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Abstract

This essay discusses the decision of licensing for nursery and school teachers. In 

Swedish society there has for a long time been discourse about professionalisation 

within various industries, including teaching. One strategy towards achieving 

professional status is official authorisation of a profession, which occurs when a 

profession obtains licensing. In February 2011, the Swedish government announced the 

decision that nursery and school teachers would be licensed. This means that only those 

with an education can be employed as a teacher and obtain that license. The Swedish 

school has a long tradition of both educated and uneducated personnel who can work as 

a teacher, so the introduction of licensing for teachers is a radical change and will affect 

all personnel within the school system. In this essay I aim to present previous research 

relevant to the study such as status, profession, background history regarding the 

preschool and its development.

My interest lies in how licensing is perceived by preschool directors and what their 

perception is of nursery teaching as a profession. In my study, I chose to interview four 

nursery directors using a qualitative interview method, with a phenomenological and 

hermeneutic perspective. From the study emerge rich descriptions of the phenomenon, 

perceptions about both the licensing and profession of nursery teacher.

Keywords: Preschool Director, Early childhood teaching profession, legitimation, 
Status, Profession.
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Inledning och problemområde

I samhället råder aktuella diskurser om professionalisering bland yrken, där bland annat 

läraryrket befinner sig i en process. Enligt Colnerud & Granström (2002 s. 16) finns 

flertalet tecken på att ett yrke uppfattas som en profession och diverse strategier för att 

erhålla detta. Bland annat nämner de att det slutliga erkännandet från samhället är när 

staten tar över ansvaret och utfärdar en legitimation för ett yrke. Läraryrket har nu blivit 

ett legitimerat yrke med det ansvar och skyldigheter som följer med en profession. 

Mitt problemområde rör funderingen kring hur införandet av legitimationen berör 

förskoleverksamheterna, från ett statligt beslut till praktiskt genomförande. Hur blir det 

i förskolan där långvarig tradition av mångfacitet finns. Verksamma i förskolan är allt 

från outbildade, till barnskötare, andra yrkesgrupper, till förskollärare som samlat 

poäng. Detta har medfört att det är stor spridning av kompetens, löner och 

arbetsuppgifter. I förhållande till detta ser jag intresset av vad för tankar som väcks 

inför införandet av legitimationen. 

Nyckelord: Förskolechef, förskolläraryrket, legitimation, status, profession.
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1. Bakgrund

Under rubriken bakgrund framhålls förskolans framväxt som en återkoppling till hur 

förskolläraryrket vuxit fram genom åren, samt hur interaktionen med lärarutbildningen 

skett. Inom ramen för arbetet behövs en återblick för att förstå varför en legitimering 

sker, dessutom specificeras regeringens förslag kring en legitimering i korta drag och 

vad som anses vara relevant för undersökningen. Likaså synliggörs statistik som ämnar 

visa en uppskattning på hur förskolläraryrket är idag. 

1.1 Införande av legitimation för förskollärare

Under lång tid har det diskuterats huruvida det ska införas en lärarlegitimation för 

lärare och förskollärare. Den 23 mars 2006 på uppdrag av regeringen startas en 

utredning som avser att bedöma huruvida ett system för auktorisering av lärare 

respektive förskollärare behövs. Den 21 december samma år tillkom nya direktiv som 

dessutom avsåg en granskning av dåvarande skollagens ”reglering av lärares 

kompetens” och ”kompetensen ska ses över i syfte att stärka utbildningens kvalitet och 

förbättra elevernas måluppfyllelse”. I denna granskning ska även förskollärarna ingå 

(SOU 1.1.s.65). Som grund för direktiven hänvisar regeringen till den brist på utbildade 

lärare i skolan och de försämrade resultat som skolan uppvisar. 

Den 2 februari 2011 fattar riksdagen beslutet att införa en legitimation som ska träda i 

kraft 1 juli 2012. Beslutet innebär att lärare och förskollärare kan ansöka om 

legitimation hos skolverket från 1 juli 2011. För att erhålla en legitimation krävs ett 

fullständigt examensbevis och legitimationen gäller enbart för det verksamhetsområde 

som personen är examinerad i. För nyutexaminerade gäller även från 1 juli 2012 ett års 

introduktion under handledning av en mentor, innan personen kan ansöka om sin 
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legitimation. Mentorn skall inneha en legitimation för att få handleda. Verksamma 

inom förskolan och skolan utan behörighet skall fram till 2015 ha möjlighet att genom 

studier skaffa sig en behörighet som leder till legitimering. Detta innebär också att 

endast förskollärare och lärare med legitimation skall ha rätt till tillsvidareanställning 

samt ansvara för det pedagogiska arbetet i verksamheten (prop. 2010/11:20 s.1). 

2 kap. 13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 

undervisning får bedriva undervisningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter om vilken utbildning som krävs för att vara behörig att 

bedriva viss undervisning i skolväsendet.

20 § Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet 

utan tidsbegränsning. Ändringarna i skollagen gäller från 1 juli 2012.

Möjligheten finns för förskollärare att via ytterligare studier erhålla en annan typ av 

legitimering som även gäller i skolan, samt att erhålla en högre grad av legitimering i 

form av titeln särkilt kvalificerad förskollärare (SOU 11:1). Den instans som ska stå för 

granskning av ärenden är lärarnas ansvarsnämnd som skall ligga under skolverket, 

skolinspektionen är den kontrollinstans som rapporterar ärenden till nämnden (prop. 

2010/11:20 s. 2). 

1.1.1 Legitimationens syfte

Regeringens förslag syftar bland annat till att;

- Förskolan skall utgöras av lämpliga och kvalificerade förskollärare. 

- Förbättra kvalitetssäkringen av förskollärare.

- Kvalitetssäkra verksamheten.

- Tydliggöra det enskilda yrkesansvaret, genom att förskollärarens kompetens 

blir formulerad.

- Höja statusen på yrket.

- Göra yrket mer attraktivt och få fler sökande. 
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1.1.2 Positiva röster

I propositionen för lärarlegitimation framkommer från remissinstanserna både positiva 

och negativa synpunkter. Bland annat anser Statens skolverk att en legitimering kan ge 

en högre och likvärdig undervisning. Lärarförbundet anser att en legitimering 

förstärker det enskilda yrkesansvaret och stärker läraryrket som profession. 

Burlövs kommun tror att legitimationssystemet kan bidra till att rätt person anställs på 

rätt plats, vilket kan innebära en kvalitetssäkring. 

1.1.3 Kritiska röster

Göteborgs Universitet är positiva till det som kan bidra till att höja läraryrkets status, 

men menar att både kostnaderna och arbetet med att införa systemet gör att effekterna 

av legitimationen tros bli små. Sveriges kommuner och Landsting anser att förslaget 

medför problem att planera och tillsätta personal i verksamheterna, dessutom anser de 

att utbilda och kvalitetssäkra lärare är universitets och högskolors ansvar. Malmö 

kommun menar också att ett legitimationssystem inte automatiskt medför att det finns 

fler behöriga lärare, eller höjer elevers resultat (Prop. 2010/11:20).

1.2 Teoretiskt perspektiv

1.2.1 Förskolans etablering 

Den första formella verksamheten för barn startades 1854 i Stockholm och kallades för 

barnkrubba, den riktade sig till fattiga mödrar som hade behov av att deras barn fick 

omvårdnad och passning när de arbetade. I början av 1900-talet förändrades familjens 

behov av barnpassning när samhället blev alltmer industrialiserat, och fler familjer 

flyttade till städerna, behovet av att kvinnor skulle arbeta ökade. Den svenska politikern 

och forskaren Alva Myrdal formulerade i Kris i befolkningsfrågan tanken om 

pedagogisk verksamhet för barn ”Vi blir tvungna att hitta på leksaker: byggbitar, tåg 
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och bilderböcker; det är redan en hel konst och kommer att bli en vetenskap” (1934 s.

302). Den skarpaste markören för den framtida förskolan kom att bli 1968 års 

barnstugeutredning (utredning 3.1.3). Barnstugeutredningens beslut grundade sig på 

psykologisk, pedagogisk och vetenskaplig forskning om barn till skillnad mot tidigare 

utredningar som baserades på socialpolitiska, där omsorgen och tillsynen av barn var i 

fokus (Richardson 2010 s.175). Som resultat av barnstugeutredningen infördes 1973 en 

lag om allmän förskola, denna låg under Socialstyrelsen och skolan låg under 

skolöverstyrelsen. Den allmänna förskolan gav alla barn rätt att få vistas i förskola från 

fyra års ålder, senare ändrat till tre år, detta var dock inget krav. 1977 kom lagen att 

ersättas med lagen om barnomsorg, det föll då på kommunernas ansvar att erbjuda plats 

för barn i behov av förskola. Under många år läste man till förskollärare via 

förskollärarseminarium, men 1977 påbörjades en lärarutbildning på 80p vid universitet 

och högskolor (Berntsson 2006 s. 20). Efter 1980 etablerade sig förskolan i de flesta 

kommuner, med skiftande förutsättningar. Olika faktorer som ekonomi, 

arbetsmarknaden och antalet födda barn har påverkat förskolans förutsättningar. Detta 

har medfört att det varit ojämnt med personal fördelat på förskolorna och att det varit en 

ovisshet över hur lärarutbildningen ska fördelas då dess behov av lärare har varierat

(Richardson 2010 s.176). 

1.2.2 Läroplanen för förskolan och utbildningsreform

1998 kom ett av de viktigaste besluten kring förskolan, riksdagen presenterade 

Läroplanen för förskolan (Lpfö´98). Det styrdokument som med mål och riktlinjer visar

på förskolans uppdrag, värdegrund, utveckling och lärande och barns inflytande. 

