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Sammanfattning 

Förskollärarna står ständigt inför förändring och utveckling. Behov och förväntningar som 

konstrueras av samhället styr deras utbildning och uppdrag. Denna uppsats tar sin 

utgångspunkt i förskollärarens utbildning och uppdrag ur olika tider och yrket betraktas både 

på en samhällsnivå och på en individnivå. Vår studie är en professionsstudie där vi studerar 

förskollärarrollen, således är vårt syfte med denna uppsats att undersöka vilka förändringar 

som skett och hur de påverkar de förväntningar som riktas mot förskollärares utbildning och 

yrkesverksamhet. Därför utgår vi i vår studie från följande forskningsfråga: Hur har 

förväntningar och förändringar påverkat yrkesrollen hos fyra verksamma förskollärare?  

För att förstå förskollärarrollens utveckling och få syn på de förväntningar som ställts i olika 

tider och av olika samhälleliga aktörer tar vi inspiration från det sociokulturella perspektivet 

och dess teorier om det kollektiva minnet. 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna har skett med fyra verksamma förskollärare.  

 

Förväntningarna på förskollärarrollen har ändrats och vi fann att de förändringar som skett 

över tid har haft en tydlig påverkan på den förskollärare vi kan se ute i verksamheten idag 

både på gott och ont. En av de största förändringar vi kan se i vår undersökning är att 

förskolläraren fått ett ökat pedagogiskt erkännande då samhället börjar se på förskolan som en 

del i utbildningssystemet. Den förändrade synen medför annorlunda förväntningar på 

förskolläraren, idag ägnar sig förskollärare mer åt administrativa arbetsuppgifter än förr, något 

som påverkar deras tid i barngruppen. Vår studie påvisar även en förändrad inställning till 

förskolan från föräldrar, något vi inte hade för avsikt att undersöka från början.  
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1. Inledning 

Vi har under våra år som lärarstudenter vid Örebro universitet intresserat oss för 

förskollärarens yrkesroll och deras strävan efter legitimitet. Förskollärarens yrkesroll har 

under 1900-talet varit med om spännande resa, en resa där olika samhälleliga faktorer varit 

inblandade och påverkat hur yrkesrollen utvecklats till vad den är idag. Vi kommer i denna 

uppsats att studera hur förväntningar på förskollärarens yrkesroll förändrats och utvecklas, 

något som vi undersöker i relation till samhällets uppfattning av förskolläraryrket. 

Granskningen av professionen förskollärare gör vår studie till en professions studie.   

 

Förskollärarens roll och uppgift i samhället har sett olika ut genom åren. Enkelt uttryckt har 

förskolläraren och förskolan gått från att fylla ett samhälleligt omsorgsbehov till att komma 

att bli den grundsten i utbildningssystemet, som ska läggas i syfte att påbörja ett livslångt 

lärande (SOU 1997:157). För att förstå den utveckling och förändring som skett och hur de 

påverkat förskollärarens yrkesroll tar vi hjälp ur det sociokulturella perspektivet och dess 

tankar om det kollektiva minnet. Ur det kollektiva minnet menar Säljö (2005) att kunskaper 

och erfarenheter finns bevarade i olika redskap som till exempel böcker eller tal- och 

skriftspråk. Detta gör det lättare för kommande generationer att ta till vara på och utveckla de 

kunskaper och erfarenheter som redan är etablerade.  

Sedan 70-talet har staten betonat vikten av att barn går i förskolan och det var också under den 

här tiden som den första statliga utredningen av förskolan gjordes och kraven på 

förskollärarens pedagogiska kompetens ökade. Ett pedagogiskt erkännande av förskolläraren 

började ta form och det medförde i sin tur förändringar i de förväntningar som ställdes på 

förskolläraren. Detta anser vi vara ett viktigt steg i förskolläraryrkets historia, därför är just 

tidsramen 70-talet fram till idag extra intressant för oss i vår studie.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar som skett och hur de 

påverkar de förväntningar som riktas mot förskollärares utbildning och yrkesverksamhet.  

För att kunna genomföra vårt syfte utgår vi från följande forskningsfråga: 

 

– Hur har förväntningar och förändringar påverkat yrkesrollen hos fyra verksamma 

förskollärare?  

 

1.2 Disposition 

I detta kapitel, det vill säga kapitel ett, startar vi med en inledande text och sedan presenterar 

vi vårt syfte och vår forskningsfråga.  

I kapitel två beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt för studien, det sociokulturella 

perspektivet. Kapitlet innehåller även forskning över förskollärarrollens framväxt och 

utveckling. Avslutningsvis sammanfattar vi vår teoretiska utgångspunkt med forskningen.  

I kapitel tre presenterar vi vilka metodologiska val vi gjort för vår studie samt hur vi samlat in 

empirin. I kapitlet redovisar vi även vilka urval vi gjort och hur vi genomfört studien. 

I kapitel fyra sker en analys av vårt empiriska material. Analysen är genomförd efter vi 

transkriberat våra intervjuer. Analysen av empirin presenteras i fyra delar.  

I kapitel fem, för vi en diskussion utifrån vårt syfte och vår forskningsfråga kring våra 

analyser i kapitel fyra samt kopplat dessa till den forskning som presenterats i kapitel två. 

Kapitlet avslutas med reflektioner kring den färdiga studien.  
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2.Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

2.1 Individ, kollektiv och kollektiva minnen  

Här presenterar vi det sociokulturella perspektivet som är vår teoretiska utgångspunkt i denna 

studie. Vår främsta referens är Roger Säljö som är professor i pedagogisk psykologi och är en 

ledande svensk forskare inom det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet är ett brett perspektiv med många infallsvinklar. Därför vill vi här redogöra för 

vilka begrepp och utgångspunkter ur detta perspektiv som är relevanta för vår studie.  

Säljö (2005) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv finns ett antagande om att kunskaper 

och färdigheter förädlas. När olika mänskliga verksamheter utvecklas, så som exempelvis 

förskolan, utvecklas även kunskaper och färdigheter. Således har de kunskaper, begrepp, 

insikter och färdigheter vi bär med oss en historia. Någonstans har de uppkommit därefter har 

de förändrats och i och med denna förändring har de ofta bytt sammanhang. Säljö (2005) 

förklarar att det vi ser runtomkring oss idag ofta är resultat av sådana processer, där det nya 

läggs till det gamla och där erfarenheter tagits tillvara under lång tid. Inom det sociokulturella 

perspektivet beskrivs gamla erfarenheter och kunskaper som kollektiva minnen. Människor 

bevarar kunskaper och erfarenheter över generationer och Säljö (2005) förklarar hur kunskap, 

färdigheter och information lever vidare. Vårt samhälle skulle se annorlunda ut om varje 

generation skulle behöva starta om från början, erfarenheter och lärdomar bildar plattformar 

som nästkommande generation kan bygga vidare på. Vidare menar Säljö (2000) att människan 

utvecklar och bevarar kunskaper inom sig men kunskaper bevaras även i redskap. Dessa 

redskap, eller verktyg, är resurser som hjälper människan att förstå sin omvärld och hur 

han/hon ska agera i den. Dessa redskap kan vara både fysiska och psykiska hjälpmedel. Vårt 

språk, både tal- och skriftspråk är ett exempel på ett psykiskt redskap. Fysiska redskap är 

olika sorters verktyg till exempel en tång, en bil eller en miniräknare. Med hjälp av redskap 

kan vi lättare ta tillvara på tidigare generationers erfarenheter. På så vis blir den historiska 

utvecklingen närvarande i det nuvarande. Men för att denna utveckling ska kunna äga rum är 

kommunikationen och interaktionen mellan människor avgörande. Säljö (2000) beskriver tre 

företeelser som i samverkan med varandra bidrar till lärande i ett sociokulturellt perspektiv. 

Dessa är:  

· Användning och utveckling av psykiska redskap  

· Användning och utveckling av fysiska redskap 
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· Kommunikation och interaktion mellan människor  

Det är dessa olika redskap som hjälper oss att bevara det kollektiva minnet och hålla det vid 

liv. Således blir begreppet det kollektiva minnet centralt för oss då vi ska studera 

förskollärarrollens utveckling ur ett historiskt perspektiv.  

Säljö (2000) beskriver den institutionalisering av lärande som ägde rum under 1800-talet som 

en större omvälvning av samhället. Industrialiseringen, den sociala differentieringen av 

samhället och den nya verksamheten med handel och produktion är några olika faktorer som 

gör att utbildning ges en annan roll i samhället. Allteftersom samhället utvecklas blir nya 

kunskaper viktiga att förmedla. Säljö (2005) menar att i ett sociokulturellt perspektiv framstår 

människan som en redskapsanvändande varelse som inte bara använder sig av sin omvärld 

utan även omvandlar den och anpassar den till sina syften. För att kunna förstå hur lärande, 

kunskaper och färdigheter i ett mänskligt samhälle görs tillgängliga för människor och hur de 

förnyas behövs en utgångspunkt i samspelet mellan individ och kollektiv tas. Det ligger i ett 

sociokulturellt intresse att förstå samspelet mellan lärande på samhällsnivå och på individuell 

nivå och hur de förutsätter varandra. Britt Tellgren (2008) beskriver i sin avhandling en 

central del i det sociokulturella perspektivet: 

Centralt i en sociokulturell analys är att fokusera på relationen mellan mänsklig handling 

och kulturella, institutionella och historiska kontexter istället för att se dem som separata, 

isolerade processer (Tellgren 2008, s 41). 

Detta anser vi är en relevant aspekt på hur vi kan förstå förskollärarens utveckling i ett 

sociokulturellt perspektiv. För att kunna förstå hur förskolläraren (individen) har utvecklats 

måste vi också skapa en förståelse för hur dennes roll samspelar med samhället (kollektivet) 

och hur relationen mellan dessa ser ut. Tellgren (2008) förklarar att kontexter och aktörer inte 

utesluter varandra utan aktörerna påverkar kontexterna och kontexterna påverkar aktörerna. 

