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Abstract 

 

The preschool should lay the foundations for lifelong learning in a good educational activity. 

Preschool curriculum is designed to enhance the quality of the educational activities. To 

translate the curriculum in business, the importance of early childhood special education 

knowledge. With regard to the completion of theoretical knowledge requires the ability to 

translate theory into real action. Professionalism is essential to anchor the curriculum in daily 

operations. 

The study's purpose was to investigate preschool teachers' perception of professionalism and 

how the implementation of the preschool curriculum in their daily business functions. 

The study was an interview with four pre-school professionals with the spread in age and 

experience. The questions in the interviews have been based on state regulation of preschool, 

preschool teacher, preschool teaching profession professionalization and teacher parent 

interaction. 

The conclusions of the study show that preschool curriculum is the basis for pre-school 

teacher professionalism in the business. Professionalism in the profession was depicted by an 

educational work, parental interaction and anchoring of curriculum. Preschool teacher was 

seen as a step to professionalism and as proof of training. The study revealed similarities and 

differences in respondents' description of the business in which experience can be perceived 

as a basis for a critical approach. 

 

Keywords: preschool curriculum, pedagogy, professionalism, implementation, cooperation 

with parents. 
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Sammanfattning 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en god pedagogisk verksamhet. 

Förskolans läroplan har till syfte att höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. För att 

omsätta läroplanens innehåll i verksamheten betonas vikten av speciella förskolepedagogiska 

kunskaper. När det gäller att förverkliga teoretisk kunskap krävs förmåga att omsätta teori i 

verklig handling. Professionalitet blir avgörande för att förankra läroplanen i den dagliga 

verksamheten.  

Studiens syfte var att undersöka förskollärarens uppfattning om professionalitet och hur 

implementering av förskolans läroplan i den dagliga verksamheten fungerar.  

Studien var en intervjustudie med fyra yrkesverksamma förskollärare med spridning i ålder 

och yrkeserfarenhet. Frågeställningarna i intervjuerna har utgått ifrån statlig reglering av 

förskolans verksamhet, förskollärarlegitimation, förskolläraryrkets professionalisering och 

pedagogens föräldrasamverkan.  

Slutsatsen av studien visar att förskolans läroplan ligger som grund för förskollärarens 

professionalitet i verksamheten. Professionalitet i yrket skildrades av ett pedagogiskt arbete, 

föräldrasamverkan och förankring av läroplan. Förskollärarlegitimation sågs som ett led till 

professionalitet och som ett bevis på utbildning. I studien framkom likheter och skillnader i 

respondenternas skildring av verksamheten där yrkeserfarenhet kan uppfattas ligga till grund 

för ett kritiskt förhållningssätt.   

 

Nyckelord: förskolans läroplan, pedagogik, professionalisering, implementering, 

föräldrasamverkan. 
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”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda 

barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet.”  

   (Skolverket, 2010, s. 5) 
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Studien riktar in sig på förskolans läroplan och avser att lyfta fram vikten av förskollärarens 

professionalitet när det gäller implementering av läroplanen i den dagliga verksamheten. Den 

dagliga verksamheten i förskolan formas av pedagogerna utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98. 

Läroplanen är ett styrdokument som innefattar värdegrund, uppdrag, nationella mål och 

riktlinjer för förskolan där omsorg, lärande och fostran ska bilda en helhet. Förskolan ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande i en god pedagogisk verksamhet (Skolverket, 1998).   

 

Riksdagen beslutade år 1985 om en skollag som gäller för förskoleverksamhet, 

skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning och innehåller grundläggande bestämmelser. 

Skolväsendet styrs av läroplaner vilka är förordningar som är utfärdade av regeringen. Det 

finns tre olika läroplaner, läroplan för förskolan, Lpfö 98, läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet, Lpo 94, samt läroplan för de frivilliga 

skolformerna, Lpf 94. Läroplanerna innehåller mål och riktlinjer för arbetet och beskriver 

verksamheternas värdegrund och uppdrag.  

