativa intervjun. Grundläggande för 

intervjun är förståelsen för tankar, känslor samt erfarenheter som finns hos intervjuaren och 

informanten.  

3.3 Urval 
 

Studien bygger på intervjuer med fyra barnskötare, fyra förskollärare och fyra rektorer med 

olika lång tid i yrket. Vi var intresserade av att höra olika yrkesrollers synpunkter. Samtliga 

informanter är kvinnor som arbetar i förskolans verksamhet på olika orter i landet. Valet av 

informanter har delvis varit slumpmässigt. Tre av informanterna blev vi rekommenderade av 

en före detta kollega att intervjua. Vi har själva bokat in per telefon eller genom personlig 

kontakt.  Vi informerade om att intervjun beräknades ta 30 minuter. Våra informanter har vi 

ingen nära relation till eller har arbetat tillsammans med. Barnskötarna har 20-38 år i yrket 

med tvåårig gymnasieutbildning. Förskollärarna har 8-30 års erfarenhet i yrket och 

högskoleutbildning. Våra rektorer har 3-20 år i yrket. Tre av dem har förskollärarexamen och 

den fjärde har fritidspedagog och grundskollärarexamen.     

3.4 Genomförande 
 

Vi genomförde våra intervjuer med hjälp av intervjuguide, se bilaga A. Intervjuguiden består 

av fem olika delar, förskolans uppdrag, yrkesroll, undervisning, kvalité och möjligheter och 

hinder. Informanterna informerades muntligt om de forskningsetiska principerna. Intervjuerna 
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ägde rum på informanternas arbetsplats, i hemmet och på Medborgarskolan. Tiden för 

intervjuerna varierade mellan 13 minuter och 42 minuter. Vi spelade in alla intervjuer med 

diktafon och alla intervjuerna genomfördes på en ostörd plats. En tillfrågad informant nekade 

till att bli intervjuad eftersom hon arbetade heltid och hade barnbarn så tiden fanns inte. En 

kände sig besvärad under intervjun på grund av inspelning. Bryman (2002) belyser vikten av 

att spela in intervjuerna så att forskaren slipper föra noggranna anteckningar och kan vara 

fokuserad på det som sägs. Att höra vad som sägs och hur det sägs är viktigt för kvalitativa 

forskare enligt Bryman. Trost (2010) tar upp att det finns nackdelar med att använda 

ljudupptagare då gester och mimik går förlorade. 

    

3.5 Bearbetning 
 

Vi intervjuade tolv personer och intervjuerna spelades in med diktafon. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. Att transkribera intervjuerna ordagrant var mycket tidskrävande. 

Det krävdes ett antal uppspelningar för att hinna med att skriva ner vad som sades. Bryman 

(2002) tar upp transkriberingen som tidsödande och att det blir mycket text att ta hand om. 

Han skriver vidare att missförstånd kan undvikas när den som transkriberar intervjun har 

samma erfarenheter och utbildning som intervjuarna. Vi valde att transkribera våra egna 

intervjuer så risken för feltolkning minskade.   

 

Analyseringen av intervjuerna gjorde vi tillsammans i relativt nära anslutning till att 

intervjuerna var färdiga. Informanternas svar på intervjufrågorna bearbetades fråga för fråga 

mycket noggrant, se bilaga A. Även svaren kategoriserades in i de fem delar, förskolans 

uppdrag, yrkesroll, undervisning, kvalité och möjligheter och hinder. Samtidigt som vi 

bearbetade intervjusvaren så valde vi ut citat som kunde kopplas till resultatet. Vi valde även 

att kategorisera svaren i tre grupper: barnskötare, förskollärare och rektorer som ligger till 

grund för fortsatt studie. Bryman (2002) påpekar att analysen ska ligga i nära anslutning till 

att intervjuerna är färdiga och utskrivna. Analysen kan kännas oöverstiglig om man väntar för 

länge med den.  

 

Tolkning och bearbetning av litteratur genomfördes tillsammans. Vi valde att skriva och 

bearbeta texten tillsammans så att vi har känslan av att studien ägs av båda. Det gör att vi får 

ett gemensamt synsätt, en enad tolkning samt ett likvärdigt språkbruk. Den här processen var 
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tidskrävande och mycket lärorik då vi ser att diskussion och reflektion har utvecklat vår studie 

framåt genom informanternas svar. Redan från början valde vi att dela in studien i olika 

teman, dels för att själva få struktur och för att underlätta för läsarna. De kvalitativa 

intervjufrågorna och litteraturen har samma underrubriker som resultat – analysdelen för att få 

en röd tråd genom studien.     

3.6 Trovärdighet och äkthet 
 

Det finns olika kriterier för att utvärdera samhällsvetenskapliga undersökningar. Trovärdighet 

består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera enligt Bryman (2002). Våra informanter var delvis utvalda och ville delta i vår 

studie. Med ett helt slumpmässigt val av informanter skulle studien kunna se annorlunda ut 

eftersom det skulle kunna medföra andra utsagor. Äkthet (autenticitet) är ett annat kriterium 

som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet enligt Bryman (2002). Rättvis bild av 

olika åsikter och uppfattningar är det första kriteriet. Ontologisk autenticitet innebär 

förståelsen av informanternas sociala situation. Pedagogisk autenticitet innefattar förståelsen 

hur andra informanter upplever saker och ting i miljön. Katalytisk autenticitet innehåller 

förändringen av informantens situation. Taktisk autenticitet innebär informanternas 

möjligheter att vidta åtgärder enligt Bryman. Intervjuguiden se bilaga A, gör att vi undersöker 

det vi avser att undersöka i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Analysen av 

materialet påverkas av våra egna erfarenheter och förkunskaper när det gäller barnskötarnas 

och förskollärarnas yrkesroller. Vi kan endast tolka resultaten utifrån den information våra 

informanter har gett. Vi anser att gruppens geografiska spridning bör öka tillförlitligheten. 

3.7 Forskningsetiska principer   
 

När vetenskapliga undersökningar genomförs finns det forskningsetiska principer att hänsyn 

till. Nedan beskriver vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som består av fyra 

huvudkrav: 

1. Informationskravet innebär att forskaren informerar informanten om studiens syfte, 

vilken forskningsmetod som är tänkt och att medverkan är frivillig och att informanten 

har rätt att avbryta intervjun när de vill.  

2. Samtyckeskravet innebär att informanten har tagit del av forskarens information om 

studien och sedan tagit beslut om de vill medverka eller inte. 