2.2 Förskollärarrollen i historisk belysning  

I det här kapitlet behandlar vi förskollärarens utveckling från början av 1900-talet och framåt. 

Detta gör vi i syfte att skapa en förståelse för vilka faktorer som ligger bakom 

förskollärarrollens utveckling och hur dessa påverkat den förändring som skett. Vi tar 

inspiration från det sociokulturella perspektivet för att förstå utvecklingen. Det innebär att vi 

kommer att se på samhället som kollektivet och förskolläraren som individen och hur de 

förutsätter varandra. För att kunna göra detta tar vi hjälp från statliga utredningar som rör 

förskolans utveckling samt tidigare forskning och de kollektiva minnen som finns bevarade i 
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texterna. Med hjälp från den tidigare forskningen och de statliga utredningarna och dess 

kollektiva minnen vill vi skapa en förståelse för hur de kunskaper och erfarenheter som vuxit 

fram i samhället under 1900-talet ligger till grund för den utveckling vi kan se idag.  

I syfte att göra texten mer lättillgänglig delas belysningen upp i fyra olika avsnitt. De olika 

avsnitten har vi valt att rubricera enligt följande:  

 1900-1950 

 1950-1980 

 1980-2010 

 Förskollärarens ansvar för barnet utvecklas 

1900-1950 

Barnomsorgen börjar växa sig starkare i Sverige men vilka faktorer var det som påverkade 

denna framväxt? För att få klarhet i detta har vi främst tagit K-G Hammarlund (1989), Kerstin 

Holmlund (1996) och Britt Tellgren (2008) till hjälp.  

Kerstin Holmlund (1996) beskriver hur industrialiseringen gjorde intåg i Sverige under slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet. I samband med det omvandlades samhället och 

levnadsvillkoren för människorna. Lönearbete blev vanligare och när de vuxna kom ut på 

arbetsmarknaden behövdes någon till att se efter deras barn. Som reaktion på detta öppnades 

efter hand Barnträdgården som kom att bli en svensk variant av den tyska Kindergarten som 

Friedrich Fröbel grundade.  

Vidare beskriver Mariann Enö (2005) hur behovet av barnomsorg ytterligare ökade under 

andra världskriget eftersom kvinnlig arbetskraft blev nödvändigare då och därigenom även 

efterfrågan av barnomsorg. Det här medförde en förändrad syn på både fostran och samhällets 

ansvar. K-G Hammarlund (1989) skriver att det var under den här tiden som det för första 

gången beslutades om att barnomsorgen skulle få statsbidrag. I och med detta beslut behövdes 

en statlig myndighet till att ansvara och se över verksamheten, detta ansvar kom att hamna på 

Socialstyrelsen. Att kvinnor var självklara som arbetskraft var dock bara en tillfällighet. Enö 

(2005) skriver vidare om hur det efter andra världskriget beslutades i Riksdagen att mödrarna 

borde stanna hemma hos sina barn i stället för att vara ute och arbeta. Dock byggdes 

barnomsorgen ut men endast för att den skulle fungera som en avlastning för mödrarna och en 
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stimulans till barnen. Hammarlund (1989) menar att denna önskan var något som inte 

införlivades i verkligheten utan kvinnor fortsatte att arbeta och behovet av barnomsorg växte 

sig allt starkare.  

Sven Hartman (2005) menar att det finns tre bärande element vad beträffar förskolans 

pedagogiska grundsyn, dessa är enligt honom praktikförankring, yrkesetik och barnstudier. I 

förskolans pedagogiska tradition har det alltid funnits en länk mellan förskollärarutbildningen 

och praktik en så kallad praktikförankring. För att få tillgång till utbildningen förutsattes det 

att den studerande hade rikliga erfarenheter av arbete med barn och på så sätt infördes något 

som kom att kallas för förpraktik. Den barnpedagogiska kunskapen skulle byggas på 

erfarenheter och genom ständig tillvaro i barngrupp under hela utbildningstiden. Kravet på 

förpraktik fanns kvar i utbildningen till 1977 då den avskaffades i syfte att utbildningen skulle 

bli mer högskolemässig eftersom den nu infogades i högskoleorganisationen. Yrkesetik var 

utmärkande för den tidiga förskollärarutbildningen. Det var inte bara barnet som skulle 

fostras och utvecklas utan även de blivande lärarna. Den tredje och sista traditionen är 

barnstudier, observationerna utgjorde kopplingen mellan det praktiska och det teoretiska 

genom att observera barnet såg den studerande med sina egna ögon det läroboken handlade 

om.  

I Holmlunds (1996) avhandling finns en beskrivning om hur kvinnor som inte passade till att 

bli förskollärarrinnor på 50-talet gallrades bort. Experter på området konstruerade ett antal 

urvalsprinciper som underlättade i sökandet efter den kompetenta lärarinnan vid den här tiden. 

Den blivande lärarinnan skulle, i och med sitt arbete, överta en del moderliga funktioner hos 

barnet. Dock var det av vikt att den blivande lärarinnan inte skulle utveckla några 

känslomässiga band gentemot barnet. Vidare beskriver Holmlund (1996) detaljerat hur en 

blivande lärarinnan skulle vara: 

... vara vid god fysisk hälsa, ha minst en medelmåttig intellektuella anlag, sinne för humor, 

värme och godhet, ett tilltalande yttre samt förmåga till personlig och social gemenskap. 

Ytterligare egenskaper skulle utvecklas under utbildningens gång (Holmlund 1996, s 281). 

Således var det inte vem som helst som kunde bli förskollärarinna utan det var ett slags ideal 

utav den perfekta modern. Egenskaper som dessa kan för oss idag verka överdrivna men 

faktum är att enligt Hartman (2005) var etik och mentalhygien ett viktigt inslag i utbildningen 

ända in på 70-talet. Även Tellgren (2008) studerar i sin avhandling vilka egenskaper och 

kunskaper som en förskollärare skulle inneha under olika tidsperioder. Hon menar att 
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barnträdgårdslärarinnornas moderlighet ofta låg som grundidé och att 

barnträdgårdslärarinnorna själva ofta menade att de var som skapta för att fostra barn. 

1950-1980 

Under den här tiden växer, enligt den litteratur vi läst, regeringens intresse för förskolan sig 

starkare. Detta är något som vi anser är en milstolpe för förskolans utveckling och som vi med 

hjälp av andra olika studier kommer att redogöra för nedan. 

År 1962 förstatligades förskollärarutbildningen, eller förskoleseminariet som det då hette, att 

detta skedde så pass sent menar Hartman (2005) tyder på att landets utbildningspolitiker inte 

såg förskolan som speciellt viktig. En anledning till det var att förskolan ansågs falla inom 

ramen för den privata sfären snarare än den offentliga. Ytterligare en sak som tyder på statens 

ointresse för förskolan är hur lång utbildningen kom att bli då den förstatligades. Holmlund 

(1996) menar att längden på en utbildning säger något om yrkets vikt. Vid den här 

tidpunkten, då staten antog sig förskollärarutbildningarna, förkortades utbildningslängden till 

två år. Enbart förpraktiken hade inneburit en tidslängd på 2,5 år tidigare. Vidare menar 

Hammarlund (1989) att 60-talet var det årtiondet då regeringen bejakade kvinnlig arbetskraft 

och därför ökades det statliga bidraget till barnomsorgen. 

Tellgren (2008) skriver att året efter att förskoleseminarierna förstatligades införs en läroplan 

för seminarierna. I läroplanen beskrivs även hur arbetet i verksamheten ska drivas och vad 

den ska innehålla. Tellgren (2008) beskriver hur det i samband med införandet av läroplanen 

för förskoleseminarierna blev mer populärt med utvecklingspsykologi. Dessutom blev 

barnobservationer nu ett ämne, det hade funnits tidigare men inte i lika stor utsträckning. Att 

observera blev ett sätt att legitimera förskollärarens arbete då förskolläraren inte tidigare haft 

ett ”ämne” till att legitimera sitt yrke. Hartman (2005) beskriver hur till exempel 

matematikläraren kunnat legitimera sig med hjälp av ämnet matematik och svenskläraren med 

svenska och så vidare. Ämnen av denna karaktär saknas i förskollärarens uppdrag och barnet 

blir då det ”ämne” som karaktäriserar yrket, barnet blir centrum för verksamheten.  

År 1968 beslutades det om att genomföra en grundlig utredning av förskoleverksamheten, den 

så kallade Barnstugeutredningen (SOU 1972:26/27) och dess mål och syfte var att grundligt 

undersöka förskolans mål, organisation, innehåll och arbetssätt. Tellgren (2008) har i sin 

studie funnit sex olika brott som har förändrat förskollärarutbildningen och ett av de brotten 

var då Barnstugeutredningen kom. Tellgren (2008) beskriver Barnstugeutredningen som det 
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största brottet eller en milstolpe eftersom den påverkade och bidrog till förändring både för 

förskollärarutbildningen och för förskolans verksamhet. Tellgren (2008) menar också att 

Barnstugeutredningen skapade debatt eftersom den tidigare rådande förskolepedagogiken 

ifrågasattes. De förändringar som skedde av förskolans verksamhet påverkade både förskolans 

organisering och innehåll. Utredningen presenterade vägledande principer med socialpolitiska 

mål och förskolan kom att få en dubbel uppgift, dels en social omvårdnad om barnen och dels 

en pedagogisk uppgift.  

Tellgren (2008) förklarar att Barnstugeutredningen i hög grad var inspirerad av 

psykologiforskare som Piaget och Homburger Erikson och deras teorier om barns lärande. 