Samma år kom också beslutet att flytta förskolan från socialsektorn till skolsektorn, där 

även sexårsverksamheten flyttas från förskolan till att bli förskoleklass under skolans 

verksamhet. 2001 infördes en ny reform där förskollärarutbildningen gjordes om i sin 

benämning till lärarutbildning mot specifik ålder, dvs. yngre åldrar, grundskola, 

gymnasie- och vuxenutbildning (Berntsson 2006 s. 21). Alla utbildningar kom att 

innefatta ett gemensamt block av allmänt utbildningsområde. Detta medförde för 

förskollärare att yrket fick benämningen lärare, att förskolan bedriver lärande 
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verksamhet. Vid en första utvärdering sen införandet av Lpfö´98 visade 2004 års 

undersökning ett ökat tryck i barngrupperna där de blivit allt större, leken fått minskat 

utrymme, barn i behov av särskilt stöd har ökat och barnprestationer ligger i fokus. 

Richardson drar slutsatsen att de ökade kraven på kunskap har halkat ner från skolans 

värld till förskolan (2010 s.177). I samband med att kunskapskraven har ökat både på 

barnens prestationer i skolan och på lärarnas enskilda yrkesansvar, beslutade riksdagen

22 juni 2010 att införa en ny skollag, denna innebär för förskolan att verksamheten 

faller under en egen skolform (SFS 2010:800). Likaså presenterar 

utbildningsdepartementet förändringar kring dåvarande Lpfö´98 som skall resultera i 

en ny reviderad läroplan som ska gälla från 1 juli 2011. I revideringen framgår nya och 

tydligare mål i läroplanen men också förskollärarens och förskolechefens förstärkta 

roll, där förskolläraren får ett uttalat ansvar för den pedagogiska verksamheten och för 

att strävansmålen i lpfö´98 uppfylls (Lpfö´98 rev 2010 s. 8). 

1.2.3 Statestik

Alltfler barn går i förskolan, 2009 var 86 % av alla barn mellan 1-5 år inskrivna i 

förskolan eller i annan pedagogisk verksamhet. Gruppstorleken är 2009 i genomsnitt 

16, 9 till 16.8 barn och i genomsnitt går det 5.3 barn på antal årsanställd. Från 1999 till 

2009 har antalet anställda inom förskolan ökat med 30 % vilket härleds till att antalet 

barn i förskolan ökat. Av de anställda är 97 % kvinnor, 54 % förskollärare och 39 % 

barnskötare (2010/11:UbU1). Enligt ett pressmeddelande kring 

förskollärarförsörjningen från SCB framkommer det att intresset för att söka jobb som 

förskollärare är lågt bland utbildade. Av 15 300 utbildade förskollärare är det endast 

1200 som kan tänka sig att söka det som yrke under en treårsperiod. Ytterligare 3 800 

kan överväga att söka sig till yrket om barngrupperna blir mindre och lönen ökar. 7 av 

10 som slutat sitt arbete som förskollärare hade högre lön i sitt nuvarande yrke, bättre 

arbetsvillkor och innehåll, samt ansåg att det nya yrket hade högre status än 

förskolläraryrket. Av de som sökt sig till andra yrken än inom förskolan hade en 

övervägande majoritet valt grundskolläraryrket i stället (SCB 2005 s. 319). 
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2. Tidigare forskning

2.1 Yrke och status

Enligt en studie av Ulfsdotter, Eriksson (2006 s. 95) där yrken rangordnas efter status i 

samhället kommer förskolläraryrket på plats sextiofem av hundra, av verksamma i 

yrket är då 93 % kvinnor. I studien framkommer även olika kriterier på status, bland 

annat utbildning, lönesättningen samt hur mycket kvinnor som finns i yrkesgruppen. 

Vidare framgår det av hennes forskning att yrken som symboliseras av lågutbildade 

eller outbildade personer värderas lågt i förhållande till andra yrken. Dessutom visar 

hon på att arbetsuppgifterna i sig också kan avgöra status, hur synen på 

arbetsuppgifterna värderas utefter vad som efterfrågas. Bland annat värderas arbete 

inom barnverksamhet som låg då ”vem som helst kan ta hand om barn” (2006 s.120). 

Vidare i Ulfdotter, Erikssons undersökning framgår det att yrken som värderas ha hög 

status är yrken som uteslutande kräver hög utbildning. Utbildningen utgörs av en 

formell examen, och en viss beundran för personer som har en högre utbildning finns,

då dessa personer förutsätts vara smarta. Ytterligare presenterar Ulfsdotter, Eriksson att 

när ett yrke inte har formella krav på utbildning påverkas yrket negativt i förhållande 

till de som kräver en högskoleutbildning eller motsvarande (2006 s. 95). Holmlund & 

Rönnerman (1995 s. 28) skriver om hur förskolans status har skilt sig åt. Ur ett 

samhälleligt perspektiv har det enbart setts som tillsyn för barnen under den tid 

föräldrarna måste arbeta och från verksamma i förskolan har det haft en pedagogisk 

inriktning. Framförallt är det den samhälliga synen på förskolan som fått styra. 

Colnerud och Granström skriver (2002 s. 33) om hur ett yrkes status också bestäms av 

vad samhället efterfrågar, vad som utgör behovet och i vilken grad yrket utförs i 

förhållande till förväntningarna. 

Förskolläraryrket har alltid varit ett kvinnodominerat yrke och är det än i dag. Ända 
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sedan de första barnträdgårdarna har kvinnor främst arbetat på förskolor Genom tiden 

har synen på kvinnor som naturligt omhändertagande präglat barnomsorgen, att 

kvinnor har en naturlig fallenhet att arbeta med barn. Redan 1934 skriver Alva och 

Gunnar Myrdal om hur det bör finnas lämpliga kvinnor som har hand om barnen på 

barnstugorna; ”För barnens skötsel skulle man naturligtvis ha tränat folk. Kvinnor med 

verklig håg och fallenhet för barnafostran borde i samhällets intresse särskilt utbildas 

och sedan exploateras för eftersyn av 8-10 barn” (A & G Myrdal 1934 s. 304). Paula 

Berntsson skriver om hur arbetsuppgifter som liknar de som sker hemma, som att ta 

hand om sina barn, förknippas med en lägre grad av kvalifikation dvs. att vem som helst 

kan utföra arbetet (2006 s. 32). Detta menar hon delvis kan bero på att synen på 

förskollärarens arbetsuppgifter fortfarande förknippas med omsorg om barn och inte 

med pedagogik och lärande.

2.2 Profession, professionell och professionalisering. 

I sammanhanget är det av vikt att särskilja och definiera de olika begrepp som utgör 

profession, professionell och professionalisering. 

2.2.1 Profession

Carlgren & Martons definition av profession baseras på en sociologisk syn som utgörs 

av ”teoretisk kunskapsbas, lång utbildning, autonomi i yrkesutövandet, kontroll över 

vilka som släpps in i kåren, kunskapsmonopol och etiska regler” (2001 s.105). 

Colnerud och Granström (2002 s. 16) framhäver vikten av att definiera vad som utgör 

en professionell yrkesutövare. De menar att det finns framförallt fyra utmärkande drag 

som enligt sociologisk forskning utmärker en professionell yrkesutövare. Det första är 

systematisk teori, vilket innebär att alla som är verksamma inom samma yrkesgrupp har 

en gemensam kunskap som de utgår ifrån. Genom att alla har samma teoretiska grund 

kan man lättare se lösningar på problem och vidta lämpliga åtgärder. I samband med att 

man har kunskaper om samma teori utvecklas också ett yrkesspråk som innehåller 
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vetenskapliga begrepp och teorier. Auktoritet innebär att den som är yrkesutövare har 

erhållit en legitimation från samhället som visar på att endast den med legitimation är 

behörig att utföra yrket. Dessutom är bibehållen legitimation ett krav på att personen får 

vara kvar som yrkesutövare. Auktorisationen bidrar därmed till att obehöriga inte kan 

utöva yrket, s. k yrkesmonopol och stängning mot andra yrkesgrupper. Yrkesmässig 

autonomi innebär att en professionell yrkesutövar själv kan avgöra vad som är en 

lämplig arbetsmetod och vilka redskap denna väljer att använda. Egenkontrollerad 

yrkesetik innebär att det finns etiska riktlinjer för yrkesgruppen, det finns alltså regler 

för vad som gäller när yrket utövas. Tillhörande detta finns också en instans som 

oberoende kontrollerar så att de etiska riktlinjerna följs. Denna så kallade nämnd tar 

emot eventuella anmälningar och avgör ärenden om huruvida personer bedöms 

lämpliga att fortsätta utöva yrket. Colnerud och Granström (2002 s. 19) skriver att 

läraryrket enligt ovanstående kriterier inte uppfyller kraven för en yrkesprofession, 

bland annat det faktum att det finns outbildade i verksamheten, samt frånvaron av att 

styra sina egna arbetsvillkor s. k autonomisering. Detta har inom läraryrket inte varit en 

möjlighet då yrket har utformats efter statens direktiv bland annat att läroplaner och 

kursplaner är schemalagd. Här gör Colnerud och Granström (2002 s. 21) liknelsen till 

andra professionella yrken som i hög grad kan utforma egna arbetsvillkor och där 

omgivningen får acceptera detta och anpassa sig. Vidare menar de att yrket befinner sig 

i en process mot en professionell status. Avsaknaden av auktorisation har gjort att både 

outbildade och andra yrkesgrupper haft möjlighet att arbeta på förskollärartjänster och 

konkurrenskraften för förskollärare fallit ut och de har haft svårt att öka lönemässigt 

och erhålla en högre värdering av yrket (Berntsson 2006 s. 21).