 

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå kompletteringar av mål och 

förtydliganden av förskollärarens ansvar. Dessa förändringar medför att läroplanen revideras 

2010. I den reviderade läroplanen bär förskolläraren ansvaret för en pedagogisk verksamhet 

vilket är ett led för att nå höjd professionell status. Syftet med förändringarna är att förstärka 

förskolans pedagogiska uppdrag vilket medför en ambitionshöjning i verksamheten 

(Skolverket, 2010).    

 

De frågeställningar som studien utgår från är hur förskolläraren förhåller sig till 

implementering av läroplanen i den dagliga verksamheten samt vilken betydelse 

förskollärarens professionalitet har när det gäller implementering av läroplanen i den dagliga 

verksamheten. 
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1. BAKGRUND  
 

I detta avsnitt behandlas statlig reglering av förskolans verksamhet, förskollärarlegitimation, 

förskollärarens professionalitet, föräldrasamverkan och det teoretiska perspektivet i studien. 

1.1. Statlig reglering av förskolans verksamhet 

 

Förskolan skall utifrån lagar och riktlinjer med hjälp av läroplanen skapa kvalifikationer för 

en likvärdig förskola med hög kvalitet. Syfte med läroplanen är att höja kvaliteten i den 

pedagogiska verksamheten i hela landet samt att förskolan skall vara likvärdig för alla barn. 

En angelägen betydelse i läroplanen är att verksamheten inte kan utformas på 

överensstämmande sätt i hela landet utan förskolans resurser bör särskiljas beroende på 

invånarnas livssituation eller hur förutsättningarna ser ut i olika kommuner. Hur förskolans 

resurser skall fördelas bestäms av kommunen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Grunden för ett livslångt lärande läggs under de tidiga åren och förskolans syfte är att ge 

barnet kommunikativa och sociala kompetenser. Läroplanen betonar vikten av speciella 

förskolepedagogiska kunskaper för att utföra läroplanens innehåll (Skolverket, 1998). 

 

Den 22 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag som började tillämpas 1 juli 2011, 

även förskolans reviderade läroplan började träda i kraft 1 juli 2011 efter beslut av regeringen 

den 5 augusti 2010. Förändringarna integrerar förskolan som en del i skolväsendet där syftet 

är att fastslå förskolans ställning som den första delen i utbildningssystemet och blir därmed 

en egen skolform. Förändringarna avser även att förstärka förskolans kvalitet och 

likvärdighet. Förskolan kommer utifrån dessa förändringar inkluderas i skollagens inledande 

kapitel gällande skolformsövergripande bestämmelser däribland övergripande mål för 

utbildningen (Utbildningsdepartementet, 2011). 

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, beskrivs strävansmål och riktlinjer som förskolans 

verksamhet skall bygga på. Strävansmålen och riktlinjerna är redogjorda under fem avsnitt 

med rubrikerna: normer och värderingar, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola 

och hem samt samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem (Skolverket, 1998). Den 

reviderade läroplanen har förtydligats med nya mål för barns språkliga och matematiska 

utveckling samt naturvetenskap och teknik vilket stärker förskolans pedagogiska uppdrag.  

Det har tillkommit nya avsnitt som behandlar förskolechefens ansvar samt uppföljning, 

utvärdering och utveckling. Samtidigt har förskollärarens pedagogiska ansvar tydliggjorts. 