Tellgren (2008) menar att det var viktigt att förskolepersonalen nu skulle ha god kunskap om 

åldersstadier och utvecklingspsykologi. Att inneha kunskap om barns utveckling blev ett sätt 

för personalen att legitimera sitt arbete i förskolan. I Barnstugeutredningen (SOU1972:26/27) 

betonas det nu också att förskolan ska vara en pedagogiskverksamhet, med pedagogiska 

inslag så som till exempel pedagogisk måltid, något som Tellgren (2008) menar lever kvar än 

idag. Viktigt var dock att syftet inte skulle vara att lära barnen eftersom förskolans 

verksamhet inte fick blir för likt skolans verksamhet.  

I Barnstugeutredningen (SOU1972:26/27) står det att samverkan mellan förskola och 

lågstadium (skolans tidigare år) var något som ansågs vara viktigt att diskutera. Det betonas, i 

texten, hur viktig personalsamarbetet mellan de båda var för en smidig övergång. Vi kan 

också läsa att man vid den här tiden tycker att förskolans verksamhetsformer borde få påverka 

skolans. Något som är intressant då Tellgren (2008) menar att det snarare blivit så att skolans 

verksamhetsform hittat sig in i förskolans. 

Tellgren (2008) skriver om hur förskollärarutbildningen inträder som utbildning i högskolan i 

samband med högskolereformen 1977 och samtidigt ses barnomsorgen nu som en samhällelig 

uppgift och som en rättighet även för barnen och inte bara för föräldrarna som varit fallet 

tidigare. Tellgren (2008) menar att vid den här tiden tonas fokus mot utvecklingspsykologin 

ner och förskolläraren ska vara mer samhällsinriktad med hänsyn till barnens uppväxtvillkor 

istället. Dessutom användes observationer annorlunda nu, syftet med observationer blev för 

förskolläraren att utveckla sig själv istället för ett verktyg till att kontrollera barnens 

utveckling.  
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1980-2010 

Litteraturen vi läst har hjälp oss att förstå att under denna tidsperiod blir det tydligt att 

förskolan är beroende av skolan för att nå legitimitet, något som både Maria Folke-Fichtelius 

(2008) och Britt Tellgren (2008) skriver om i sina avhandlingar och som vi kommer att 

presentera under detta stycke. 

 

Precis som vi tidigare nämnt i vår text så visar Tellgren (2008) flera gånger på en oro, ända 

ifrån 1900-talats början, för att förskolans pedagogik ska komma att likna skolans pedagogik. 

Detta har dock tonats, menar Tellgren (2008), då matematik- läs- och skrivdidaktik intågar i 

förskollärarutbildningen och i förskolans verksamhet i början på 2000-talet. 

 

Men Tellgren (2008) beskriver hur hon fortfarande kan ana ett avståndstagande från att ”inte 

likna skola” (s 269) men på ett annat sätt än tidigare. Nu läggs fokus för alla lärarstudenter på 

barns lärande, kommunikation och ett demokratiskt bemötande till skillnad mot hur skolans 

pedagogik var förr, då kunskap övades in.  

Folke-Fichtelius (2008) skriver om hur innehållet i förskolan formas utifrån olika traditioner. 

Hon refererar vidare till Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén och deras beskrivning av 

förskolan, de menar att förskolan under 1980-talet är en plats som är uppbyggd och inramad 

av olika fält. Dels är förskolans inramad av sina egna traditioner, dels av hemmet och familjen 

och dessutom även av socialtjänsten och skolan. Fälten i sin tur innehar människor med olika 

intressen som betonar olika aspekter på förskolans uppdrag och vill inrikta förskolan i olika 

riktningar. Denna kamp om förskolans inriktning bidrar till förskolans legitimitet och vilket 

värde och vilken legitimitet förskolan har avspeglas och bestäms av samhället. Det 

pedagogiska uppdraget i förskolan börjar bli allt viktigare framför omsorgen som i sin tur 

tenderar att blekna. 

Det innebar i sin tur att förskolans värde bedömdes i relation till skolan, vilket innebar att 

förskolan i högre grad måste hämta sin legitimitet som en institution som förbereder barnen 

för skolan. För att stärka denna legitimitet skedde en utveckling av förskolans innehåll och 

arbetssätt (Folke-Fichtelius 2008, s 22). 

Citatet visar på att förskolan är beroende av skolan för att samhället ska legitimera 

verksamheten och få förståelse för dess pedagogiska innehåll.  

Folke-Fichtelius (2008) skriver att under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har den 

statliga regleringen av förskolan ändrat form kraftigt. I och med denna förändring har flera 
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utav förskolans reformer ändrats. Bland annat så sker här en överflyttning av det 

organisatoriska från den social- och familjepolitiska sektorn till den utbildningspolitiska. År 

1998 får dessutom förskolan en läroplan, Lpfö 98, och det införs allmän förskola för alla fyra- 

och femåringar. Enö (2005) påpekar hur Lpfö 98 betonar förhållandet mellan omsorg och 

pedagogik i förskolans uppdrag men fokus mot lärande ökar. Vidare förklarar både Enö 

(2005) och Hartman (2005) att införandet av Lpfö 98 höjde förskolans status och gav 

personalen ökad legitimitet. Enö (2005) menar att läroplanen förändrade och utökade 

förskollärares arbetsutgifter eftersom de nu måste arbeta efter strävans mål. Till skillnad från 

tidigare ska förskolläraren nu planera pedagogiska aktiviteter, dokumentera barnets lärande 

och reflektera över sitt arbete både på egen hand och med sina kollegor. Vidare menar Enö 

(2005) att förskollärarna nu på både gott och ont måste ta tid från barngruppen för att hinna 

med alla sina arbetsuppgifter.  

I Att erövra omvärlden (SOU 1997:157) läser vi om att i syfte att förbättra grundskolans 

tidigare år fastslogs det 1996 att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen ska integreras. För 

att få denna integration att börja ska ett måldokument, för den del av förskola som berör 6 

åringarna, den obligatoriska skolan och skolbarnomsorgen, tas fram. Under arbetets gång 

inser den kommitté, som tillsatts för att utföra jobbet, att förskolans pedagogiska program och 

skolans läroplan har stora olikheter vad det gäller styrningens utformande. Socialtjänstlagen, 

som tidigare varit den lag som berört förskolan, och skollagen som innefattar skolan är två 

skilda lagar som till viss del vuxit fram ur olika traditioner. Där Socialtjänstlagen har haft 

större fokus mot omsorg och Skollagen mot utbildning. Utredningens huvudtema blir således 

en skola - två traditioner. Två till viss del olika traditioner ska alltså sammanflätas och 

förskolan ska lägga grunden för barnets livslånga lärande. Arbetet att integrera de två 

traditionerna med varandra blir en viktig uppgift.  

Tellgren (2008) menar att intresset för att forska om barn i förskoleåldern ökade i och med 

Lpfö 98 införande, vilket medförde en förändrad syn på barnen. I utredningen som kom att 

leda fram till Lpfö 98, Att erövra omvärlden (SOU 1997:157), beskrivs personalen som den 

främsta faktorn när det kommer till förskolans kvalitet. De kunskaper och erfarenheter som 

förskolläraren besitter har en betydelsefull roll för barnets utveckling och lärande. Därför är 

kompetent personal en mycket viktig tillgång för verksamheten. Men även om det finns 

kompetent och utbildad personal bör den pedagogiska verksamheten utvärderas. För att få syn 
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på verksamhetens pedagogiska kvalité är det därför av vikt att förskolläraren dokumenterar 

barnets lärande och utveckling.  

Enligt Tellgren (2008) har Att erövra omvärlden medfört att pedagogen vid den här tiden 

förväntas ha en reflekterande hållning. Detta finner även Tellgren (2008) är en egenskap som 

förväntas finnas hos lärarstudenter på 2000-talet, de förväntas vara aktiva, kunskapssökande 

och reflekterande. Hartman (2005) skriver att i och med att förskolan fick en läroplan blev 

den också pedagogiskt erkänd vilket medförde ett större krav på högre kompetens hos 

personalen.  

Folke-Fichtelius (2008) beskriver ett fortsatt erkännande av förskolan då det år 2002 lades 

fram ett förslag om att förskolan skulle regleras som en frivillig skolform. Ett förslag som 

kom att bli omdebatterat. En del menade att det var högst rimligt att detta skulle ske medan 

andra var rädda för att förskolan skulle bli allt för lik skolan och de menade att barn skulle få 

vara barn. Men för att förskolan ska bli erkänd menar Folke-Fichtelius (2008) att förskolan 

behöver profilera sig som den verksamhet som lägger grundstenen för hela skolgången och nu 

förverkligas detta på både gott och ont.  

Utvecklingen av förskollärarens yrkesroll fortsätter och i juli 2011 kommer den nya 

reviderade läroplanen för förskolan att träda i kraft. Strävans mål som berör barnens språkliga, 

matematiska och tekniska utveckling förtydligas och förskollärare ges ett ökat ansvar i den 

reviderade Lpfö. I regeringens Förslaget till vissa förtydliganden och kompletteringar av 

förskolans läroplan (U2010/4443/S) uttrycks en tvekan till att förskolan och förskolläraren 

fullt ut har utnyttjat sina potentialer till att stimulera barns naturliga lust att lära. Detta är en av 

anledningarna till att förskolans läroplan revideras. Förändringarna med den reviderade 

läroplanen motiveras också av den nya skollagen som skall träda i kraft i augusti 2011. Vidare 

kan vi läsa i förslaget att: 

Under det senaste årtiondet har det pedagogiska uppdraget i den svenska förskolan fått en 

allt större betydelse. Regeringens avsikt är att denna utveckling ska fortsätta (Regeringen 

U2010/4443/S, s 3). 