 

22 

  

3 Konfidentialitetskravet innebär att informanternas uppgifter ska behandlas med 

anonymitet och konfidentialitet så att de inte kan identifieras av utomstående. Vi har 

använt oss av yrkesnamnet på informanterna i vår studie. 

4 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som informanterna lämnar endast får 

användas i den undersökning som studien avser. Allt material kommer att förstöras 

efter att studien är genomförd. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Här presenterar vi resultatet av de tolv intervjuer vi gjort utifrån syfte och frågeställningar. Vi 

gör även en analys för att tydliggöra informanternas åsikter kring den reviderade läroplanen 

och sammanför informanternas svar med vårt teoretiska ramverk. Resultat och analysavsnittet 

är indelat i samma delar som det teoretiska ramverket samt intervjufrågor. Vi redogör 

informanternas utsagor i ordningen, barnskötare, förskollärare och rektor. Vi avslutar varje 

del med en sammanfattning.  

 

4.1 Förskolans uppdrag 
 

Här kommer vi att presentera informanternas syn på den reviderade läroplanen. Barnskötarna 

upplever att det fokuseras mycket på matematik, teknik, natur och språk i den reviderade 

läroplanen. Den reviderade läroplanen uppfattas enkel, tydlig och lättare att förstå. En 

barnskötare säger: 

 

Men sen vill jag inte att det ska bli för mycket, för jag kan mitt jobb och vet vad jag 

gör och hur jag vill ha det. 

 

Vi tolkar det som att barnskötaren har lugnt och tryggt som hon har det. Hon vill inte ha för 

stora förändringar i sitt arbete. 

 

I det hela stora så upplever förskollärare att den är bra. En förskollärare undrade över den 

reviderade läroplanen:  

 

Vem kom på att man skulle trycka det här? Vad gjorde man innan det fanns? Fanns 

det ingen innan den här eller? 

 

Detta tolkar vi som att förskolläraren inte har kunskap om läroplanens framväxt. 

 

Rektorernas tankar om den reviderade läroplanen är att uppdraget är så tydligt fokuserat att 

förskolan är en del i utbildningssystemet. Detta stämmer bra överens med den reviderade 

läroplanen som har förtydligats och kompletterats i uppdrag av regeringen enligt Cervin 

(2009). Rektorerna menar vidare att det är bra att riksdag och regering sätter ner foten och 

talar om att det är viktigt även med de yngsta barnen och viktigt vilka som tar hand om dem. 
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De menar att barnskötarna kan känna rädsla, oro och att de inte duger samtidigt som det finns 

en möjlighet för barnskötarna att vara mer i barngruppen. De trycker på tydligheten i vars och 

ens roll och att det är bra. De framför vikten av att utmana barnen och se på barnet som en 

lärande individ.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att tydligheten med den reviderade läroplanen förenar de tre 

intervjugrupperna. 

4.2 Yrkesrollen 
 

Hur såg informanterna på sin yrkesroll och vad uttryckte de när de fick frågan vad de arbetar 

med och om de känner att de har en yrkesstolthet. De barnskötare som vi intervjuat har 20-38 

år i yrket. De har yrkesstolthet men en tveksamhet finns eftersom de inte använder sin titel när 

de får frågan om vad de arbetar med. Barnskötarna gör en jämförelse med förskollärare och 

känner ingen skillnad mellan yrkeskategorierna. Här kopplar vi informanternas erfarenhet till 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som belyser att erfarenheten är viktig och att 

förståelsen för barns värld finns.  Även förskollärarna som har 8-30 års erfarenhet har en 

yrkesstolthet, eftersom de svarar bestämt att de är förskollärare. Ett genomgående svar från 

rektorerna, som har 3-20 år i yrket, är att de har yrkesstolthet.  

 

I den reviderade läroplanen fokuseras extra på förskollärares ansvar för att arbetet sker i 

enlighet med målen. Intresset från vår sida var att höra hur informanterna såg på detta. Svaren 

hos barnskötarna såg väldigt olika ut. De beskrev tankar som:  

 

Jag vet inte om det är så stor skillnad, det blir svårt att definiera i praktiken och 

förskollärarna kommer att bestämma och tala om för oss vad vi ska göra. 

 

En annan tanke var att förskollärarna kommer att få det jobbigare medan de samtidigt trycker 

på att det är arbetslaget tillsammans som utför arbetet. 

 

Förskollärarna ser en framåtsträvan i och med deras nya ansvar och ord som lyfts fram är:  

 

Tydliggör, uppnå, tänka lite extra på, tryckt till det, puttar på, lyfts fram och 

synliggörs. 
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Berntsson (1999) bekräftar förskollärarnas tankar genom att ta upp vikten av att läroplanen 

bör vara en utgångspunkt för att höja och profilera förskollärarens professionalism. Berntsson 

nämner vidare att för att få utöva vissa yrken finns krav på en viss utbildning och legitimation. 

Samtidigt ser förskollärarna att den reviderade läroplanen går att tolka på olika sätt. Det 

medför att ansvaret kan se olika ut på olika områden. För att få en likvärdig kvalité bör 

förskolan utgå från läroplanen med dess riktlinjer samt skollagen belyser Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009). 

 

Rektorerna anser att det är viktigt med en examen och ett vetenskapligt förhållningssätt så att 

förskollärarens ansvar blir möjligt. En rektor säger: 

 

Förskolläraren har huvudansvaret och då har man den teoretiska utbildningen och 

kunskapen runt det, det är samma sak som att jag vill inte bli opererad av en kirurg 

som inte är en kirurg som saknar utbildning, nej han hade ingen utbildning, nej hej 

ok, det tror inte jag att jag har någon lust med. Så jag tycker att det är bra! 

 

Rektorerna beskriver att tanken bakom, före och efter i förskolans verksamhet är viktigare än 

görandet och produkten. Det är viktigt att förskolläraren delar med sig av sin kompetens och 

driver processen framåt. Förskollärare har även ansvar mot chefen om arbetet inte sker i 

enlighet med läroplanens intention. Detta bekräftas i den reviderade läroplanens riktlinjer 

(Lpfö 98 reviderad 2010:8). 

 

I Lpfö 98 står att hela arbetslaget har ansvar. I den reviderade läroplanen trycks det på att 

ansvar ligger på var och en i arbetslaget vilket nu innebär ett personligt ansvar i 

verksamheten. Här var vi intresserade av att höra informanternas åsikter. Barnskötarna 

upplever att de har ett personligt ansvar och har ingen oro över att var och en ska ha ansvar i 

verksamheten. Att följa läroplanen och det pedagogiska uppdraget och ta ansvar är för 

barnskötarna en självklarhet tolkar vi det som. En barnskötare berättar: 

 

Nu blir det mera tydligt, man kan inte skylla ifrån sig och säga att VI gjorde det, nu 

får vi faktiskt lära oss att säga JAG gjorde det. Det kan vara på gott och ont.  

