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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att bilda kunskap om vilka uppfattningar förskollärare har av 

en yrkesroll i förändring i samband med de ökade kraven i förskolan. All 

undersökning i vår studie bygger sig på en kvalitativ metod. Grundkrav på detta 

metodval är att det ska vara öppet för kritisk granskning och det ska vara möjligt att 

följa alla delar i forskningsprocessen. Denna metod som är baserad på kvalitativa 

intervjuer ger oss möjlighet till en bredare förståelse av förskollärarnas yrkesroll. 

Förskollärarnas olika tänkesätt resulterar i fyra kategorier, där redogör 

respondenterna för sina åsikter om förändringar i profession, dokumentation, barns 

inflytande och samverkan. I studien strävar vi efter att beskriva skillnader snarare än 

likheter, och det är en av de viktigaste synpunkterna med den kvalitativa 

forskningens resultat. Varje respondents beskrivning av förskolans verklighet 

accepteras fullt ut av oss eftersom det är ett resultat. Samtidigt inser vi att alla 

respondenterna har individuella skilda uppfattningar som tolkas utifrån deras egna 

arbetslivserfarenheter. Diskussionen kring studiens resultat sker utifrån de fyra 

beskrivningskategorierna, där kopplar vi ihop med historiska perspektiv. I 

diskussionen kommer det även att ges utrymme för tankar som uppkommit under 

studien som är kopplade till vår egen empiri. Varje beskrivningskategori kommer att 

diskuteras och sättas ihop med studiens syfte och frågeställningar.  
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1. Inledning  

 
I denna uppsats undersöks huvudsakligen hur förskollärarens yrkesroll har förändrats 

i takt med de ökade kraven i förskolan. Många viktiga politiska beslut och reformer 

har under de senaste årtiondena utförts med stora konsekvenser för förskolan i 

allmänt, samt för förskollärares arbetsuppgifter i synnerhet. Det innebär alltså att 

förskolläraryrket också är i förändringsläge, och hur detta påverkar förskolans 

verksamhet är en livlig fråga i dagens samhälle. En intention med denna uppsats är 

att förtydliga och diskutera hur förskollärarna i olika förskolor anpassar sig till de 

ställda kraven och förväntningarna. I ett försök att tydliggöra detta, tar vi stöd i 

Persson och Tallberg Bromans (2002, s.257) beskrivning, där författarna anser att: 

 

Lärares professionella uppdrag har genomgått stora förändringar under senare år. Den offentliga 

institutionen, skola, har fått ett allt större ansvar för barnens uppfostran och undervisning. Synen 

på förskolans och skolans uppdrag, på barnet och eleven liksom på föräldrarnas förhållande till 

skola och förskola, har under en längre tid förändrats tydligt i de dokument som ska styra 

förskolans och skolans verksamhet. Denna förskjutning och utvidgning av det reproduktiva 

ansvaret har inneburit att läraren har att handskas med en rad nya uppgifter och problem 

relaterade till dessa förändringar.  

 

Att statens intresse för förskolan har ökat och att det ställs alltmer krav på insyn och 

kontroll beskrivs också i en artikel som publicerats i Lärarförbundets tidning 

Förskola (Mathiasson, 2014, 13 mars). I den artikeln lyfter författaren (ibid.) fram att 

under de senaste tjugo åren ökade kraven på insyn, dokumentation och möjligheter 

att mäta såväl kvalitet som resultat i verksamheten. Då menar författaren (ibid.) att 

förskolan utsatts för i grunden förändrade villkor för verksamheten. I det pågående 

forskningsprojektet som beskrivs i artikeln (ibid.) studerade forskare från 

universiteten i Karlstad och Uppsala vilka konsekvenser dessa förändringar fått för 

både verksamheten i förskolan och förskolläraryrket som profession.  

Genom läroplanen har det blivit tydligt att det krävs ett stort mått av pedagogisk 

kompetens i förskolan, men vad behövs det för att uppfylla de målen i läroplanen är 

det något som förskollärarna själva kommer fram till i vår studie genom att berätta 

och reflektera utifrån sin egen praktik. Det är också vad vi, genom att ta del av 

berättelserna har inspirerats till för att skriva detta arbete.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tänkesätt om sin förändrade 

yrkesroll utifrån de ökade kraven på insyn och kontroll i förskolan. Vi har utgått från 

frågeställningarna nedan: 

 

 

 Hur ser förskollärare på sitt professionella uppdrag utifrån de förändringar 

som har skett under senare år? 

 Hur uttrycker förskollärarna sin förändrade arbetssituation utifrån kraven 

på dokumentation?  

 Vilka förändringar har skett i frågan om barns inflytande under deras 

arbetslivserfarenhet?  

 Vad innebär begreppet ”samverkan” för förskollärare i deras yrkesroll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. Forskningsbakgrund 

  2.1. Förskolepedagogikens utveckling 

Under de senaste 35 åren har förskolepedagogiken genomgått stora förändringar. Det 

har varit en tid för nya idéer, diskussioner om förskoleverksamheten och dess 

pedagogik. Avståndet mellan förskolans och skolans verksamhetsinnehåll har 

minskat. 

 I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet publicerade staten två förslag över 

förskoleverksamhetens innehåll och förskollärarens pedagogiska uppdrag 

(Kihlström, 1998, s. 26).  Enligt det första förslaget ”Pedagogiskt program för 

förskolan” skulle förskolläraren utgå från barnens tidigare erfarenheter och intresse 

så att barn skulle kunna utveckla nya färdigheter. Förskolläraren hade till uppgift att 

utgå från ett temainriktat arbetssätt, där man fokuserar på ett avgränsat tema under en 

längre tid. Arbetssättet kallades för intressecentrum. Sådana ämnen som natur, kultur 

och samhälle var vanligt förekommande utifrån intressecentrum i verksamheten. 

Enligt förslaget borde förskollärare reflektera över verksamhetens innehåll för att 

kunna utveckla alla aspekter på bästa möjliga sätt. Det pedagogiska uppdraget borde 

fördelas efter personalens intresse och kompetens. Det fanns inget krav på att ha 

förskollärarutbildning men någon typ av förskolepedagogik liknande utbildning 

skulle personalen ha, nämner Kihlström (1998, s. 27).    

Det andra förslaget hette ”Lära i förskolan” och handlade om förskolepersonalen och 

deras arbetssätt. Förslaget framhävde vikten av förskollärarrollen och arbetssättet i 

förhållande till förskolans pedagogiska innehåll (Kihlström, 1998, s.27 - 28). 

Utgångspunkten i förslaget var inlärning samt utveckling som ständigt pågående 

process. Som i första förslaget betonades vikten av att utgå från barnens egna 

erfarenheter och kunskaper (ibid.). Det ämnesfokuserade arbetssättet som tidigare 

kallades intressecentrum fick namnet tema. Förskolläraren skulle utgå från sådana 

teman som språk, matematik, teknik. Barnen behövde inte lära sig räkna, läsa och 

skriva utan det var viktigt att de utvecklade en trygg bild av sig själva och omvärlden 

(ibid.). Förskolan hade vidare en fostrande roll, där social utveckling betonades. 

Under 1990-talet diskuterades utbildningsfrågorna livligt och detta ledde till ett 

beslut, som innebar att ansvaret för skolan förflyttades från staten till kommunerna. 

Det var en tid för förändring från statlig reglering till målstyrning. Kommunerna och 

lärarna fick större ansvar i samband med beslutet (Larsson, 2015, s.333 - 335). En 
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annan viktig utveckling för förskollärare var att Utbildningsdepartementet tog över 

ansvaret för förskoleverksamheten från Socialdepartementet (Simmons-Christenson, 

1997, s.259). Tillsynen över barnomsorgen förflyttades sedan från 

Socialdepartementet till Skolverket när det etablerades i slutet av 1990-talet. 

Förskolan började lyda under skollagen och blev en del av utbildningssystemet. 

Omorganisationen bidrog till att målen för förskoleverksamheten samt det 

pedagogiska uppdraget definierades klarare. Man betonade vikten av lärande istället 

för omsorg (Enö, 2005, s. 36).  

 

2.2. Läroplanshistoriska perspektiv 

Utifrån läroplanshistoriska perspektiv framgår fyra olika perioder i frågan om 

svenska styrdokument: Guds läroplan, Det goda hemmets och hembygdens läroplan, 

Folkhemmets läroplan samt Världsbarnets läroplan. Vi har valt att fokusera på de 

två sista perioderna i läroplanshistoria, Folkhemmets läroplan och Världsbarnets 

läroplan. Den första perioden är omsorgsorienterad och den andra är 

kunskapsinriktad (Vallberg Roth, 2013, s. 99; s. 179).  

Barnets utveckling inom alla områden blev central i Folkhemmets läroplan som 

sträcker sig fram till mitten av 1980-talet. I läroplanen låg fokus på samspel och 

vardagliga rutiner. Detta ansågs som en möjlighet för barnen att träna 

självständighet, enligt Vallberg Roth (2013, s. 89). I den perioden var 

utgångspunkterna barnavård och barnomsorg, vilket innebär att vård och omsorg 

hade en central roll. I Folkhemmets läroplan var avsikten med förskollärares uppdrag 

att lägga upp både långsiktiga och kortsiktiga planer kring den pedagogiska 

verksamheten.  

I mitten av 1980-talet kom en debatt om barns delaktighet och inflytande i den 

pedagogiska verksamheten. Johannesen och Sandvik (2009, s.14) påpekar att det 

traditionella pedagogiska förhållningssättet utgick från ett tänkande att vuxna är 

kompetenta och vet allting medan barn ska bli det. Med anknytning till detta 

konstaterar Lenz Taguchi (2013, s.43) att fram till slutet av 1980-talet var det ett 

nästan otänkbart synsätt för förskollärare att betrakta små barn som kompetenta. 

Detta synsätt tar vi idag för självklarhet.  

Världsbarnets läroplan karakteriseras av globalisering, kunskapsorientering samt 

decentralisering. Denna period sträcker sig från slutet av 1980-talet till nutid.  
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Barnets rättigheter, kompetens, utveckling samt språk och kommunikation har en 

betydande roll i den här läroplanen. Inlärning sker i gemensam interaktion och 

barnen ska vara medskapare i planeringen av verksamheten (Vallberg Roth, 2013, 

s.178 - 179). Synen på barn i den nutida läroplansperioden har ändrats från ”det 

beroende och behövande barnet” till ”det kompetenta, aktiva och lärande barnet”, 

enligt Vallberg Roth (2013, s. 179).  Detta innebär att barns inflytande betonas i 

förskolans verksamhet. Hos förskollärare kan man nu se att de har olika 

föreställningar om detta.  Johannesen och Sandvik (2009, s. 14) nämner att det är 

viktigt som pedagog att utgå från kompetensdiskurs istället för bristdiskurs. Att utgå 

från vad barnet kan som alternativ för vad barnet inte kan skapar stora möjligheter 

för barns inflytande (ibid.). Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver i sin tur 

karakteristiska drag i den nutida läroplansperioden:  

Barnet är aktivt, kompetent och medforskande, arbetssättet är projekt- och temaorienterat,   

dokumentation är kopplad till reflektion och en medforskande hållning hos förskolläraren samt 

ett emancipatoriskt och demokratiskt perspektiv på barns kunskapande och lärande (2016, s. 19).   