Med den reviderade läroplanen vill regeringen alltså stimulera fram ett fortsatt pedagogiskt 

utvecklande i förskolan. Vidare kan vi läsa i förslaget att det är av vikt att personalen i 

verksamheten är behörig och att personalen ständigt utvecklas genom vidareutbildning.  
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Förskollärarens ansvar för barnets fostran utvecklas 

Då vi läst om förskolläraryrkets utveckling har vi vid flera tillfällen i texterna läst om hur 

svårt det är för förskolläraren att hitta en balans mellan vad som är hemmets uppgift och vad 

som är förskollärarens uppgift när det kommer till barnets fostran och utveckling. Därför har 

vi valt att i följande avsnitt presentera hur diskursen om vem som bär ansvaret för barnet sett 

ut och förändrats under 1900-talets gång eftersom det påverkat förskollärarens uppdrag. 

Folke-Fichtelius (2008) menar att då det kommer till vem som bär ansvar för de yngre 

barnens tillvaro och uppväxt har stora omfördelningar skett. Tidigare var det uteslutande 

familjen medan det idag även är olika samhälleliga institutioner och professionell personal. 

Detta har gett upphov till ett antal debatter vilket har gjort det svårt för förskolläraren att veta 

vem som egentligen bär ansvaret för barnet i olika situationer. Gränsen vad som är familjens 

respektive förskollärarens uppgift är svag och svårtolkad. Uppgiften har dessutom ändrats 

över tid. Även Gars (2006) har forskat om relationen mellan förskola, barndom och hem. Hon 

skriver om hur Socialstyrelsen menade att barnomsorgen var ett hot mot relationen mellan 

modern och barnet. Daghemsvistelse kunde medföra att barnet hämmades i sin utveckling, 

det intressanta är att detta tankesätt levde vidare till mitten utav 60-talet där en 

helomvändning ägde rum. Då fick Socialstyrelsen i uppdrag att verka för daghemmens 

utbyggnad. Dessutom förändrades diskursen om barnets behov helt; nu ansåg Socialstyrelsen 

att daghemmen gav barnet den stimulans som han/hon inte kunde få hemifrån. 

Daghemsvistelsen sågs nu som ett normalt och nödvändigt inslag i barnets uppväxt. Vidare 

beskriver Gars (2006) att det under 70-talet skedde stora förändringar, traditionella 

familjeförhållanden och familjens syfte kom nu att förändras. Debatter fördes om att 

familjemiljön inte var tillräcklig som socialisationsmiljö för barnet utan daghemmet behövdes 

för att barnet skulle kunna socialiseras. Det fanns en kritik mot att familjen inte längre kunde 

tillgodose barnet annat än känslomässiga behov. Detta ledde till att föräldrarna ofta ifrågasatte 

sin kompetens på uppfostran och på så vis gärna la över den biten på förskollärarna. Gars 

(2006) kallar barnets allt större vistelse på daghemmet för den institutionaliserade bardomen, 

något som startade på 70-talet då allt fler barn började på daghem. Gars (2006) menar vidare 

att då barnet tillbringar mer tid på institution tvingas ansvaret för dem att delas mellan 

föräldrar och förskollärare. 
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2.3 Den tidigare forskningens betydelse för studien 

I detta kapitel har vi behandlat hur förskollärarrollen vuxit fram historiskt i relation till 

samhällets behov. Det har vi gjort med hjälp av det sociokulturella perspektivets teorier om 

det kollektiva minnet och samspelet mellan det kollektiva och individen. På samma sätt 

kommer vi att använda oss av det sociokulturella perspektivet i vår diskussion för att knyta 

ihop vår bakgrundstext med vår analys. Precis som Säljö (2000) menar så kan kunskaper och 

färdigheter efter tid förändras. Men kunskaper går inte förlorade utan de bevaras både inom 

människan och i olika redskap, redskap som både kan vara fysiska eller psykiska och som 

hjälper människan att förstå sin omvärld. I vårt fall ser vi på de kollektiva minnen, i form av 

texter och böcker, som de redskap vi tar oss till hjälp av för att förstå den värld 

förskollärarrollen kommer ifrån och hur den blivit det den är i idag. Att skapa en förståelse för 

detta är viktigt för vår studie då vårt syfte är att undersöka vilka förändringar som skett och 

hur de påverkar de förväntningar som riktas mot förskollärares utbildning och 

yrkesverksamhet. När vi studerar hur förskollärarrollen sett ut historiskt blir en jämförelse 

mellan dåtida och nutida förväntningar möjlig. Det står för oss tydligt att genom historien, 

som ligger bakom förskollärarens utveckling, får vi en ökad förståelse för varför yrkesrollen 

har kommit att bli det den är idag, på så vis blir de förändringar som skett synliga för oss. Vi 

kan också se att samhället har en tydlig koppling till yrkets utveckling och förändring. 

Samhället representerar kollektivet och förskolläraren representerar individen och de är 

beroende av varandra. Förskolläraren är beroende av samhällets behov och samhället är 

beroende av förskollärarens kompetens till att kunna ansvara för barnets utveckling och 

fostran. 
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3. Metod  

I följande kapitel redogör vi för vilka metoder vi använt oss av då vi samlat in empiri till vår 

studie, vi motiverar även våra metodologiska val och förklarar våra tillvägagångssätt.  

För att få vår frågeställning besvarade har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod. Pål Repstad (2007) menar att kvalitativa metoder handlar om att gestalta 

eller karaktärisera något och det önskvärda är att få fram ett framträdande drag eller en 

egenskap i det som undersöks. Syftet i en kvalitativ metod är att få fram det som finns och inte 

hur ofta det förekommer. Det är något vi anser vara relevant för vår studie då vår avsikt är att 

få en förståelse för hur förskollärarens yrkesroll utvecklats i vårt samhälle. Vidare har vi valt 

att genomföra kvalitativa intervjuer då vi anser att de kan ge oss en tydlig bild över vad vi 

behöver veta för att få våra frågor besvarade.  

Steinar Kvale (1997) beskriver att ett samtal är av vikt då kunskaper ska föras vidare. Vidare 

menar Kvale (1997) att inom den samhällsvetenskapliga metoden är samtal som 

forskningsmetod relativt ny och har först på senare år börjat användas. Repstad (2007) skriver 

att kvalitativa metoder ibland kallas för förstående sociologi eftersom forskaren vill åt 

aktörernas subjektiva upplevelsevärld. Han menar att forskaren måste prata med människor 

för att kunna förstå dem.  

3.1 Urval och genomförande av intervjuer 

Då vi vill undersöka hur förändringar och förväntningar kommer till uttryck i verksamheten 

har vi för avsikt att de personer vi intervjuar ska ha god insikt i förskolläraryrkets utveckling. 

Då vi anser att förskollärarutbildningen speglar de förändringar och förväntningar som ställs 

på förskolläraryrket vill vi att personerna vi intervjuar har god kännedom om 

förskollärarutbildningen. Därför har de förskollärare vi valt att intervjua alla varit utbildade 

handledare för förskollärarstudenter. Vi kom att intervjua fyra stycken förskollärare varav tre 

av dem sedan tidigare är kända för oss. Vi anser att vår tidigare relation till våra respondenter 

inte innebär något hinder för vår studies trovärdighet. Repstad (2007) behandlar även i sin bok 

att intervjuer med i förväg kända personer inte behöver vara något hinder utan kan vara till 

fördel för samtalet. Han menar att då en respondent vet vem intervjuaren är och har för 

tidigare erfarenheter kan respondenten i bland bli tydligare och mer specifik i sina svar då 

respondenten har vetskap om vilka kunskaper intervjuaren besitter i ämnet. Då vi vill 

undersöka respondenternas utbildning och yrkesverksamhet i relation till hur dem upplever att 
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styrdokument påverkar deras uppdrag kan vi med tanke på vad Repstad (2007) beskriver till 

och med se en fördel med att respondenterna vet vilka vi är och vilken kunskap vi har i detta 

ämne. Vår första kontakt med de tre intervjupersoner som i förväg var kända för oss skedde 

genom e-post med och den fjärde intervjudeltagaren fick vi kontakt med via dennes rektor.  

Innan intervjuerna ägde rum skickade vi en intervjuguide (se bilaga 1) till våra respondenter. I 

vår intervjuguide utgår vi från tre övergripande teman med underrubriker som är kopplade till 

vårt syfte och vår frågeställning. Kvale (1997) menar att en intervjuguide fungerar som en 

översikt över de ämnen som ska beröras under intervjun. Vårt syfte med intervjuguiden är att 

ge våra respondenter möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Detta anser vi är en fördel då 

samtalet får möjlighet till ett bättre flöde, då respondenterna inte behöver dra sig allt till 

minnes under intervjutillfället. Vi är dock medvetna om att i förväg skicka en intervjuguide 

kan föra med sig vissa risker. Den största risk vi kan se är att respondenterna kan känna sig 

styrda av guiden vilket inte är vårt syfte då vi är ute efter deras personliga erfarenheter och 

inte några ”rätta” svar.  

I syfte att pröva vår intervjuguide och minska risken för misslyckade intervjuer har vi valt att 

genomföra en pilotintervju med en förskollärare som vi känner. Pilotintervjun gav oss även en 

uppfattning om hur de kommande intervjuernas struktur skulle kunna bli. Dessutom gav 

respondenten oss konstruktiv kritik som vi tog med oss till kommande intervjuer. 

Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer och Kvale (1997) beskriver att 

halvstrukturerade intervjuer innehåller teman men de är även flexibla till sin karaktär eftersom 

frågorna ibland ställs på ett annat vis eller i en annan ordningsföljd. Med detta menar han 

bland annat att forskaren kan behöva ändra intervjuernas upplägg. Vid kvalitativa intervjuer är 

inte heller intervju- eller samtalsmallen med en massa frågor det viktigaste. Repstad (2007) 

menar att forskaren som genomför en kvalitativ intervju bör uppmuntra till fördjupning och 

endast använda mallen som en minneslista. Därför valde vi att använda oss av intervjuguiden 

som samtalsmall. Mallen påminner om vilka centrala teman som ska beröras och eftersom vår 

mall till största del inte innehåller några frågor tvingades vi formulera frågorna under 

samtalets gång. Varje intervju blir på så sätt unik och Repstad (2007) menar att det ger 

kvalitativa intervjuer nyansrikedom och gör dem autentiska. Den kvalitativa forskaren vill 

prata om saker som respondenterna tycker är viktiga och forskaren vill åt respondenternas 

subjektiva upplevelsevärld. Mallen (intervju guiden) användes under alla intervjuer och alla 

frågor berördes men följdfrågorna varierade, dessutom berördes inte frågorna i samma 
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ordningsföljd under varje intervju. Repstad (2007) menar att det är viktigt att utgå i från att 

respondenterna har viktigt information att ge, detta hade vi i åtanke och eftersom våra 

intervjuer är halvstrukturerade gav de oss chans att följa upp intressanta aspekter med 

följdfrågor. De huvudteman på intervjuguiden kan härledas till vårt syfte och vår 

frågeställning, eftersom vi använde samma guide som samtalsmall därför har vi valt att visa 

hur vi tänkte under och efter intervjuerna. Tema 1: Utveckling av förskolläraryrket, tema 2: 

förväntningar på förskolläraryrket och tema 3: förändringar av förskolläraryrket (se bilaga 2). 

Under intervjusituationen informerade vi våra respondenter kortfattat om studiens syfte och 

om etiska ställningstaganden, vilka dessa etiska ställningstaganden är kommer vi att 

presentera närmare under rubriken Etiska aspekter. Vidare har vi valt att spela in intervjuerna, 

detta skedde dock efter att respondenterna gett sitt medgivande. Repstad (2007) beskriver, i 

sin bok, flera fördelar med att spela in en intervju. Bland annat menar han att forskaren kan 

koncentrera sig mer på att lyssna och att skapa ett gott samtal då han/hon inte behöver 

anteckna samtalet. Detta låg till grund för vårt val att spela in samtalen, vi ville förenkla 

intervjusituationen och säkra så inget av innehållet går förlorat eller glömmas bort av oss. 

Varje intervju tog mellan trettio till fyrtiofem minuter. Tiden kan tyckas knapp enligt 

Repstads (2007) rekommendationer på cirka en och en halv timme, men pilotintervjun lärde 

oss att den tiden var tillräcklig för att få fram användbart material till vår studie. Samtliga 

intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplatser och vi båda medverkade vid 

intervjuerna, vidare intog vi båda en samspelt och aktiv roll under varje intervju.  

Då vårt syfte är att undersöka vilka förändringar som skett och hur de påverkar de 

förväntningar som riktas mot förskollärares utbildning och yrkesverksamhet finner vi det 

relevant för vår studie att presentera hur länge våra respondenter har arbetat som 

förskollärare. Hur länge de arbetat och när de utbildat sig är till hjälp för att förstå 

respondenternas olika intervjusvar.  

Förskollärare A har arbetat sedan år 1991. 

Förskollärare B har arbetat sedan år 1982. 

Förskollärare C har arbetat sedan år 1990. 

Förskollärare D har arbetat sedan år 1999.  
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3.2 Tillvägagångssätt av analys 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem ordagrant, men de citat som vi har valt 

att ta med i vår analys är omskrivna från tal- till skriftspråk.  

Analysen skedde utifrån Kvales (1997) avsnitt om meningskoncentrering som är en empirisk 

fenomenologisk analys men det betyder inte, enligt Kvale, att metoden är begränsad till 

fenomenologin utan kan även tillämpas på andra metoder. Analysen innebär fem steg där det 

första är att forskaren läser igenom intervjun för att få en känsla för intervjuns helhet. Därefter 

fastställs meningsenheterna som intervjupersonen uttryckt. Det tredje steget är att formulera 

de teman som dominerar. Viktigt är att forskaren försöker tolka intervjupersonens svar utan 

fördomar och utifrån intervjupersonen tematisera dennes uttalanden. Efter detta steg ställer 

forskaren frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte. Det sista steget i analysen är att 

knyta samman intervjuns centrala teman i en deskriptiv utsaga. Temana berör de likheter och 

skillnader vi kunde urskilja ur den empirin vi fick fram utifrån intervjuernas transkriptioner 

och studiens syfte.  

3.3 Etiska aspekter 

Vi har enligt Repstads (2007) rekommendationer valt att inleda intervjuerna med att garantera 

anonymitet av respondenterna. Vidare följer vi Vetenskapsrådets (2003) fyra huvudkrav som 

är: 

Informationskravet som kortfattat innebär att informera respondenterna om deras uppgift i vår 

studie samt att deras medverkan är frivillig och får avbrytas när som helst.  

Samtyckeskravet som handlar om att deltagarna har rätt att bestämma om de ska medverka 

eller inte. Våra respondenter har blivit tillfrågade om de vill deltaga och de har svarat ja.  

Konfidentialitetskravet har ett samband med sekretess. Deltagarna ska inte gå att identifiera 

och empirin får inte finnas tillgänglig för utomstående. Vår empiri kommer att förstöras när 

uppsatsen blivit godkänd. 

Nyttjandekravet, uppgifter om deltagarna får inte användas, ges eller säljas till andra. 

Uppgifterna får inte ligga till grund för åtgärder som påverkar deltagaren.  

I vår studie använder vi fingerade namn och arbetsplatser för att garantera anonymitet och 

materialet kommer efter kursens slut att förstöras.  
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4. Analys av empiri 

Här analyserar vi de delar ur vårt empiriska material, från våra kvalitativa intervjuer, som vi 

finner relevanta för vårt syfte och vår frågeställning. Redovisningen av empirin sker under 

fyra rubriker. I två av rubrikerna använder oss av begreppen förändring och förväntning som 

även återfinns både i vår forskningsfråga och som frågor under intervjerna. Den sista rubriken 

behandlar ett förändrat bemötande av föräldrar, det var något kom upp vid första 

intervjutillfället och som vi sedan valde att fråga resterande förskollärare om, då vi anade en 

förändring av föräldrarollen som var intressant för vår studie. 

4.1 Utbildningens påverkan på förskolläraren    

För att kunna förstå hur förskollärarrollen har utvecklats anser vi att det är relevant att se till 

förskollärares utbildning och hur den eventuellt har förändrats eller utvecklats. Vi tycker 

också att vi kan se ett samband mellan vad som är eftersträvansvärda egenskaper i 

utbildningen och vad man anser vara eftersträvansvärda riktlinjer från regeringen och från 

styrdokumenten.  

Vi bad alla våra respondenter att berätta om när de utbildade sig till förskollärare. De får alla 

följdfrågor som berör vilka ämnen de läst och om något särskilt arbetssätt ”var i ropet”. Två 

av respondenterna berättar att de under sin utbildning på 80-talet läste mycket om Piaget och 

Homburger Erikson då deras teorier om barns utvecklingsstadier var ledande under den tiden. 

Något som skiljer sig från de övriga intervjuerna. I tre av intervjuerna berättar förskollärarna 

att de läste praktiska ämnen så som drama, gymnastik, musik, natur och träslöjd. Att lära sig 

använda sin röst på ett bra sätt var också en viktig del i utbildningen. Dessa komponenter 

ansågs vara viktiga egenskaper hos en bra förskollärare 

Ja vi läste mycket om Piaget å, barnstugorna och hur det var förr och så […] å man fick 

träffa en talpedagog också fick vi göra för och veta hur man ska använda sin röst på ett bra 

sätt så att den höll (Förskollärare A). 

 

...vi läste Piaget och Erikson, de som var utvecklingspsykologi, dem där stadierna. En stor 

del var även bild och form, drama, gymnastik, musik och vi fick spela gitarr (Förskollärare 

 B). 

Vidare påpekar Förskollärare B hur dessa praktiska och skapande ämnen gav henne en 

idébank som hon fortfarande har användning för i sitt arbete.  
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Förskollärare D:s utbildning skiljer sig mest från de andra. Hon läste c:a tio år efter de övriga 

och hennes utbildning var tre år till skillnad mot de andra som läste i 2,5 år. När Förskollärare 

D läste infördes Lpfö 98, vilket enligt henne gjorde att utbildningen kantades mycket av 

diskussioner kring läroplanen. De andra förskollärarna arbetade redan som förskollärare när 

Lpfö 98 kom. Förskollärare C menar att läroplanen skapade en ny syn på barn och denna syn, 

menar hon, var på både gott och ont. Våra respondenter uttrycker till största del en positiv 

inställning till införandet av Lpfö 98 men vissa inslag av missnöje kan vi ändå ana. 

Förskollärare B beskriver hur hon kan känna en frustration över känslan av att inte riktigt 

räcka till och syftar på att pressen från styrdokumenten påverkar denna känsla. Utifrån våra 

respondenters intervjusvar ser vi att de är nöjda med sin utbildning. Dessutom är de överens 

om, då alla är handledare och har haft studenter, att de kan se en förändring i dagens 

utbildning. De menar att det idag är större fokus mot teori än mot praktik. Vi kan också se att 

förskollärare D anser att dagens utbildning inte känns lika tydlig som den gjorde då hon gick. 

Hon saknar att man inte längre inriktar sig mot förskola utan att man läser mot ”lärare i de 

yngre åldrarna”. Hon ser dock att det är på väg att gå tillbaka mot tydligare inriktningar något 

hon är glad för. 

4.2 Förväntningar på förskollärarrollen 

Den ”goda förskolläraren” är ett begrepp vi använt oss av i våra intervjuer, i syfte att få syn på 

egenskaper hos förskolläraren som de själva anser vara eftersträvansvärda. Vi följde även upp 

med frågan om hur de tycker att den ”goda förskolläraren” framställs i styrdokumenten. 