 

Engdahl (2010) beskriver sin oro när uppdelningen blir att barnskötare gör en sak och 

förskollärare gör en annan sak. Hon nämner vidare att svensk förskola har fått internationellt 

erkännande för att pedagogik och vård är delar som är integrerade i förskolans uppdrag och 
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anses lika nödvändiga. Samtidigt finns det en risk med att förskollärarna schemaläggs mitt på 

dagen och barnskötarna får öppna och stänga förskolan. Haugs (2003) studier bekräftar att om 

man organiserar verksamheten så att förskollärarna befrias från omsorgsrutiner så kan det 

påverka barnens utveckling av demokratiska värden anser Engdahl (2010). 

 

Förskollärarna menar att personligt ansvar är jättebra. Barnsyn, barnperspektiv och kunskap 

om barns utveckling och lärande är viktiga ämnen att diskutera anser förskollärarna. 

Berntsson (1999) tar upp vikten av att förskollärarna med sin pedagogiska utbildning bör 

ansvara för det pedagogiska arbetet. Förskollärarna ser stora möjligheter med att utforma 

verksamheten som de vill ha den. Att hitta glöd och göra sig av med energitjuvar är viktigt för 

verksamheten anser de. De belyser även var och ens ansvar att arbetet sker vid rätt tillfälle när 

det passar verksamheten. En förskollärare menar att: 

 

Vi kan inte hänga upp tvätten eller ta datatid klockan 11:00 när barngruppen är 

som störst. Vi kan heller inte sticka fötterna i skorna och låsa och plocka komp 

varenda gång heller. 

 

Ett tydligt svar hos rektorerna är att nu kan man inte längre gömma sig bakom arbetslaget. 

Kraven har ökat och spetsats till så att ett eget ansvar måste tas för det som görs och uträttas i 

arbetet. Vidare påtalar de att gömma sig bakom blir svårare och det finns ingen plats för 

sådana medarbetare längre. Som rektor förväntar de sig att deras medarbetare besitter den här 

kunskapen och har läroplanen med sig i sitt arbete.  

 

Vi var nyfikna på hur informanterna ser på sin yrkesroll utifrån den reviderade läroplanen och 

om de anar någon förändring. Barnskötarna upplever inte att deras yrkesroll kommer att 

förändras utifrån den reviderade läroplanen. En viss oro finns att bli utstött i arbetslaget med 

tanke att förskollärarna får mer ansvar. En barnskötare uttrycker: 

 

För jag gör det jag tycker är rätt och känns bra för mig! 

 

Förskollärarna menar att deras yrkesroll är tydligare i den reviderade läroplanen och de lyfter 

fram vikten av utbildning och att det skiljer om man har läst till barnskötare eller 

förskollärare. En förskollärare berättar om en barnskötarkollega som läst till förskollärare som 

uttryckte:  
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Det är ett helt annat yrke, nu har jag helt andra glasögon på mig. 

 

Förskolläraren reflekterar över barnskötarens uttryck och säger:  

 

 Hon begrep aldrig att jag hade tänkt innan.  

 

Andra kommentarer som förskolläraren berättar att hon har fått höra under åren: 

 

Ska man behöva gå så länge i skolan för att jobba med barn? Man har la skött 

ungar i alla tider och det behövdes väl ingen utbildning till det. Men det är ju inte 

det att vi bara ska vårda dem, det står det ju också. Och att de ska ha det gott och så 

men vi ska ju också tillföra någonting mer och väcka deras lust för lärandet.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser vikten av att vara en kompetent pedagog 

med erfarenhet, teorier, personlighet och värderingar. Även Wiklund Dahl (2010) bekräftar 

kravet av medvetenhet och kunskap. Hon menar att alla inte har kompetens att se de fyra 

didaktiska nyckelbegreppen i förskolepedagogiken. 

 

Förskolechefens roll är ett nytt kapitel i den reviderade läroplanen. Rektorerna känner att 

arbetsuppgifterna blir detsamma men det har inte funnits dokumenterat förut men nu finns det 

på pränt. Nu kan ingen komma undan sitt ansvar och samtidigt kan vi ägna oss åt att lyfta och 

verkligen tydliggöra förskolans uppdrag. Förskolechefens uppdrag blir att förstå och tillämpa 

läroplanen samt att visa i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. Enligt skollagen krävs 

det nu att förskolechefen har utbildning och erfarenhet. Regeringen anser att pedagogisk insikt 

har betydelse för den som ska leda förskolans utveckling och driva den pedagogiska 

verksamheten framåt enligt Wiklund Dahl (2010). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att yrkesstolthet och ansvar förenar de tre intervjugrupperna. 

Skillnaden utgörs av att barnskötarna uttrycker en oro i och med den reviderade läroplanen 

medan förskollärarna och rektorerna uttrycker mer trygghet.  

4.3 Undervisning 
 

I skollagen definieras ordet undervisning, här ville vi höra med informanterna hur de ser på 

påståendet ”Jag undervisar i förskolan”? Ordet undervisning upplever barnskötarna som tungt 
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och stort men samtidigt som att förskolan får en annan status. Vår tolkning är att alla 

barnskötare är medvetna om att de undervisar i förskolan men använder andra ord som att lära 

och upptäcka. En barnskötare uttrycker: 

 

Det är ett nytt ord man måste tänka om lite och tänka till, men det är ganska häftigt! 

Det är lite så där att förskolan får en annan status. Jag ser det positivt. 

 

Ordet undervisning upplever förskollärarna som hårt och laddat men samtidigt som att det är 

bra och känner en koppling till skolan. De beskriver att undervisning sker hela tiden i alla 

situationer men att de är pålästa och har en baktanke med det som görs. Ord som de använder 

är lära, utforska och uppleva.  

 

Rektorernas ser det positivt att det trycks mer på undervisning i den reviderade läroplanen 

vilket de förknippar med lärande och kunskap och att det är ett lyft för förskolan. Egidius 

(2005) och Illeris (2006) belyser att ordet undervisning ofta används liktydigt med andra ord 

så som lärande, berätta, informera och förevisa.   