2.2.2 Professionell

Eva Gannerud (1999 s. 30) skriver om de kriterier som ligger till grund för definitionen 

av professionalism i hög grad belyser professionsforskningen ur ett manligt perspektiv 

där de viktiga aspekterna på barns sociala och emotionella utveckling missgynnas. 

Barnen i verksamheten ska mötas efter sina individuella förutsättningar och kan 

därmed inte alltid bemötas lika. Vidare skriver Gannerud (1999 s. 31) att den del av 
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lärarens arbete med barn som handlar om att vägleda, få dem att interagera med 

varandra och den sociala fostran som ingår, har fått lite uppmärksamhet i forskningen 

där den didaktiska aspekten fått större utrymme. Med det menar hon att den egenskapen 

hos läraren inte värderas som en del av att vara professionell. 

2.2.3 Professionalisering

Med professionalisering menar Colnerud & Granström (2002 s. 20) ett yrke som 

befinner sig i en process mot att erhålla och uppnå en professionell status. Med 

professionell status kommer också förmåner, bekräftelse från samhället, högre lön, bra 

arbetsvillkor, samt aktning och respekt. Som nämnts ovan påvisar Colnerud och 

Granström att läraryrket befinner sig i en professionssträvan och att tidigare försök att 

professionalisera yrket har gjorts. Bland annat det allmänna utbildningsområdet som 

infördes 2001 syftar till att införa en vetenskaplig grund, att forskning och 

vetenskapliga teorier ska innefatta alla inom läraryrket som en del i en 

professionaliseringsprocess (Colnerud & Granström 2002 s. 17).

2.2.4 Kritik mot professionalisering

Den kritik som lyfts mot ett yrkes professionaliseringssträvan enligt Colnerud och 

Granström (2002 s. 24) är bland annat frågan om yrkesgruppers strävan är för 

samhällets bästa eller för den enskilda gruppens mål att erhåll förmåner. Enklare 

uttryckt ställs frågan om både barnen i verksamheten och lärargruppens behov kan 

tillgodoses?

2.2.5 Positiva effekter av Professionalisering

Colnerud och Granström hänvisar till forskning som visat på att professionalisering av 

yrkesgrupper har fördelar. De menar att fenomenet står i relation till begreppet ansvar, 

att som professionell har man ett uttalat ansvar för sitt yrkesutövande, vilket även 

inkluderar misstag. Arbetsutövandet innebär att utövaren får uttalade förpliktelser

såsom ett ökat ansvar för alla aspekter av arbetet. 

(2002 s. 25). 
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3. Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur förskolechefers uppfattning är kring den kommande 

lärarlegitimationen i förskolan och hur deras uppfattning är kring förskolläraryrket.

3.1 Forskningsfrågor

– Vad är förskolechefers uppfattning om förskolläraryrket?

– Vad är förskolechefers uppfattningar kring lärarlegitimationen?

– Vad är förskolechefers uppfattning om vad lärarlegitimationen kan medföra?
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4. Metod
Avsnittet syftar till att klargöra hur undersökningen gått till, vilken grund forskningen 

vilar på samt visa på tillförlitligheten på vad som framkommit inom ramen för 

undersökningen.

4.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt

Jan Hartman (2004 s. 185) skriver om hur Hermeneutiken syftar till att beskriva en 

grupp individer eller en enskild individs livsvärld. Vidare inom den Hermeneutiska 

undersökningen finns tre viktiga perspektiv. Man försöker se objektets livsvärld, hur 

personen ser sin egen del i sin situation. Genom beskrivning av teori försöker vi skapa 

en förståelse kring livsvärlden. Samt tolkningen av individens förståelse av livsvärlden 

(Hartman 2004 s. 186). I förhållande till min undersökning och val av 

undersökningsgrupp anser jag det relevant att präglas av ett hermeneutiskt perspektiv. 

Jag anser att förhållningssättet skapar väl förutsättningar för att belysa förskolechefens 

livsvärld som chef, ansvarig för en förskola. Teorin i den här undersökningen syftar till 

att påvisa den värld som är förskola, förskoleyrket och dess förutsättningar. Samt 

slutligen den tolkning som görs i undersökningen kring hur förskolechefen ser sin del i 

fenomenet legitimation. 

4.2 Forskningsansats

Inom den fenomenologiska ansatsen ryms tidigare forskning om teoretisk antaganden, 

att kunskap är föränderlig och att människan har ett förhållande till sin omvärld, d. v. s 

en uppfattning (Larsson 1986 s. 12). Jag har valt att dessutom inspireras av ett 

fenomenologiskt perspektiv i min undersökning. Kvale (2009 s. 42) skriver om hur 

fenomenologiska synen syftar till att undersöka hur det enskilda objektet uppfattar ett 
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särskilt fenomen utifrån sin egen livsvärld, sitt perspektiv och sina erfarenheter. Genom 

att ta del av människors uppfattningar kring skilda fenomen skapas en mening som 

intervjuaren kan ta del av och tolka. I den fenomenologiska undersökningen framhålls 

vikten av kvalitativ kunskap, rika beskrivningar av situationer, friheten i samtalet, att 

öppna upp för nya synsätt (Kvale 2009 s. 43). Vidare skriver Kvale om hur den 

fenomenologiska intervjun är lik ett vanligt samtal, med skillnaden att det finns ett syfte 

(2009 s. 43). I empirisk form utgörs fenomenologiska ansatsen av beskrivning och 

analys av vad som sägs i intervjun (Larsson 1986 s. 13). Jag anser det fenomenologiska 

synsättet relevant då jag intervjuar få personer, och att jag i mitt syfte vill undersöka 

just hur förskolechefers uppfattning är kring lärarlegitimationen och hur det kan skilja 

sig åt. 

4.3 Datainsamling

Kvalitativ intervju är ett vanligt redskap i den fenomenologiska forskningen. I den 

kvalitativa intervjun ses båda parterna, intervjuare och respondenten som medskapare 

av samtal (Patel & Davidson 2003 s. 78). Inför den kvalitativa intervjun bör 

intervjuaren vara väl förberedd och kunnig inom ämnet för att på bästa sätt lotsa 

respondenten genom samtalet och skapa följdfrågor som kan ge en beskrivande bild av 

svaret. Jag valde halvstrukturerade kvalitativa djupintervjuer som metod då jag anser 

att jag genom dessa kunde få en så nyanserad bild av respondentens uppfattning om 

fenomenet som möjligt. Inför intervjun skickades ett underlag ut via e-post (se bilaga 

2.) Det material som framkom från intervjun transkriberades i skriftspråk. Jag 

genomförde 4 djupintervjuer på mellan 30-50 minuter för att få en så nyanserad bild 

som möjligt, sammanlag inspelad tid resulterade i 150 minuter vilket blev 44 sidor 

transkription.

Att transkribera en intervju är väldigt tidskrävande och skapar ett gediget material, 

beroende på hur mycket tid som spelats in (Kvale 2009 s. 196). I förhållande till ovana 
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och tidskrävande arbete att transkribera, genomfördes bara fyra intervjuer.

4.4 Urval

Hartman skriver om hur det val av grupp man väljer får betydelse för hur man senare 

kan framställa sitt resultat (2004 s. 245). Jag valde att använda mig av ändamålsenligt

urval, d.v.s. jag valde en grupp individer som jag ansåg var relevant för min 

undersökning. Jag valde att intervjua förskolechefer som jag förmodade genom sitt 

uppdrag har kunskap kring den kommande lärarlegitimationen. Som förskolechef har 

denna insyn i kommunens direktiv från regeringen, samt en bred kunskap om den 

förskola som denna ansvarar för. Först ansåg jag det intressant att tillfråga verksamma 

förskollärare men jag gjorde antagandet att deras kunskaper kring lärarlegitimationen 

är ringa i förhållande till en förskolechefs. Dessutom ansåg jag det relevant att få ett 

annat perspektiv än uteslutande förskollärare, då både outbildade, förskollärare, 

barnskötare och lärare utgör förskoleverksamheten. Vidare ansåg jag det intressant att 

ta del av förskolechefens syn på legitimering i egenskap av verksamhetsansvarig, då 

helheten är i fokus och inte enskilda individer. De fyra som var först med att meddela 

att de ville medverka i undersökningen intervjuades, vilket blev ett naturligt urval av de 

11 som tillfrågats. 

4.5 Procedur

Två kommuner inom stockholmsområdet valdes ut som underlag för kontakt, detta 

avgjordes då intervjuaren tillhör detta område, vilket i sin tur förenklade åtkomligheten. 

I dessa kommuner kontaktades 11 förskolechefer per e-post med ett Missiv (se bilaga 

1). I missivet berättade jag om undersökningen och hur den skulle genomföras. Jag 

meddelade att de skulle återkomma om de var intresserade. Vid intresse bokades tid för 

intervju, ytterligare material skickades till respondenten, underlag för intervjun, 
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regeringens proposition för lärarlegitimationen samt en länk till skolverkets hemsida. 

Det var fyra verksamma förskolechefer som deltog i studien, två av dessa var 

dubbelbetitlade som rektorer, då de även bedriver skolverksamhet. Intervjuerna 

spelades in på diktafon och varade mellan 30-50 minuter. Kvale (2009 s. 194) skriver 

om fördelen med att spela in ett samtal på diktafon. Det skapas en avslappnad atmosfär 

kring samtalet och intervjuaren kan fokusera på det som sägs och skapas. Därefter 

transkriberades intervjuerna för att senare kunna sammanställas i ett resultat.

