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SAMMANFATTNING 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur verksamma förskollärare upplever 

sin yrkeroll då det är ett mångfacetterat yrke och därför blir det svårt att placera in det i 

en fast mall. Yrket har funnits i Sverige i mer än hundra år och har då genomgått stora 

förändringar, för vi har gått från ett bondesamhälle till dagens service-och 

kunskapssamhälle. Förskollärarnas arbetsuppgifter har ändrats från att enbart fostra och 

ge omsorg till barnen, till att idag vara den medskapande aktören som tar tillvara på 

barnens kunskaper och utvecklar verksamheten efter det. Förskollärare har ett 

övergripande pedagogiskt ansvar för barns utveckling och lärande idag.  

Undersökningen riktade sig till verksamma förskollärare och genomfördes med hjälp av 

en enkät som var både kvantitativ och kvalitativ. De slutsatser som kan dras från 

undersökningen är att förskollärarna anser att fostran- och omsorgsbiten är en del av 

verksamheten även idag men att de utgår mer från barnens kunskaper och lärande. De 

kommenterade även att de har fått fler administrativa arbetsuppgifter idag och att mycket 

tid läggs på dokumentation, detta anser förskollärarna tar mycket tid från barnen.  

Förskollärarna tycker att läroplanen har bidragit till att deras arbete har blivit mer 

intressant då det finns tydliga nerskrivna mål att arbeta efter.  

Förskollärarens yrke består av tre olika roller och dessa är; vårdarrollen, servicerollen 

och lärarrollen, vilka vi tydligt kunde identifiera i våra respondenters svar. 

Ämnesord: Förskollärare, Lärarroll, Förskolan, Professionalitet, Yrkesroll, Lpfö 98, 

Lpfö 98 Reviderad 2010, Uppdrag, Utveckling 

  



 

FÖRORD 

Vi vill tacka alla som hjälpt till med vår undersökning. Först vill vi tacka alla 

förskollärare som ställde upp och besvarade vår enkät, utan era svar hade vi inte uppnått 

vårt syfte med undersökningen. Sedan vill vi tacka vår handledare Gunilla Åkesson 

Nilsson som gett oss bra support genom arbetets gång, samt våra familjer, som har fått 

stå åt sidan mycket då vi slitit för att bli färdiga med detta arbete. Vi vill även tacka Per 

Olausson för bra support vad det gäller layouten med rubriker osv, då du hjälpt och 

förklarat för oss hur vi ska göra. Slutligen tackar vi även varandra för ett gott samarbete, 

i vilket vi har hjälpt och stöttat varandra genom resans gång.  
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1 INTRODUKTION 

 

Förskolläraryrket har funnits i Sverige i mer än 100 år och under den här tiden har 

det skett stora förändringar i samhället och inom yrket (Hargreaves 2009). Yrket har 

bl.a. utvecklats från att vara en mer auktoritär fostrare åt barnen till att idag bli en 

medskapande pedagog som utgår från barnens erfarenheter och kunskaper. Det är 

förskolläraren som har det övergripande ansvaret för att barnens kunskaper och 

utveckling följs upp, dokumenteras och analyseras i verksamheten. Förskolläraren 

har även ansvar för att både barn och föräldrar känner sig delaktiga och får inflytande 

i verksamheten samt i utvärderingen av den (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, 

Reviderad 2010a). Till sin hjälp har förskollärarna precis som övriga lärare i skolan 

idag, styrdokumenten att förhålla sig till i arbetet med barnen och detta för att kunna 

garantera en professionalitet inom yrket (Skolverket 2005). Den reviderade 

läroplanen för förskolan började gälla den 1 juli 2011 och det infördes då också en 

lärarlegitimation för förskollärare och lärare för att höja statusen på yrket samt för att 

garantera att de som arbetar inom förskola/skola har en lämplig utbildning för att 

utföra arbetet (Utbildningsdepartementet 2010b).   

Vi har undersökt hur verksamma förskollärare själva ser på sin yrkesroll då Wallskog 

(1999) anser att det finns svårigheter med att kunna definiera den yrkesroll som 

förskolläraren har, eftersom det inte finns någon fast mall att rätta sig efter- rollen är 

mångfacetterad och de dagliga arbetsuppgifterna består av många olika uppgifter, till 

vilka förskollärarna måste anpassa sig (a.a.). Vi ville därför ta reda på vilka 

arbetsuppgifter och vilka syften som förskollärarna ansåg att de hade då de började 

arbeta samt om dessa förändrats något. Vi ville även undersöka om läroplanen, Lpfö 

98 och den reviderade 2010 hade påverkat deras arbetsuppgifter och ansvar. Samt 

undersöka om förskollärarna ansåg att deras yrkesroll förändrats under deras 

verksamma år som förskollärare och om de tror att lärarlegitimationen kommer att 

höja statusen på yrket. 
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2 BAKGRUND 

 

I nedanstående avsnitt redogörs för den utveckling som förskolläraryrket i Sverige 

har genomgått sedan 1800-talets mitt, därefter följer en kort historik över de 

styrdokument som reglerar förskoleverksamheten. Avslutningsvis kommer en 

beskrivning av lärarrollens utveckling. 

 

2.1 Från barnpassning till en pedagogisk verksamhet 

 

Förskolläraryrket har funnits i Sverige i mer än 100 år och under den här tiden har 

det skett stora förändringar i vårt samhälle, för vi har gått från ett bondesamhälle till 

dagens postmoderna vilket innebär ett service- och kunskapssamhälle (Hargreaves 

2009). Förskolläraryrket har påverkats av dessa förändringar och det har bidragit till 

att arbetsuppgifterna också har ändrat innebörd. Från mitten av 1800-talet och fram 

till mitten av 1900-talet gick Sverige från att vara ett bondesamhälle till att bli ett 

industrisamhälle vilket innebar att även kvinnorna som tidigare hade varit 

hemmafruar började förvärvsarbeta för att bidra till familjens försörjning. De 

arbetande föräldrarna behövde ha någonstans att lämna sina barn då de arbetade och 

därför bildades barnkrubbor och barnträdgårdar i slutet på 1800-talet vilka drevs av 

frivilliga. Där fick barnen en hemvist, mat, tillsyn och en fostran som syftade till att 

lära barnen om renlighet, tacksamhet och ett gott uppförande (Kihlström 1995). 

Kvinnorna som arbetade i barnkrubborna var outbildade och hade därmed ingen 

formell yrkesbeteckning och lönen var låg då det fanns en ovilja att betala kvinnor 

för ett arbete som de ansågs vara naturligt kvalificerade för. Barnkrubborna var 

beroende av gåvor och bidrag för att verksamheten skulle gå runt (Simmons-

Christensen 1997).  