 

Går det att låta bli att undervisa i förskolan om man är en medveten pedagog är en fråga som 

vi ville undersöka. En medveten pedagog tar tillvara på tillfällen som leder till spontant 

lärande och utveckling i barnens vardag. Alla yrkeskategorier är eniga om att det är omöjligt!  

 

Samtidigt uttrycker två av rektorerna en annan åsikt om att det finns ställen där man inte alls 

bedriver någon undervisning. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver två 

motpoler i undervisning: att överföra lärandet från den vuxne till barnet samt att barnet måste 

utveckla sina kunskaper själv vilket är en utmaning för läraren. En rektor funderar:   

 

Medveten pedagog vad är det? Jag tror att alla medvetna pedagoger undervisar 

men det gör de kanske inte. Ibland är man ju omedveten om vad det är man 

förmedlar till barnen också i sin undervisning.   

 

I den reviderade läroplanen står att alla barn ska ha ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll. Hur det fungerar i informanternas verksamhet? Barnskötarna säger 

att det låter positivt och fint i teorin. De beskriver att de försöker se vad barnen är intresserade 

av och intervjuar barnen, vilket ger inflytande. De lyssnar och samtalar och tar vara på deras 

förslag. En barnskötare påpekar:  
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Barnen är med i arbetslaget de också fast på ett annat sätt. 

 

Barnskötarna är överens om att stora barngrupper är ett hinder för barnens inflytande. De 

upplever också att de är ofta vuxna som planerar. Niss och Söderström (2006) tar upp att 

fokus ska läggas på varje enskilt barns behov, förutsättningar och intressen. Läroplanen 

bygger på förskolans tradition med en helhetssyn på att barn lär hela tiden i alla sammanhang.  

 

Förskollärarna tycker att det är spännande men upplever att det är svårt att barn ska ha ett 

reellt inflytande och gör det lite för stort. En förskollärare säger: 

 

Det kommer mer och mer att vi ska lyssna på barnen och lyssna och uppfylla deras 

önskningar så gott det går. 

 

Det finns mycket i den reviderade läroplanen som de vill ha med, men kanske missas om 

barnen får bestämma. En strategi som de diskuterar är att dela barngruppen i mindre grupper 

för att alla barn ska komma till tals och bli lyssnade på. En av informanterna berättar att hon 

arbetar som planeringsavlösare på 22 avdelningar. Hon har ställt frågan till barnen:  

 

Vet ni vad planera är?  

 

Ingen av barnen kan förklara vad det är. När hon förtydligar frågan till exempel:  

 

Ni kanske tycker om att gå på utflykt? Då krävs det planering för vad man ska ha 

med sig, vart ni vill gå med mera.  

 

Fram till nu är det inte ett enda barn som har sagt att de har förstått och fått berätta vad det vill 

göra.  

 

Rektorerna menar att förskolan har mycket att jobba med när det gäller barns inflytande. Det 

gäller att göra avsteg från de vuxnas planerade aktiviteter och lyssna in barnen och deras 

intressen. Att hela tiden vara en medveten pedagog som inte slutar tänka utan att det finns nya 

sätt eller andra sätt så att säga en tankevända. ”Reellt inflytande” är att var och en ska känna 

att den kan påverka åtminstone lite och att alla har betydelse. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) belyser vikten av att se det starka barnets möjligheter och förmågor.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla yrkeskategorier är eniga om att medvetna pedagoger tar 

tillvara på tillfällen som leder till spontant lärande och utveckling i barnens vardag. De är 

även eniga om att de har mycket att arbeta med när det gäller barns reella inflytande. 

4.4 Kvalitet 
 

Vi är intresserade av hur informanterna ser på dokumentation, uppföljning samt utvärdera och 

utveckla som har ett helt nytt kapitel i den reviderade läroplanen. Vidare ville vi ta reda på hur 

de tänker kring ansvar och planeringstid. En stor oro finns hos barnskötarna när det gäller 

dokumentation. Frågor som uttrycks:  

 

Vad ska dokumenteras? Hur vi ska dokumentera? Och För vem ska det 

dokumenteras?  

 

De menar att med fortbildning om hur det ska göras och vem som ska ansvara är något som 

behövs för att det ska fungera. En barnskötare uttrycker sig:  

Dokumenterar vi för att skolinspektionen kan kontrollera vår verksamhet och 

därmed visa barnens utveckling och deras lärande?  

 

En annan kommentar är:  

 

Men jag hoppas ju att man kan ha en sån utvärdering, kvalitetsutvärdering för 

avdelningens skull, också för ungarnas skull. 

  

Skolverket (2005) belyser vikten av att höja kvalitén genom mål för verksamheten, 

uppföljning och utvecklingsåtgärder. Pedagogisk utbildad personal som har goda kunskaper 

om barns lärande och utveckling är några av kompetenser som behövs för att utveckla god 

kvalitet i förskolan.  

 

Förskollärarna upplever att det nya avsnittet är bra och har fått en tyngdpunkt samtidigt 

efterfrågas fortbildning. De har många konkreta förslag om hur dokumentationen ska ske, 

genom bilder, filmning och bandspelare. Dokumentationen sker tillsammans med barnen så 

deras reflektioner finns med om dokumentationen. Även förskollärarna känner en viss oro 

över vad en pedagogisk dokumentation är. 
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Dokumentationen är en bit som ofta faller ifrån. Man säger sig inte ha tid men kan 

dokumentera på så många olika sätt, skriva, filmkamera, ta kort eller en 

bandspelare. 

 

Rektorerna ser positivt på det nya kapitlet i den reviderade läroplanen. Frågan om vem som 

ansvarar för dokumentationen går här isär. Är det förskolechefen eller förskollärare och 

barnskötare som har ansvaret? Vad är det vi ska dokumentera och vad ska vi använda det till 

och för vem dokumenterar vi? Rektorerna är eniga om att det inte ska bli en arbetsuppgift till 

utan att dokumentationen är kopplat till förskolans kvalité. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) trycker på lärarens kompetens att knyta förskoleverksamhetens innehåll och 

kort- och långsiktiga målsättningar till barnets utveckling vilket är syftet med pedagogisk 

kvalitet. 

  

”Målen anger inriktning på förskolans arbete och därmed också den önskade 

kvalitetsutvecklingen i förskolan” (Lpfö 98:7). I den reviderade läroplanen har ordet önskade 

ändrats till ordet förväntade. Här är vi nyfikna på hur informanterna ser på det. På denna fråga 

är barnskötarna eniga om att det blir en skillnad och att det ställs högre krav på dem. Det är 

mera tydligt och de kommer inte undan.  