I det ovanstående citatet ser man att förskolläraren har fått rollen av en reflekterande 

och medforskande pedagog. Det är slut med den omsorgsdominerande perioden. 

Detta innebär att en konstruktiv och ständig diskussion måste föras nu kring 

förskoleverksamhetens förutsättningar och mål utifrån nutida läroplansperioden 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s.129). Samtidigt betonar man vikten av 

demokrati och delaktighet i förskolan. Dessa två viktiga begrepp är nära 

sammankopplade med barns inflytande. Det är viktigt att barn tillsammans med 

pedagoger deltar aktivt i alla beslut som tas. Barnen bör få möjligheter att delta i 

förskolans dokumentationsprocess, utforma den pedagogiska miljön och kunna välja 

mellan olika aktiviteter, tema samt material.  

 

2.3. Läroplan och de ökade krav i förskolan 

1998 fick förskolan sin första läroplan för barn mellan 1 och 5 år. Med införandet har 

förskolans och förskollärarnas status ökat. Läroplanen reviderades 2010 samt 2016 

med ökade krav på förskollärarnas ansvar och arbetsuppgifter (Elfström, 2013, s.59). 

Den första reviderade upplagan (2010) fick ett nytt kapitel med rubriken 
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Uppföljning, utvärdering och utveckling (ibid.). I den andra reviderade upplagan 

(2016) har kapitlet om Övergång och samverkan ändrats. 

Utifrån förändringar i den nya läroplanen nämner Hammarström-Lewenhagen (2016, 

s.13) att sådana aspekter som förskolans uppdrag, fostran och utveckling, normer och 

värden, barns inflytande, utvärdering och förskollärares särskilda ansvar står i fokus. 

En annan viktig aspekt som forskaren tar upp är att förskollärare ska utgå från en 

helhetssyn på barnet där omsorg, fostran, utveckling samt lärande bildar en helhet 

och är en integrerad del av verksamheten (ibid.). Vallberg Roth (2013, s.110) nämner 

att enligt den läroplan som reviderades 2010 förväntas förskollärare att utföra 

dokumentation, uppföljning och analys av varje barns lärande samt utvärdera 

verksamheten i relation till läroplanens mål och syfte. Det har aldrig varit så viktigt 

med dokumentation och utvärdering som det är nu, anser Lenz Taguchi (2013, s.5). I 

förskolans reviderade läroplan kommer fram att: 

Förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam-

hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre 

arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna 

sig trygga och ha roligt i förskolan (Lpfö98, Rev 2010, s. 16).  

Vallberg Roth (2013, s. 109–110) tolkar utgångspunkterna i den reviderade 

läroplanen som att utvärdering blir mer central än planering och att det är ytterst 

viktigt med kontinuerlig dokumentation samt utveckling. Vidare framhåller forskaren 

att utvärdering och kvalitetsgranskning är ett sätt för staten att öka kontrollen över 

verksamheten (ibid.).  

En annan viktig aspekt som betonas i den reviderade läroplanen, samt skollagen är 

barns och föräldrars rättigheter till inflytande och delaktighet i förskolans 

pedagogiska verksamhet. De förväntas samverka med pedagogerna i 

dokumentationsprocessen konstaterar Vallberg Roth (2013, s.112–113). Samverkan 

med föräldrar är en synnerligen viktig del i förskollärarrollen. Pramling Samuelsson 

och Sheridan anser också att: ”Familjen och barns sociala och kulturella bakgrund 

har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Ingen pedagogisk verksamhet 
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kan därmed anses ha en god pedagogisk kvalitet om den inte bedrivs i samarbete 

med barnens föräldrar” (2016, s. 139). 

Ytterligare en betydande aspekt när det gäller samverkan poängteras i läroplanen 

reviderad 2016. Enligt den nya läroplanen får förskolläraren ett större ansvar för att 

samarbeta med förskoleklassen samt fritidshemmet vid övergångar från förskolan till 

skolan. I den nya reviderade läroplanen föreskrivs att: 

Förskollärare ska ansvara för att i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen 

för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande (Lpfö 

98, Rev 2016, s. 14).   

 

2.4. Förskolläraryrkets förändringar  

Förskolläraryrket har utvecklats över tid i relation till förändringar inom samhället 

och föreställningar om yrkesrollen. I samband med läroplanens utveckling har 

förskolläraryrket övergått från vårdarrollen till en roll av en reflekterande pedagog.   

Den nya läroplanen lägger fokus på förskolans pedagogiska uppdrag vilket är ett 

viktigt steg för att höja förskolläraryrkets professionella status samt bidra till 

förskolläraryrkets professionalisering (Berntsson, 1999, s.200). Berntsson 

understryker att en yrkesgrupps vetenskapsbaserade kunskaper samt gemensamma 

syn på sin roll utmärker en profession. Professionalisering av ett yrke är en process 

på kollektiv nivå (ibid.). Yrkesgruppens färdigheter och kunnande samt monopol på 

sin kunskap har stor betydelse i professionaliseringsdebatten.   

Utvidgningen av läraruppdraget hänger samman med den förändrade synen på 

barndomen i vårt moderna samhälle. För att kunna förstå sin roll utifrån det 

utvidgade uppdraget och möta alla läroplanens mål på bästa möjliga sätt behöver 

förskolläraren ha hög yrkeskompetens. Denna kompetens har förändrats över tid i 

samband med förändringar och föreställningar om förskolläraryrket. Teori, praktik 

samt personlighetsgrundade kunskaper efterfrågas hos förskollärare utifrån 

läroplanens krav, nämner Berntsson (1999, s. 201).  

 I sin artikel beskriver Persson och Tallberg Broman (2002, s. 257) hur förskollärare 

upplever yrkesförändringen. Forskarna konstaterar att det finns en viss grad av 

osäkerhet kring den professionella identiteten. I deras studie framkommer det att den 

utvidgade rollen idag innefattar mycket mer vuxenkontakter och socialt arbete än 
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förr. Forskarna beskriver (2002, s. 263) att lärarens arbetsinnehåll inte längre är 

barncentrerat utan att samarbetsgrupper med andra vuxna och kontakter med dem 

står mer i fokus. Detta uppfattas av pedagoger som en negativ trend.  

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2012:7, s. 53) om förskolans arbete 

med det förstärkta pedagogiska uppdraget lyfts aspekter fram som har avgörande 

betydelse för kvaliteten i förskolan. Skolinspektionens granskning (ibid.) har visat att 

i de flesta fall har yrkesförändringen skapat ett stort intresse hos förskollärare. 

Pedagogernas kompetens och medvetenhet om läroplans uppdraget betonas i 

rapporten. Det har framkommit i granskningen att pedagogens synsätt på förskolans 

uppdrag är av stor vikt för att ett väl genomtänkt pedagogiskt arbete ska kunna 

bedrivas. Ytterligare en viktig aspekt som nämns i rapporten (2012:7, s. 54) är att 

förskollärare behöver utrymme för att kunna planera, dokumentera, följa upp samt 

reflektera över sitt dagliga pedagogiska arbete. Det är viktigt att genomföra den 

dokumentation som behövs för att stödja utvecklings- och kvalitetsarbete av 

förskolans verksamhet.  

2.5.  Centrala begrepp 
 

 Dokumentation: När man talar om dokumentation handlar det alltså om att som 

förskollärare dokumentera relationen mellan det egna arbetet, barnens arbeten, målen 

i läroplanen och de villkor som skapas i verksamheten för barns möjlighet att lära om 

det innehåll som är i fokus (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s. 131). 

 Barns inflytande och delaktighet: Att fostra barn till demokratiska medborgare 

förutsätter nämligen att barn redan i förskolan är delaktiga och har inflytande genom 

att de kan påverka både sin egen situation och förskolans innehåll. (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2016, s. 42). 

 Samverkan med föräldrar: För att ge föräldrarna möjlighet att vara med och aktivt 

påverka för  skolans innehåll är det viktigt att den pedagogiska verksamheten 

diskuteras under olika former som ger alla föräldrar en reell möjlighet till inflytande 

(Skolverket, 2013, s. 34).  

 Samverkan med förskoleklass: Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och 

fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i 

utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande. (Lpfö 98, Rev 2016, s.13).  
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3.  Metod 

3.1. Datainsamlingsmetod 

För denna studie har tillämpats en kvalitativ metod för att undersöka förskollärares 

tankar om sin förändrade yrkesroll utifrån de ökade kraven i förskola. Kvalitativa 

intervjuer enligt Trost (2005, s.7) betecknas av att man ställer enkla frågor, och på 

dessa enkla frågor får man komplexa, innehållsrika svar. Vi har tidigare bestämt oss 

för att göra ostrukturerade intervjuer. Där skulle vi under intervjuns gång ställa ett 

antal frågor som vi ville ha svar på och ett antal uppföljnings- eller sonderingsfrågor. 

Det intressanta med den ostrukturerade intervjun enligt Bell (2005, s.161) att den kan 

jämföras med ett vanligt samtal över ett visst tema, som i sin tur kan leda till många 

goda insikter i ett visst problem. Dessutom en intervju, enligt samma författare (ibid.) 

är betydligt mer än enbart ett givande samtal.  

Bell (2005, s.162) uppmanar också att metoden som lämnar en viss frihet för 

respondenten att prata om det som är viktigt är förstås av stor betydelse, men en viss 

struktur i intervjun är också av vikt. Därför för att i någon grad få en garanti för att 

alla ämnesområden i vårt tema kommer med, har vi valt att göra de styrda eller 

fokuserade intervjuerna (ibid.). Den fokuserade form av intervjuande eller 

datainsamling som vi behandlar i denna studie ger svarspersonen en hel del frihet 

inom de gränser som strukturen utgör. Detta är också något som Bell (ibid.) anser 

som en fördel, eftersom strukturen kan utformas i förväg och analysen blir mycket 

lättare att utföra.  

Vår typ av undersökning, enligt Esaiasson et al. (2012, s.228) kallas för en 

respondentundersökning. Där ville vi veta vad varje svarsperson tycker och tänker 

om det som undersökningen gäller, och därför ställdes det i stor utsträckning samma 

frågor till samtliga svarspersoner. Efter detta handlade det om att hitta mönster i 

svaren samt att beskriva och förklara hur och varför respondenterna skiljde sig åt 

beroende på svarens karaktär.  Eftersom intervjuerna i vår undersökning bestod av 

öppna frågor, fick respondenterna möjlighet att besvara dem fritt med egna ord och 

då hade vi även chansen att kunna föra samtalen framåt med hjälp av 

uppföljningsfrågor, så utvecklandet av svaren blev mycket tydligare.   
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3.2. Urval 

I vår undersökning har vi intervjuat fem förskollärare kring deras tankar om sin 

yrkesroll utifrån de ökade kraven i förskola. Vid valet av respondenter tänkte vi oss 

att studien skulle få ett något bredare material och att det även kunde vara relevant att 

söka variation inom urvalsgruppen. Trost (2005, s.123) besvarar frågan om hur stort 

urvalet ska vara vid kvalitativa studier och anser att man ska begränsa sig till ett 

mycket litet antal intervjuer, kanske fyra eller fem. Med många intervjuer, menar 

författaren (ibid.) blir materialet ohanterligt och kanske orkar man inte få en 

överblick över alla viktiga detaljer som förenar eller skiljer. Bekvämlighetsurvalet är 

också, enligt samma författare (Trost, 2005, s.120) en vanlig och praktisk metod att 

använda sig av. Det innebär alltså att man helt enkelt tar vad man råkar finna (ibid.). 