 

När de första barnträdgårdarna, även kallade kindergartens öppnades upp i slutet av 

1800-talet fick kvinnorna som arbetade med barnen titeln ledarinna. Deras uppgift 

var att med hjälp av disciplin fylla barnen med kunskaper men hon skulle också vara 

som en god och vårdande mor åt barnen (Kihlström 1995). Den första kursen som 

hölls för barnträdgårdsledarinnorna kallades för seminarium och varade i fyra 

månader och varvades med praktik. Syftet med praktiken var att se vad det var som 

barnen fann meningsfullt i verksamheten och använda det som en utgångspunkt för 

att leda barnen till en utveckling (Simmons-Christensen 1997). I början av 1940- 

talet blev kursen en ett - årig utbildning som gav barnträdgårdsledarinnorna 

behörighet och på så vis ett kunskapsmonopol.  Detta försökte de använda sig av för 

att förändra sin livssituation i en tidsepok då kvinnors möjligheter var begränsade. 

Titeln ledarinna ändrades 1955 till förskollärare (Simmons- Christensen 1997).  

 

År 1968 kom barnstugeutredningen och den hade utformats av experter inom 

socialstyrelsen för att ge förskolepersonal en hjälp i deras nya arbetssätt samt för att 

skapa en gemensam utformning och målsättning för de svenska förskolorna. Arbetet 

med barn skulle nu ske i mindre grupper och man skulle som förskollärare inrikta sig 

på den enskilda individen och inte på hela barngruppen, vilken hade varit i fokus 

tidigare. Alla i arbetslaget skulle också börja arbeta tillsammans oavsett utbildning 

(SOU 1972a nr 26). Det startades också upp flera förskollärarlinjer över hela Sverige 
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där man utbildade förskollärarna till att ha ett mer barncentrerat perspektiv 

(Stenmalm Sjöholm & Johansson 1992). Barnstugeutredningen blev starten för en 

förskola för alla och den kom att bidra och vara avgörande för diskussionerna om 

den pedagogiska inriktningen i förskolan (Simmons-Christensen 1997).  

 

Det som bidrog och var avgörande för diskussionen om den pedagogiska 

inriktningen i förskolan var 1968 års barnstugeutredning (Simmons-Christensen 

1997). Denna statliga utredning resulterade i ett slutligt betänkande och kom ut i 

böckerna Förskolan 1 och Förskolan 2 (SOU 1972a nr 26, SOU 1972b nr 27) och de 

fick en stor betydelse för hur förskolorna skulle utforma och bedriva sin verksamhet. 

Diskussionerna som förts angående förskolefrågorna och de mål som formulerats i 

barnstugeutredningen ledde även fram till förskolelagen som antogs 1975. Då det 

gäller det pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet är 1975 ett betydelsefullt 

år enligt Simmons-Christensen (1997). Lagen som trädde i kraft innebar bland annat 

att det skulle finnas plats för alla 6-åringar i förskolan och att det formulerades mål 

för verksamheten. Den medförde också förändringar då det gällde själva 

benämningen förskola vilket också tagits upp några år tidigare i 

barnstugeutredningens betänkande Förskolan del 1 (SOU 1972a nr 26). 

Verksamheter som tidigare haft namn som deltidsförskola, lekskola, daghem och 

barnstuga fick genom att förskollagen fastställdes en enhetlig benämning, nämligen 

förskola (Simmons-Christensen 1997). 

 

I början på 1980-talet bedömde Socialstyrelsen att förskollärarutbildningen hade 

stora brister och gjorde därmed en utvecklingsplan som innebar att utbildningen 

måste få mer struktur och bli mer målinriktad. Personalen inom verksamheterna 

behövde ha bra kunskaper för att kunna planera sina verksamheter och kunna verka 

för ett förnyande av pedagogiken (Johansson 1994). Persson (1998) menar att den 

yrkesroll som förskollärare har innehåller spår av teoretiska och psykologiska synsätt 

samtidigt som yrkesrollens uppgifter är baserade på tradition och kultur inom 

förskoleverksamheten. Även förskollärarens förhållningssätt beror på tidigare 

erfarenheter och personlighet vilket också styr handlingarna i verksamheten. Yrket 

kräver en social och emotionell kompetens eftersom förskollärare har sig själva som 

verktyg i sitt arbete med barnen (a.a.).   

 

År 1987 utfärdades det ett pedagogiskt program för förskolan av Socialstyrelsen som 

innehöll råd och anvisningar för förskolan på central nivå och det var första gången i 

Sverige som det även hade formulerats pedagogiska mål för förskolan (Vallberg 

Roth 2002). Dessa mål var av övergripande karaktär och handlade främst om att 

utveckla barns personligheter till självständiga och kritiskt tänkande individer och 

det var inte fokus på att utveckla barns lärande inom olika ämnen menar Pramling 

Samuelsson och Carlsson (2003). I augusti 1998 trädde den första läroplanen för 

förskolan i kraft och därmed blev förskolan en del av utbildningssystemet i Sverige. 

Att man anser att det är den första läroplanen för förskolan är att det är en förordning 

som är utfärdad av Sveriges regering med bindande föreskrifter (Vallberg Roth 

2002). Den kom att kallas för Lpfö 98 och ersatte det pedagogiska programmet och 

anledningen var att styra upp den pedagogiska inriktningen i förskolan samt närma 

sig skolan (Skolverket 2008). Läroplanen innehöll mer specifika mål för 

verksamheten som kunde visa på den pedagogiska inriktningen i förskolan och bidra 

till att ge önskade riktlinjer för kvalitetsutvecklingen (Pramling Samuelsson & 

Carlsson 2003). Det fanns pedagogiska riktlinjer för hur förskolan skulle utforma sin 



4 

 

verksamhet även innan Lpfö 98 kom och det var i form av råd och pedagogiska 

anvisningar från socialstyrelsen.  

 

Skolverkets (2008)  rapport Tio år efter förskolereformen. Nationell utvärdering av 

förskolan visar att läroplanens införande har fått ett starkt genomslag samt bidragit 

till att höja förskolans status. Läroplanen har också blivit ett verktyg som stödjer de 

som arbetar i förskolan och har även bidragit till att öka förståelsen hos andra för den 

verksamhet som bedrivs (Skolverket 2008). 

 

2.2 Förskollärares förhållningssätt till barn 

 

När barnkrubborna öppnades i mitten av 1800-talet var kunskapen om barns 

utveckling dålig (Simmons-Christensen 1997). Det var först när 

barnstugeutredningen kom i slutet på 1960-talet som man började se till barnens 

utveckling och stödja dem i denna. På så vis växte dialogpedagogiska arbetssätt fram 

och förskolläraren skulle börja visa barnen respekt och bygga ömsesidiga relationer 

mellan sig och barnen. Det här förhållningssättet blev mycket kritiserat då den nya 

rollen som förskollärare ansågs alltför passiv och att man var alldeles för tolerant 

mot barnen (SOU 1987). När det pedagogiska programmet kom 1987 betonades det 

att personalen som arbetade i verksamheterna skulle utgå från barnens erfarenheter 

och fördjupa sig i dessa (a.a.). Det som utgör kärnan i dagens pedagogiska 

verksamheter är barnens rättigheter till att få lära sig genom ett utforskande arbetssätt 

och som dagens förskollärare ska utveckla i ett samarbete med barnen, utifrån 

barnens tankar och funderingar så att de känner sig delaktiga i sitt lärande. Dagens 

lärarroll innebär att vara en medskapare och medaktör i verksamheten tillsammans 

med barnen (Dahlberg & Åsen 2007). 