Intervjuerna transkriberades i skriftspråk då jag enligt min utgångspunkt i 

fenomenologiskt förhållningssätt valt att fokusera på innehållet, objektets uppfattning i 

intervjun och inte det talade språket.

4.6 Bortfall

Elva förfrågningar gjordes, av dessa tackade fem ja till en intervju, fyra tackade nej och 

resterande meddelade inte något svar. I alla fyra avböjande svaren hänvisades till fullt 

schema, två hänvisade till besök av skolinspektionen och en till för dåliga kunskaper 

kring ämnet samt att all personal på dennes förskola hade behörighet för legitimering så 

denna ansåg inte intervjun relevant. I förhållande till forskningsansatsen där 

uppfattningen av dessa fyra förskolechefer är i fokus har bortfallet säkert ingen relevans 

för undersökningens syfte eller resultat. 

4.7 Forskningsetiska överväganden

Ett missiv skickades ut via e-post (se bilaga 1), förfrågningarna baserades på 

vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer angående forskning (Vetenskapsrådet 

2006). Inom dessa ryms fyra huvudkrav på hur individerna som deltar i forskningen ska

skyddas. Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna 

om forskningens syfte, och att deltagandet är frivilligt och att rätten finns att avbryta sin 

medverkan om så önskas. Samtyckekravet innebär att de deltagande måste godkänna 
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sin medverkan i forskningsundersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att allt 

material behandlas under sekretess, deltagarna anonymiseras, det ska ej gå att härleda 

personliga åsikter och uppgifter. Slutligen nämns nyttjandekravet, allt insamlat 

material används inom forskningssyftet och resultatet av undersökningen publiceras på 

DIVA-portalen. Inför undersökningen blev alla förskolechefer informerade om detta. 

4.8 Sammanställning av data

Patel och Davidson skriver om hur den fenomenografiska analysen sker enligt fyra steg 

(2003 s. 33). Det första steget är att man läser transkriptionen noga och skapar sig en 

helhetsbild, andra att man försöker finna likheter och skillnader i uppfattningarna, 

tredje att uppfattningarna ordnas efter kategorier samt det slutliga steget, där man 

försöker se bakom kategorin och se den bakomliggande strukturen. Jan Hartman 

skriver att ett effektivt sätt att bearbeta ett kvalitativt material är s. k ”kodning”, vilket 

innebär att man söker efter utmärkande begrepp som man senare ordnar i en 

kategorisering (2004 s. 287). De intervjuer som transkriberades har jag bearbetat enligt 

den fenomenografiska metoden, med influerande från Hartman gällande utmärkande 

begrepp. Transkriptionerna har jag läst flera gånger om, jag har även lyssnat på 

intervjuerna via diktafonen och hörlurar flertalet gånger. I det material som framkom 

från mina intervjuer var en organisering nödvändig. Eftersom mina forskningsfrågor 

endast är tre stycken valde jag att strukturera likheter och skillnader i förhållande till 

dem, forskningsfrågorna blev således mina kategorier. De begrepp jag fann baserades 

på likheter och skillnader i de uppfattningar som uttrycktes i intervjuerna och 

strukturerades som underrubriker i de olika kategorierna. Resultatet presenteras i en 

berättande form med citat som syftar till att stärka uttrycket. Slutligen tolkade jag de 

uttryck som framkom i slutsatser som visas i diskussionen. 
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4.9 Validitet

Validitet är att kritiskt granska rapporten och själva undersökningen i förhållande till 

syfte, tidigare forskning, resultat och diskussion (Kvale 2009 s. 268). Vidare framhåller 

Kvale att intervjuaren kan förhålla sig omedvetet subjektiv till undersökningen och 

därmed prägla resultatet. När man validerar ifrågasätter man om man verkligen 

undersöker det som syftet framhåller. I min undersökning anser jag att syftet som är 

förskolechefernas uppfattning om fenomenet, framkommer i resultatet. Genom att 

presentationen av resultatet kategoriseras efter forskningsfrågorna anser jag att det 

uppfyllda syftet förtydligas. 

4.10 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten, trovärdigheten är det så kallade sanningsvärdet i de tolkningar man 

gör i den kvalitativa forskningen, Kvale (2009 s. 263) skriver om hur tillförlitligheten i 

en undersökning ofta hänvisas till om en annan forskare med samma verktyg kan uppnå 

samma resultat vid en annan tidpunkt. Ytterligare påverkan för en forsknings 

tillförlitlighet är den inverkan som forskningspersonen har på dels intervjupersonen, 

intervjufrågorna samt den transkription som utförs. I min undersökning valde jag att 

skicka ut ett underlag med frågor kring lärarlegitimationen (se bilaga 2). Detta syftade 

till att vara ett stöd både för mig, som intervjuare, samt för respondenten så att denna 

lättare kunde hålla sig till ämnet. Underlaget tjänade också som syfte till att väcka 

tankar hos respondenten, samt att minimera risken för att respondenten inte hade 

kunskap om ämnet då företeelsen är mycket ny. Nackdelen med att skicka ut ett 

underlag kan vara att jag som intervjuare påverkar de tankar som väcks hos 

respondenten. Jag ansåg dock att fördelarna övervägde. Jag anser genom 

presentationen av citat i resultatet att tillförlitligheten stärks, då de enskildas 
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uppfattning synliggörs. Tillförlitligheten i transkriptionen är också förhållandevis hög 

då intervjun spelades in på diktafon. Vidare i förhållande till min forskningsansats är 

inte syftet med undersökningen att finna den absoluta sanningen utan att belysa 

enskilda individers uppfattning. 

4.11 Generalisering

I en vetenskaplig undersökning är generaliseringen av vikt, den innebär att det resultat 

som man uppnått går att tillämpa på en större grupp som motsvarar 

undersökningsgruppen. Ett krav för att ett resultat ska gå att generalisera är att 

undersökningsgruppen är av en större kvantitet, vilket gör att de resultat man erhållit 

har en hög tillförlitlighet (Kvale 2009 s. 280). I min undersökning medverkar enbart 

fyra förskolechefer, detta gör att tillförlitligheten på resultaten minskar och jag har 

därmed valt att inte göra några generaliseringar. 
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5. Resultat

Jag har valt att redovisa de resultat som framkommit med utgångspunkt i de 

forskningsfrågor som undersökningen vilar på. De begrepp som framkom i resultatet 

synliggörs i underrubriker till respektive forskningsfråga. Under varje avsnitt 

presenterar jag citat som syftar att förstärka de enskildas uppfattning och synliggöra 

tillförlitligheten. Eftersom undersökningsgruppen är liten har jag valt att benämna 

antalet uppfattningar i exakta siffror. Vidare ansåg jag det inte relevant att precisera de 

enskildas utbildning och bakgrund, samt vilken befattning de har då jag upplever att 

detta framgår av deras titel som förskolechef. 

– Förskolechefers uppfattning om förskolläraryrket.

– Förskolechefers uppfattningar kring lärarlegitimationen.

– Förskolechefers uppfattning om vad lärarlegitimationen kan medföra.

5.1 Förskolechefers uppfattning om förskolläraryrket

I undersökningen framkom olika uppfattningar kring synen på förskolläraryrket och 

vilka faktorer som tros definiera och vara värderande av yrket, både dess nuvarande 

status, löneskillnader, samt hur samhället ser på förskolan. 

5.1.1 Status

Två av respondenterna R:1, R:2 uppfattade att förskolläraryrkets nuvarande status är 

låg i förhållande till andra yrken. R:3 ansåg dock att statusen kunde ses som hög då det 

är svårt att rekrytera förskollärare, denna menade att behov och efterfrågan påverkar 

lönesättningen och där det är brist på förskollärare måste arbetsgivaren ge högre lön för 
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att tillsätta tjänsten, vilket kan ge högre status. Likaså uppfattar R:4 att statusen är högre 

jämfört med tidigare, denna menar att statusen successivt fortfarande ökar. 

R:1 Jag tycker att förskolläraryrket har för dålig status.

R:2 Statusen är låg och uppfattningen… om… och de flesta yrkesgrupper utanför vår pratar 

fortfarande om dagis, förskola är inte ett begrepp som sitter utan man har sina barn på dagis… 

väldigt, väldigt svårt för människor att förstå att det ska krävas, tre-fyra års 

universitetsutbildningar för att leka med barn…

R:4 Alltså den är ju högre idag än när jag startade, för då kallade man allt för dagis och det var väl 

lite si och så med kvaliteten också, det kan jag hålla med om, kvaliteten har ju ökat något 

otroligt under de år som jag har jobbat och det är ju helt fantastiskt. Men alltså ja, jo jag tycker 

att den höjs sakta men säkert.

Här framkommer dels uppfattningen att statusen är låg i förhållande till andra yrken. 

Att statusen har ökat i förhållande till tidigare och att det hela tiden pågår en process 

mot ökad status. Samt att det inom vissa avseenden är hög status där brist på 

förskollärare råder och efterfrågan är stor. 

5.1.2 Samhällssyn

Ur respondenternas svar angående synen på förskolläraryrket framkommer flera 

faktorer på vad som definierar förskolan, vad den utgör och hur den uppfattas, bland 

annat nämns samhället, media och politiker.

R:4 När politiker sitter i tv och säger dagis och inte vet vad de talar om, då bidrar ju det till att sänka 

förskolan tycker jag, dessutom tycker jag att nyhetsmedia också är dålig på att tala om 

förskolan, de talar också fortfarande om dagis och det har vi ju inte sagt på tio år.