I en undersökning som syftar sig till att bidra med kunskap om hur en grupp 

förskollärare ser på förändringen i yrket över tid blir det även viktigt att se till att de 

deltagande förskollärarna har yrkeserfarenhet.  

Med ovanstående utgångspunkter valde vi att göra ett strategiskt urval och 

förutsättningen för urvalsgruppen var att alla respondenterna skulle vara utbildade 

förskollärare. Urvalet av respondenterna styrdes även av de förskollärarna som vi 

fick lära känna under våra tidigare VFU-perioder, samt av de som ville och kunde 

ställa upp. Således har kriterierna för urvalet blivit följande: alla respondenter är 

utbildade förskollärare som arbetar på olika kommunala förskolor i en mellanstor 

svensk stad, där fyra av fem har större yrkeserfarenhet, och en förskollärare med 

kortare yrkeserfarenhet.  

 

Undersökningens respondenter beskrivs som följande: 

 

 

Respondent 

  

Förskollärarexamen 

   

Kön 

Antal år i 

yrket 

 

Förskola 

 1 Ja kvinna     27 kommunal 

 2 Ja kvinna     7 kommunal 

 3 Ja kvinna     22 kommunal 

 4 Ja kvinna     30 kommunal 

 5 Ja kvinna     20 kommunal 
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3.3. Genomförande 

Innan intervjuerna påbörjades bestämde vi oss för en uppdelning av arbetet så, att vi 

kunde intervjua varandras kontakter och på så sätt undvika våra eventuella 

anknytningar till respondenterna. Den första kontakten (se bilaga 1) med 

förskollärarna togs via e-post och telefonsamtal, där presenterade vi kortfattat 

studiens syfte, och till de som valde att ställa upp skickades intervjufrågorna ut så att 

de i förväg fick information om intervjuernas innehåll. Löfdahl et al. (2014, s.148) 

framhåller att en tidig kontakt med de man vill intervjua är ett bra första steg för att 

skapa förtroende. Hon menar också att tiden i förskolorna är en bristvara, så därför 

formulera ett brev till deltagarna, där man tydligt redogör för syftet och 

förutsättningarna kan vara både praktiskt och etiskt (ibid.).  

Alla intervjuer i denna undersökning genomfördes på olika förskolornas enskilda 

rum för att undvika störning. Enligt Löfdahl et al. (2014, s.149) spelar platsen för 

intervjun ofta större roll än man anar för vad som sägs och därför bör man välja och 

förbereda platsen väldigt noggrant.  

Varje intervju tog i genomsnitt 30 - 50 minuter (se bilaga 2). Under den tiden som vi 

avsatt åt intervjun fick respondenterna känna att de hann tala till punkt och vi som 

lyssnade hann med våra frågor, både de förberedda och de som dök upp när vi 

lyssnade. Som vi nämnde ovan är tiden en bristvara i förskolor och gott om tid är 

nödvändigt för att få förskollärare att berätta och reflektera över vad de talar om. 

Vidare spelade vi in intervjuerna. För att skapa en förtrolig stämning inledde vi varje 

intervju med en förberedd information om de forskningsetiska principerna. Att spela 

in intervjuerna enligt Bell (2005, s.165) kan bidra till att man kan ägna full 

uppmärksamhet åt respondentens svar. Dessutom menar författaren (ibid.) att 

inspelningen är av stor vikt för innehållsanalysen av det insamlade datamaterialet.  

Vid intervjutillfällena ställde vi samma huvudfrågor till samtliga förskollärare för att 

undersöka deras olika berättelser och se deras olika förhållningssätt till 

undersökningens studieobjekt. Sedan kompletterade vi med följdfrågor (se bilaga 3) 

beroende på svarens karaktär.  
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3.4. Etiskt förhållningssätt 

Ett etiskt förhållningssätt är god forskningssed (Löfdahl, 2014, s.32) och anvisar vad 

som låter sig göras när vi som studenter går ut i förskolan för att undersöka av olika 

aspekter av förskolans verksamhet. Det handlar om det regelverk vi måste tillägna 

och förhålla oss till som forskande studenter. 

I vår studie har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011, s.6) fyra forskningsetiska 

principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

    3.4.1. Informationskravet  

Den viktigaste principen inom forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2011, s.7) gäller   

information till respondenten om undersökningen, och att respondenterna måste ge 

samtycke till sitt deltagande. Vi som forskande studenter hade skyldighet att enligt 

detta krav informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i studien och vilka 

villkor som gällde för deras deltagande. Dessutom meddelade vi, både vid den första 

kontakten och vid intervjutillfällena om att respondenterna hade rätt att avstå eller 

avbryta sitt deltagande när som helst. 

 

3.4.2.   Samtyckeskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 9) ska de som medverkar i en undersökning ha rätt 

att självständigt bestämma över hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska 

kunna även avbryta sin medverkan utan att detta innebär negativa följder för dem 

(ibid.). Även detta krav tog vi upp vid varje intervjutillfälle, där förklarade vi att det 

var helt frivilligt att ställa upp som deltagare, samtidigt som de själva fick bestämma 

vilka villkor som gällde och hur länge intervjun skulle pågå. 

 

3.4.3.  Konfidentialitetskravet 

    I Vetenskapsrådets (2011, s.12) anvisningar står följande:  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet    

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”.  

Personuppgifter är alla uppgifter som kan spåras till en viss person. Förutom namn 

kan andra uppgifter också innebära att det finns spårbarhet, det vill säga att man kan 

hitta den person som vi presenterar i vår undersökning (ibid.). Därför var vi väldigt 
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noga med att informera respondenterna om att de kommer att vara helt anonyma i vår 

undersökning, samt att varken förskolans eller pedagogernas namn kommer att 

benämnas någonstans. 

3.4.4.  Nyttjandekravet 

Enligt Vetenskapsrådets (2011, s. 14) anvisningar ska alla insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast användas för forskningsändamål. Vi har använt allt insamlat 

datamaterial endast för studiens syfte.  Efter genomförd studie kommer varje 

deltagare få ett exemplar av vår forskningspresentation. 

 

 

3.5. Reliabilitet och validitet 

En annan viktig aspekt av metodiken är det kritiska förhållningssättet till information 

som man får fram, oavsett vilken metod som använts (Bell, 2005, s.117). Reliabilitet 

och validitet är två begrepp som författaren (ibid.) lyfter fram. Det första begreppet 

reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om en stabil mätning, dvs. att mätningen inte 

ska utsättas för slumpinflytanden. Med slumpinflytanden menar författaren (ibid.) att 

alla respondenterna ska intervjuas på ett och samma sätt och situationen ska vara 

likadan för alla. Vi kan konstatera att vid intervjutillfällena ställde vi exakt samma 

huvudfrågor till alla förskollärare för att undersöka deras olika berättelser och se 

deras olika förhållningssätt till undersökningens studieobjekt. Samtliga intervjuerna 

genomfördes på olika förskolornas enskilda rum för att undvika avbrott. Med detta 

menar vi att vi höll faktorerna konstanta sedan tidigare. 

Vad det gäller validitet eller giltighet enligt Bell (2005, s.117) så är det ett betydligt 

mer komplicerat begrepp. Här talar man om utformningen av en forskningsinsats i 

syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser (ibid.). Bell (2005, s. 118) menar att en fråga 

kan ju ge samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad 

den är avsedd att mäta.  

Även om vi höll faktorerna konstanta sedan tidigare (reliabilitet), då var det svårt att 

fördjupa oss i de tekniska aspekterna av validitet, vilket Bell (2005, s.118) anser som 

inte nödvändigt i samband med kortare studier.  

 

 



 

14 

 

3.6. Databearbetning  

Vi har valt att spela in våra intervjuer för att senare kunna lyssna igen, bearbeta och 

analysera på vad de intervjuade har sagt, samt komma fram till resultat utifrån 

undersökningens syfte. Detta stöds även av Bell (2005, s.165) som anser att 

inspelningen av intervjuerna kan bidra till att man ägnar full uppmärksamhet åt 

respondenten. Dessutom har inspelningen, enligt samma författare (ibid.) en stor vikt 

då man ska göra en innehållsanalys av det materialet man samlade in. Inspelningen 

har givit oss möjlighet att gå tillbaka i materialet, vilket i sin tur ledde till att 

validiteten har ökat. Vi hade alltid syftet med undersökningen i bakhuvud, speciellt 

när vi transkriberade det insamlade datamaterialet och antecknade det som var viktigt 

i marginalen, därmed har analysen redan påbörjats.  

Allt insamlat datamaterial har bearbetats och analyserats genom att kontextualisera 

enskilda förskollärares berättelser och sätta dem i ett sammanhang (Löfdahl et al., 

2014, s. 152). Förskollärarnas beskrivningar kunde även kopplas vidare till det 

historiska perspektivet om hur förskollärarens yrke förändrades över tid och därmed 

bidrog till vår uppfattning av det vi undersökte. 

 

3.7. Arbetsfördelning. 

I vår studie har vi valt att skriva tillsammans, men vissa delar av vår studie har vi 

delat upp. Alla intervjuerna har gjorts på utvalda kommunala förskolor i mellanstor 

svensk stad av oss båda, där tog vi varandras kontakter för att undvika eventuella 

anknytningar till respondenter. Under arbetets gång har vi fört muntlig och skriftlig 

dialog både via dator och telefon för att känna medansvar i varandras texter.   

Sammanfattning, Syfte och frågeställning, Diskussion och Slutsatser har skrivits av 

oss båda tillsammans. 

Roza Petersen har ansvarat för avsnitt: Inledning; Metod (Datainsamlingsmetod; 

Urval; Genomförande; Etiskt förhållningssätt; Reliabilitet och validitet; 

Databearbetning, Arbetsfördelning); Resultat/Analys (Fråga 1 & 2); 

Metoddiskussion. 

Elza Galstyan har ansvarat för avsnitt: Forskningsbakgrund (Förskolepedagogikens 

utveckling; Läroplanshistoriska perspektiv; Läroplan och de ökade krav i förskolan; 

Förskolläraryrkets förändringar; Centrala begrepp); Resultat/Analys (Fråga 3 & 4). 
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4. Resultat och analys 

Genom intervjuerna har vi kunnat urskilja fyra kategorier vad det gäller 

förskollärares tänkesätt om sin förändrade yrkesroll utifrån de ökade kraven i 

förskolan: 

- Det professionella uppdraget då och nu. 

- Krav på dokumentation 

- Barns inflytande 

- Samverkan 

 

    4.1.  Det professionella uppdraget då och nu 

Sammantaget kan resultatet visa att alla förskollärare är eniga i frågan vad det gäller 

att följa uppdraget som förskollärare utifrån Läroplanen och Skollagen, och de ser 

detta som ett stort ansvar. Nästan alla förskollärare beskriver att det har skett en stor 

förändring efter att Läroplanen 1998 trädde i kraft: 

Det här ju alltid varit så att förskollärare ska ha ett ansvar. Sedan den nya läroplanen kom så det 

blev mer tydligt, så där står att förskollärare ska få ansvar för, arbetslaget ska få ansvar för, det 

blev väldigt tydligt hur förskollärare ska få ansvar för (Respondent 1). 

 

Det här ju förändrats mer, just det här med att förskollärarna i läroplanen har ju fått mer 

tydligare uppdrag. Läroplanen har ju gjorts om under den tiden jag har jobbat och förtydligat 

förskollärarnas ansvar (Respondent 2). 