 

2.3 Den reviderade läroplanen  

 

På uppdrag av regeringen reviderades och utvecklades läroplanen för förskolan, Lpfö 

98 under 2010. Detta för att ytterligare utveckla och stärka förskolans pedagogiska 

verksamhet enligt skolverkets (2009a) publikation Utveckling på gång! Den nya 

läroplanen har inte bytt namn men fått en underrubrik, Reviderad 2010. De normer 

och värden som anges i läroplanen har inte förändrats i den reviderade men däremot 

har innehållet i vissa mål förtydligats, såsom matematik, naturkunskap, teknik, läs- 

och skrivutveckling. Den reviderade läroplanen bygger på aktuell forskning om hur 

små barn lär och fokus har bland annat lagts på barns matematiska och språkliga 

utveckling enligt skolverkets (2009b) Redovisning av regeringsuppdrag. Enligt de 

nya målen ska förskolan arbeta för att redan i tidig ålder ge språklig stimulans genom 

bland annat berättande och kommunicerande. Även att barn får komma i kontakt 

med begrepp som hör ihop med matematik belyses som viktigt för den matematiska 

utvecklingen. Uppföljning, utvärdering och utveckling är mål som tillkommit i den 

reviderade läroplanen och där dokumentation samt systematiskt kvalitetsarbete av 

förskolans verksamhet tydliggörs (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, Reviderad 

2010a, s.14). Utbildning, undervisning och kunskap kommer att vara begrepp som 

tillhör både förskolans och skolans verksamheter. För undervisningen i förskolan ska 

förskolläraren vara ansvarig men även andra i arbetslaget ska givetvis arbeta för att 
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främja barns utveckling och lärande (Skolverket 2010a). Den nya reviderade 

läroplanen gäller för all förskoleverksamhet, såväl kommunal som privat (Skolverket 

2010b). Den svenska förskolan regleras precis som skolan av lagstiftning och den 

nya skollagen trädde i kraft samtidigt som den reviderade läroplanen, alltså den 1 juli 

2011 vilket bidrog till att förskolan nu är en egen skolform under skolväsendet.  

 

2.4 Det förtydligade ansvaret och lärarlegitimationen 

 

I den reviderade läroplanen har det tillkommit två rubriker i riktlinjerna med ett 

”ansvar” riktat till förskolläraren och ett som riktar sig till hela arbetslaget men det 

tydliggörs att det är förskolläraren som har ett övergripande pedagogiskt ansvar för 

barns utveckling och lärande i arbetslaget. Det är också förskolläraren som har det 

övergripande ansvaret för att varje barns utveckling och lärande följs upp, 

dokumenteras och analyseras. Även verksamheten ska utvärderas och analysen av 

utvärderingens resultat blir grunden för olika utvecklingsområden för verksamheten 

samt att kravet att kvalitetsredovisa tydliggör processerna. För det handlar om att 

utveckla och förbättra arbetsprocesser för att nå målen och se om det pedagogiska 

arbetet genomförs enligt läroplanens intentioner. Förskollärare har också ansvar för 

att barn och föräldrar får inflytande och är delaktiga i utvärderingen av verksamheten 

(Utbildningsdepartementet, Reviderad, 2010a, s.13). Även förskolechefen har fått en 

egen del i den reviderade läroplanen med ett ”särskilt ansvar” för förskolans kvalitet, 

som pedagogisk ledare och chef för att verksamheten bedrivs enligt vad läroplanen 

förespråkar (a.a. s. 16). Från och med den 1 juli 2011 infördes det även en 

lärarlegitimation för förskollärare och lärare. Den är till för att höja statusen på 

läraryrket och för att kunna garantera att de som arbetar inom förskola/skola har en 

lämplig utbildning för sitt arbete. För att få lärarlegitimationen kommer 

nyutexaminerade förskollärare och lärare att granskas och utvärderas under ett års tid 

och detta för att kunna garantera deras lämplighet för yrket 

(Utbildningsdepartementet, 2010b). För att ett yrke ska ses som professionellt ska det 

vara accepterat av samhället och ha teoretiska kunskaper samt en yrkesutbildning 

som leder till en yrkestitel och därför är det viktigt att yrket som förskollärare blir 

legitimerat så att inte obehöriga kan arbeta inom yrket (Kihlström 1998).   

  



6 

 

2.5 Tillkomna rubriker i den reviderade Lpfö 

 

I Lpfö 98 fanns det två rubriker i riktlinjerna där en var riktad till alla som arbetar i 

förskolan och en som var riktad till arbetslaget men i den reviderade läroplanen har 

rubriken alla som arbetar i förskolan försvunnit och innehållet som fanns under 

rubriken tidigare har flyttats till arbetslaget ska istället. Det syftar till att var och en 

har ansvar för att tillsammans forma och genomföra det pedagogiska arbetet mot 

målen i läroplanen. Även innehållet under rubriken arbetslaget i Lpfö 98 och som 

hade mål med textformuleringen ansvara för har flyttats till den nya rubriken 

förskollärare ska ansvara för i den reviderade läroplanen och ansvaret beskrivs 

utifrån att förskollärare ska ha ett helhetsperspektiv av den pedagogiska 

verksamheten som råder i förskolan. Alltså, genomförandet av det pedagogiska 

arbetet är gemensamt men ansvarsfördelningen skiljer sig åt beroende på vilken 

utbildning man har. 

En annan förändring i vad förskollärare ska ansvara för gäller barns inflytande, där 

innehållet i riktlinjerna inte har formulerats som ett ansvar utan att förskollärare ska 

ha ett helhetsperspektiv av verksamheten för att se till så att alla barn får inflytande i 

den (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, Reviderad 2010a, s.12). Förskollärare har 

även fått ansvar för att se till så att samverkan sker mellan förskolan och skolan (a.a. 

s. 14). 