 

Förskollärarna upplever att ordet förväntat är ett bättre och starkare ord än önska. Här menar 

de att ribban har höjts och med pekfingret visar man att det blir mera tryck och krav.  

 

Rektorerna tycker att skillnaden mellan orden är tydligare och ställer mer krav. Medarbetarna 

måste vara mer fokuserade, samtidigt måste det finnas tid så de kan ta den reviderade 

läroplanen till sig. Haug (2003) beskriver servicekvalitet som inriktas mot föräldrar vilket 

innebär föräldrars uppfattning om kvalitén på förskolan. Detta i sin tur kan leda till att 

medvetna föräldrar väljer förskola efter kvalité. Enlig Haug finns även en risk att förskolor 

med sämre kvalitet kan få stänga om inte verksamheten förbättras.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla yrkeskategorier är eniga om att det krävs fortbildning 

när det gäller dokumentation. När det gäller ordet förväntade ser alla att det ställs högre krav 

mera tryck och att alla måste vara mer fokuserade. Skillnaden utgörs av rektorerna som tycker 

på att det inte ska bli en arbetsuppgift till utan att dokumentationen är kopplat till förskolans 

kvalité.  
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4.5 Möjligheter och hinder 
 

Vilka möjligheter och hinder ser informanterna med den reviderade läroplanen för 

yrkesrollen? Barnskötarna anser att de har lång erfarenhet, mycket att ge och att de tar vara på 

varandras styrkor i arbetslaget. När de känner osäkerhet kan de läsa i den reviderade 

läroplanen vilket de ser som en möjlighet. En barnskötare säger: 

 

Det kan ju bli ett hinder om det fokuseras för mycket på det här med förskollärarnas 

roll, att det är det som tar platsen och fördärvar för arbetslaget, om man säger så. 

 

Förskollärarna ser det som en möjlighet att få vara sig själva och våga driva framåt. En 

förskollärare säger:  

 

Vi har varit så lika här i huset men om man tittar på sjukhuset så är det skillnad, 

undersköterskorna har sina uppgifter och sjuksköterskorna har sina uppgifter. Där 

finns en skillnad men vi har inte jobbat så. Här har jag som förskollärare fått tagit 

ett steg tillbaka för att inte göra illa någon för mycket.   

 

Förskollärarna tycker fortfarande att det är mycket bra, fritt och genomtänkt hur de ska arbeta 

mot målen. Allt de gör kan kopplas till den reviderade läroplanen. Bra är att det finns något 

generellt nedskrivet som ska gälla på alla förskolor.  

 

Rektorerna ser det som en möjlighet att förskollärarna har fått en tydligare roll. De ser även en 

tillgång att få den reviderade läroplanen riktigt implementerad i verksamheten och att ge tid 

till medarbetarna att bygga strukturen. Nu kan uppdraget tydliggöras, vad är nytt och vilka 

skillnader finns att diskutera från Lpfö 98 till den reviderade läroplanen? Rektorerna belyser 

att barnskötarna kan se det som en möjlighet att få vara mer med barnen eftersom 

förskollärarna ska ha det största ansvaret vilket även innebär administrativa uppgifter. Något 

som rektorerna lyfter fram är planeringstid som ser väldigt olika ut. På vissa ställen har 

personalen planeringstid utifrån uppdraget, en del har planeringsvikarier där förskollärare får 

ut sina sex timmar planeringstid och även planering i arbetslaget utöver. Skolverket (2004) 

belyser vikten av planering, utvärdering, pedagogisk dokumentation och kompetensutveckling 

för att få den bästa kvalitén. En rektor uttrycker: 
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Alla behövs och där vill jag faktiskt säga att det finns förskollärare som gått 

förskollärarutbildningen för hundra år sedan och då var det inte riktigt tydligt som 

det är idag. Och de behöver också hänga med på tåget och det finns faktiskt 

barnskötare som kan vara mycket mer kompetenta än en förskollärare.  

 

Ett hinder som barnskötarna tar upp är att de inte har ”rätt” utbildning. När det fokuseras för 

mycket på förskollärarnas roll så upplever barnskötarna att det tar för stor plats och fördärvar 

för arbetslaget. Barnskötarna ser att det behövs tid till att sätta sig in i nya regler, tid för 

reflektion och förståelse och att det kan bli för mycket arbetsuppgifter ibland. Ett hinder kan 

även vara stora barngrupper och färre personal.  

 

Förskollärarna ser det som ett hinder om de är ensam förskollärare i arbetslaget. Hinder kan 

även vara när kollegor tycker det är jobbigt med läroplanen, det kan bero på hur den tolkas 

vilket också kan leda till konflikter i arbetslaget. Berntsson (1999) belyser det komplexa med 

arbetslaget som består av förskollärare med högskole- eller universitetsutbildning och 

barnskötare som saknar högre pedagogisk utbildning. Med dessa olika erfarenheter kan 

förskollärarens status och kompetens ifrågasättas och ligga till grund för konflikter. 

Förskollärarna nämner även yttre förutsättningar som ekonomi och material som ett hinder.  

 

Rektorerna ser tyngden av den reviderade läroplanen. Det är mycket som ska göras och allt tar 

tid i ett förändringsarbete.  

  

För att få hjälp och stöttning i arbetet med att implementera den nya läroplanen så kommer 

förskollärare och förskolechefer bli erbjudna kompetensutveckling av högskolor och 

universitet. Målet är att deltagarna får en fördjupad förståelse av läroplanen och även 

förståelse för relevanta bitar i skollagen. Kompetensutvecklingen startar hösten 2011 och 

anpassas efter lokala behov. För förskollärarna är det systematiskt kvalitetsarbete med fokus 

på pedagogisk dokumentation som satsningen avser. För förskolechefen gäller också 

systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i den reviderade läroplanen. Utbildningen 

beräknas pågå till våren 2012 enligt Skolverket (2011). 

 

Som sista fråga var vi intresserade av att höra informanternas tankar om de upplever den 

reviderade Lpfö 98 är ett stöd i arbetet. Barnskötarna ser den reviderade läroplanen som ett 
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stöd och hjälpmedel att förklara och motivera förskolans verksamhet. När det kommer kritik 

från en förälder eller chef är läroplanen också bra som stöd.  

 

Förskollärarna ser den reviderade läroplanen som ett stöd vid planering och vid diskussioner 

med rektor. Den är även ett stöd och hjälpmedel när en kollega inte tar personligt ansvar.  