Det pedagogiska ansvaret har förändrats ganska mycket över tid. Idag har förskollärarna mycket 

större ansvar för den pedagogiska biten. Allt ansvar ligger på dem. Förut låg det på 

förskolechefer som delegerade ut arbetet på hela arbetslaget. Men idag är det förskollärarna som 

har det pedagogiska ansvaret (Respondent 3).  

Dessutom visar studien att alla förskollärare vill utvecklas tillsammans i en kollegial 

grund. Nästan alla talar om vilka förändringar som har skett i arbetslaget. De ser 

numera arbetslaget som en möjlighet att tillföra specifika pedagogiska lärdomar till 

verksamheten genom ett kollegialt tänkande: 

Jag började jobba som förskollärare sedan 1989, 27 år alltså. Det har alltid varit så att 

förskollärare ska driva, ska leda framåt, men alltid genom arbetslag. Men med tiden sen 

läroplanen kom 98, och de senaste kanske 10 åren, nu har vi haft förskollärardialog, vi haft 
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barnskötardialog, det innebär att där man pratar om yrkesroll, barnskötarna ska stärka sin roll 

och förskollärarna ska stärka sin roll, därför att det blir mer och mer uppdrag så att säga, att vi 

har tydligare ansvar så att säga (Respondent 1). 

 

En annan förskollärare i studien uppfattar också att ett reflekterande arbetssätt leder 

till en bra verksamhet på förskolan: 

Jag har jobbat sedan 2009. Jag har inte jobbat så länge som förskollärare, men jag har jobbat ett 

tag och det är ju hänt så ganska mycket. Som till exempel med den här utvecklingsgruppen, den 

fanns inte när jag började. Det tycker jag en klar förbättring just det här med kommunikationen 

och utvecklingsarbetet på förskolan, att man har kontinuerligt, det är varje måndag. Och sen kan 

det vara så att man har mycket uppdrag och det påverkar ju arbetet i barngrupper, samtidigt som 

det kan ju ge mycket också. Man kan ju få massa tips och idéer, så att man bli inspirerad 

(Respondent 2). 

Här utvecklas tanken om ett ömsesidigt lärande. Det framkommer i resultatet att 

förskollärare ser skillnader på vilket kollegialt samarbete de visar i sitt arbete och att 

det här kan ha ett samband med förskollärarnas förändrade tänkesätt utifrån de ökade 

kraven i förskolan.  

Det är viktigt för förskollärare att ha de fingerfärdigheterna. Hur man kan komplettera varandra i 

arbetslaget, hur man kan använda varandras styrkor. Det är viktigt att man lyfter sitt arbetslag. 

Man behöver ha ganska tydliga spelregler i sitt arbetslag. För att kunna utföra det pedagogiska 

uppdraget på ett bra sätt behöver man ha tydlig ansvarsfördelning i arbetslaget. Det är 

förskolläraren som bör delegera och styra upp verksamheten (Respondent 3). 

Och sen har vi APT, där vi diskuterar pedagogiska frågor, och sedan förra terminen har vi 

yrkesgrupperna ihop, där kan få stöd i forumet. Vi har en förskollärare som i förskolans 

utvecklings gruppen också. Det som är viktigt är att vi som inte med i utvecklingsgruppen vi får 

informationen, vart kommer de fram till, de informerar oss, vi kan ju få ”feed-back”, och sen vi 

kan skicka upp saker till utvecklingsgruppen, om vi har frågor eller, men ”det här” bör vi 

diskutera. Det ska utflöda uppifrån och ner, och nerifrån och upp. Så det ska funka. Det ska vara 

åt båda hållet. Alla de här stegen är viktiga. Jag tycker att det är jättebra organisation 

(Respondent 2). 

Förskollärarna uttrycker på olika sätt hur de upplever de ökade kraven i förskolan. 

Det visar sig att det kan också medföra alltmer stress i arbetet. Citaten nedan 

illustrerar hur andra förskollärarna genom att lägga alltför mycket fokus på resultaten 

ändrar verksamheten så fort något nytt framkommer. Risken är, enligt nästa 
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förskollärare att uppmärksamheten kring barnen minskar och förskolläraren tappar 

fokus på det pedagogiska uppdraget: 

Efter Läroplanen 98 kom, har uppdraget blivit tydligare men det känns inte lättare att jobba. Vi 

har mer att genomföra med lika många barn på kortare tid med högre arbetsbörda. Kunskapen 

hos förskollärare har ökat helt generellt. Hur man ställer förståelsefördjupande frågor, hur man 

utvärderar. Men kravet på att allting ska in någonstans och dokumenteras. Allting ska vara in i 

datorn och genomskinligt. Det gör att man bromsar sig lite från att vara här och nu med barnen. 

Man har huvudet någon annanstans. Man har huvudet i ett dokument eller i en annan process 

(Respondent 5). 

Nästa respondent uttrycker att det är viktigt att utgå från det pedagogiska och vara en 

närvarande pedagog, men andra praktiska saker kan också komma in: 

Reflektionstiden är egentligen för att sitta och reflektera kring vårt projekt, men ibland kan det 

komma in andra praktiska saker som man måste bara ta tag i för att dagen ska fungera. Det kan 

ju var t.ex. som att fixa vikarier, som vi tog idag på reflektionstid. Det praktiska, kan komma 

sådana uppgifter också. Fast på andra förskolor finns det vikarieansvarig, som samordnare. Min 

största del handlar om det pedagogiska och vara här och nu med barnen, att vara närvarande med 

barnen (Respondent 2). 

Respondenterna visar olika syn att se på helheten i uppdraget. Några demonstrerar 

tydligt att de utgår från helheten i arbetet medan andra talar mer om yrkesrollen som 

separata delar som inte riktigt hänger ihop. De ökade kraven i förskolan kan ibland 

uppfattas som svårighet för genomförandet av det pedagogiska uppdraget och detta 

framhävs tydligt i de nedanstående citaten: 

Det har förändrats ju så mycket. I den gamla läroplanen låg fokus på solidaritet, kamratskap, 

empati, samt naturvetenskap. Det var massor med ämnen som jag inte känner till i den nya 

läroplanen. Till exempel teknik och media fanns inte i den gamla läroplanen. Dagens barn är 

mer krävande. Nuförtiden kallar jag barnen för teknikbarn. De är mer stressade, De vill ha 

allting fort. Föräldrarna pratar i mobil när de lämnar och hämtar, de är oengagerade. Men de 

ställer stora krav på oss, förskollärare. Så var det inte förut. Förr i tiden hade man naturbarn. När 

vi gick till skogen var barnen nöjda när vi hittade kottar, pinnar och myror. Små barnen går 

långa dagar. Det var inte så förr. Man känner sig lite stressad att man ska ha projekt varje vecka. 

Jag känner att jag vill stanna upp och fördjupa mig i ett projekt länge (Respondent 4).  

 

Jag har jobbat som förskollärare i mer än 20 år. Det ställs mycket, mycket större krav och helt 

andra krav nu än det var förr. Det har blivit mycket större krav på hela arbetslaget och i 

synnerhet förskollärare.  Det har blivit mycket, mycket tyngre arbetsbörda nu. När jag började så 
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fanns det inte mail. Chefen informerade en gång i veckan om vad som ska göras. Nu får man 

stor skörd av information att förhålla sig till och det ska besvaras fort. På den förskolan där jag 

jobbar så har vi jättemycket externa kontakter. Det är många habiliteringskontakter och många 

barn som har många olika habiliteringskontakter. Där måste vi också hitta en balans för att vi 

ska ge barnet bästa förutsättningar för barnets lärande. Habilitering har höga krav på vad barnet 

ska lära (Respondent 5). 

En del vill inte förändra sig eller sitt arbetssätt medan andra ser det tydligare 

professions uppdraget som en förutsättning för att skapa en vetenskaplig grund i 

arbetet. En av de andra respondenterna uttrycker att det finns ett behov av en 

kombinerad pedagogisk och vetenskaplig kompetens för att kunna genomföra en bra 

verksamhet på förskolan: 

Dokumentationsmaterial vad ska man säga, har blivit väldigt avancerad. Lite vetenskapligt 

språk, det kanske inte alla förskollärare kan känna sig bekväma heller. De nya material det 

ganska svårt och läsa. Men alla måste kunna materialet som de kommer att jobba med, det är så. 

(Respondent 1). 

 

4.2. Krav på dokumentation 

I denna kategori uppfattar alla förskollärarna att dokumentationen har blivit en stor 

del av förskolans verksamhet. Respondenterna beskriver hur de använder sig av 

dokumentationen, samt hur verksamheten har förändrats efter de ökade kraven på 

dokumentation i förskolan. En av de förskollärarna uttrycker det så här: 

Jag har positiva tankar, allt som har med systematik att göra hjälper oss i vår yrkesroll. Då är den 

en chans för att följa upp våra mål och syften. Utvärdera och titta vad vi hade kunnat göra 

tillsammans. Systematik är jättebra. Systematisk dokumentation har vi i vårt reflektionsverktyg. 

När jag började jobba så dokumenterade vi inte så mycket, vi dokumenterar mera nu. Då 

dokumenterade vi vad barnet inte kunde. Nu fokuserar vi på vad barnet kan och hur man kan 

stimulera barnet utifrån deras behov och intressen. Vi hade bestämda steg då vad barnet 

förväntades att kunna. Till exempel måste barnen kunna klippa vid 2 års åldern och kunde man 

inte det när man var det året, då tränade vi på det. Det var ju den tidens sanning. Så var det då. 

Det var så för 26 år sen. Nu utgår man från var barnet är i sin utveckling. Då tänkte man mer 

som ett trappsteg som vi var lärda. Man måste kunna en sak först sen kan man nästa sak. Nu ser 

man att man utvecklar alla sinnen, att utveckling pågår ständig. Man ser på barnet som 

kompetent utifrån sin egen förmåga. Därför ser dokumentationen annorlunda ut när man jämför 

då och nu (Respondent 1). 
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Nästa respondent uppfattar att det är dokumentationens förtjänst att verksamheten i 

förskolan har utvecklats till att bli vad den är idag:  

Kraven har ju ökat på förskollärare just det här med dokumentation. Det känns att det är mer att 

göra. Med det här med dokumentation är någonting som vi ska göra enligt läroplanen. Det har ju 

alltid varit även när jag gick ut så har det tryckts väldigt mycket att det är ju en del av förskolan, 

det är vårt uppdrag. Det känns att det har blivit mer organiserad med den här dokumentationen. 

Man har dokumentations verktyg, i vår enhet till exempel har vi pedagogiska utvecklare som 

kan stötta också. Det fanns inte när jag började. Så från början var dokumentationen upp till 

varje förskola eller förskollärare hur man gjorde dokumentationen. Men nu finns det ett verktyg 

som hjälper till och stöttar. Det som vi kallar för systematisk dokumentation. Det kallas också 

för reflektionsverktyg (Respondent 2). 