 

2.6 Lärarrollens betydelse 

 

Yrket som förskolelärare har ständigt förändrats. Arbetsuppgifterna har skiftat från 

att vara en fostrare och omsorgstagande person, till att idag vara den medskapande 

aktören tillsammans med barnen där man ser deras kunskaper som något som bidrar 

till verksamhetens utveckling. För dagens förskollärare innebär detta att de har en 

annan barn- och lärandesyn än vad de hade för 100 år sedan (Kihlström 1998). De 

förväntas även att forma barnen så att de kan bli framgångsrika och lyckas i en 

lärandemiljö där läraren inte längre är en auktoritär person, utan de ska istället ge 

barnen stöttning och handledning i en demokratisk miljö (Hargreaves 2009). På så 

vis är lärarrollen mer omfattande idag, för de ingår även i en organisation som måste 

följa ett visst antal regler i form av förordningar, normer och rutiner (a.a.). Enligt 

Wallskog (1999) är det svårt att hitta en definition för förskollärarens yrkesroll då det 

inte finns någon fast mall att gå efter om hur arbetet ska utföras. Yrkesrollen kan lätt 

bli personlig men ändå vara professionell och detta beror på att rollen måste anpassas 

efter uppgiften som förskolläraren utför (a.a.). Om en förskollärare anser sitt yrke 

som meningsfullt och viktigt så blir det även professionellt och om yrket legitimeras 

kan inga obehöriga arbeta inom verksamheten och på så vis blir det accepterat av 

samhället (Kihlström 1995).  
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3 SYFTE 
 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur verksamma förskollärare upplever 

sin yrkeroll.   

3.1 Frågeställningar 

 

 Vilka syften och arbetsuppgifter låg till grund då de började arbeta och vilka 

syften och arbetsuppgifter ligger till grund idag, enligt förskollärarna? 

 Hur anser förskollärarna att deras yrkesroll har förändrats under deras 

verksamma år och tror de att lärarlegitimationen kan bidra till att höja 

statusen på yrket?  

 På vilket vis anser förskollärarna att läroplanen, Lpfö98 och den reviderade 

2010 har förändrat deras arbete och ansvar i förskolan och vad innebär 

dokumentation för dem? 

 Går det att urskilja en skillnad i beskrivningen av arbetsuppgifterna utifrån 

förskollärarnas ålder och antal år i verksamheten, i så fall på vilket sätt? 

 

Vår motivering till frågorna är att förskolläraryrket är ett mångfacetterat yrke där 

förskolläraren har många olika roller. Därför är det av intresse att undersöka hur 

verksamma förskollärare upplever sitt yrke. Vilket också kan vara intressant för både 

blivande förskollärare och de som redan är verksamma inom yrket.  
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4 METOD 

 

4.1 Enkät och bearbetning 

 

Enligt Lantz (2007) är enkätundersökningar bättre då man vill nå ut till en större 

grupp och intervjuer lämpar sig bäst då man inriktar sig mot en mindre grupp. Patel 

och Davidsson (2009) menar att metod kan väljas utifrån den tid och de resurser som 

finns till förfogande samt vad som kan vara lämpligt i förhållande till 

frågeformuleringen och med detta i åtanke valde vi att använda oss av en enkät för 

att samla in empirin.  

En enkät är en kvantitativ undersökning och är mer strukturerad än vad en intervju 

är, som är en kvalitativ (Patel & Davidsson 2009). Enligt Trost (2007) kan en enkät 

innehålla fasta frågor och svar eller utformas så att respondenten får skriva 

kommentarer och om frågorna besvaras genom kommentarer blir undersökningen 

kvalitativ men om resultatet däremot presenteras i form av siffror så blir den 

kvantitativ. Det är viktigt att tänka på hur enkäten ser ut och hur den upplevs av 

respondenterna och det innebär att layouten, ämnet, språket och vilka eventuella 

svarsalternativ som finns blir av stor betydelse för hur enkäten tas emot. Den bör 

utformas så att den inte tröttar ut respondenterna med för långa och svåra 

textformuleringar samt innehåller för många frågor, för då är risken stor att de inte 

vill fullfölja sitt deltagande (a.a.). 

En fördel med en enkät är att man kan samla in många individers åsikter vilket kan 

bidra till ett brett underlag för undersökningen (Patel & Davidsson 2009). Även att 

respondenten inte kan bli påverkad av undersökaren då den fyller i frågorna är en 

fördel enligt Patel och Davidsson (2009). Nackdelar med en enkät är om 

respondenten behöver få en fråga förtydligad för att förstå den samt att undersökaren 

måste räkna med ett visst bortfall då respondenter inte fyller i enkäten eller glömmer 

bort den vilket kan göra att undersökningen drar ut på tiden (a.a.). 

Under allmänt hade vi frågor som berörde deras ålder och verksamma år som 

förskollärare. Vi hade även med en fråga under temat profession där förskollärarna 

skulle kryssa i om de uppfattade yrket som professionellt då de började arbeta som 

förskollärare. Till dessa frågor fanns det fasta svarsalternativ där respondenterna 

själva kunde välja det alternativ som överensstämde bäst för dem. Nästa område 

berörde hur förskollärarna såg på sina arbetsuppgifter och vilka syften som låg till 

grund då de började arbeta samt vilka de anser sig ha idag. Frågor som berörde 

läroplanen, Lpfö 98/2010 fick också bli en egen rubrik i enkäten och vi ville veta om 

de ansåg att läroplanen hade inneburit en förändring i arbetet och om ansvaret 

förändrats med att den reviderats. Under förändring fick förskollärarna svara på 

frågor som berörde deras yrkesroll och införandet av lärarlegitimationen.  
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4.2 Urvalsgrupp 

 

Vi ringde upp de förskolor där vi gjort vår VFU och berättade om vår studie. De 

informerades om syftet med studien samt de etiska reglerna och vi frågade om de 

ville delta i undersökningen. Alla förskolor var intresserade av att delta och det rörde 

sig om fyra förskolor i samma kommun i sydöstra Sverige men de ligger i helt skilda 

områden. Enkätundersökningen lämnades personligen ut till 26 förskollärare som 

tackat ja till att delta i undersökningen. Problem som vi måste vara medvetna om när 

vi väljer en urvalsgrupp är de att inte svarar sanningsenligt utan lämnar svar som de 

tror att vi vill ha in eller som de övriga i gruppen svarar.  

 

4.3 Forskningsetiska principer 

 

Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska principer 

som man ska man följa och de tar särskild hänsyn till de som medverkar i en 

undersökning (Vetenskapsrådet 2002). De fyra principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och de är till för att 

skydda individen som medverkar i undersökningen samt vid publiceringen av 

resultatet.  

Informationskravet, vid telefonkontakten informerade vi förskollärarna om vårt syfte 

med undersökningen och att deras medverkan var frivillig. De visste vilka vi var och 

att vi studerade på Linnéuniversitetet då vi genomfört vår VFU på förskolorna. De 

fick också ett brev med information om undersökningen (se bilaga 1) då enkäten 

skickades ut. 

Samtyckeskravet, handlar om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt 

deltagande i undersökningen när de vill. Alla förskollärarna i vår undersökning har 

gett sitt samtycke till att delta i vår undersökning och de fått informationen både 

muntligt vid telefonkontakten och skriftligt i informationsbrevet.  

  

Konfidentialitetskravet, handlar om att vi både muntligt och skriftligt informerade 

om sekretesskyddet som skulle skydda förskollärarna som medverkande i vår 

undersökning så att de inte kunde identifieras.  