 

Rektorer ser den reviderade läroplanen som ett stort stöd redan nu med tydligt ansvar och 

tydligt uppdrag. I diskussion och samtal upplever rektorerna att de har stöd av den reviderade 

läroplanen. Wiklund Dahl (2010) betonar vikten av förändringar med ny skollag och 

reviderad läroplan och att allt handlar om att höja kvalitén i förskolans verksamhet.    

Sammanfattningsvis kan sägas att den reviderade läroplanen ses som ett stöd i arbetet vilket 

förenar de tre intervjugrupperna. Skillnaderna utgörs av att yrkeskategorierna inte är eniga när 

det gäller möjligheter och hinder med den reviderade läroplanen. Barnskötarna ser hinder och 

uttrycker en osäkerhet medan förskollärare och rektorer ser den reviderade läroplanen som en 

möjlighet att driva förskolans verksamhet framåt.   
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5. DISKUSSION  
 

I följande del för vi en diskussion utifrån resultat - och analysdelen mot bakgrund av studiens 

syfte och frågeställningar. Vi presenterar förslag på framtida forskning inom vårt område. 

Avslutningsvis för vi en diskussion kring vårt val av metod. 

5.1 Resultatdiskussion 
 

När förskolan fick sin första läroplan blev den väl mottagen och många upplevde att den gav 

förskolan status i samhället och i utbildningssystemet enligt Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009). Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att barnskötare och 

förskollärarna inte är speciellt insatta i förskolans läroplan. Att barnskötarna och 

förskollärarna inte har den kunskapen känner vi till av egen erfarenhet. Under våra fyra 

studieår till lärare med inriktning förskola och förskoleklass har läroplanen hela tiden varit 

med som ett stöd i utbildningen. Det vi funderar över är om den inte alltid varit med i 

förskollärarutbildningen eftersom relativt nyexaminerade pedagoger funderar över vilka 

styrdokument som fanns innan den reviderade läroplanen. Vi ser tydligt att läroplanen inte är 

ett levande dokument i förskolans verksamhet eftersom den inte finns med i barnskötarnas 

och förskollärarnas vardag.  Förskollärarna lyfter fram att den finns med i diskussioner och 

samtal i arbetslaget. Vår reflektion blir därför följande: Kan vi få en förskola med kvalité om 

vi inte har läroplanen som ett levande dokument? 

 

En annan fundering är om den reviderade läroplanen kommer tas emot och förankras på ett 

bättre sätt än Lpfö 98?  När Lpfö 98 kom arbetade informanternas förskolor med att gå 

igenom läroplanen och försöka tolka den men det gavs alldeles för lite tid. Genom erfarenhet 

har vi uppmärksammat att den inte har varit med i verksamheten som det var tänkt. Här ser vi 

att rektorerna har ett viktigt arbete med implementeringen av den reviderade läroplanen men 

även att de bör vara mer närvarande och se att barnskötarna och förskollärarna lever upp till 

målen i styrdokumenten. Det behövs tid och reflektion för var och en att sätta sig in i det nya i 

läroplanen. Tid till att bryta ner den reviderade läroplanen och studera de olika delarna och 

även diskutera svåra ord. Vad har innehåll och begrepp för betydelse för mig och andra 

medarbetare? Implementeringen av den reviderade läroplanen får ta tid men inte 10 år som 

Lpfö 98 har gjort anser vi. Vår tolkning är att ett bra samarbete i verksamheten kräver en 

gemensam värdegrund att utgå ifrån för att känna trygghet och våga ta ett eget ansvar. Det 
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behövs barnskötare, förskollärare och rektorer med vilja och engagemang för att få en bra 

kvalité i förskolan anser vi.  

 

En professionell yrkeskår ska ha kunskaper som är vetenskapligt grundade och behärska teori 

och forskning som ligger till grund för dess yrkespraktik enligt Berntsson (1999). När det 

handlar om profession så menar vi att vi aldrig kan få högre status om vi inte själva använder 

de rätta begreppen som förskola, matematik, teknik och natur och så vidare. Vi måste vara 

tydliga och våga ta plats och även visa föräldrarna att vi har en läroplan samt berätta att det 

finns strävansmål för förskolans verksamhet. I resultatet ser vi att det finns en oro över den 

nya rollfördelningen där förskollärarna ska ha ansvaret. Barnskötarna menar att på 70-talet var 

det så att förskollärarna planerade och barnskötarna utförde arbetet och den fördelningen vill 

de inte ha tillbaka. Vi ser det som en positiv utveckling att förskollärarna tar ett extra ansvar 

eftersom de har högre utbildning. De ska tillföra teoretisk och pedagogisk kunskap i en 

arbetsprocess. För att driva processen framåt tillsammans med barnskötarna behövs de rätta 

förutsättningar som exempelvis planeringstid, personaltäthet, bra miljö, gruppstorlek samt 

vikarier. 

 

I vår studie ansåg en informant att: 

 

Det är viktigt att hitta glöd och göra sig av med energitjuvar. 

 

Citatet stämmer bra med våra egna erfarenheter för i förskolans verksamhet är barnen i våra 

barngrupper värda glada, positiva och kreativa pedagoger som inspirerar till lust och lärande. 

 

”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”    

                                                                              (Lpfö98/10:5). 

       

Rektors roll har blivit tydligare i den reviderade läroplanen och vår förhoppning är att det 

ställs krav på medarbetarna så att verksamheten utgår ifrån läroplanens intentioner. Hur ser 

förskolans verksamhet ut om vi utgår från den reviderade läroplanen och när anser vi oss 

nöjda med vår verksamhet? Resultatet av denna intervjustudie visar att en bra verksamhet 

innebär att barnen har inflytande över sin dag. Barnskötare och förskollärare ska erfara att de 

hinner med att se var och ett av barnen och utmanar och reflekterar med dem i deras vardag. 

Barnskötarna och förskollärare ska ta tillvara barnens intresse och skapa ett lärande i olika 
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situationer där barnet just befinner sig. Det kan vara i skogen, leken, sagoläsning och i 

skapandet. Det ska finnas tid för dokumentation och uppföljning. Vårt resultat stämmer bra 

överens med Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) som belyser att det är läraren som till 

slut måste göra en mängd olika ställningstaganden i barngruppen oavsett hur en läroplan är 

utformad.  

 

Förskolans läroplan tar upp betydelsen av att personalen är välutbildad och har 

möjlighet till kompetensutveckling och annat stöd som krävs för att de professionellt  

skall kunna utföra sitt arbete (Skolverket 2005:18). 