Något som är framträdande i resultatet är förskollärarnas berättelser om hur de 

använder sig av reflektionsverktyg och utvecklingssamtal. En av respondenterna 

beskriver hur dokumentationen i samband med den beprövade erfarenheten kan 

användas i det praktiska arbetet för att skapa en bra verksamhet med barnen i fokus: 

Sedan har vi reflektionsverktyg som hjälper oss att titta på grupper som helhet. Sedan har vi 

utvecklingssamtal, där vi har ett annat verktyg det är en ny plattform för kommunen. I det 

verktyget skriver vi vad vi ser hos barnet, vilka intressen barnet har, vilka förmågor kan vi 

stimulera hos barnet och sen finns det en annan sida i plattformen där vi frågar barnen. Till 

exempel vad tycker du är roligt, vad skulle du vilja lära dig mera om och sedan finns det ett 

verktyg där vi observerar barnen de som inte vill prata och inte kana prata. Det är samma frågor 

både till barnen och även föräldrarna att ställa. Det sätter vi det i en helhet. Då blir det ett 

dokumentationsverktyg (Respondent 1). 

Dokumentationen, enligt nästa respondent driver utvecklingen framåt och har 

bidragit till en förskola med större fokus på lärande: 

Det kallas också för reflektionsverktyg. Det är ett verktyg som utgår ifrån under hela arbetsåret 

som vi jobbar. Och där står det att den första fasen när vi dokumenterar då inventerar vi detta, 

betyder att vi intervjuar, observerar, vi tar kort på vad barnen är intresserade av och sedan nästa 

steg analyserar vi inventeringen. Vi dokumenterar under årets gång och så har vi de här fasta 

punkterna att nu analyserar vi vad vi ska lägga fokus på. Vi tar hjälp av de här verktygen när vi 

dokumenterar. Där lägger vi in bilder och barnens tankar och vad de säger och det här hjälper 

oss jättemycket inför till exempel utvecklingssamtalen. Där har vi utgångspunkter. Det är 

mycket krav på dokumentationen nu. Men vi får ju verktyg som ska stötta oss i det. Det känns 

att dokumentationen har blivit mer öppen. Ibland kan det kännas att man har svårt för att hitta 
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tiden. Man hinner inte dokumentera så mycket som man egentligen skulle vilja göra 

(Respondent 2). 

Även motsatta uppfattningar framkommer. Enligt de andra förskollärarna, uppstår 

det krockar mellan kraven på dokumentation och tiden som de upplever sig ha för att 

sätta sig in i barngruppen: 

Jag tycker att det var bra med Läroplanen 98. Det blev en helt annan tyngd på förskolan. Det var 

bra att det finns en tydligare yrkesbeskrivning. Samtidigt känner jag att det är så diffust med 

läroplanen. Det beror på hur man tolkar. Man har frihet att välja. Det finns utrymme att tolka 

målen på olika sätt.  Jag tycker det finns för lite tid för att göra det. Ibland dokumentationen tar 

så mycket plats, så att barngruppen får stå tillbaka. Arbetet i barngruppen minskar i betydelsen. 

Det har blivit mer fokus på dokumentation än på barnen (Respondent 3). 

 

Kravet på dokumentation, utvärdering utgör dubbelsvårigheter för genomförandet av det 

pedagogiska uppdraget. För att förbättra en verksamhet måste du kunna utvärdera det på något 

viss. Du måste kunna ha verktyg för att se hur du gör, metoder och arbetssätt. Vi har fått 

ateljerister och pedagogister, och vi har fått målbeskrivningar uppifrån, och miljön som den 

tredje pedagogen. Vi fick gå på fortbildningar. Men jag tror att alla tankar är åt ett och samma 

håll. Vi har jättemånga externa aktörer som pedagogista, ateljerista, habilitering, 

utvecklingsgruppsledare som vi ska förhålla oss till och vill förstås att deras åsikt som ska vara 

gällande för oss. Det kan vara ett hinder. Det är inte bara för barn att vara i stora grupper. Det 

blir sämre arbetsmiljö både för barn och pedagoger (Respondent 5). 

Enligt nästa förskollärare ligger det alltför stort ansvar på den enskilde förskolläraren 

i nuläget. Hon upplever att det tar för lång tid att dokumentera och att det skapar 

problem kring dokumentationen: 

Ordet dokumentation fanns inte förut. Ordet utbildning och lärande fanns inte på kartan förut. 

Det fanns inte beskrivet på det sättet som det finns nu. Man bara gjorde. Man pratade inte så 

mycket om lärprocesser. Den aspekten fanns inte. Man kunde ha ett tema och grottade ner ett 

tema. Det fanns inte ens digital kamera. Idag trycker vi barnen in i kameror. Jag tycker att vi 

överdokumenterar idag. Ibland är man lite ”låst” vid den Ipaden. Det tar så mycket tid att 

dokumentera. Det finns så mycket problem kring dokumentationen. Sekretess, tillåtelse att 

dokumentera. Regelverk med lagring, Vad får man lagra (Respondent 5). 
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4.3. Barns inflytande 

På frågan om vilka förändringar som har skett när det gäller barns inflytande är de 

flesta förskollärare eniga om att det har skett en stor förändring under deras 

arbetslivsperiod. Förskollärare som har lång yrkeserfarenhet nämner att barns åsikter 

tas på allvar och att det nu är mindre auktoritärt än det var förr. Respondenterna 

upplever förändringen så här: 

Det är jättestora skillnader. När jag började på -89 hade barnen en passiv roll. De var inte 

delaktiga. De kunde inte ha inflytande. Även om barnet kom med en idé så fortsatte pedagogen 

med sin planering. Barnen hade lite inflytande då. Sedan började tankarna komma om att barnen 

måste få bestämma mer och mer. Nu utforskar man tillsammans med barnen, vi vet att barnen är 

så kompetenta (Respondent 1).  

 Respondent 3 konstaterar också att: 

Det har blivit mycket bättre. Det var mycket ätande och sovande förut. Det fanns inte så mycket 

individuellt. Det har blivit viktigare att fråga barnen vad de tycker och tänker. Barnen vet nu att 

de räknas och har rätt till inflytande. 

 Förändringen tar även Respondent 4 upp:  

Förändringen mest handlar om perspektivet på barns lärande. Man utgick från barns mognad. På 

80-talet var den omsorgsdelen dominerande. Det fanns inte så stort fokus på det enskilda barnets 

utveckling. Nu jobbar man utifrån barnens intresse och situation hela tiden.  

 

Ovanstående citat visar att barns inflytande har varierat över tid. Det framkommer i 

intervjuerna att pedagogerna förut inte utgick så mycket från barns intresse, samt att 

barn hade ganska lite utrymme för att kunna bestämma över det pedagogiska 

innehållet. Utifrån studiens resultat kan man se att situationen kring barns inflytande 

har förändrats, att barn har fått en viktig roll och ständigt är involverade i den 

pedagogiska verksamheten.   

En av respondenterna, med kortare yrkeserfarenhet än de övriga fyra, har inte samma 

perspektiv när det gäller barns förändrande möjligheter till inflytande och 

delaktighet. Hennes tankesätt skiljer sig från de förskollärare som har lång 

yrkeserfarenhet. Respondenten beskriver att hon har utgått från en och samma 

läroplan sedan hon började arbeta och inte ser stora skillnader eftersom barnen alltid 
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har haft stort inflytande under hennes arbetslivserfarenhet. Samtliga respondenter är 

dock eniga om att det pedagogiska arbetet alltid utgår ifrån barns tankar, idéer, 

nyfikenhet samt intresse. De nämner att det är viktigt att barn känner sig värdefulla, 

involverade och delaktiga.  

Vidare framkommer det i intervjuerna att de flesta av respondenterna upplever att 

synen på barn har förändrats i samband med förändringen av situationen kring barns 

inflytande. Synsättet har gått från ”det beroende, behövande barnet” till ”det 

kompetenta och aktiva barnet” som vågar ta plats samt ställa frågor. Denna 

utgångspunkt kan utläsas i flera av respondenternas reflektioner. Respondent 1 

beskriver övergången på följande sätt: 

Man har en helt annan inriktning. Det kallas för kompetenta barnet. De kan så mycket mer. De 

lär av varandra. I vår kommun säger vi synvändan. Läroplanen kom lite före innan vi hade 

landat i tänket att barnen är kompetenta och kan bestämma. Det var brytning vid 2000-talen. Att 

man börjar tänka lite annorlunda. Det tog flera år innan det satte sig i oss. Det var en process. 

Det är stor skillnad med nutid. Det är utforskande arbetssätt nu. 

Respondent 5 tar också upp förändringen i frågan om synen på barn. Hon uppger att: 

Vi har inte längre den statusen att vi kan allting och måste lära ut. Vi utgår från tankesättet att 

barnen är kompetenta. Vi utgår från deras tankar och nyfikenhet. De ska bli hörda och sedda 

hela tiden.  

Utifrån ovanstående citat kan utläsas att synen på barn har varierat genom tiden och 

det rådande synsättet påverkar den nutida pedagogiska verksamhetens innehåll samt 

utformning. En annan viktig aspekt som respondenterna lyfter fram i frågan om barns 

inflytande är pedagogrollen. I intervjuerna framkommer att majoriteten av 

respondenterna upplever en förändring i fråga om yrkesrollen. Utifrån 

respondenternas resonemang utgår det att förskollärare har fått en medforskande och 

reflekterande roll. En av respondenterna uttrycker sig så här: 

Nu är lärarrollen aktiv. Det är samspelsteori. Barnen utforskar tillsammans med pedagogen. Det 

är jättestor skillnad. Helt annan ledarstil. Nu är det ett samspel mellan pedagog och barnet. Man 

utforskar tillsammans, vi vet att barnen är så kompetenta. Vi har utforskande arbetssätt, det är 

mera samspel (Respondent 1).   

Respondent 1 jämför vad pedagogen hade för roll när hon började arbeta för tjugosju 

år sedan och nu. Hon menar att förskollärare hade en passiv roll då. De ställde inte 
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fördjupande frågor samtidigt som allting var bestämt i förväg. Denna åsikt stöds även 

av de andra respondenterna:  

Det var förskollärare som valde tema, barnen hade inte så mycket utrymme för att kunna 

påverka verksamheten. Man gjorde en planering och utifrån den planeringen utgick 

verksamheten. Det var så att pedagogen bestämde tema ”Hösten” och så gjorde barnen vad 

läraren hade bestämt. Det var vuxna som bestämde vad som skulle göras utifrån 

utgångsperspektivet (Respondent 4).  

När det kommer till den förändrade yrkesrollen beskriver Respondent 5 att 

förskollärare inte längre har uppgiften att vara en kunskapsförmedlande pedagog som 

ska lära ut. Förskolläraren skall vara ett stöd i barns lärandeprocess. Samtliga 

respondenter uppger även att förskollärare bör lyssna på barnen, ställa frågor för att 

utmana barnens fantasi och kreativitet. Det är även viktigt att barnen har en trygg 

bild av sig själva.  

 

4.4.    Samverkan 

Här beskriver förskollärare vad begreppet ”samverkan” innebär för deras yrkesroll. 

Samtliga respondenter har fokuserat på två viktiga arenor där de samverkar. De tog 

upp vikten av att samverka med både föräldrarna och personalen i förskoleklassen. 

Alla respondenter är samstämmiga om att man samverkar med föräldrar för barnets 

bästa. De nämner att föräldrasamverkan syftar till att utveckla en tydlig och bra 

kommunikation mellan pedagogen och förskolläraren. Respondenterna upplever att 

det är viktigt med forum där barn och föräldrar ska kunna känna sig delaktiga samt 

kunna komma med sina egna förslag och synpunkter. Respondent 1 understryker 

vikten av diskussion samt dialog och tycker att: 

 

Man ska kunna komma och prata om allting, de ska känna sig trygga. Det bygger på relation. 