 

Nyttjandekravet, är att vi informerat om hur det färdiga materialet kommer att 

användas samt hur andra får ta del av vårt underlag och resultatet av den. Vi har 

informerat förskollärarna om att det insamlade materialet enbart ska användas för vår 

undersökning och ingå i en uppsats på Linnéuniversitetet. 
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4.4 Genomförande 

 

Vi valde att ta kontakt med förskollärarna på telefon för att snabbt få ett besked om 

de var intresserade av att delta i undersökningen eller inte. Vi informerade även då 

om syftet med undersökningen och de etiska principerna samt att den skulle ingå i 

vår uppsats.  

Vi diskuterade och tittade på olika enkäter för att kunna bestämma oss för vilken 

form vår enkät skulle ha och tillslut valde vi en enkät (se bilaga 2) som hade både 

fasta svarsalternativ och öppna frågor där respondenten själv fick skriva sina 

kommentarer, vilket innebar att undersökningen blev både kvantitativ och kvalitativ 

enligt Trosts (2007) resonemang. Vid utformningen av frågorna försökte vi inta 

respondentens perspektiv för att få struktur i enkäten samt för att placera frågorna i 

en naturlig ordningsföljd.  

Enkäten bestod av fyra delar, indelningen gjordes för att vi lättare skulle se om det 

fanns någon röd tråd i svaren som vi hade fått av förskollärarna.  

 

4.5 Bortfall  

 

Vi kontaktade fyra olika förskolor där totalt 26 förskollärare tackade ja till att delta i 

enkätundersökningen. Det totala bortfallet var fem förskollärare och alltså deltog 21 

stycken i enkätundersökningen som genomfördes under två veckor i början av 

december. I frågorna som handlar om Läroplanen 98/10 blev bortfallet en 

förskollärare på grund av att respondenten inte ansåg sig vara tillräckligt insatt i 

läroplanen. Respondenten hade skrivit en kort kommentar om detta i enkäten. Under 

rubriken förändring var det tre bortfall på frågan om yrkesrollen förändrats något, då 

respondenterna hade arbetat för få år i verksamheten och frågan var därför inte 

relevant för dem. Totalt har 17 av 21 förskollärare svarat på alla frågor i 

enkätundersökningen.  

 

4.5.1 Validitet och Reliabilitet 

 

Enligt Trost (2007) ska alla respondenter ha lika villkor vid undersökningstillfället. 

Detta har vi tagit hänsyn till då vi lämnade ut en likadan enkät till alla respondenter 

och de hade lika lång tid på sig att besvara den. Sådant som kan påverka hur 

respondenterna i undersökningen har besvarat enkäten är deras humör och attityd 

enligt Trost (2007) och detta har vi inte kunnat påverka. 

 

Metoden som man väljer att mäta med är av stor betydelse, för den ska användas till 

att få syftet besvarat enligt Stukát (2005). Enligt Trost (2007) syftar validitet på 

undersökningens giltighet, att det mätinstrument man valt att använda verkligen 

mäter det man förväntat sig att det ska och enligt Stukát (2005) kan man kontrollera 

det genom att ställa frågor till sig själv, såsom kommer vi att undersöka det vi ska, 

har vi undersökt det vi ska och skulle?  
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I en undersökning handlar reliabilitet om innehållet i undersökningen, om det är 

pålitligt och enligt Stukat (2005) behövs det en tydlig beskrivning av hur man gått 

tillväga. Trost (2007) menar att språket i en enkät är betydelsefullt för att öka 

reliabiliteten i en undersökning såsom att ord som används i enkäten är förståeliga 

och begripliga. Om reliabiliteten ska tolkas som någorlunda god anser Trost (2007) 

bör svarskvoten ligga mellan 50 % och 75 %.  
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5 RESULTAT  

 

5.1 Allmänt 

 

Två tredjedelar av förskollärarna i undersökningen var 40 år eller äldre (figur 1). 

 

Figur 1.  Åldersfördelningen av förskollärarna som deltog i undersökningen, 21 av 

21 förskollärare besvarade frågan.   

 

Rekrytering av de förskollärarna som besvarat enkäten har varit på en jämn nivå 

sedan mitten av 1970-talet. Undantagen är perioderna 1986-1990 och 1996-2000. 

Underlaget är inte statistiskt testade.  

 

 

 Figur 2.  Antal år i verksamheten, 21 av 21 förskollärare besvarade frågan.   
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Två tredjedelar av förskollärarna hade jobbat som förskollärare i mer än 10 år. 

Andelen förskollärare som hade arbetat 30 år eller längre var lika stor som de som 

bara hade arbetat upp till 5 år.   

 

Figur 3. Antal år som förskollärare, 21 av 21 förskollärare besvarade frågan.  

 

Nästan alla 21 förskollärare uppfattade sitt yrke som professionellt då de började 

arbeta som förskollärare. Endast en förskollärare ansåg inte att yrket var 

professionellt då hon började arbeta som förskollärare för nästan 40 år sedan och 

denna förskollärare var också en av respondenterna som hade arbetat längst inom 

förskoleverksamheten. 

 

 

Figur 4. Förskollärarnas uppfattning om yrket var professionellt då de började arbeta 

som förskollärare. 21 besvarade frågan.  

 

5.2 Förskollärarnas arbetsuppgifter då och nu samt vilka 
syften de hade och har idag 

 

Vi kommer här att presentera förskollärarnas kommentarer angående: Vilka de 

främsta arbetsuppgifterna var då de började i verksamheten och vilka de har idag 
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presentera: Vilka syften som låg till grund då förskollärarna började arbeta och vilka 

de anser sig ha idag.  

Förskollärarna i undersökningen beskriver arbetsuppgifterna då de började i 

verksamheten som att de bestod mer av att passa och sköta om barnen då föräldrarna 

arbetade. Det handlade mycket om omsorg och fostran samt att förskolläraren skulle 

vara en bra förebild åt barnen samt förmedla kunskap till dem. Förskollärarna ansåg 

att de även hade mer tid med barnen då de började arbeta än vad de har idag. 

”Arbetsuppgifterna präglades av omsorg, omvårdnad och fostran”(Förskollärare 

sedan år 1982). 

”Förr var man mer fokuserad på att sysselsätta och sköta om barnen” (Förskollärare 

sedan år 1978). 

På frågan som gällde vad förskollärarna har för arbetsuppgifter idag har de svarat att 

grundstommen vad det gäller omsorg och fostran fortfarande finns kvar men mycket 

fokus har lagts på lärandet. Förskollärarna svarade också att de ska ge barnen 

trygghet och att föräldrarna ska ha inflytande i verksamheten. Förskollärarna anser 

även att de ska vara en medskapare med barnen i den pedagogiska verksamheten och 

kunna stimulera och utmana dem i sitt lärande. De svarade också att det har ålagts 

dem mer av det administrativa arbetet och att mycket tid läggs på dokumentationer, 

vilket förskollärarna anser att det ger mindre tid över till barnen 

”Arbetsuppgifterna ska innehålla pedagogik som stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande” (Förskollärare sedan år 2000).  