 

Genom studien har vi uppmärksammat att samtliga informanterna har svårt att skilja på 

barnskötarnas yrkesroll och förskollärarnas yrkesroll vilket stämmer bra överens med vår 

tolkning. Vi har många gånger under våra 25 år i yrket som barnskötare sagt och hört andra 

kollegor säga, ”vi gör ju samma jobb”. Vi ser emellertid en skillnad från yrkesrollen som 

barnskötare till förskollärare i och med den teoretiska kompetensutveckling vi fått. 

Barnskötarnas upplevelser om att deras yrkesroll inte kommer att förändras utifrån den 

reviderade läroplanen bekräftar vår analys att barnskötarna inte har den förståelsen för att det 

kommer att bli skillnad. Den reviderade läroplanen påvisar tydligt att vi har olika uppdrag. Vi 

upplever att det blir en stor förändring, eftersom förskollärarna ska ha det yttersta ansvaret 

som förr delades med barnskötarna. En rektor betonar vikten av att alla behövs. Barnskötare 

med erfarenhet, kunskap och kompetens kan vara mer professionell än en förskollärare med 

utbildning.      

 

Alla informanterna är eniga om att undervisning sker där det finns medvetna pedagoger. En 

rektor i vår studie betonar att det finns förskolor som inte bedriver någon undervisning i 

hennes område. Det tolkar vi som att det i den verksamheten skulle kunna vara för mycket 

auktoritärt ledarskap eller att det inte finns närvarande vuxna utan barnen sköter sig själva. Vi 

som arbetar i förskolans verksamhet måste vara lyssnande, ta barns perspektiv, vara 

närvarande samt vara medvetna pedagoger så att barns utveckling och lärande får största 

fokus anser vi. 

 

”Det allra viktigaste för barnet är den vuxnes lyhördhet för och benägenhet att visa 

intresse för och stödja barnets initiativ och olika aktiviteter. Barnet upplever då att 

det är meningsfullt att ta eget initiativ och att vara aktiv” (Niss & Söderström 

2006:28). 
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Barnskötarna och förskollärarna anser att stora barngrupper är ett hinder för barnens 

inflytande. Förskollärare upplever att det är svårt med att låta barnen ha inflytande vilket vi 

håller med om. Det är upp till barnskötare och förskollärare att ”våga släppa” och låta barnen 

vara mer delaktiga i förskolans verksamhet. Det här gäller i många situationer till exempel vid 

gruppaktiviteter, samlingar, fri lek samt måltider. Barn kan välja vad de vill göra och med 

vem, detta inflytande har barnskötare och förskollärare svårt för, anser vi. När det blir stökigt, 

högljutt och fartfyllt delas barnen upp i små grupper och inte alltid som barnen önskar. Vi ser 

tydligt hur olika barnskötare och förskollärare är beroende av uppväxt, ålder, miljö, barnsyn 

med mera. Personligheten är avgörande oavsett vilken yrkeskategori. Vi håller med rektorerna 

om att vi har mycket att arbeta med när det gäller barns inflytande.  

 

När det gäller kvalitet är den stora frågan, vad ska dokumenteras? Vi måste begränsa oss och 

välja ut de viktigaste. Med uppdraget ser vi att det är barns utveckling och lärande som vi ska 

dokumentera. I den reviderade läroplanen står tydligt att vi ska dokumentera, följa upp och 

analysera: 

 

- kommunikation och samspel med och mellan barn 

- barns delaktighet och inflytande 

- tillfällen som barnen upplever verksamheten intressant, meningsfull och rolig 

- hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena 

  (Lpfö 98 rev 2010:15) 

 

Haug (2003) belyser att det ställs högre krav på att förskolan ska dokumentera sina resultat, 

vilket är en utmaning. Vidare tar han upp att resultatet även beror på barnets familj och 

närmiljö. Barnskötarnas och förskollärarnas oro för dokumentation har vi förståelse för 

eftersom den kan göras på många olika sätt. Det är viktigt att vara eniga i arbetslag, på 

avdelning och i huset så att en samsyn finns. Att få en ”enhetlig dokumentation” kan vara bra 

för att minska skillnader på en och samma avdelning. Eftersom vi varit i samma situation som 

barnskötarna och nu förskollärare har vi full förståelse för att här behövs fortbildning. Med 

vår nya kompetens har vi en annan förståelse och kunskap om vad det är som ska 

dokumenteras och följas upp. Förskolan i dag har varken personal eller tid till att göra vackra 

fotopärmar till barnen anser vi. Dokumentation där barnen ser sitt eget lärande och utveckling 

är bra för barnens självbild och identitet. Vad har barnet gjort, hur tänkte barnet, vad har 

barnet lärt och vad ska jag utmana barnet med nästa gång så att utveckling sker. Det är viktiga 
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frågor anser vi. Vi ser att dokumentation är till för pedagoger, barn och föräldrar för att följa 

utveckling och lärande samt att reflektera tillsammans över hur vi går vidare med nya 

utmaningar. Är då dokumentation en arbetsuppgift till? Precis som rektorerna ser vi som 

nyutbildade lärare att det inte är det. Dokumentationen ska vara ett levande dokument och ett 

hjälpmedel och underlag till utvärdering och kvalitetsutveckling. Vi ser att 

dokumentationsarbetet går som ett runt hjul, där vi börjar med planering av aktiviteter för att 

kunna uppnå strävansmål. Vi dokumenterar genom foton och texter som synliggör barns 

lärprocesser. Därefter behövs en reflektion, varför blev som det blev? Vad kunde vi ha gjort 

annorlunda? Därefter kommer en utvärdering där vi kvalitetssäkrar, vad lärde sig barnen? Hur 

kan vi veta det? Detta kan användas i kortare teman och andra aktiviteter. I början av en 

termin bör arbetslaget titta på barngruppens sammansättning och vilka behov som finns. 

Utefter det planeras aktiviteter för att skapa möjligheter med utgångspunkt från läroplanens 

strävansmål. Barnen och föräldrars delaktighet är viktigt i planering och utvärdering. 

 

Det nya kapitlet i den reviderade läroplanen om dokumentation, uppföljning samt utvärdera 

och utveckla kommer att ta tid att arbeta igenom i form av samtal i arbetslag samt reflektion. I 

vårt resultat kan vi se att planeringstid varierar mycket i olika kommuner. Det kan vara allt 

från en timma till sex timmar på en heltid förskollärartjänst. På en del förskolor har 

barnskötare och förskollärare lika mycket planeringstid. I och med att förskollärarnas ansvar 

av uppgifter ökar, menar vi att tiden inte kan fördelas lika. Får vi inte planeringstid till 

förberedelser, efterarbete och dokumentation ser vi det som svårt att genomföra uppdraget. 