Föräldrarna ska känna sig delaktiga också. Vi ska ge mycket information till föräldrarna. Ju mer 

information de får, desto mer delaktiga blir de.  

Respondent 2 tar också upp vikten av en bra kommunikation med föräldrar: 

Det är en viktig samverkansbit med föräldrar, med hemmet. Att vi ändå vet vad vi gör är det 

bästa för barnet och att man har en rak och ärlig dialog. Att man är tydlig, ärlig, bra 

kommunikation. 
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När det gäller samverkan med förskoleklassen, är de flesta av respondenternas 

upplevelser positiva. De beskriver att det är viktigt med mjuk och smidig övergång 

för att barnen ska känna sig trygga. Det framkommer i intervjuerna att med 

läroplanen reviderad 2016 har förskollärare fått större ansvar när det gäller barns 

övergång från förskolan till skolan. Respondenterna visar dock olika sätt att se på de 

ökade kraven. Några har ganska positiv inställning medan andra har negativ. De 

respondenter som har positiv inställning till de ökade kraven nämner att det har blivit 

tydligare vad som förväntas av förskollärare:  

Förut fanns det inte riktigt några rutiner hur man skulle göra de här övergångarna. Vi jobbade 

ganska mycket på det, men oftast var det så att förskollärare i förskolan gick ut till skolorna och 

pratade med personalen och träffade barn. Jag upplever nu under våren att vi har fått ganska bra 

och tydliga formella verktyg att bedriva det här (Respondent 5).  

Det här ju förändrats mer, just det här med att förskollärarna i läroplanen har ju fått mer 

tydligare uppdrag. Läroplanen har ju gjorts om under den tiden jag har jobbat och förtydligat 

förskollärarnas ansvar (Respondent 4). 

De som har negativ inställning menar att det blir mer arbete samt bedömning:  

Det är mycket som ska göras. Det blir mera arbetsbelastning. Det ska bli ännu mera 

dokumentation. Vi ska dokumentera vilka processer barnen har varit med om. Jag tror att 

arbetsbelastning kommer bli jättehög (Respondent 3).  

Det har kommit fram i studiens resultat att några av respondenterna upplever att det 

är ett dilemma med överlämningssamtal. De menar att förskollärare alltid bör tänka 

på hur mycket information de ska ge, vad som är relevant och viktigt. 

Respondenterna uppger att det inte är förskollärares uppdrag att lägga sin bild på 

barnet eller bedöma. Nedanstående citat illustrerar att det finns en stor grad av 

osäkerhet hos förskollärare kring överlämningssamtalen: 

Det som är problem är hur mycket hinner man faktiskt göra när man, och hur mycket måste man 

dokumentera. Samtidigt blir det ett väldigt tydligt krav på att vi inte får göra bedömningar 

utifrån en allmän mall. Vi måste bara beskriva barnet i sig själv. Det där är ett dilemma tycker 

jag.  Och nu börjar vi diskutera i vårt utvecklingsområde (Respondent 5). 

Utifrån studiens resultat framkommer det att respondenterna upplever sin förändrade 

roll utifrån de ökade kraven ur lite olika perspektiv. Det framgår i denna kategori att i 
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de flesta fall har den reviderade läroplanen skapat tydlighet i frågan om övergången 

från förskolan till förskoleklassen. Samtidigt upplever vissa av respondenterna 

osäkerhet och nämner att det blir mera dokumentation och arbete.    

 

5. Diskussion   

5.1. Metoddiskussion 

För denna studie har tillämpats en kvalitativ metod. I avsikt att visa variationen av 

uppfattningar som behövde lyftas fram, synliggöras och granskas har vi valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Vi bestämde oss tidigare att begränsa 

datainsamlingen till ett mycket litet antal intervjuer eftersom med många kvalitativa 

intervjuer blir materialet ohanterligt och man inte får en överblick över alla viktiga 

detaljer som förenar eller skiljer (Trost, 2005, s. 123).  I vår undersökning har vi 

intervjuat fem förskollärare, där vi genom att intervjua varandras kontakter har 

försökt att undvika eventuella anknytningar till respondenter. Detta stöds även av 

Esaiasson et al. (2012, s.235) som anser att den medvetna påverkan från intervjuaren 

kan betraktas som tjänstefel och har oönskad effekt i samspelet mellan intervjuare 

och intervjuad.  

I den undersökningen som gjordes på flera förskolor, försökte vi snarare förstå än 

förklara hur något är. Vårt antagande bygger på att det som verkar vara den bästa 

förklaringen för en enskild person behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan. 

Saker som fungerar bra på en förskola kan fungera mindre bra på den andra, och 

därför måste man, enligt Bell (2005, s.117) alltid kritiskt granska den information 

som man får fram. Av den anledning strävade vi efter att beskriva skillnader snarare 

än likheter, och det var en av de viktigaste synpunkterna med den kvalitativa 

forskningens resultat. Varje respondents beskrivning av förskolans verklighet 

accepterades fullt ut av oss eftersom det var ett resultat. Samtidigt insåg vi att alla 

respondenterna hade individuella skilda uppfattningar som tolkades utifrån deras 

egna arbetslivserfarenheter. När vi frågade efter respondenternas åsikter, använde vi 

samma frågeschema och intervjuerna ägde rum på förskolornas enskilda platser för 

att undvika avbrott. Med detta menar vi att vi höll faktorerna som kunde påverka 

svaren konstanta sedan tidigare (reliabilitet) (Bell, 2005, s.117). På samma gång var 
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det svårt för oss att fördjupa i de tekniska aspekterna av validitet, vilket Bell (2005, 

s.118) anser även som inte nödvändigt i samband med en mindre omfattande studie.  

Allt det arbete som vi har lagt ner på inspelning och transkribering har blivit till stor 

hjälp när vi började analysera och dra slutsatser. Analysen i studien skedde genom 

texttolkning och på en nivå som hade fokus på vad respondenterna faktiskt hade sagt 

och det var skillnaden som togs fram.  När vi har gjort det nödvändiga grundarbetet, 

insåg vi att vi hade även kunnat göra intervjuerna med barn för att bättre förstå om 

vad det gäller barns inflytande.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

Den studie som vi har genomfört beskriver olika förskollärares tänkesätt om sin 

förändrade yrkesroll i samband med de ökade kraven i förskolan. Vi har bestämt oss 

tidigare att dela in framkommande resultat i fyra kategorier: det professionella 

uppdraget då och nu; krav på dokumentation; barns inflytande; samverkan. Dessa 

kategorier går i sin tur att dela in i två grupper. Den ena gruppen har ett mer positivt 

förhållande till sin förändrade yrkesroll, och den andra har ett mer negativt 

förhållande.  

 

 Den första resultatdelen beskriver förskollärares olika uppfattningar av de 

förändringar som har skett i yrket. Det visade sig att alla förskollärare är eniga vad 

det gäller att följa uppdraget som förskollärare utifrån Läroplanen och Skollagen. Det 

framgår tydligt i studien att implementeringen av Läroplanen är viktig för både 

förskollärarna och verksamheten. Störst skillnad jämfört med tidigare är, enligt 

Vallberg Roth (2013, s.110) just kravet på en tydlig kvalitetshöjning. Samtliga 

respondenter påtalar detta på varierande sätt men alla uppfattar det som 

betydelsefullt. En orsak till denna uppfattning kan vara att Läroplanen även är det 

dokument som på ett konkret och tydligt sätt går att koppla till den dagliga 

verksamheten. Detta stöds även av Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, s. 24) 

som menar att i den nya reviderade läroplanen tillkom tydliga riktlinjer för 

förskollärares, arbetslagets och förskolechefens ansvar. Författarna menar att 

förskollärarna numera har ett övergripande ansvar för att leda de målstyrda 

processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls (ibid.), vilket även 

följande citat illustrerar: 
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Det här ju alltid varit så att förskollärare ska ha ett ansvar. Sedan den nya läroplanen kom så det 

blev mer tydligt, så där står att förskollärare ska få ansvar för, arbetslaget ska få ansvar för, det 

blev väldigt tydligt hur förskollärare ska få ansvar för (Respondent 1). 

Men styrdokumenten leder dock inte med automatik till att barnen lär sig. Det 

förutsätter samtidigt att förskollärarna har kompetensen och de pedagogiska 

redskapen för att sjösätta läroplanens intentioner (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2016, s. 24). Om man jämför det med det tidigare pedagogiska programmet som vi 

nämnde ovan i forskningsbakgrund, då fanns det inget krav på att ha 

förskollärarutbildning utan någon typ av förskolepedagogik liknande utbildning som 

personalen skulle ha (Kihlström, 1998, s. 27). I vår studie nämner ingen av 

respondenterna en gemensam kompetensutveckling för förskollärare, men vi anser 

att det här handlar om en strukturellt delad ansvarsfråga där helhetstänkandet styrs 

uppifrån i organisationen: 

Det som är viktigt är att vi som inte med i utvecklingsgruppen vi får informationen, vart kommer 

de fram till, de informerar oss, vi kan ju få ”feed-back”, och sen vi kan skicka upp saker till 

utvecklingsgruppen, om vi har frågor eller, men ”det här” bör vi diskutera. Det ska utflöda 

uppifrån och ner, och nerifrån och upp. Så det ska funka. Det ska vara åt båda hållet. Alla de här 

stegen är viktiga. Jag tycker att det är jättebra organisation (Respondent 2). 

Däremot framkommer en viktig aspekt i studien att det finns ett behov av en 

kombinerad pedagogisk och vetenskaplig kompetens för att kunna genomföra en bra 

verksamhet på förskolan: 

Dokumentationsmaterial vad ska man säga, har blivit väldigt avancerad. Lite vetenskapligt 

språk, det kanske inte alla förskollärare kan känna sig bekväma heller. De nya material det 

ganska svårt och läsa. Men alla måste kunna materialet som de kommer att jobba med, det är så 

(Respondent 1). 

Resultatet visade också att det är viktigt att utgå från arbetslaget, och förskollärarna 

ser detta som en möjlighet att tillföra specifika pedagogiska lärdomar till 

verksamheten. De redogör att kommunikationen med andra är en central och 

nödvändig del som utvecklar kunskaper och ger förståelse för nya perspektiv. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, s.133) tycker också att genom kritisk 

självreflektion kan medlemmarna i arbetslaget lyfta fram både det som de anser vara 

bra och det som är mindre bra. Författarna menar (ibid.) att det är först då som en 
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förändring, grundad på förståelse och lärande, kan komma till stånd, vilket även det 

nedanstående citatet ger exempel på: 

Det är viktigt för förskollärare att ha de fingerfärdigheterna. Hur man kan komplettera varandra i 

arbetslaget, hur man kan använda varandras styrkor. Det är viktigt att man lyfter sitt arbetslag. 

Man behöver ha ganska tydliga spelregler i sitt arbetslag. För att kunna utföra det pedagogiska 

uppdraget på ett bra sätt behöver man ha tydlig ansvarsfördelning i arbetslaget. Det är 

förskolläraren som bör delegera och styra upp verksamheten (Respondent 3). 

Förskollärarna uttrycker på olika sätt hur de upplever de ökade kraven i förskolan. 