Då vi pratade om den ”goda förskolläraren” var en tydlig röd tråd hos samtliga respondenter 

vikten av att finnas där för barnen. Dock så kunde vi finna att då respondenterna pratade om 

den ”goda förskolläraren”, utifrån deras uppfattningar, anade vi två olika tankar om denna roll 

 

Jag har alltid sagt att man inte ska jobba i det här jobbet om man inte tycker det är kul […]. 

Jag vill att barnen ska se tillbaka på den här tiden och minnas att vi gjort mycket roligt. Det 

ska liksom inte va att dem tänker ”Å, det var där de tvingade mig att äta ärtor” 

(Förskollärare B). 

Att man som förskollärare trivs med sitt arbete verkar, enligt dessa intervjusvar, leda till att 

barnen får det bra och på så vis skapas en harmonisk miljö där utveckling och lärande uppstår. 

Den andra tanken om den ”goda förskolläraren” är vikten av att finnas på plats för att kunna 

se och bekräfta barnet. 
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Den goda förskolläraren ser och bekräftar barnen. Ser deras lärande och... framförallt ser 

och bekräftar. Om man går tillbaka på sin egen barndomspedagog om man tänker så själv 

[...] Vad gjorde den eftersom ja... den såg mig får man som svar... (Förskollärare D). 

Här betonas det, i respondentens svar, att en bra egenskap hos en förskollärare är att se barnet 

och barnets lärande. Förskollärare C är inne på samma spår då hon säger: 

...den goda förskolläraren är pedagogisk...pedagogisk alltså lyssnar in och kan fånga 

barnens intresse (Förskollärare C). 

Efter vi ställt frågan om respondenternas syn på ”den goda förskolläraren” följde vi upp med 

frågan om hur de upplevde statens syn på den ”goda förskolläraren”. Intressant nog visade det 

sig att statens uppfattning som respondenterna upplevde det om den ”goda förskolläraren” 

skiljde sig från hur respondenterna själva ansåg att ”den goda förskolläraren” är. De menar att 

i styrdokumenten så ska förskolläraren arbeta med så mycket mer än barngruppen. En av våra 

respondenter uttrycker sig ”...läroplanen kräver ja det är ju nån He-Man” (Förskollärare B). 

Vidare beskrivs i samtliga intervjuer, en förändring mot förr då nya arbetsuppgifter har 

tillkommit:  

…man måste ju vara akademiker, ska kunna skriva kvalitetsredovisningar för att vara en 

god förskollärare också enligt styrdokumenten (Förskollärare D). 

Då vi ställde frågan om hur den ”goda förskolläraren” framställs i styrdokumenten blev den 

nya reviderade läroplanen ett återkommande samtalsämne. Framförallt togs den nya rubriken 

om förskollärarens ansvar upp vid flera tillfällen. Respondenterna förhöll sig positiva till den 

nya rubriken men vi kunde ändå ana viss oro då förskollärarens ansvar ökas när det gäller det 

administrativa.  

Med den nya läroplanen ska ju jag som förskollärare ha koll på hela ja det... det är ju 

övermänniskor som dem kräver i den här rollen. Alltså det funkar ju inte så. Jag kan ju inte 

ha koll på alla 20 barns utveckling och precis vart dem befinner sig på alla områden... 

(Förskollärare B). 

 

Sen som sagt var har det lagts på mer administrativt, jag menar förut hade man ju tid med 

barnen! Nu ska man liksom gå på det och det...ja...det är mycket sånt runtomkring så man 

känner ibland att man skulle behöva ha en sekreterare (Förskollärare C). 

Här kan vi ana en viss kritik mot kraven på förskolläraren. Staten har höga förväntningar men 

det som faktiskt sker i verksamheten ser annorlunda ut. Vi kommer i nästa avsnitt att följa upp 

detta dilemma.  
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4.3 Förändringar för förskollärarrollen  

Alla våra respondenter påpekar en höjning över tid av statusen för förskollärarna och 

förskolan. De menar att läroplanen för förskolan kom att bli ett av de viktigaste erkännanden 

för yrket och gav yrkesrollen en tydlig skjuts uppåt. Förskollärare C säger: ”När den nya 

läroplanen kom där -98 stärkte den vår yrkesroll.” Något som samtliga respondenter är tydliga 

med. Men gemensamt för samtliga är också vikten av att ansvaret på att visa vad som görs i 

förskolan ligger till stor del hos förskollärarna.  

Det är ju lite vårat ansvar också att förmedla till alla att vi har faktiskt en läroplan. Att vi har 

riktlinjer att följa. Att vi kan inte göra hur som helst. Vi snyter inte bara näsor och byter 

blöjor. Vi jobbar efter mål... (Förskollärare A). 

Ovanstående uttryck framkom då vi frågade om Förskollärare A hade stött på några fördomar 

om sin yrkesroll, här talar hon om fördomar från föräldrar och allmänheten. För att visa att 

hon bedriver ett viktigt arbete väljer hon att vara tydlig och berätta om sitt uppdrag.  

En av våra respondenter menar också att det är viktigt att även visa politikerna vad 

förskolläraren gör i förskolan och främst vad barnen behöver där: 

… man måste verkligen visa föräldrar, politiker vad man gör för barnen […] och få dem 

delaktiga och just det här med barns inflytande och sånt. Jag menar det har ju verkligen 

kommit mer med åren. Förut var det ju bara vuxenstyrt nästan (Förskollärare C). 

Hon menar alltså att förskollärare, som faktiskt har en stor kunskap om vad barnet behöver, 

har ett ansvar att föra barnets talan vidare till politikerna. 

När vi har frågat om förskollärarens status har alla våra respondenter pratat om förhållandet 

mellan förskollärare och barnskötare. Våra respondenter menar att det är statushöjande för 

förskolan och för förskollärarna att förskollärarna får ett ökat ansvar i Lpfö 98 rev. 2010, 

något som gör det lättare att särskilja yrkesrollerna.  

Det är sjukt om barnskötare ska ha samma roll som vi som läst på universitetsnivå. 

(Förskollärare  D). 

Förskollärare A menar också att det faktiskt är skillnad mellan yrkesgrupperna, även hon tar 

utbildningen till förskollärare som exempel då hon menar att det är en universitetsutbildning 

och att studenterna tar lån för att utbilda sig. Förskollärare B påpekar en skillnad som visar sig 

när det gäller arbetsuppgifter. Hon menar att förskollärare ofta får föra svåra samtal, det faller 

på deras lott, något som förr skedde omedvetet men som på senare år sker medvetet menar 

hon. 
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Tillsammans med Förskollärare A talar vi om anställningsstopp för barnskötare och vi frågar 

vad hon anser om det: 

Jag tror att det är bra om det blir en och samma yrkeskategori då blir det ju inte det här 

jämförandet eller skitsnacket och man får kompetensen om man säger. För man har ju ändå 

läst lite mer om man är förskollärare man har ju ett lite annat tänk det märker man ju på 

vissa kollegor så jag tror att det är bra. (Förskollärare A). 

Men hon påpekar även att ersättningen av barnskötare måste ske smidigt, till exempel vid 

pensionsavgångar. Hon berättar att de diskuterat på hennes arbetsplats om hur fördelningen av 

uppgifter ska ske när förskollärarens ges ett ökat ansvar och vad statens intentioner egentligen 

innebär, hon funderar över om barnskötare kommer att få en minskad planeringstid eftersom 

förskollärarens utökade ansvar kommer att kräva tid och planering.       

Alla respondenter tycker att den höjning av status som yrket fått är bra men vi kan även se, 

utifrån intervjusvaren, att denna höjning kostar på lite. En uttrycker lite oro över att förskolan 

inte får bli en ”miniskola”. 

Nä, jag känner väl att statusen fick en skjuts uppåt med läroplanen och på nåt sätt också nu 

på senare år så har, har vi ju mer... ja, det har kommit nu som förskolan blivit en egen 

skolform. Skolplan så blir det ju uppdaterat […] det har ju ändå blivit att vi är viktig. Att det 

är, att man ser att dem barn som gått i förskolan har fördelar när dem börjar i skolan. Sen får 

man ju passa sig noga så att det inte blir någon ”miniskola”... (Förskollärare B). 

Det var fler av våra respondenter som uttryckte att förskolan gick mot att bli mer ”skollik”. 

Då förskolan kommer att bli en egen skolform och i och med att åldern kommer att sänkas i 

den allmänna förskolan såg några respondenter det som ett bevis på hur man resonerar runt 

förskolan och dess syfte.  

… som nu det är allmän förskola från 3 år nu har dem ju startat med. Det känns som det går 

mer mot det här... skolliknande. Jag menar jag menar det ska ju ha en egen skolform nu. 

Och det säger ju sitt, jag menar det kan ju bli både på gott och ont (Förskollärare C). 

Ett annat tydligt problem som vi kunde se i våra intervjusvar, av den utveckling som skett runt 

förskolläraren var att tiden i barngruppen blivit mindre. Flertalet utav respondenterna menar 

att i och med det erkännande man fått som pedagoger följde även ett krav, uppifrån, att genom 

pappersarbete, dokumentation, utvärderingar och planer av olika slag skulle man granska 

verksamheten för att kunna utveckla den.  

Sen som sagt var har det lagts på mer administrativt. Jag menar förut hade man ju tid med 

barnen. Nu ska man liksom gå på det och det […] man ska göra kvalitetsredovisningar och 

det är planer (Förskollärare C). 

Hon menar att det är bra att man uppmärksammar förskolans betydelse men att det till viss del 

ibland kan vara på barnens och yrkets bekostnad. Som förskollärare är det i barngruppen man 
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helst vill vara och barnen gynnas av den pedagogiska kunskap förskolläraren besitter. Men 

tiden tillsammans blir begränsad på grund av allt pappersarbete som kommit till. 