Förskollärarna tyckte att de idag tar de mer tillvara på kunskaperna som barnen redan 

har och utformar verksamheten efter det. Förskollärarnas kommentarer på frågan 

överensstämmer mycket med de kommentarer som de lämnat under vilka 

arbetsuppgifter förskollärarna har idag. 

”Vi har också fått mer administrativa arbetsuppgifter vilka tidigare sköttes av en 

föreståndare” (Förskollärare sedan 1994).  

En förskollärare ansåg att:  

”Idag har vi mer köksarbete som till exempel frukostar, mellanmål, sopa och torka 

av borden” (Förskollärare sedan 1980).  

 

I frågan som handlade om syftet då förskollärarna började i verksamheten 

kommenterade de att förskolan var till för barnpassning så att föräldrarna kunde 

arbeta. Det handlade mycket om att få ihop barngruppen och se till så att den 

fungerade. Lärande, omsorg och fostran skulle bilda en helhet i verksamheten och 

förskollärarna skulle enligt sina kommentarer utveckla barnen till sociala 

medborgare med utgångspunkt från värdegrunden och det pedagogiska programmet.  

Syftet som ligger till grund idag anser våra respondenter inte skiljer sig nämnvärt åt 

men det som går att utläsa från svaren är att förskolan är till för barnen och deras 

livslånga lärande i vilket de ska vara delaktiga.  

 ”Förr var dagis till för föräldrarna och idag är förskolan till för barnen där det 

bedrivs undervisning”(Förskollärare sedan 1986). 



15 

 

”Vi la stor vikt på att barnen skulle utvecklas till socialt fungerade medborgare med 

utgångspunkt från värdegrunden. Nu ska vi lägga grunden till ett livslångt lärande. 

Det är mycket fokus på lärande och självständighet” (Förskollärare sedan 1994). 

 

5.2.1 Förändring 

Förskollärarnas svar på frågan angående om deras yrkesroll har förändrats något 

sedan de började arbeta i förskolan så anser de att de har ett större yrkesansvar idag 

och att de har mer administrativt arbetet. De menar också att de fått mer arbete 

angående kvalitetsredovisningar och dokumentationer. De kommenterade även att 

barngrupperna var för stora nu och att det inte är lika lätt att se varje enskilt barn 

längre. Några ansåg att yrket hade gått från att vara en barnpassarservice som var till 

för föräldrarna när de jobbade, till att idag se till barnens eget lärande och kompetens 

samt att planera verksamheten utifrån barnen. Många kände sig kluvna i och med det 

stora ansvaret som de numera ska ha, vilket förskollärarna inte tycktes gilla. 

”När jag började var det lugnare miljö, färre barn och jag anser att det var lättare o 

se varje barn” (Förskollärare sedan 1976). 

”För min del har det inte förändrats något då jag är så ny inom yrket” 

(Förskollärare sedan 2011).  

 

5.3 Läroplanen, Lpfö 98/2010 

 

Förskollärarna tyckte att läroplanen har hjälpt till att synliggöra verksamheten för 

föräldrar och att andra icke berörda i förskolan fick en inblick i verksamheten som 

bedrevs. Förskolan gick från att vara ett ställföreträdande hem till att finnas och 

verka för barnen. Förskollärarna har svarat att förskolans roll förstärktes och 

räknades som en skolform efter läroplansinförandet. De fick även tydliga nerskrivna 

mål att sträva mot, utvärderingar som skulle redovisas och utvecklingssamtal som 

skulle genomföras. Lärandet sattes på ”pränt” och nu skulle barnens tankar och 

funderingar få styra verksamheten.  

”I och med Lpfö 98 har förskolans roll förstärkts och förskolan räknas som en 

skolform” (Förskollärare sedan 1986).  

”Vi fick en mer medvetenhet om vad vi jobbade med i förskolan” (Förskollärare 

sedan 1994). 

Under den här rubriken fick förskollärarna även svara på frågan om de ansåg att 

deras ansvar hade förändrats något då läroplanen reviderats. Här kommenterade 

förskollärarna att de har fått ett mycket tydligare ansvar som förskollärare men att 

det faktiskt är hela arbetslaget som ska se till så att strävansmålen och riktlinjerna 

följs åt. De ansåg att det skrivs fram tydligare i den reviderade läroplanen vad som 

ingår i förskollärarnas arbete. Det ställs även mer krav på förskollärarnas ansvar vad 

det gäller barnens utveckling, lärande och dokumentationen.  

”I den nya reviderade läroplanen är det tydligare mål för vissa ämnesområden” 

(Förskollärare sedan 2002). 
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”Vi har fått ett betydligt större ansvar gentemot de andra yrkeskategorierna på 

förskolan t.ex. barnskötarna” (Förskollärare sedan 1980). 

På den här frågan som berörde den reviderade läroplanen fick vi också följande 

kommentar:  

”Jag är tyvärr inte så insatt i den nya reviderade läroplanen, så jag kan inte besvara 

den här frågan” (Förskollärare sedan 2000). 

I frågan som handlade om dokumentation och vad den innebär för förskollärarna 

kommenterade de att de dokumenterade för att synliggöra olika lärprocesser, både 

för sig själva och för barnen samt för att utveckla verksamheten. De ansåg att 

dokumentationen tog mycket tid från dem och som de egentligen skulle vilja lägga 

på barnen istället.  

”Man ska vara lyhörd och se barns läroprocesser och skriva om det” (Förskollärare 

sedan 2006). 

”Ett verktyg för att synliggöra barnens lärande och öka medvetenheten om mitt eget 

arbete” (Förskollärare sedan 2011). 

 

5.4 Lärarlegitimation 

 

Angående lärarlegitimationen kommenterade förskollärarna att de hoppades på en 

statushöjning som även kunde leda till en högre lön då deras arbete ses som mer 

värdefullt. Det kan inte heller komma in några outbildade i verksamheterna då det 

krävs en högskoleutbildning för att få lärarlegitimationen. Förskollärarna ansåg 

också att deras arbete känns mer betydelsefullt och att kvalitén inom verksamheten 

kommer att höjas tack vare att deras ansvar blir legitimerat.  

”Med legitimation visar det att vi har kvaliteter som de outbildade lärarna inte har. 

Vi har ett särskilt ansvar och det är det ansvaret som i första hand är legitimerat” 

(Förskollärare sedan 1980).  

”Det krävs högskoleutbildning för att få en tjänst som förskollärare” (Förskollärare 

sedan 1994).  