Det visar sig att det också kan medföra alltmer stress i arbetet. Konsekvensen av det 

blir, enligt många förskollärare att uppmärksamheten kring barnen minskar och 

förskolläraren tappar fokus på det pedagogiska uppdraget. Studien tyder på att vissa 

förskollärare ser risker med de ökade kraven i förskolan på så sätt att verksamheten 

kan bli orolig i och med att den ändras så fort det kommer nya krav. Men detta kan 

bero på, enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015, s. 22) att tidspress, stress, hög 

arbetsintensitet och frågor om bristande kontroll påverkar personalens 

förhållningssätt. De menar att vuxnas upplevelse av maktlöshet ökar när 

arbetsuppgifterna blir övermäktiga, exempelvis i extremt stora barngrupper (ibid.).  

Det har blivit mycket, mycket tyngre arbetsbörda nu. När jag började så fanns det inte mail. 

Chefen informerade en gång i veckan om vad som ska göras. Nu får man stora skörd av 

information att förhålla sig till och det ska besvaras fort. På den förskolan där jag jobbar så har 

vi jättemycket externa kontakter (Respondent 5). 

I den andra kategorin har vi valt att fokusera på hur förskollärare uppfattar de ökade 

kraven på dokumentationen som har blivit en stor del av förskolans verksamhet. 

Respondenterna har beskrivit hur de använder sig av dokumentationen, och hur 

verksamheten i förskolan påverkas av detta.  Elfström (2013, s. 260) bidrar också till 

diskussionen och förklarar att de möjligheter och svårigheter, som framkommer som 

resultat av analysen av avdelningens arbete kan bidra till problematisering av mer 

generella frågor kring de krav som ställs i den reviderade läroplanen vad beträffar 

verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete med stöd av pedagogisk 

dokumentation, vilket även nedanstående citat kan ses som exempel på:  

Just med den här pedagogiska dokumentationen blivit vi ju mycket starkare. Vi fått ju verktyg, 

vi fått reflektionsverktyg. Och det finns ju också pedagogiska utvecklare, pedagogista. Och de 
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kan ju hjälpa oss, stödja oss i pedagogiska arbetet. Och det fanns inte när jag började som 

förskollärare. (Respondent 2). 

En av dokumentationens viktigaste funktioner är att bilda utgångspunkt för en 

gemensam reflektion bland pedagogerna (Lenz Taguchi, 2013, s.13). Förskollärarna 

redogör för hur de genom att ständigt gå tillbaka och studera, analysera och diskutera 

det som dokumenteras får möjlighet att ompröva sina egna tolkningar tillsammans 

med andra. Uppdraget i arbetet med pedagogisk dokumentation framställs i studien 

av den praktik som de redan gör och sedan reflekterar över, så att de kan fundera 

över hur de vill göra i morgon. Respondenterna anser att dokumentationen och den 

gemensamma reflektionen leder till att man konstruerar en gemensam förståelse, och 

just genom att hålla sig uppdaterad medverkar man till utveckling: 

Det kallas också för reflektions verktyg. Det är ett verktyg som utgår ifrån under hela arbetsåret 

som vi jobbar. Och där står det att den första fasen när vi dokumenterar då inventerar vi detta 

betyder att vi intervjuar, observerar, vi tar kort på vad barnen är intresserade av och sedan nästa 

steg analyserar vi inventeringen, vi dokumenterar under årets gång och så har vi de här fasta 

punkterna att nu analyserar vi vad vi ska lägga fokus på. Vi tar hjälp av de här verktygen när vi 

dokumenterar (Respondent 2). 

De krav på dokumentation kan likväl uppfattas också som något negativt. Ibland 

beskriver respondenterna att de ökade kraven på dokumentationen leder till att 

arbetsuppgifterna blir övermäktiga och det påverkar det dagliga arbetet med barnen 

på förskolan. Dokumentationen beskrivs också som alldeles för stort för att befatta 

sig med och detta enligt oss skapar ett avstånd mellan vetenskap och förskola. Det 

framkommer även en viss del passivitet, där de inte ser sig som en aktiv del av ett 

pågående utvecklingsarbete: 

Men kravet på att allting ska in någonstans och dokumenteras. Allting ska vara in i datorn och 

genomskinligt gör att man bromsar sig lite från att vara här och nu med barnen. Man har huvudet 

någon annanstans. Man har huvudet i ett dokument eller i en annan process (Respondent 5). 

Av studiens resultat kan utläsas att på vissa förskolor handlar det om processer som 

kräver en omorganisation som innefattar tid för samtal, reflektion och analys i 

arbetslaget. Samtidigt som förskollärare förhåller sig skeptiska till dokumentationen, 

kan man se att det finns en stark kultur inom vissa förskolor av att göra som man 
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alltid gjort och detta kan vara en orsak till de krokar som uppstår och påverkar 

verksamheten negativt: 

Jag tycker att vi överdokumenterar idag. Ibland är man lite ”låst” vid den Ipaden. Det tar så 

mycket tid att dokumentera. Det finns så mycket problem kring dokumentationen. Sekretess, 

tillåtelse att dokumentera. Regelverk med lagring, Vad får man lagra (Respondent 5). 

I den tredje kategorin har vi valt att fokusera på vilka förändringar som har skett när 

det gäller barns inflytande under den tid som respondenterna arbetat. Denna studiens 

resultat visar att det har skett en positiv utveckling i frågan om barns inflytande. 

Barnen hade inte så mycket utrymme förut för att kunna påverka den pedagogiska 

verksamheten, vilket innebär att de hade en passiv roll. Samtliga respondenter 

upplever att barn har stort inflytande nu och att pedagogerna utgår från barns intresse 

och erfarenheter hela tiden. Enligt respondenterna har barns delaktighet och 

inflytande blivit en pedagogisk utgångspunkt. Detta synsätt kan utläsas i 

nedanstående citat: 

På 80-talet var den omsorgsdelen dominerande. Det fanns inte så stort fokus på det enskilda 

barnets utveckling. Man utgick inte så mycket av barns intresse. Nu jobbar man utifrån barnens 

intresse och situation hela tiden. Vi har tydligt fokus på barns delaktighet (Respondent 4). 

Respondenternas beskrivning av att barns inflytande har varierat över tid stöds även 

av Vallberg Roth (2013, s. 99), som konstaterar att under Folkhemmets 

läroplansperiod låg fokus på omsorg och vård. Barns rättigheter till inflytande och 

delaktighet var inte centrala då. Det är först under Världsbarnets läroplansperiod som 

barns rättigheter till inflytande och delaktighet sätts i fokus. Det är dock viktigt att 

påpeka att demokrati och delaktighet är en viktig utgångspunkt i dagens pedagogiska 

verksamhet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, s. 42) betonar också vikten 

av barns rätt att uttrycka sin åsikt, vara delaktiga samt bli lyssnade på. Författarna 

menar att barn bör ges möjligheter att påverka sin egen situation och förskolans 

innehåll, vilket är en förutsättning för att kunna fostra barn till demokratiska 

medborgare (ibid.).  

Vidare uppger respondenterna att synen på barn också har förändrats över tid. Man 

kan konstatera att den förändrade situationen kring barns inflytande har direkt 

samband med varierande syn på barn. Man kan vidare se att synsättet har övergått 
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från ”det beroende och behövande barnet” till ” det aktiva och kompetenta barnet”. 

Detta kan även utläsas i ett av respondenternas resonemang: 

Barnen hade en passiv roll när jag började jobba. Man har en helt annan inriktning nu. Det kallas 

för kompetenta barnet. De kan så mycket mer. De lär av varandra. I vår kommun säger vi 

synvändan. Det tog flera år innan det satte sig i oss. Det var en process. Det är stor skillnad med 

nutid (Respondent 1).  

Resultaten från denna studie tycks överensstämma med tidigare forskning som funnit 

att barn har haft olika position och setts ur olika perspektiv genom historien. Lenz 

Taguchi (2013, s. 43) beskriver synen på barn under 80-talet och nämner att det 

nästan var ett otänkbart synsätt att betrakta små barn som kompetenta och fulla av 

potentialiteten då. I motsats till detta synsätt framkom en ny syn på barn under den 

nuvarande läroplansperioden, nämligen Världsbarnets läroplan. Den nya barnsynen 

betraktar barn som kompetenta, aktiva samt fullvärdiga aktörer (Vallberg Roth, 2013, 

s. 179).   

Vidare framgår det tydligt av studiens resultat att pedagogrollen också har förändrats 

i samband med den varierade synen på barn. Det framstår i de flesta av intervjuerna 

att förskollärare har fått en annan ledarstil. Många av respondenterna, som har stor 

yrkeserfarenhet beskriver att det var förskollärare som valde tema på 80-talet och 

även om barnen kom med en idé så fortsatte pedagogen med sin planering. Utifrån 

studiens resultat konstaterar vi att förskollärarrollen har förändrats från 

kunskapsförmedlande till medforskande samt reflekterande pedagog. Resultaten från 

denna studie överensstämmer med hur Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, s. 

19) beskriver den nuvarande förskollärarrollen. Författarna anser att förskollärare har 

fått en medforskande roll, vilket innebär att barn och pedagoger utforskar 

tillsammans (ibid.). Detta synsätt kan även utläsas i nedanstående citat:  

Nu är lärarrollen aktiv. Det är samspelsteori. Barnen utforskar tillsammans med pedagogen. Det 

är jättestor skillnad. Helt annan ledarstil. Nu är det ett samspel mellan pedagog och barnet. Man 

utforskar tillsammans, vi vet att barnen är så kompetenta. Vi har utforskande arbetssätt, det är 

mera samspel (Respondent 1). 

Vi tolkar studiens resultat som att den nya synen på barn som kompetenta aktörer 

innebär en utmaning för förskollärare. Det framgår tydligt av studiens resultat att 

förut utgick det traditionella pedagogiska förhållningssättet från ett tänkande att 
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vuxna vet allting medan barn ska lära sig. Detta innebär att barn hade väldigt lite 

utrymme att påverka sin egen situation. Nu när barns delaktighet och inflytande utgör 

grunden för den pedagogiska verksamheten, krävs det nytänkande hos förskollärare 

för att kunna hitta arenor, där barn kan ha ett reellt inflytande.  

I den fjärde kategorin behandlar vi frågan om vad begreppet ”samverkan” innebär 

för förskollärare i deras yrkesroll. Studiens resultat visar att samtliga respondenter 

fokuserar på två viktiga arenor för samverkan. De betonar vikten av att samverka 

både med föräldrarna och personalen i förskoleklassen.  

När det kommer till samarbetsformer mellan förskolan och föräldrarna tar samtliga 

respondenter upp vikten av att ha en öppen och tydlig dialog med föräldrarna. Att 

samarbeta med hemmet innebär att föräldrarna ska få möjlighet att påverka den 

pedagogiska verksamheten. I vår studie nämner samtliga respondenter att det är 

viktigt att skapa olika typer av forum där föräldrarna ska känna sig delaktiga. 

Resultaten från föreliggande studie bekräftar tidigare forskning inom området. Som 

nämnts i bakgrunden är samverkan med föräldrarna en synnerligen viktig aspekt i 

förskollärarrollen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s. 139). Detta kan även 

utläsas i nedanstående citat: 

Det är en viktig samverkansbit med föräldrar, med hemmet. Att vi ändå vet vad vi gör är det 

bästa för barnet och att man har en rak och ärlig dialog. Att man är tydlig, ärlig, bra 

kommunikation (Respondent 2). 