4.4 Förskollärarnas bemötande av föräldrar 

Vi har tidigare presenterat att vi tycker att samhället har en stor inverkan på förskollärarens 

yrkes utveckling, något våra respondenter också vart inne på. Samtliga förskollärare påpekar 

en förändring i föräldrarnas attityd mot förskollärarna och förskolans verksamhet. Man 

uttrycker att föräldrarna numera ser barnomsorg som en rättighet till skillnad mot tidigare då 

det ansågs var en tillgång för arbetande föräldrar. Förskollärare C säger: ”... de tänker nog mer 

att barnen ska vara på förskolan, det är inte bara för man jobbar utan även att man ska kunna 

få egen tid...”. Vidare är flera utav våra respondenter också inne på hur föräldrarna idag 

kräver mer än tidigare. Det tydligaste kravet respondenterna uttrycker, hos föräldrarna, är 

kravet på att se ”mitt barn”. Förskollärare B kallar samhället idag för ett ”rättighetssamhälle” 

där föräldrar och barn bara ska gynnas. Förr kunde föräldrar tänka på vad som var bra för 

gruppen, men idag är bara det egna barnet i fokus. Förskollärare D sätter fingret på det här när 

hon betonar även vikten av hur förskollärare ska bemöta föräldrarnas krav: 

Det är krav på att se mitt barn. För dom föräldrarna som finns idag är 80-talisterna och 70-

talisterna och dom är vana att få sin vilja igenom. Så det är klart att dom ställer högre krav, 

alltså kravet på mitt barn, mitt, mitt, mitt. Och det måste vi som jobbar ha förståelse för. Vi 

behöver inte köpa det men ha förståelse för (Förskollärare D). 

Respondenterna uttrycker också att de har förståelse för att kraven kan se olika ut beroende på 

hur situationen ser ut i området där de är verksamma. Två av våra respondenter arbetar på 

förskolor som är mångkulturella. De ser tydliga skillnader mellan föräldrar från andra kulturer 

och föräldrar med svensk bakgrund. Föräldrar från andra kulturer visar oftast en större 

tacksamhet till förskollärarna över att de tar hand om deras barn. De är glada så länge 

förskollärarna erbjuder barnet omsorg såsom blöjbyte, mat och dylikt. Något som 

Förskollärare A påpekar är dock att efter en tids vistelse i Sverige lär sig invandrarfamiljerna 

också att ställa krav på förskolan: 

... men dom är ju oftast fruktansvärt tacksamma på ett annat sätt än vad man ser dom 

svenska familjerna är om man säger... men sen lär dom sig också att man kan ställa krav att 

man kan ha förväntningar (Förskollärare A). 

 

Jag kan se skillnader mellan olika samhällen också. Jag har jobbat på olika områden. På 

vissa ställen är man nöjd och glad om man har en plats. Men jag har även sett att man är 

jätte intresserad i barnens lärande (Förskollärare D). 
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Med dessa citat kan vi tydligt se hur samhället påverkar individen och individens krav och 

förväntningar förändras.  

Våra respondenter har även kunnat se en förändring, i hur barn uppträder, under deras 

yrkesliv och Förskollärare A tycker inte att utvecklingen är så positiv. Hon ger exempel på 

barn som sitter mycket vid datorer, tv och tv-spel men hon påpekar att det är föräldrarnas 

”fel” då de inte tar sig tid att göra saker tillsammans med sina barn på samma sätt som förr. 

Förskollärare B menar att uppfostran av barn i förskolan tar större plats idag eftersom de nu 

tillbringar mer tid på förskolan. Något som till viss del hänger ihop med att föräldrarna till ser 

förskolan som en rättighet men vi kan även ana utifrån våra intervjuer att det finns en 

osäkerhet hos föräldrarna som gör att de gärna lämnar barnet på förskolan.  

...o en del är så här också att eeh, nä jag kan inte stimulera mitt barn hemma den måste få 

vara på förskolan (Förskollärare C).  

Det verkar som om en del föräldrar tvivlar på sim kompetens att kunna stimulera sitt barn till 

fullo. Vi har också förstått att en del föräldrar tycker att den allmänna förskolan är 

förvirrande, alltså den förskolan som erbjuder alla barn grattis barnomsorg efter att barnet 

uppnått en viss ålder. I dag är den åldern 4 men kommer i framtiden att ändras till 3 år. 

Förskollärare A berättar: 

Vi har många föräldrar som har allmän förskola som frågar: Får jag ha mitt barn hemma? 

Självklart! Föräldrar känner att det är ett krav att man måste gå… vet inte varför det blivit 

så... (Förskollärare A) 

Förskolläraren uttrycker också här att hon undrar varför det blivit så och hon kan ibland känna 

att hon tar föräldrarollen ifrån föräldern något hon tycker är synd. 
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5. Diskussion 

Här nedan för vi ett resonemang kring det resultat vi fått från vår analys. Vi kommer att 

resonera kring vår frågeställning och koppla dem till analysen och vår teoretiska bakgrund. 

För att göra kapitlet mer lättläsligt har vi delat upp stycket i fyra delar och kapitlet avslutas 

därefter med avslutande reflektioner där brister och styrkor runt studien presenteras. De tre 

delarna speglar de tre resultat som vi har kunnat urskilja ur vår teoretiska bakgrund och ur vår 

empiri.  

Förskolläraryrket är ett yrke som ständigt förändras i takt med samhället samtidigt som det 

kämpar om samhällets erkännande. För att förstå denna utveckling av förskollärarens uppdrag 

och det arbete som skett kan inte dess historia ignoreras. Detta har Säljö (2000) och det 

sociokulturella perspektivet hjälpt oss att se. Förskollärarna och förskolan bär på mängder av 

kunskaper, färdigheter och insikter som under tidens lopp bevarats, förändrats eller ersatts till 

att komma och bli det de är idag. Således är det som finns runtomkring oss ett resultat av en 

utveckling som skett och bevarats under en längre tid. Med hjälp av det sociokulturella 

perspektivet och begreppet det kollektiva minnet har vi lyssnat till vilka influenser som har 

dominerat i förskollärarens uppdrag och hur de har vuxit fram.  

Vi har likt Tellgren (2008) sett hur olika faktorer påverkat förändringar i förskolläraryrket. Vi 

håller med henne om att Barnstugeutredningen är av stor betydelse för yrkets utveckling. Vi 

anser också, efter att ha analyserat våra intervjuer, att Lpfö 98 och den reviderade Lpfö 98 har 

bidragit till förändringar för förskollärarens yrkesroll. Tydligt blev det också i våra intervjuer 

hur föräldrarnas förändrade inställning gentemot förskolan styrde utvecklingen av deras yrke.   

5.1 Förskollärarrollens ökade legitimitet 

Vi har funnit att samhället har erkänt förskolan som viktig men trots det fortsätter kampen om 

yrkets legitimering detta kan vi se såväl i vår empiriska analys som i vår historiska belysning.  

I de statliga texterna, som vi har använt i vår studie, ser vi tydliga önskningar om att 

förskolläraryrket ska uppnå ett högre pedagogiskt erkännande från samhället. Redan i 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26/27) kan vi läsa om hur samhället inte riktigt förstår vad 

förskolepedagogiken innebär och vi anar en önskan om att denna oförståelse ska brytas. 

Samtliga förskollärare, som vi intervjuat, menar att ansvaret över att förmedla yrkets vikt och 

uppdrag ligger hos den enskilde förskolläraren. Förskollärarna som vi har intervjuat menar att 

de måste klappa sig på bröstet och visa föräldrar och samhället att de gör ett viktigt jobb. 
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Vidare måste de, för att motverka fördomar angående deras yrkesroll, visa föräldrar att de 

arbetar utifrån riktlinjer i styrdokument.  

Vidare så uttalade sig alla våra respondenter om relationen mellan förskollärare och 

barnskötare, vi kan utläsa en önskan av att det ska vara skillnad mellan yrkesgrupperna bland 

annat då förskollärare har en universitetsutbildning. I texterna kan vi också se hur kravet om 

att tillsätta kompetent och universitetsutbildad personal i förskolorna ökar och likaså vikten av 

att förskolläraren ständigt håller sig uppdaterad. Detta förtydligas också i regeringens förslag 

(U2010/4443/S) där Förskolelyftet särskilt lyfts fram i texten. Förskolelyftet som erbjuder 

fortbildning för förskolläraren. Vi tycker att dessa krav och förtydliganden är bra och visar på 

det pedagogiska erkännande som förskolläraryrket erhållit. Det visar också på att staten ser 

vikten av att förskolläraren ständigt håller sig uppdaterad i takt med samhällets utveckling.  

Samtliga intervjupersoner samt både Hartman (2005) och Enö (2005) påpekar att förskolan 

och förskollärarna fick ett pedagogisk erkännande i och med införandet av läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98.  

 

5.2 Förskolans närmande mot skolan 

Precis som Tellgren (2008) fann i sin studie kan vi utifrån våra intervjuer ana en oro för att 

förskolan blir för skollik, skolans och förskolans verksamhet är två olika pedagogiska 

traditioner som under hela 1900-talet inte velat beblanda sig med varandra. Då vi har läst 

förslaget som ligger till grund för Lpfö 98, Att erövra omvärlden (SOU 1997:157), hävdar vi 

att förskolan aldrig skulle ha fått en läroplan om det inte vore för statens insikt om hur många 

barn som omfattas av förskolan och att deras framtida skolgång gynnas av förskolevistelsen. 

Staten får upp ögonen för förskolans betydelse i utbildningssystemet och anser nu att 

förskolan ska lägga grunden för barnets livslånga lärande och ett starkare pedagogiskt 

erkännande för förskolläraren föds. Således håller vi med Folke-Fichtelius (2008) som menar 

att förskolan är beroende av skolan för att legitimera sig som en pedagogisk verksamhet. Här 

ser vi en tydlig paradox då förskolan behöver ta hjälp av skolan för att legitimera sig men en 

rädsla om att förskolans traditioner ska gå förlorade är stor. En rädsla som vi kan förstå 

eftersom vi kan se hur den skolliknande pedagogiken har kommit att få en större del i 

förskollärarens uppdrag gentemot den mer traditionella pedagogiken.  