Här måste rektorerna ta sitt ansvar så att ramar och förutsättningar finns för planeringstid 

vilket i sin tur kan leda till bra och god kvalité anser vi.  Ett annat hinder som gör att vi inte 

alltid känner oss nöjda är när vi känner oss otillräckliga och det inte finns vikarier att tillgå. 

Utan vikarier är det svårt att få semester som ibland behövs för att hämta ny energi. Yttre 

förutsättningar som ekonomi påverkar hur verksamheten ska fungera anser vi. Något vi 

reflekterat över är att det man dokumenterar behöver inte stämma överens med verkligheten. 

Vem säger att en bra dokumentation överensstämmer med förskolans kvalité? 

 

Vi håller med alla informanterna att ordet förväntade ställer ett högre krav än önskade när det 

gäller kvalité. Barnskötare, förskollärare och rektorers förhållningssätt, personlighet, 

profession, yttre förutsättningar är avgörande för kvalitén.  Vi ifrågasätter vem och vad 

bestämmer att det blir en kvalitetshöjning?  
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5.2 Metoddiskussion 
 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom vårt ämne inte krävde några mätningar. 

Vi genomförde intervjuer för att höra informanternas svar på våra frågor. För att ta reda på 

hur människor tänker kring ett specifikt ämnesområde, är en kvalitativ studie ett bra sätt. Vi 

var intresserade av att undersöka om den reviderade läroplanen kan få konsekvenser för 

barnskötare, förskollärare och rektorer. 

 

Vi har använt oss av en intervjuguide med våra ämnesområden. Vi använde den dels för att 

inte missa viktiga delar under intervjuerna samt som en utgångspunkt för formuleringen av 

våra teman i resultat och analysdelen. Barnskötare, förskollärare och rektorer har fått 

möjlighet att förmedla sina erfarenheter och tankar med låg grad av standardisering. Våra 

informanter var positiva till att medverka i studien. Vi tror att detta har påverkat vårt resultat i 

en positiv riktning. Alla frågor besvarades samt kändes relevanta utifrån frågeställningarna. 

 

Urvalet av informanter var delvis slumpmässig vilket vi i efterhand har sett varit en fördel. Att 

ha en nära relation med informanten skulle kunnat försvåra möjligheten att vara sig själv. 

Utan nära relation med informanterna anser vi att det är lättare att få fördjupad insikt av hur 

de tänker och känner samt att det kommer fler följdfrågor. 

 

Det var ett medvetet val att spela in intervjuerna med diktafon. Inför första intervjun fanns en 

viss nervositet som efterhand försvann. Vi såg det som en fördel att spela in intervjuerna då vi 

kunde lyssna på hur vi kommunicerade och på så sätt förbättra vår teknik till nästa intervju. 

 

Vi ser det positivt med användandet av diktafon vilket gjorde att vi kunde fokusera på 

informanternas svar och ställa följdfrågor. Med handskrivna anteckningar hade samspelet med 

informanterna försämrats och vi hade tappat koncentrationen. Tolkning och analys av 

litteratur och av det empiriska materialet har vi gjort tillsammans. Vi anser att en gemensam 

tolkning av samtliga material är en förutsättning för att studien ägs av båda.  
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5.3 Slutord  
 

Vi har i vår studie undersökt barnskötares, förskollärares och rektorers syn på den reviderade 

läroplanen. Vi har speciellt undersökt om den reviderade läroplanen skulle kunna bli 

kvalitetshöjande för verksamheten. Den empiriska studien samt litteraturstudien har gett oss 

ökad förståelse för vikten av implementeringen av den reviderade läroplanen. Vi har fått ta del 

av vilka faktorer som påverkar förskolans verksamhet. Med den reviderade läroplanen, genom 

de intervjuer och den analys vi gjort ser vi att ämnet engagerar. Svar från informanterna som 

kontinuerligt kommer upp i den kvalitativa studien är ord som ansvar, tydlighet samt 

möjlighet. Med informanternas deltagande och stora intresse för studien har vi fått möjlighet 

att dela deras tankar och synsätt. Vår slutsats är att det är viktigt för kvalitén att ha med 

läroplanen i förskolans arbete samt att diskutera och reflektera tillsammans.  

 

5.4 Fortsatt forskning  

 

Det har väckts nya tankar hos oss under vårt arbete med vår studie. Vi menar att det skulle 

vara intressant att undersöka hur implementeringen av den reviderade läroplanen blev om 

något eller några år. Blev det en kvalitetshöjning som förväntades? En annan forskningsfråga 

som vi menar skulle vara intressant är att studera den pedagogiska dokumentationen i syfte att 

höja förskolans kvalité. 
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Bilaga A 

 

Intervjuguide 

 
Förskolans uppdrag 

 

- Uppdraget – Vilka tankar finns det om den reviderade läroplanen?  

 

Yrkesrollen 

 

- Befattning/utbildning, antal år i yrket. 

- Yrkesstolthet 

- I den reviderade läroplanen trycks extra på förskollärares ansvar för att arbete sker i 

enlighet med målen. Hur ser du på det? 

- I Lpfö står att hela arbetslaget har ansvar. I den reviderade läroplanen trycks det på att 

ansvar ligger på var och en i arbetslaget vilket nu innebär ett personligt ansvar i 

verksamheten. Hur tolkar du det? 

- Hur ser du på din yrkesroll utifrån den reviderade läroplanen?  

- Blir det någon förändring? 

 

Undervisning 

 

- ”Jag undervisar i förskolan” - I skollagen definieras ordet undervisning, hur ser du på 

det?  

- Går det att låta bli att undervisa i förskolan om man är en medveten pedagog? 

- Hur ser du på att alla barn ska ha ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 

innehåll? 

- Det låter bra men Hur fungerar det i praktiken? 

 

Kvalitet 

 

- Hur ser du på dokumentation, uppföljning, utvärdera och utveckla som har ett helt nytt 

kapitel i den reviderade läroplan?  

- Vem ansvarar? 

- Planeringstid? 

- I den nuvarande Lpfö 98 står: ”Målen anger inriktning på förskolans arbete och 

därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan.” Nu har önskade ändrats 

till förväntade i stället, hur ser du på det? 

 

Möjligheter och hinder 

 

- Möjligheter/hinder för yrkesrollen.  

- Hur kan den reviderade Lpfö 98 vara ett stöd för dig i ditt arbete? 

 

 

 

 