Utifrån studiens resultat har vi kommit fram att det är viktigt med en tillitsfull 

relation mellan pedagogen och barnens familjer. Detta bidrar till att föräldrarna 

känner sig trygga och kommer med förslag och synpunkter som är viktiga för dem.   

I studiens resultat framförs en ytterligare viktig aspekt gällande samverkan, nämligen 

samverkan med förskoleklassen och fritidshemmet. Samtliga respondenter påpekar 

vikten av att ha ett effektivt samarbete med förskoleklassen vid övergångar. Detta 

framgick även i vår forskningsbakgrund. Vikten av att samarbeta med personalen i 

förskoleklassen beskrivs i den nya reviderade läroplanen (2016). Vidare kan man 

konstatera att det ställs allt större krav på förskollärare som måste dokumentera och 

vidarebefordra informationen om barns utveckling och lärande vid övergångar. I 

studiens resultat upplever respondenterna de ökade kraven utifrån den reviderade 

läroplanen på olika sätt. Vissa förskollärare uttrycker åsikten att det har blivit 
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tydligare vad som förväntas av pedagogerna medan andra uttrycker oro för stor 

arbetsbelastning. Detta kan utläsas i nedanstående citat:  

Det är mycket som ska göras. Det blir mera arbetsbelastning. Det ska bli ännu mera 

dokumentation. Vi ska dokumentera vilka processer barnen har varit med om. Jag tror att 

arbetsbelastning kommer bli jättehög (Respondent 3).  

Studiens resultat visar också på att några av respondenterna upplever osäkerhet kring 

de ökade kraven och anser att det är ett dilemma med överlämningssamtal. 

Förskollärarna uppger att de alltid bör tänka vad de ska ge för information. 

Resultaten från denna studie överensstämmer med vad Persson och Tallberg Broman 

(2002, s. 257) fann i sin artikel. Författarna nämner att det finns en viss grad 

osäkerhet hos förskollärare när det gäller det nya professionella uppdraget (ibid.).  

 

5.3. Slutsats  

För det första framstår det att alla förskollärare är eniga i frågan vad det gäller att 

följa uppdraget som förskollärare utifrån Läroplanen och Skollagen. Det framgår 

tydligt i studien att implementeringen av Läroplanen är viktig för både förskollärarna 

och verksamheten. Samtliga respondenter påtalar detta på varierande sätt men alla 

uppfattar det som betydelsefullt. Men styrdokumenten leder dock inte med automatik 

till att barnen lär sig. Det förutsätter samtidigt att förskollärarna har kompetensen och 

de pedagogiska redskapen för att sjösätta läroplanens intentioner. I vår studie nämner 

ingen av respondenterna en gemensam kompetensutveckling för förskollärare, men 

vi anser att det här handlar om en strukturellt delad ansvarsfråga där helhetstänkandet 

styrs uppifrån i organisationen. Däremot framkommer en viktig aspekt i studien att 

det finns ett behov av en kombinerad pedagogisk och vetenskaplig kompetens för att 

kunna genomföra en bra verksamhet på förskolan. Resultatet visade också att det är 

viktigt att utgå från arbetslaget, och förskollärarna ser detta som en möjlighet att 

tillföra specifika pedagogiska lärdomar till verksamhet. De redogör att 

kommunikationen med andra är en central och nödvändig del som utvecklar 

kunskaper och ger förståelse för nya perspektiv. Förskollärarna uttrycker på olika sätt 

hur de upplever de ökade kraven i förskolan. Det visar sig att det kan också medföra 

alltmer stress i arbetet. Konsekvensen av det blir, enligt många förskollärare att 

uppmärksamheten kring barnen minskar och förskolläraren tappar fokus på det 
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pedagogiska uppdraget. Studien tyder på att vissa förskollärare ser risker med de 

ökade kraven i förskolan på så sätt att verksamheten kan bli orolig i och med att den 

ändras så fort det kommer nya krav. 

 

För det andra finns det respondenternas beskrivningar om hur de använder sig av 

dokumentationen, och hur verksamheten i förskolan påverkas av detta. 

Förskollärarna redogör för hur de genom att ständigt gå tillbaka och studera, 

analysera och diskutera det som dokumenteras får möjlighet att ompröva sina egna 

tolkningar tillsammans med andra. Uppdraget i arbetet med pedagogisk 

dokumentation framställs i studien som ett helt enkelt dokumentationen av den 

praktik som de redan gör och sedan reflekterar över den, så att de kan fundera över 

hur de vill göra i morgon. Respondenterna anser att dokumentationen och den 

gemensamma reflektionen leder till att man konstruerar en gemensam förståelse, och 

just genom att hålla sig uppdaterad medverkar man till utveckling.  De krav på 

dokumentation kan likväl uppfattas också som något negativt. Ibland beskriver 

respondenterna att de ökade kraven på dokumentationen leder till att 

arbetsuppgifterna blir övermäktiga och det påverkar det dagliga arbetet med barnen 

på förskolan. Dokumentationen beskrivs också som alldeles för stort för att befatta 

sig med och detta enligt oss skapar ett avstånd mellan vetenskap och förskola. Det 

framkommer även en viss del passivitet, där de inte ser sig som en aktiv del av ett 

pågående utvecklingsarbete. Av studiens resultat kan utläsas att på vissa förskolor 

handlar det om processer som kräver en omorganisation som innefattar tid för samtal, 

reflektion och analys i arbetslaget. Samtidigt som förskollärare förhåller sig skeptiska 

till dokumentationen, kan man se att det finns en stark kultur inom vissa förskolor av 

att göra som man alltid gjort och detta kan vara en orsak till de krokar som uppstår 

och påverkar verksamheten negativt.  

 

I den tredje diskussionsdelen framstår det att barns inflytande har förändrats i 

samband med varierade syn på barn. Studiens resultat tyder på att det har skett en 

positiv utveckling i frågan om barns inflytande. Detta innebär att ett nytt tänkesätt 

har vuxit fram kring barnsynen och det ställs nya krav på förskolläraren. Förut var 

det förskollärare som planerade den pedagogiska verksamheten, barns delaktighet 

och inflytande var inte centrala då. Barn betraktades som objekt som skulle lyssna på 

vuxna. Nu handlar förskolläraryrket mest om att organisera verksamheten så att barn 
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får ett reellt inflytande. Barn betraktas som aktiva samhällsmedborgare med rätt att 

påverka sin egen situation och delta i beslut som tas. Enligt respondenterna har barns 

delaktighet, inflytande och samspel med vuxna blivit en pedagogisk utgångspunkt, 

vilket innebär att pedagogen har fått en medforskande roll.  Den nya synen på barn 

som kompetenta aktörer innebär en utmaning för förskollärare att kunna hitta arenor, 

där barn kan ha inflytande på den pedagogiska verksamheten.  

 

För det fjärde visar studiens resultat att samverkan med föräldrarna är en synnerligen 

viktig aspekt i förskollärarrollen. En genomtänkt pedagogisk verksamhet bedrivs i 

samarbete med barnens föräldrar. Samtliga respondenter tar upp vikten av en tydlig 

och bra kommunikation, vilket bidrar till att föräldrarna känner sig trygga och 

kommer med förslag och synpunkter som är viktiga för dem. I studiens resultat 

framkommer en ytterligare viktig aspekt gällande samverkan, nämligen samverkan 

med förskoleklassen och fritidshemmet. Det utvidgade uppdraget i den nya 

reviderade läroplanen innebär ett större ansvar för förskollärare att kunna samarbeta 

vid övergångar från förskolan till skolan. Samtliga respondenter har olika 

inställningar gällande de ökade kraven. De som har positiv inställning nämner att 

förskolläraruppdraget har blivit tydligare i frågan om samverkan med personalen i 

förskoleklassen. De som har negativ inställning beskriver att de ökade kraven vid 

övergångar blir mer arbetsbelastning. Förskollärares förhållningssätt, kompetens, syn 

på barn och lärande, färdigheter i att samverka både med föräldrarna och personalen i 

förskoleklassen har en avgörande betydelse för den pedagogiska verksamheten och 

förskolans kvalitet. 
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  Bilagor 

   Bilaga 1. Första kontakt 

Hej!  
  

Vi är två lärarstudenter som heter Roza Petersen och Elza Galstyan som går den sista 

terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete.  

 

Vi skriver en studie om förskollärares tänkesätt om sin förändrade yrkesroll utifrån 

de ökade kraven i förskolan, och i det självständiga arbetet har vi som uppgift att 

intervjua 6 förskollärare. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

intervjun är genomförd. Dessutom kommer ni att vara helt anonyma i vår 

undersökning, samt att varken förskolans eller pedagogernas namn kommer att 

benämnas någonstans. 

 

Intervjun tar ca en timme att genomföra och innehåller frågor om förskollärares 

uppfattningar om sin yrkesroll och nu undrar vi om ni kunde ställa upp? 

  

Några frågeområden är:  

  

•  Hur ser förskollärare på sitt professionella uppdrag utifrån de förändringar som har 

skett under senare år? 

• Hur uttrycker förskollärarna sin förändrade arbetssituation utifrån kraven på 

dokumentation?  

• Vilka förändringar har skett i frågan om barns inflytande under deras 

arbetslivserfarenhet?  

•  Vad innebär begreppet ”samverkan” för förskollärare i deras yrkesroll? 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Roza Petersen   

Elza Galstyan     

  

Uppsala, den 14 oktober 2016 
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   Bilaga 2. Tid 

 

Beskrivande tid för intervjuer om förskollärarens förändrade yrkesroll utifrån de 

ökande kraven i förskolan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Respondent 

 

Tid 

   

Kön 

Antal 

år i 

yrket 

 

Förskola 

 1 50 minuter kvinna     27 kommunal 

 2 45 minuter kvinna     7 kommunal 

 3 31 minuter kvinna     22 kommunal 

 4 30 minuter kvinna     30 kommunal 

 5 37 minuter kvinna     20 kommunal 



 

40 

 

    Bilaga 3. Intervjuguide 

1. Hur ser förskollärare på sitt professionella uppdrag utifrån de 

förändringar som har skett under senare år? 

- Hur ser du på ditt yrke och yrkesroll idag? Beskriv! 

- Hur många år har du arbetat som förskollärare? Hur är det att arbeta som 

förskollärare idag om du jämför med hur det var i början av din yrkeskarriär? 

Vilka skillnader? 

- Vad finns det för möjligheter och svårigheter i genomförandet av det 

pedagogiska uppdraget? 

 

 

1. Hur uttrycker förskollärare sin förändrade arbetssituation utifrån 

kraven på dokumentation?  

- Kan du beskriva hur det var förut och hur är det nu vad det gäller 

dokumentationen? Har kravet förändrats? 

- Vad är dokumentation i förskolan enligt dig? 

 

 

2. Vilka förändringar har skett i frågan om barns inflytande under deras 

arbetslivserfarenhet?  

- Hur tycker du barns inflytande har förändrats under den tiden då du började 

arbeta? 

- Har förskolläraren fått en annan roll i samband med förändringen av barns 

inflytande? 

- Hur tänker du att synen på barnen har förändrats över tid?  

 

 

3. Vad innebär begreppet ”samverkan” för förskollärare i deras yrkesroll? 

- Vad innebär begreppet samverkan för dig som förskollärare? 

- Hur kan du beskriva samverkan utifrån dina arbetsuppgifter?  

- Har det hänt någon förändring sedan du började arbeta? 

 