 

En förändring som tydliggörs för oss i texterna är därmed att förskolans närmande mot skolan 

blir mer och mer tydlig. Detta kan vi förklara med hjälp av Säljö (2000) som menar att 
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utbildning följer med samhällets utveckling. Förskollärarutbildningen har förändrats och en 

förskjutning av hur teori föredras framför praktik sker. Således kan vi även i utbildningen se 

hur skolans kunskapskultur letar sig in. Vidare kan vi se hur det behov samhället skapat sig 

avspeglas i utbildningens upplägg något som våra respondenter också uttalat sig om då de 

berättat att de sett att förskollärarutbildningen gått från att vara mer praktisk till mer teoretisk. 

Tellgren (2008) förklarar hur det på 2000-talet blir obligatoriskt för alla lärarstudenter mot de 

yngre åldrarna att läsa matematik och läs- och skriv didaktik. Förskollärare D tycker inte att 

förskollärarutbildningen känns lika tydlig idag då studenterna läser till ”lärare för yngre 

åldrar” istället för enbart en inriktning för förskollärare. Personligen kan vi, som studerande, 

också känna saknad av en del av den praktik som våra respondenter tagit del av under sin 

utbildning och vi kan verkligen känna av hur det teoretiska dominerar över det praktiska. 

Något vi till viss del tycker är bra i den mening att den utbildning vi fått är mer accepterad 

och legitimerad av samhället än den som flertalet av våra respondenter genomgått.  

  

De förskollärare vi intervjuat är glada över att deras yrke erhållit ett högre erkännande men 

det finns även nackdelar. Det dilemma vi har upptäckt är att statens krav om en ökad 

pedagogisk verksamhet innebär en tydligare kvalitetskontroll av förskolan genom bland annat 

kvalitetsredovisningar, tydligare dokumentationer och utvärderingar. Ansvaret på att dessa 

administrativa uppgifter genomförs läggs på förskolläraren och en ökning av 

arbetsuppgifterna innebär att förskollärarens tid stramas åt. Tiden till att utföra de 

administrativa arbetsuppgifterna måste således tas från den tid förskolläraren har i 

barngruppen. Dilemmat blir därför att ett ökat pedagogiskt erkännande av förskolläraryrket, 

av staten, sker på bekostnad av tiden tillsammans med barnen. Något som förskollärarna i 

våra intervjuer opponerat sig emot. På liknande sätt påpekar Enö (2005) att detta blev ett 

problem redan vid införandet av Lpfö 98. Enö (2005) menar att då förskolläraren började 

arbeta mot strävans mål utökades förskollärarens arbetsuppgifter.  

Enligt våra respondenters förväntningar på den ”goda förskolläraren” innebär det att vara där 

för barnen och att se deras lärande. Dock skiljer sig statens förväntningar på den ”goda 

förskolläraren”, enligt dem. De upplever att kraven från staten är för höga då staten förväntar 

sig en övermänniska, som ska ha koll på alla barn och deras utveckling samtidigt som de ska 

vara skickliga akademiker.  
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5.3  Föräldrarnas förändrade inställning     

I takt med att gruppens betydelse blir större i styrdokumenten anar vi dock utifrån våra 

intervjuer att föräldrarna ställer högre krav på att förskollärarna ska se deras barn. Vi kan ana 

hur föräldrarnas behov av att det enskilda barnet ska uppmärksammas kan krocka med 

förskollärarens uppdrag om att gruppen ska stå i fokus. Detta blir något motsägelsefullt för 

förskolläraren då styrdokumenten trycker på gruppens betydelse och föräldrarnas intresse 

ligger i hur endast deras barn har det. En anledning till föräldrarnas förändrade krav kan enligt 

våra respondenter vara att föräldrarna i dagens samhälle ser förskolan som en rättighet snarare 

än en tillgång. Vad det kan bero på kan inte vi svara på men vi har förstått att individens krav 

skapas av samhällets tillgångar. Något en av våra respondenter påpekade då hon pratade om 

hur de invandrade svenskarna till en början är tacksamma över att förskolan tillgodoser deras 

barn mat och torra blöjor men att deras krav ökar i takt med den tid de vistats i vårt samhälle. 

Således kan vi se hur förväntningar på förskolläraren är beroende av vilket sorts ”samhälle” 

(respondentens eget uttryck) de är verksamma i.  

Dessutom förändras diskursen om vad ett barn behöver och det är en förändring som blir 

tydligt under 70-talet. Det här anser vi har att göra med statens accepterande av att Sverige är 

i behov av kvinnlig arbetskraft och det medför att staten vill locka fler kvinnor ut på 

arbetsmarknaden. Därför vill nu staten profilera förskolan som nödvändig för barn i syfte att 

modern lättare skulle kunna lämna i från sig sitt barn. Diskursen om barns behov ändras och 

precis som Gars (2006) beskriver så ansågs inte familjemiljön längre vara tillräcklig som 

socialisations- och pedagogisk miljö, något som vi anser lever kvar än idag. Förskollärare C 

beskriver att föräldrar önskan om att ibland få ha barnet på förskolan då de inte känner att de 

kan stimulera barnet hemma. Detta ser vi som ett tydligt exempel på den rådande diskursen 

om vad ett barn behöver och vad hemmet inte kan bidra med. Förskollärare C påpekar att 

åldern för allmän förskola sänks till tre år och att de både är på gott och ont, hon uttrycker då 

en rädsla för att förskolan ska bli en ”miniskola”. Samtidigt visar forskning att barn som har 

gått i förskolan gynnas av det i sin skolgång (SOU 1997:157). Det väcker tankar hos oss 

tillexempel vad de barn som inte går i förskolan missar, då förskolan, som är en frivillig 

skolform ska komma att bli det första steget i ett samlat utbildningssystem.  

5.4 Avslutande reflektioner 

Begreppet förändringar som ingår i vår forskningsfråga, är ett mångtydigt begrepp och det 

har för oss vart svårt att finna exakt vilka förändringar som skett. Men då vi undersöker 
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professionen förskollärare, rör förändringarna dennes yrkesperson vilket visar sig i 

förändringar så som bemötande av föräldrar och barn. Men de största förändringarna verkar 

röra professionens uppdrag och har i intervjuerna främst visat sig komma från läroplanen.  

Vi tycker att valet av intervjuguiden som samtalsmall fungerade bra under 

intervjusituationerna men det blev svårt att konkretisera för läsaren exakt vilka frågor vi ställt. 

Vi anser att alla intervjuerna vart lyckade, däremot upplever vi att tidsåtgången har tvingat oss 

att begränsat vår studie vi skulle med fördel kunna ha intervjuat fler förskollärare eller berört 

varje tema djupare. Om vi haft mer tid att tillgå hade vi också valt att följa upp en del 

upptäckter vi gjort under studiens gång. Det hade till exempel varit intressant att följa upp om 

det erkännande som förskolläraren erhållit är det erkännande som eftersträvats i verkligheten. 

Den litteratur vi har använt oss av har hjälpt oss att få en förståelse för förskolläraryrkets 

historia och utveckling. Litteraturen vi använt oss av har främst berört tidsperioderna 1900-

talets början fram till 1980-talet. Dock hade det varit önskvärt att finna liknande forskning 

som berör en mer aktuell tidsperiod, något som enligt oss varit begränsat. 

Vi har under studiens gång följt den kamp som förskolläraren bedrivit i hopp om att nå 

legitimering av sitt yrke. Det står för oss klart att det så har skett men vi ställer oss frågande 

till om det pedagogiska erkännande som vunnits är det erkännande som förskolläraren 

verkligen har eftersträvat. Det här är något som vi i vår studie inte kan besvara men som vi 

gärna vill forska vidare på. Vi anser att det pedagogiska erkännande som förskolläraren har 

nått är bra, men, vi hade gärna sett en liknande utveckling av förskollärarens erkännande på 

egen hand utan att vara så starkt beroende av skolan.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

  

Här nedan följer några temaområden som du gärna får fundera över inför intervjun. Vi söker 

efter en personlig prägel på svaren är därmed intresserade av att få reda på hur du upplever 

följande påståenden.  

  

Förskollärarutbildning och förskolans utveckling och framväxt 

Din utbildning, viktig då mot nu, förändringar som skett  

Den goda förskolläraren 

Finns det någon blid av den goda förskolläraren som framställs som eftersträvansvärd, har den 

ändrats genom tiderna, profession och status, fördomar 

Förskolan och förskollärarrollen i framtiden 

Den nya läroplanen för förskolan, framtidens förskola  

  

  

 

 

 

Tack på förhand! Frida Carlsson och Pernilla Johansson 
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BILAGA 2 

Intervjuguide  

Här nedan följer några temaområden som du gärna får fundera över inför intervjun. Vi söker 

efter en personlig prägel på svaren är därmed intresserade av att få reda på hur du upplever 

följande påståenden.  

  

Tema 1: Förskollärarutbildning och förskolans utveckling och framväxt (Utveckling av 

förskolläraryrket) 

Din utbildning, viktig då mot nu, förändringar som skett  

 

Tema 2: Den goda förskolläraren (förväntningar på förskolläraryrket) 

Finns det någon blid av den goda förskolläraren som framställs som eftersträvansvärd, har den 

ändrats genom tiderna, profession och status, fördomar 

 

Tema 3: Förskolan och förskollärarrollen i framtiden (förändringar av förskolläraryrket) 

Den nya läroplanen för förskolan, framtidens förskola  

  

  

 

 

Tack på förhand! Frida Carlsson och Pernilla Johansson 

 

 