R:1 Får man omvärlden att förstå att det är ett så viktigt uppdrag… det tror jag inte att man förstår 

och då blir det ju inte lika intressant på arbetsmarknaden, sen tror jag också att det är 

lönemässigt, det har inte skiljt tillräckligt mycket på att vara barnskötare eller förskollärare. 

R:2 Det har ju funnits enorm massa andra samhällsbehov som har styrt, det är ju egentligen inte 
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förrän senaste åren… som man har sagt, via lagstiftningen, att förskolan är till för barnets egen 

skull.

R:4 Personligt tyckande att jag har ju egna barn, jag har ju uppfostrat egna barn så jag kan jobba i 

barnomsorgen.

R:2 En orsak till tror jag bland annat till att vi har så gräslig dålig löneutveckling, handlar ju om den 

här totala kvinnodominansen…

Som framgår av citaten ovan belyses flera uppfattningar som troliga orsaker till hur 

förskolläraryrket uppfattas, bland annat återgavs den historiska tradition som förskolan 

har präglats av, benämningen av dagis istället för förskola, samt att förskolan utifrån ses 

som barnpassning och inte lärandeverksamhet. Likaså framträder uppfattningen av 

respondent 4 just hur värderingen av att vem som helst kan arbeta med barn. En 

uppfattning som belyser hur synen på förskolan som fenomen uppfattas av samhället, är 

där respondent 2 uttrycker vem förskolan egentligen är till för, att det först på senare år 

varit för barnens utveckling och lärande. 

5.1.3 Arbetsvillkor och utbildning

Som trolig orsak till varför studenter och verksamma förskollärare väljer att inte arbeta 

inom förskolan angavs framförallt två uppfattningar, dels utbildningsformen samt 

arbetsvillkoren. Respondent 1 och 2 uppfattar att den akademiska utbildningen idag 

ställer höga krav på de studerande och att det sker att många VFU studenter hoppar av 

utbildningen. R:2 och R:3 menar att när VFU-studenterna kommer ut på praktik och får 

se verkligheten i förskolan ändrar de riktning och studerar mot äldre åldrar. I motsatts 

till detta framhåller respondent 4 även att lärarstudenter som studerar mot äldre åldrar 

ändrar riktning och studerar mot förskollärare. R:1 menar att förskollärarutbildningen 

ibland ses som en alternativ utbildning som väljs i andra hand och därmed inte är 

förstahandsvalet, vilket kan göra att motivationen för utbildningen är lägre. 

R:1 Jag tror också att det sättet som man på 2000-talet lade utbildningen, att alla skulle plugga åt 

samma håll, alltså det blir alltid en liten b-linje på universiteten.
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R:4 Vi har haft lärarstuderande som har som ambition att bli gymnasielärare, högstadielärare och 

även förskollärare och det är även sådana som ändrar sig på vägen och vill bli förskollärare så 

det är lite roligt. 

R:3 När man väl är inne och studerar och tycker att det är kul att studera och blir nyfiken på det här, 

så är det ganska lite till man måste studera för att bli behörig för högre åldrarna och när du får 

behörighet för de högre åldrarna har du helt andra anställningsvillkor… 

Av citaten ovan framkommer både perspektivet på hur utbildningen har förändrats, att 

kraven har ökat och att det allmänna utbildningsområdet skapar en ökad möjlighet att 

välja en annan inriktning. Men även hur förskolechefernas uppfattning kring att 

arbetsvillkoren och arbetsförhållanden i skolan är bättre och att eleverna upptäcker det 

under studietidens gång. 

R:3 Alltså anställningsvillkor, anställningsförhållandena… tror jag knycker mycket av våra 

förskollärare, alltså man går in och vill bli förskollärare och sen så under utbildningen ändrar 

man om sig… och så riktar man in sig på lärare mot de yngre åldrarna och där är det ju snart ett 

överskott istället.

R:2 Egentligen framförallt de vardagliga villkoren, att du som lärare inom skolans ram, arbetar med 

barn kanske 20 timmar, på en heltidstjänst, resten har du förarbete, efterarbete, planeringstid, 

konferenstid… till förskollärarnas villkor där du förmodar arbetar någonstans runt 37 timmar, 

men---kraven på… dokumentation, kring enskilda barns utveckling, kring barn med särskilda 

behov, de är nästan lika stora på förskolan.

R:2 och R:3 uppfattade att arbetsvillkoren i skolan är bättre än i förskolan vilket de ser 

lockar till sig både blivande förskollärare och de som varit verksamma i förskolan och 

gått till skolan istället. Inom ramen för arbetsvillkor återges framförallt den tid som 

läraren har utanför barngruppen, som i förhållande till förskolläraren är mycket högre. 

Hur läraren i skolan har större förutsättningar att orka och hinna med sitt uppdrag. I 

arbetsförhållandena ser också respondent 3 och 4 att ferietjänsterna i skolan lockar, där 

man har längre ledighet under sommaren och ledigt vid skolans respektive lov. 
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5.2 Förskolechefens uppfattningar kring lärarlegitimationen.

Respondent 2, 3 och 4 ansåg att en legitimering är positiv och att det behövs en form av 

legitimering av förskollärarna. Alla uppfattade att förskolläraryrket behöver stärkas, 

och synliggöras. Men också att det rent praktiskt framkommer frågetecken kring

genomförandet, behörigheten och hur bedömningar av lämplighet ska gå till.

Respondent 1 ansåg att det är bra att förskolläraryrket stärks och att uppdraget 

tydliggörs, men anser att det kanske inte krävs en legitimering. 

R:2 Jag tycker hela legitimeringsdiskussionen är väldigt intressant, och i någon mening säger jag 

spontant; Wow, vad härligt! Att vi äntligen kan få någon sorts stämpel på... att vi är 

kvalificerade lärare.

R:1 Jag tycker det är bra, att man talar om att det ska finnas utbildade förskollärare i förskolan… det 

tycker jag tyder på att man ser förskolan som en skolform, alltså att det väger upp beslutet i nya 

skollagen och att jag tror faktiskt att man har en annan kunskap kring barnet än vad barnskötare 

har. 

R:1 Jag tycker i grund och botten att det är bra, sen om det behövs göras en legitimation, kanske jag 

tycker är lite överkurs.

I citatet från R:2 framgår att en auktorisation av yrket ses som en uppskattning av 

läraryrket, att det utförda arbetet med barn värderas och erkänns. I citatet från 

respondent 1 visas på hur värderingen av kunskap har betydelse och att en legitimering 

i sig kräver utbildning. Denna gör även åtskillnad på den kompetens som förskolläraren 

respektive barnskötaren har. Det framkommer också att legitimeringen hör samman 

med de beslut som fattas angående skollagen och läroplanen. Det framkommer också 

av samma respondent att själva legitimeringen kanske i sig inte är nödvändig. 

5.2.1 Nya skollagen och reviderade läroplanen

Alla ansåg att legitimeringen, nya skollagen och reviderade läroplanen tillsammans kan 

stärka förskollärarens roll. Alla tycker att den reviderade läroplanen tydliggör 
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förskollärarens roll i verksamheten och synliggör det uppdrag förskolläraren har i

förhållande till barnskötaren. 

R:1 Men det jag tycker är bra med den reviderade är att förskollärarens ansvar blir väldigt, väldigt

tydligt… de ansvarar för att vissa saker blir gjorda.

Dessutom tror R:1 att det är lättare att motivera beslut som chef när 

ansvarsfördelningen är tydliggjord.

5.2.2 Behörighet

R:1, R:2 och R:3 av de intervjuade förskolecheferna har Montessoripedagogik som 

pedagogisk inriktning och uttryckte en osäkerhet kring hur en legitimation kan påverka 

deras verksamhet. Här framkom både egna tolkningar från propositionen samt 

osäkerhet hur behörigheten kommer slå ut. 

R:2 I propositionen för lärarlegitimationen, men också i andra underlag när det gäller 

skollagstiftning där förskolläraren får ett mycket bredare ansvar, så kan inte vi säga var vi 

hamnar som Montessoriskola.

R:3 För min tanke är vad händer med Montessorilärarna? Hur ska de ställas i förhållande till det här 

med legitimationen?

Utöver detta uttryckte Respondent 1, 2 och 3 att en svårighet är just kring bedömningen 

av behörighet, framförallt av de som redan är verksamma i förskolan. Hur utbildning 

och kunskap ska tillgodogöras, hur ställningstagandet ska vara gentemot de som inte 

har rätt kunskaper och inte kan erhålla sin legitimation. Samt hur det blir för de som har 

förskollärartjänster men som inte är utbildade. Respondent 1, 2 och 3 uttalade 

avsaknaden av tydliga riktlinjer kring vad som räknas som behörig utbildning och hur 

det praktiskt ska genomföras. Alla påvisade att många som arbetat i flera år och saknar 

rätt behörighet har svårt att vidareutbilda sig, att de privata förhållanden som högre 

ålder och ekonomin styr och gör att det saknas intresse för studier. 
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R:1 Vad gör man med de här som har kommunal, som har gått såhär lite snabbutbildningar i, man 

har validerat upp, alltså man har gått 50 poängs kurser och sådant där, vad kan man göra med 

dem? Å det känns som att, ja vi vet inte riktigt hur vi ska, hur man validerar kunskap och lång 

erfarenhet i förhållande till och hur mycket man måste plugga in.