Vi fick en kommentar som avvek från de övriga:  

Jag tror inte att lärarlegitimationen kommer att bidra till att höja statusen på yrket 

då det är ett kvinnoyrke och ses därför inte som lika värdefullt. (Förskollärare sedan 

1980). 
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6 Diskussion 

 

Frågorna angående förskollärarnas ålder samt hur många år de arbetat i 

verksamheten tog vi med för att vi antog att vi skulle kunna se en skillnad i svaren 

från respondenterna beroende på deras ålder och deras verksamma år men det blev 

ingen skillnad. Vi anser att detta kan bero på hur förskollärarna själva ser på sin 

yrkesroll och utövandet i denna samt att förskollärarna har fortbildats och hängt med 

i förskolans förändringsarbete. En viktig faktor för att personalen ska följa med i 

förändringsarbetet är kulturen och miljön som råder i verksamheten, eftersom vissa 

kulturer stimulerar till utveckling och nytänkande medans andra står för stagnation 

eller regression (Hargreaves 2009). Den kultur som råder bland våra respondenter 

anser vi är att de upplever sitt yrke som meningsfullt och viktigt. 

 

6.1 Förskollärarnas arbetsuppgifter och syfte och dess 
förändring 

 

Förskollärarnas yrkesroll har genomgått stora förändringar under de senaste hundra 

åren, i vilken de från början bara skulle passa barnen och ge dem tillsyn då 

föräldrarna arbetade (Kihlström 1995).  På frågan som berörde förskollärarnas syften 

och arbetsuppgifter tycks det som om förskollärarna tidigare betraktade sitt yrke som 

professionellt trots att den primära uppgiften var att passa barn så att föräldrarna 

kunde arbeta. En förklaring till denna profession kanske kan förklaras att de ansåg att 

yrket även bestod av att förmedla kunskap till barnen och se till så att de fick omsorg 

och fostran. Idag beskriver förskollärarna sin roll som att de ska vara en förebild åt 

barnen och att det ska vara barnens lärande som ska ligga till grund för den 

pedagogiska verksamheten.  

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 

Lpfö 98, Reviderad 2010a, s.9).  

Förskollärarna beskriver också att idag består även deras arbetsuppgifter av att 

dokumentera mycket och detta visar att styrdokumentens anvisningar om 

dokumentation har anammats av förskollärarna. Och med tanke på att syftet med 

dokumentationen är till för att synliggöra både för barnen, dem själva och för 

föräldrarna vad det är man gör tillsammans med barnen och vad de lär sig. 

Dokumentationen blir som ett bevis att något händer om dagarna på förskolan och att 

leken faktiskt är utvecklande och lärande för barnen.  

”Vi la stor vikt på att barnen skulle utvecklas till socialt fungerade medborgare med 

utgångspunkt från värdegrunden. Nu ska vi lägga grunden till ett livslångt lärande. 

Det är mycket fokus på lärande och självständighet” (Förskollärare sedan 1994). 

Det kan tyckas som att förskollärarna själva anser att det ålagts dem mycket mer i 

form av olika arbetsgrupper som de ska ingå i och mer av det administrativa arbetet 

vilket tidigare sköttes av en föreståndare. Dessa komplexa arbetsuppgifter stämmer 

väl överens med Wallskogs (1999) beskrivning av varför det är svårt att hitta en 
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definition för de arbetsuppgifter som förskollärarna utför då det är ett sådant 

mångfacetterat yrke och det finns inte någon fast mall att gå efter om hur arbetet ska 

utföras (a.a.).  

Då både Lpfö 98 och den reviderade 2010, respondenternas svar i enkäten och 

litteraturen belyser att förskollärarna har många arbetsuppgifter och syften, känner vi 

att det blir svårt att på ett konkret sätt kunna beskriva vad arbetet som förskollärare 

innebär. Ett problem med detta är att deras arbete inte blir sett av utomstående utan 

det blir osynligt och det som syns utåt är ”bara” lek, inte att barnen verkligen lär sig 

något i leken (Kihlström 1998). Det här kan vi bara hålla med om då vi ofta får höra 

kommentarer som syftar till utbildningens längd och att vi ”bara” leker och passar 

barn hela dagarna. Sådana kommentarer anser vi föds ur de personer som 

överhuvudtaget inte vet något om vårt yrke, utan bara ser oss som barnpassare.  

Förskollärarrollen idag är inte någon lätt uppgift då hela ansvarsområdet har 

utvidgats och det ställs många fler krav. Förskolläraren har många olika 

arbetsuppgifter som består av allt ifrån att bedriva en pedagogiks verksamhet, till att 

ge omsorg och omvårdnad åt barnen. Wallskog (1999) menar att förskollärarens yrke 

består av tre roller, vårdarrollen, servicerollen och lärarrollen. Vi anser att alla dessa 

tre rollerna är lika viktiga för att kunna skapa en helhetsbild av det som 

förskollärarnas yrkesroll faktiskt består av. I vårdarrollen ges omsorg till barnen, 

servicerollen hör ihop med föräldrakontakten och lärarrollen följer läroplanen och 

alla dessa roller behövs för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet, anser vi.  

 

6.2 Läroplanen, Lpfö 98/ 2010 

 

En av enkätfrågorna gällde förskollärarens syn på hur läroplanen, Lpfö 98 och den 

reviderade 2010 har förändrat deras arbete och ansvar i förskolan.  

 

”Det är mycket roligare att jobba. Det är fantastiskt att höra barns tankar och jobba 

efter det istället för mina tankar. Det tror jag är läroplanens förtjänst” 

(Förskollärare sedan 1980).  

 

Vår tolkning av respondenternas svar är att de verkade tycka att deras arbete inte var 

någon större utmaning innan Läroplanen för förskolan infördes år 1998. Det fanns 

inte så mycket att sträva mot tillsammans med barnen och de aktiviteter man gjorde 

med barnen genomfördes utan något större fokus på barns lärande. Förskollärarna 

ansåg även att då Lpfö 98 infördes förstärktes förskolan och blev mer som en 

skolform.  Det var läroplanens förtjänst att barnens tankar och funderingar fick styra 

verksamheten, anser förskollärarna. Dessa kommentarer går tydligt utläsa i 

läroplanen: 

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” 

(Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, Reviderad 2010a, s. 12).  

Ett avvikande svar som vi fick från en av respondenterna var att hon inte var insatt i 

den reviderade läroplanen och kunde därmed inte besvara frågan om ansvaret samt 

om arbetsuppgifterna hade förändrats något då Lpfö 98 reviderats 2010. Detta fann 

vi mycket konstigt då hon har arbetat som förskollärare sedan fem år tillbaka och 

borde vara insatt i den. Konsekvenserna för verksamheten och barnen om inte 
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förskollärarna är insatta i läroplanerna kan bli att alla barn inte får samma 

pedagogiska verksamhet som de faktiskt har rätt till. Verksamheten ska utvecklas, 

inte stagneras, vilket den kan göra om man som pedagog inte hänger med i 

förnyelsen av läroplanerna, anser vi.  