R:2 Det är väldigt olika och det handlar ju väldigt mycket om, inte ambition, ambition finns, men 

det handlar väldigt mycket om privata situationer, ekonomi… du kan alltså inte läsa/är du 

förskollärare så kan du läsa, utveckla dig i form av kurser… men som barnskötare så måste du 

läsa på heltid och sätta dig på tre och ett halvt, fyra år på skolbänken när du är vuxen och kanske 

har småbarn, studielån, och, det är inte aktuellt, det är inte realistiskt för många…

Vidare framhåller alla respondenter att utbildning är viktigt och att det blir en 

bekräftelse på att man har kunskaper om yrket. Men Respondent 1, 2 och 3 påvisar 

också att de personliga egenskaperna är minst lika viktiga, vilken benägenhet, vilket 

förhållningssätt och personligt sätt man har gentemot barn är också avgörande i 

bedömningen av lämplighet. 

R:1 Du behöver naturligtvis utbildning för att ha kunskapen, om att se barn, att förstå barn, var de är 

här och nu, och kunna utveckla dem vidare så, men, men det handlar ju väldigt mycket om vem 

du är.

R:2 Kanske som en av de absolut viktigaste egenskaperna… för mig, det är förhållningssättet,

förhållningssätt är oerhört svårt att mäta. Hur mäter du ett respektfullt förhållningssätt? Hur 

mäter du att alla barn… blir bemötta på lika villkor? Hur mäter du att föräldrar känner sig väl 

mottagna? 

Respondent 2 påvisar också svårigheten och avsaknaden av att personliga egenskaper 

värderas som en giltig kunskap. I bägge citaten ovan visar respondenterna hur synen på 

en pedagogs egenskaper ses, i förhållande till kunskap och utbildning värderas 

förhållningssättet nästan lika högt. 

5.2.3 Provåret

Alla uppfattar att provåret är en positiv del i legitimeringen, att den nyutexaminerade 
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förskolläraren får en erfaren handledare som finns som stöd och bollplank under det 

första året man är verksam. Alla ser bedömningen i slutet av året som en naturlig del i 

den uppgift som man har som förskolechef. Respondent 2 och 3 lyfter dock 

problematiken med att själva bedömningen ska utgöras av lämplighet för yrket, då de 

menar att detta borde göras i ett tidigare skede. Respondent 2 och 3 ställer sig också 

frågande till hur det blir om den nyutexaminerade inte anses lämplig, samt vilka 

kriterier som utgör bedömningen och vem som gör bedömningen så att den är likvärdig. 

R:3 Det tycker jag är bra, men man kan också tycka att komma igenom en utbildning, utan att ha 

ställts för det utmanandet … om man är lämplig? Det borde man väl ha ställts inför tidigare? 

Man ska kasta bort/ inte kasta bort, men man lägger ner tre och ett halvt år av ens liv, satsar 

pengar på en utbildning, så lämpligheten den borde man kanske funderat på tidigare då, men det 

är inget konstigt, så är det ju nu idag med provanställningar egentligen, så det är ingen skillnad.

R:2 Du måste bygga en väldigt tydlig… tydliga kriterier och en organisation där det blir en rättvis 

bedömning, det är inte helt enkelt! Det får heller inte/ ska inte kunna finnas skillnader beroende 

på var du har ditt provår.

Det framkommer av både R:1 och R:2s uppfattning att det finns svårigheter med en 

bedömning, att risken för godtycklighet finns, en avsaknad av riktlinjer att förhålla sig 

till och hur det kan medföra att studenter efter färdig utbildning inte godkänns. 

5.3 Förskolechefers uppfattning om vad en legitimering kan 

medföra.

I intervjuerna framgick det att alla respondenter tror att en legitimering kan medföra en 

höjning av yrkets status. Att det med en legitimering blir uttalat att det krävs rätt 

behörighet att få arbeta med barn i förskolan. R:1 och 3 tror att själva legitimeringen 

kan locka till sig nya studenter till lärarutbildningen, R:3 tror också att utbildade 

förskollärare som inte är verksamma kan söka sig tillbaka till yrket. 
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R:3 Men jag tror också det här med legitimationen är att man försöker locka tillbaka gamla så att 

säga, gamla förskollärare som har bytt karriär… utbildat sig för längesen… börjat jobbat med 

något annat och kanske längtat tillbaka, då skulle det här kunna, om man går tillbaka och börjar 

jobba inom förskolan och ändå, och sen kan bevisa att nu har man jobbat ett visst antal år och 

kan få sin legitimation och då kanske man kan höja sin status.

R: 1 Jag tror att det kan bli ett oerhört lyft, statusmässigt och det kan säkert locka… väldigt många 

fler människor till förskollärarutbildningen…

Vidare framkommer uppfattningen av R:2 och R:3 att en legitimering visar på att en 

person är behörig och kvalificerad för yrket, vilket kan göra att kvaliteten på 

verksamheten höjs. 

R:2 Ja, förhoppningsvis, så kommer en legitimationen i sig skapa en legitimitet, och en ska vi 

säga… en garanti för att de som arbetar med våra barn… har en väldigt hög kompetens… men 

det kommer ta väldigt lång tid… Det kommer också hänga samman med löneutvecklingen och 

hela det här med statusen för till en början med, så finns det ju inte… i den utsträckning vi vill ha

förskollärare.

R:3 När jag ska anställa någon och står och väljer mellan/ säg om fem år som har legitimation och en 

som inte har legitimation, jag tror att vi kommer att välja den med en legitimation för det känns 

som en kvalitetssäkring, mot kunden.

R:3 tror att det kan bli svårare att rekrytera förskollärare, då denna som chef bara 

kommer vara intresserad av att anställa förskollärare med legitimation och att dessa i 

början kommer att vara färre. Uppfattningen om att en ökad brist på förskollärare 

framkommer. Av citatet från R:2 lyfts även att både kompetensen bland de verksamma 

ökar, att löneutvecklingen kan stärkas. 
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6. Diskussion

I detta avsnitt analyseras resultatet med utgångspunkten i syfte och forskningsfrågor i 

förhållande till den inledande bakgrunden om tidigare forskningen. Vidare granskas

metodavsnittet och avslutas med tankar om fortsatt forskning. Det syfte som 

forskningsundersökningen grundade sig på, förskolechefers uppfattning kring 

förskolläraryrket samt uppfattningen kring lärarlegitimationen i förskolan anser jag att 

jag fick svar på i resultatet. Det fanns tydliga uppfattningar om bägge fenomenen som 

respondenterna kunde ge rika beskrivningar av. Vidare presenteras i slutet av 

diskussionen de slutsatser som jag ser framkom ur tolkningen av förskolechefernas 

uppfattning. 

I resultatdelen framgick funderingar från tre respondenter kring hur förskolor med 

alternativ pedagogisk inriktning som Montessoripedagogik hamnar i 

legitimeringsprocessen. Jag har valt att redovisa det som ett resultat men jag kommer 

inte i närmre utsträckning diskutera det vidare då det är en alltför stor del. Att beskriva 

och diskutera hur en legitimering verkar på friskolor och på de som har en annan 

pedagogisk inriktning kan vara ett syfte i sig som behöver en mer noggrann och rättvis

granskning än vad min undersökning syftar till. 

6.1 Uppfattning av förskolläraryrket 

6.1.1 Samhället definierar förskolan?

I min undersökning framgick att synen på förskolläraryrket stämmer väl överens med 

flera av de kriterier som Ulfsdotter Erikson (2006 s. 95) anger är faktorer på ett 

lågstatusyrke. Kvinnodominansen som tradition angavs som orsak till dålig 

löneutveckling och att synen på arbetet med barn värderas förhållandevis lågt. 
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Vad som anger ett yrkes status är bland annat beroende av hur synen i samhället ser på 

yrket, vilket behov det finns av yrket och hur det utförs (Ulfsdotter, Eriksson 2006 s. 

95). Om förskolans främsta syfte är att möjliggöra för föräldrars förvärvsarbete, där 

barnens behov av omsorg och tillsyn ses som den viktigaste aspekten för förskolan är 

det svårt att implementera och motivera den kunskapsbas som förskollärare behöver. 

Som en respondent beskriver i undersökningen ser fortfarande många i samhället på 

verksamma i förskolan som lektanter och där kriterier för en god kvalitet är ett nöjt 

barn. På samma sätt som yrkets status avgörs av samhället, är också innehållet i 

förskolan i ett beroende av vad som efterfrågas av föräldrarna. Om det inte finns 

efterfrågan på att barnen ska lära sig saker är det svårt att motivera att det behövs 

utbildade förskollärare i förskolan. Ur uttalandet från en respondent om att förskolan 

först på senare år funnits till för barnens skull kan jag utläsa den korta historia som 

verksamheten på ett lärande vis gynnat barnen. 

I enlighet med både Holmlund & Rönnerman (1995 s. 28) och Colnerud & Granström 

har människors vardagliga föreställningar om förskolan som barnomsorg varit den 

styrande enhet som angett förskolans betydelse och definition (2002 s. 33). Förskolan 

är idag präglad av en relativt kort historia som påbörjades i början av seklet, men 

definitionen lärande verksamhet har en ännu kortare etablering (Lpfö´98). Av 

intervjuerna framkom benämningen av dagis som ännu starkt frekvent, och hur 

begreppet i sig härleder till en verksamhet som inte är representativ för dagens förskola, 

utan som nästan nedvärderar verksamheten. Förskola är ett etablerat begrepp men 

fenomenet dagis används fortfarande i stor utsträckning i folkmun och förskolans syfte 

är i samhället fortfarande tvetydigt. Är det barnpassning, lärandeverksamhet eller en 

kombination? Flera respondenter nämner svårigheten i att få omgivningen att förstå 

förskolans uppdrag och betydelse. 