Respondenterna kommenterade att de fått ett tydligare ansvar som förskollärare då 

läroplanen reviderades 2010, men att det ändå är hela arbetslaget som ska se till så att 

strävansmålen och riktlinjerna följs. De ansåg att det skrevs tydligare i den 

reviderade läroplanen vad som faktiskt ingår i deras arbete. Förskollärarna tyckte 

även att det ställdes mer krav på dem och de menade då det ansvar som de har för 

barnens utveckling, lärande och dokumentationen. På frågan som handlade om 

dokumentation och vad den innebär för förskollärarna kommenterade de att 

dokumentationen var till för att synliggöra olika lärprocesser både för förskollärarna 

själva men även för barnen. Den skulle sedan användas till att utveckla verksamheten 

så att barnen stimuleras och utmanas. I den reviderade läroplanen (2010a) har 

uppföljning, utvärdering och utveckling tillkommit och här trycks det på vikten av 

dokumentationen för att synliggöra förskolans verksamhet. Detta innebär ju också att 

det tas mer tid från barngruppen för förskollärarna för att kunna sitta med 

dokumentationer och utvärderingar som ska redovisas för förskolechefer och 

kommuner. Det blir som ett bevis för att man i förskolan bedriver en bra och 

undervisande pedagogiks verksamhet för barnen. Då dokumentationen är så viktig 

för förskolans uppdrag med barnen så krävs det mer personal eller färre barn på 

avdelningarna, men utifrån förskollärarnas svar så har antalet barn på varje avdelning 

ökat och förskollärarna har även fått mer sysslor som de ska utföra så som viss 

städning och mer administrativt arbete. Detta kan på sikt leda till att det kan vara 

svårt att kunna uppnå till de strävansmål som finns för förskolan.  

I och med att läroplanen, Lpfö 98 reviderades 2010 och förskollärarens ansvar 

förtydligats kan detta leda till något positivt för att höja förskollärarnas status på 

deras yrkeskunnande.  

”Vi har fått ett betydligt större ansvar gentemot de andra yrkeskategorierna på 

förskolan t.ex. barnskötarna” (Förskollärare sedan 1980). 

Förskollärarnas kompetenser kan på så vis efterfrågas och ses som mycket värdefulla 

och detta behövs för att se yrket som professionellt, menar vi.   

 

6.3 Lärarlegitimation och profession 

 

Respondenterna i vår undersökning anser att det inte finns några garantier för att 

lärarlegitimationen kommer att höja statusen för förskolläraryrket men 20 av våra 21 

respondenter hoppades att legitimationen kommer att bidra med en statushöjning. En 

av förskollärarna ansåg att så länge kvinnodominansen i yrket kvarstår så kommer 

inte statusen att höjas. Detta kan tyda på att tanken om kvinnors lämplighet och som 

inte är kopplad till utbildning utan enbart genus, fortfarande finns kvar drygt hundra 

år senare menar Simmons-Christensen (1997). Från den 1 juli 2011 infördes det en 

lärarlegitimation för att höja statusen på yrket (Utbildningsdepartementet, 2010b).  

Detta ansåg förskollärarna kommer att bli ett bevis att de har de rätta kunskaperna för 

att leda barnen i deras livslånga lärande och att de faktiskt har genomgått en 

högskoleutbildning som kvalificerar dem för yrket. De hade också förhoppningar om 
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att legitimation skulle leda till en högre lön.  Då det finns en läroplan att följa och 

yrket håller på att legitimeras så hoppas vi att det i framtiden ska ses som ett yrke 

med en högre status än det har idag.  

Trots svårigheterna med att beskriva yrkesrollen då förskollärarna har ett 

mångfacetterat arbete och att det var många år sedan de började arbeta som 

förskollärare så kan det kanske förklaras med att de var och fortfarande är stolta över 

sitt arbete och att de anser att det som de gör har betydelse och därför blir det 

professionellt för dem.  För att tydliggöra förskollärares yrkesroll behövs det bredare 

kunskaper kring utvecklingen av förskolläraryrket då det innefattar många roller och 

arbetsuppgifter (Wallskog 1999).    

 

7 Avslutning 
 

Wallskog (1999) menar att förskolläraryrket består av tre olika roller, vårdarrollen, 

servicerollen och lärarrollen och dessa roller anser vi framträder i våra respondenters 

svar. Förskollärarna har även läroplanen (2010a) för förskolan att förhålla sig till och 

i den finner man klart och tydligt lärarrollen, vårdarrollen och servicerollen. 

Förskolläraren ska lära och utveckla barnen, ge dem omsorg och fostran samt göra 

föräldrarna delaktiga i verksamheten. Därför hoppas vi att vår undersökning kan 

bidra till en större förståelse för yrket. 
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BILAGA 1 

 

Till dig som deltar i vår enkätstudie.  

 

Hej! 

Till att börja med vill vi tacka för visat intresse och för att du deltar i vår 

enkätundersökning. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur verksamma 

förskollärare ser på sin yrkesroll idag och om rollen förändrats något då 

styrdokumentet reviderats. Undersökningen är frivillig och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Alla uppgifter som lämnas kommer att behandlas efter de 

forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet, dessa principer är till för att 

skydda individen som medverkar i undersökningen samt vid publiceringen av 

resultatet och kommer endast att användas i vår uppsats. 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via mejl eller 

på telefon: 

Annica Rundgren: xxxx@student.lnu.se 

xxxx- xx xx xx 

 

Liselotte Olausson: xxxx@student.lnu.se 

xxxx- xx xx xx 

 

Ditt bidrag i vår undersökning ser vi som mycket värdefullt och vi är tacksamma för 

din medverkan.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Annica och Liselotte 

  

mailto:xxxx@student.lnu.se
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Bilaga 2 

 

Enkätfrågor 

Allmänt 

Hur gammal är du? (Sätt ett kryss i den åldersgrupp du tillhör) 

☐ 20-29 

☐ 30-39 

☐ 40-49 

☐ 50-64 

☐ 65- 

 

Hur många år har du arbetat i verksamheten? (Sätt ett kryss i det fält som innefattar 

det antal år du arbetat) 

☐ 0-5 

☐ 6-10 

☐ 11-20 

☐ 21-30 

☐ 30- 

 

När började du jobba som förskolelärare? 

 

 

 

 

 

 

Profession 

Uppfattade du ditt yrke som professionellt när du började arbeta som förskollärare?  

☐ JA 

☐ NEJ 
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Arbete och Syfte 

Vilka var de främsta arbetsuppgifterna som du hade när du började i verksamheten, 

och vilka har du idag?  

 

 

 

 

 

 

Vad skiljer arbetsuppgifterna åt? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vilka syften låg till grund för verksamheten då du började och vilka syften ligger till grund idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läroplanen, Lpfö 98/2010 

 

Hur tycker du att arbetet förändrats i förskolan efter det att läroplanen för förskolan infördes? 
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Hur tycker du att förskollärarens ansvar har förändrats i och med den nya reviderade 

läroplanen? 

 

 

 

 

 

 

Vad innebär dokumentation för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 

Hur har er yrkesroll förändrats då ni började arbeta i förskolan jämfört med nu? 

 

 

 

 

 

 

På vilket vis anser du att lärarlegitimationen kan bidra till en statushöjande yrkesroll 

för dig som förskollärare? 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan 