6.1.2 Vikten av utbildning

Ytterligare en faktor på ett yrke med låg status är när det finns outbildad personal i 
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verksamheten, som utför samma arbetsuppgifter som en utbildad (Ulfsdotter, Eriksson 

2006 s. 79). Flera av förskolecheferna nämner att det finns outbildad personal, samt de 

som inte har behörighet för en legitimation i de respektive verksamheterna. De återger 

en längre tradition av att både kraven på kompetens och utbildning inte formellt 

behövts och att vem som helst med god känsla för barn haft möjlighet att arbeta i 

förskolan. Detta bekräftar den allmänna uppfattning som Ulfsdotter, Eriksson redogör 

för, ”att vem som helst kan arbeta med barn” (2006 s. 120). Ur detta utmynnar två 

perspektiv på förskolläraryrket. Dels att ett av kriterierna på Colnerud & Granströms 

(2002 s. 16) definitionen av ett professionellt yrke med en gemensam kunskapsteoretisk 

bakgrund, systematisk teori saknas. Det framkommer stor spridning av kompetens, 

utbildning och behörighet i informanternas svar vilket gör att ett yrkesspråk inte kan 

utvecklas. Det andra perspektivet framhålls där alla respondenter uppfattar att 

utbildning är viktigt och att det behövs en teoretisk kunskapsbas om barns utveckling, 

och lärande.

Vidare nämns av flera respondenter den reform som lärarutbildningen gått igenom 

(Rickardsson 2010 s. 170). Hur utbildningens krav ökat, bland annat genom det 

allmänna utbildningsområdet och upplägget av VFU, verksamhetsförlagd utbildning. 

Det framkommer både positiva och negativa uppfattningar om utbildningsformen. Dels 

ses utbildningens ökade krav som ett tecken på att yrket förstärks, att det blir en 

teoretisk gemensam grund som kan skapa ett yrkesspråk, vilket kan höja yrkets status 

som profession (Colnerud och Granström 2002 s. 41). I relation till hur vikten av 

utbildning lyfts fram av respondenterna, framhåller flera också avsaknaden av hur 

värdering sker i förhållande till omsorg och förhållningssätt. Som Gannerud (1999 s. 

31) påvisar är det faktorer som i hög grad utformat läraryrket och som är en av de 

viktigaste bitarna i förskoleverksamhet. I sammanhanget kan det vara relevant att 

fundera över hur utbildningen som idag är mer forskningsinriktad, vetenskapsbelagd 

och didaktisk (Colnerud och Granström 2002 s. 22) synliggör den omsorg och 

stimulans som barn behöver i sin sociala och emotionella utveckling. Att utbilda sig till 

förskollärare innebär att du blir behörig som verksam, men i respondenternas 
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uppfattning kan jag utläsa en undran om hur lämpligheten att arbeta med individer ska 

bedömas. I tre av respondenternas uppfattning kan jag utläsa en oro för att många 

verksamma i förskolan, som arbetat många år utan formell utbildning men med stor 

fallenhet för yrket ska sållas ut på grund av bristande utbildning. Bland annat nämns 

förhållningssätt, personliga egenskaper, som är som gjorda för arbete med barn. En stor 

önskan bland respondenterna skulle vara att fortbildningen bland de verksamma kunde 

väga upp den brist på utbildning som de har, men ser inte att det är praktiskt 

genomförbart för många. 

6.2 Förskolechefers uppfattning om lärarlegitimationen i 

förskolan

6.2.1 Erkännande 

I min undersökning framgick uppfattningen att förskolecheferna är positiva till att det 

sker en legitimering för lärare och förskollärare. Colnerud och Granström skriver om 

när ett yrke erhåller en legitimering från staten kan man säga att de vunnit samhällets 

förtroende för att utöva yrket (2002 s. 24). Inom uppfattningen från respondenterna 

framkom tolkningen av att legitimationen ses som ett erkännande för att arbetet med 

barn värderas som ett giltigt och viktigt uppdrag. I förhållande till regeringens syfte att 

höja statusen och stärka yrkesrollen med en lärarlegitimering (prop. 2010/11:20) var 

respondenterna eniga om att en legitimation kan bidra. 

Likaså i förhållande till den kritik som har lyfts i remissvaren mot en legitimering av 

lärare och förskollärare, att det administrativa arbetet med genomförandet av 

legitimeringen överskuggar fördelarna, framkom också i förskolechefernas uppfattning

(prop. 2010/11:20). Från respondenterna kunde jag avläsa många frågeställningar. Hur 

en bedömning i praktiken ser ut? Hur utbildningarna ska tillgodoräknas? Hur en 

alternativ pedagogisk inriktning bedöms? Vad händer med de som inte vill 

vidareutbilda sig och inte kan få en tillsvidaretjänst. Flera av frågorna får lämnas 

obesvarade då vi ej ännu sett ett resultat av införandet av en legitimation. 
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6.2.2 Bedömning 

I propositionen (prop. 2010/11:20) framgår även provåret där så kallad lämplighet kan 

avgöras. Uppfattningen av provåret som fenomen väcker också många funderingar. 

Framförallt framhävs frågeställningen till huruvida en lämplighet för yrket ska avgöras 

så sent som efter nästan fyra års studier. Likaså uppfattar de att bedömningen av 

provåret är tvetydigt, vad ska bedömas? Att göra själva bedömningen anser de inte vara 

en svårighet då de gör liknelsen med utvecklingssamtal, medarbetarsamtal som ligger 

inom ramen för vad som ingår i arbetsuppgifter som förskolechef. Likaså framhäver de 

själva provåret som en positiv aspekt, att få gå tillsammans med en erfaren 

pedagog/mentor och lära sig yrket innan denna blir legitimerad. Det som uppfattas som 

en svårighet är att på vilka premisser avgöra en persons lämplighet så att det inte blir 

godtyckligt, att det blir en likvärdig bedömning. De anger flera faktorer som möjligt 

styrande i bedömningen, dels bristen på förskollärare. Här uppfattar en respondent att 

om tillgången på förskollärare är låg kan omdömet av provåret förskönas, där behovet 

av en legitimerad förskollärare överväger den enskildes lämplighet. 

6.2.3 Förtydligande och uttalat ansvar

Flera av förskolecheferna uttrycker i sina svar kring den nya skollagen och den 

reviderade läroplanen att det är stärkande för förskolläraryrket. Jag utläser genom 

svaren att det länge efterfrågats en uttalad formulering kring ansvars och 

arbetsfördelningen i förskolan. I reviderade läroplanen ´98 (Lpfö´98 rev 2010) 

förtydligas förskollärarens ansvar där det formuleras att de har ansvar för den 

pedagogiska verksamheten. Den svårighet som en ansvarig förskolechef har haft i 

förhållande till både lönesättning, ansvarsfördelning och tjänstfördelning framkom då 

förskolan utgjorts av så skild kompetens. Uttryck för att deras beslut får en annan grund 

för motivering framkom, och hur arbetsfördelningen blir tydliggjord. I samband med 

att förskollärarens uppdrag blir tydliggjort framträder också ett ökat behov av att 

personer har utbildning för sitt verksamhetsområde, vilket både kan höja statusen och 

göra yrket mer attraktivt. I ledet av en förstärkt formulerad yrkesroll finns både 
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strategin stängning mot andra yrkesgrupper och yrkesmonopol, vilket gör att enbart 

förskollärare får rätt att utöva yrket och ansvara för den pedagogiska verksamheten. 

Colnerud & Granström skriver om hur både yrkesmonopol och stängning gentemot 

andra yrkesgrupper än förskollärare anses vara stärkande för en profession (2002 s. 23). 

6.2.4 Profession

Som ett av de kriterier på ett professionellt yrke som Colnerud och Granström (2002 s. 

16) anger, kan man se att kravet på auktorisation för utövaren inte har existerat. Likaså 

har både autonomi etiska riktlinjer och systematisk teori varit avsaknad. Försök till att 

införa en systematisk teori har gjorts bland annat genom de reformer som utbildningen 

genomgått (Colnerud & Granström 2002 s. 17) och det nämner flera av respondenterna. 

Men i kombination med avsaknaden av auktoritet har ändå outbildade anställts i

verksamheten, och ett eventuellt steg mot profession har uteblivit. I resultatdelen 

framgår av respondenternas svar, en avsaknad av kriterier i förhållande till exempelvis 

bedömning, vilket kan härledas till att det inte finns tydliga etiska riktlinjer att förhålla 

sig till. Vilket Colnerud och Granström (2002 s. 16) anger som utmärkande för en 

professionell yrkesutövare. Genom införandet av en auktorisation bekräftas att yrket 

befinner sig i en process, men fortfarande kan inte yrket sägas vara en profession i 

relation till avsaknaden av etik, autonomi och systematisk teori. Med detta som 

bakgrund bekräftas även uppfattningen om att förskolläraren haft svårighet med att få 

mandat på sitt yrke och den konkurrenskraft som följer med detta (Berntsson 2006 s. 

21).

6.2.5 Slutsatser

Min tolkning av förskolechefens uppfattning som samlad bild av införandet av 

legitimation för förskollärare framträder i tre övergripande perspektiv.

Stärkande för förskolläraryrket i förhållande till andra yrkesgrupper.

Tidigare har det nämnts att respondenterna är eniga i att legitimationen är stärkande för 

yrket. I detta framkommer då tolkningen i förhållande till andra yrken och utomstående
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personer som föräldrar och de som fortfarande betraktar förskolan som dagis. Att 

genom en legitimation betraktas som en person med auktoritet, utbildning och kunskap 

inom det område man verkar är stärkande och kan medföra att läranderollen som 

yrkesutövare framhävs. Att den med legitimation anses kompetent och värdefull både 

av föräldrar och av förskolechefen som ska säkra kvaliteten i verksamheten. Av 

respondenternas svar framkommer bilden av att både förskolan och yrket stärks och att 

förskolan nu ses som en skolform där lärandet börjar från ett års ålder.

Förskolläraryrket ses ha lägre status i förhållande till hela läraryrket.

Den andra uppfattningen som framträder är hur förskolläraryrket placeras lågt

hierarkiskt i förhållande till läraryrket som helhet. I förhållande till min undersökning 

där förskollärarna är i fokus, nämner tre förskolechefer hur arbetsförhållandena i skolan 

är bättre än inom förskolan. I själva processen av införandet av en legitimation ingår 

förskollärarna som yrkesgrupp, likställt med lärarna i skolan. Både skola och förskola 

innefattar läroplaner med skillnaden att förskolan har strävansmål och skolan har 

individmål. Kraven på förskollärares ansvar och uppgifter har ökat men 

förutsättningarna för att hantera dem är långt ifrån lärarnas villkor i skolan. Å ena sidan 

ska förskolan verka under skollagen, men den ska inte bedriva skola. Förskolläraren 

betecknas lärare med en legitimation, lika lång utbildning som en verksam i skolan mot 

yngre åldrar, men de har inte samma arbetsvillkor, mindre tid för observation, 

uppföljning, planering och samtal. En legitimation uppfattas verka positivt i 

förhållanden till yrket som helhet och gentemot andra yrkesgrupper. Frågan är huruvida 

en legitimation kan göra förskolläraryrket mer attraktivt i förhållande till hela 

läraryrket? 

Behov och efterfrågan definierar förskolan.

Förskolan har historiskt sett genomgått förändringar från i första hand 

omhändertagande till alltmer lärande verksamhet. I förhållande till skolan utgörs 

förskolan fortfarande av en tvetydig innebörd. Förskolan till skillnad mot skolväsendet 

är inte ett obligatorium och än idag väljs den framförallt för att föräldrar måste arbeta. 
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Förskolan befinner sig liksom läraryrket också i en process där samhället mer och mer 

blir införstådd i dess uppdrag och verksamhet. Formen lärande verksamhet är inte fullt 

etablerad, dagis används fortfarande som ett markerande begrepp som anger en 

verksamhetsform som inte stämmer med dagens förskola. Det står klart att förändringar 

sker över tid. Det resultat som framkommit ur denna undersökning visar på att många 

frågetecken finns kvar, att yrket befinner sig i en process mot professionalisering. Men 

de faktiska effekterna av en legitimering kan vi ännu bara gissa oss till, framtiden får 

utvisa vad det medför. 

6.3 Metoddiskussion och fortsatt forskning.

Att använda sig av ett hermeneutiskt perspektiv och påverkas av en fenomenologisk 

syn visade sig för min undersökning vara lämplig. Under hela processen var 

förskolechefernas uppfattning i centrum. Upplägget av den kvalitativa intervjun 

fungerade väl för min undersökning, den möjliggjorde att det fanns stor frihet i 

samtalen, att uppföljningsfrågor kunde skilja sig åt beroende på vad respondenten fann 

vara viktigt. Inför den kvalitativa intervjun anser jag att både syfte och förberedelse var 

väl planerat. Dock framträdde en viss svårighet i att en intervju där man samspelar med 

en annan människa, där viss prägling kan ske, att ledande följdfrågor ställs och att 

intervjuaren för vidare frågeställningar som denna finner intressanta. Vidare kan jag se 

att en begränsning utmynnar i att undersökningsgruppen var så liten, problemen som 

uppstår kan vara att ytterligare uppfattningar går förlorade, att en generalisering inte är 

möjlig samt att tillförlitligheten blir låg. Dock i förhållande till syfte och metodval 

ansåg jag det relevant och intressant att genomföra undersökningen baserad på själva 

uppfattningen av fenomenet legitimation, som jag anser att jag fick besvarad. Vad som 

kunde gjorts annorlunda vore att utvidga undersökningsgruppen. 

Flera tankar kring ämnet har vuxit fram och ytterligare studier kring ämnet skulle kunna

vara hur förskolläraryrket upplevs inom läraryrket som helhet och varför 

arbetsvillkoren skiljer sig åt. Samt att genomföra en undersökning hur den faktiska 

utfallet av en legitimering blev.
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Sammanfattning

I den skolpolitiska debatten har en diskussion kring en legitimering inom läraryrket 

förts över flera år. Läraryrket har lyfts fram som ett yrke i en 

professionaliseringsprocess, en strävan mot att erhålla högre status, bättre förmåner och 

yrkesmonopol. Som en del i en professionaliseringsprocess finns utfärdandet av en 

yrkeslegitimation. Februari 2011 fattades beslutet av regeringen att införa en 

legitimation för förskollärare och lärare som träder i kraft 1 juli 2012. Legitimeringen 

innebär att endast behöriga lärare med legitimation får tillsvidareanställning och rätt att 

utöva yrket s. k yrkesmonopol. Förskolan med mångfacitet av outbildade och utbildade 

anställda står nu inför en av de största reformer som skett historiskt. 

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning av hur tankar kring förskolläraryrket 

och en legitimering är. Undersökningsgruppen är fyra förskolechefer som i en 

kvalitativ intervju får ge uttryck för de uppfattningar som finns inom ämnet. Inom 

undersökningen ryms uppfattningar kring förskolläraryrket, dess status, och hur det 

värderas. Likaså framträder rika beskrivningar kring fenomenet legitimering, 

behörigheten, utbildning, provåret samt interaktionen med nya skollagen och 

reviderade läroplanen. 

Ur resultatet tolkas framförallt tre övergripande perspektiv på hur uppfattningen är. 

Förskolecheferna uppfattar att en legitimering är stärkande för yrket gentemot andra 

yrkesgrupper, att det kan höja dess status och att det blir en säkring kring att det finns 

utbildad personal. Den andra uppfattningen är att förskolläraryrket i förhållande till 

läraryrket som helhet värderas lägre, som troliga orsaker anges arbetsvillkor som 

ferietjänster och mer tid utanför barngrupperna. Det sista perspektivet är att samhället 

definierar förskolan, hur behov och efterfrågan påverkar i hög grad vilken 

utbildningsnivå som varit rådande, att omvärlden har svårighet att se förskolan som 

lärande verksamhet samt hur begreppet dagis på ett nedvärderande vis fortfarande 

präglar verksamheten. 
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Bilaga I.

Bästa Förskolechef

Jag heter Emma Fröling och är student vid Södertörns Högskola, jag läser sista 
terminen på interkulturella lärarutbildningen mot yngre åldrar. Jag skriver just nu ett 
examensarbete kring beslutet om införandet av lärarlegitimation i förskolan. Jag vänder 
mig till dig i förhoppning om att jag kan träffa dig för en intervju. 

Intervjuns syfte är att undersöka hur förskolechefer tänker inför införandet av 
lärarlegitimationen samt för hur denna ser på förskolläraryrket och förskollärarens roll i 
verksamheten.  

Intervjun tar ca en halvtimme och spelas in på diktafon. Intervjun kan närsomhelst 
avbrytas om så önskas. Ett underlag för intervjun skickas ut om samtycke erhålles från 
dig. 

Materialet av intervjun behandlas konfidentiellt. Av resultat och rapport framgår det ej 
vilka enskilda individer som medverkat samt vilken kommun eller förskola denna 
tillhör.

Allt material som framkommer av intervjun skall ingå inom ramen för forskning i ett 
examensarbete på Södertörns Högskola. Allt inspelat material kommer efter analys att 
förstöras. 

Vid avslutat examensarbete kommer detta att publiceras på DIVA-portalen.

Om ytterligare frågor finns kring intervjun eller examensarbetet i helhet är du 
välkommen att kontakta mig!

Om du finner det intressant och givande att få delta i ett forskningsprojekt kring en 
högst aktuell fråga är du välkommen att meddela mig ditt beslut senast */*-2011

Tack!

Emma Fröling
Södertörns Högskola
Interkulturell Lärarutbildning. 
Examensarbete 15p
Tel: ***  Mail: ***
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Bilaga 2.

Underlag för intervju. 

1. Vad har du för kunskaper om beslutet att införa lärarlegitimationen?
- Var har du erhållit informationen?
- Hur tolkar du begreppet behörig förskollärare?

2. Vad är ditt enskilda ställningstagande till legitimering av förskollärare?

3. Vad tror du att lärarlegitimationen kan medföra för förskollärarens yrkesroll?
- Vad tror du att den mer tydliga uppdelningen av ansvar mellan förskollärare och 

barnskötare kan innebära?

4. Hur tänker du kring 
– förskollärarens status?
– yrkesprofessionalism?
– verksamhetens kvalitet?

5. Hur många pedagoger i er verksamhet har behörighet och rätt att söka sin 
legitimation?

- Finns det anställda inom enheten som har tillsvidareanställning utan att vara 
behörig?

- Om ja, hur tänker du kring detta? 
- Finns det pedagoger som vill vidareutbilda sig?
- Hur upplever du att det är att rekrytera behöriga förskollärare?
- Hur kommer behörighetskraven för förskollärare påverka er verksamhet?
- Kommer det ske omplaceringar?

6. Vad anser du om att nyutexaminerade förskollärare ska handledas ett år innan de får 
sin legitimation? 

- Hur ser du att detta kan fungera i praktiken?
- Vad anser du om den möjlighet till en högre grad av legitimering som kan 

uppnås i form av särskilt kvalificerad förskollärare?