Förskolechefens ansvar syftar till att upprätthålla förskolans kvalitet samt ansvarar för att 

verksamheten har sin utgångspunkt i skollag och läroplan. Förskolechefen är pedagogisk 

ledare och chef för personalen. Utvärderingen syftar till att få kunskap om förskolans kvalitet 

med intention att utveckla verksamheten. Detta för att varje barn skall nå utveckling och 

lärande på bästa möjliga sätt (Skolverket, 2010). 
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Lpfö 98

• Utveckling och 

lärande

• Normer och värden

• Barns inflytande

• Förskola och hem

• Samverkan med 

förskoleklass, skola och 

fritidshem

Lpfö 98 reviderad 

2010

• Utveckling och 

lärande

• Normer och värden

• Barns inflytande

• Förskola och hem

• Samverkan med 

förskoleklass, skola 

och fritidshem

• Uppföljning, 

utvärdering och 

utveckling

• Förskolechefens 

ansvar

 
I syfte att förtydliga läroplanens innehåll tillkom den reviderade läroplanen. Detta eftersom 

förskollärare upplever svårigheter i att tolka innehållet. Den reviderade läroplanen 

kompletterar strävansmålen för att förtydliga förhållningssättet gentemot styrdokumentet 

(Pramling Samuelsson & Sheridan,  2010).   

 

1.1.1 Krav på förskollärarlegitimation  

 

Riksdagen beslutade den 2 mars 2011 att införa legitimation för lärare och förskollärare. Från 

och med den 1 juli 2011 införs denna förändring i flera steg. Att införa krav på legitimerade 

lärare och förskollärare i skolväsendet vilar på motivet att: 

 

 kvalitetssäkra och utveckla verksamheten  

 bidra till professionalism genom tydligare krav 

 måluppfyllelsen för eleverna  

 öka yrkets status - fler skall vilja bli lärare 

  

För att legitimation skall kunna ansökas krävs lärar- eller förskollärarexamen. Kravet är 

dessutom arbete som lärare alternativt förskollärare inom verksamheten i minst ett läsår på 

heltid eller motsvarande. Examinationer som sker 1 juli 2011 eller senare kräver ett 

introduktionsår med tilldelad mentor. Rektorn eller förskolechefen skall därefter skriva under 

ett lämplighetsintyg. Det förekommer nationellt två olika legitimationer för yrkeskåren; 

lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation (Skolverket, 2011).  

 

1.2 Förskolläraryrkets professionalisering  

 

Verksamheten för förskolan har i uppgift att utföra pedagogisk verksamhet. Inom denna 

verksamhet skall det finnas personal med utbildning där barnens behov av omsorg kan 

tillgodoses i en god pedagogisk verksamhet. En kompetent lärare besitter kunskap inom ett 

flertal områden såsom barns utveckling och lärande, observation och utvärdering, tillgodose 

barns specifika behov samt ha förmåga att tillvarata kulturell mångfald (Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 2009). 
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Lärares profession kan diskuteras på olika sätt. I en sociologisk ansats innebär det att beskriva 

den professionelle läraren. Ett gemensamt yrkesspråk inom de flesta yrkesgrupper ses som ett 

väsentligt kännetecken på att det råder hög professionalitet. Detta kan beskrivas utifrån 

specifik kunskap som inga andra yrkesgrupper innehar, etiska regler samt monopolen på 

arbetsmarknaden. Detta kan även beskrivas med mål som yrkesgruppen eftersträvar. 

Yrkesgruppen kan uppnå erkännande och status om dessa mål uppfylls vilket i sin tur kan leda 

till en starkare samhällsposition och påverka lönen. Profession kan även betraktas på ett andra 

sätt då diskussionen utgår från vilken slags kunskap yrkesgruppen behöver för att nå 

utveckling. Utifrån denna kunskap skall yrkesgruppen på ett meningsfullt sätt kunna utveckla, 

förändra och anpassa både sin kunskap och sitt handlande på ett meningsfullt sätt och finna 

lärande utifrån egna erfarenheter (Alexandersson, 2004).   

 

Den viktigaste tillgången för att höja professionell status hos en yrkesgrupp är dess 

kunskapsbas. Kravet för att en yrkesgrupp ska bli betraktad som en profession är att 

kunskapsbasen vilar på en vetenskaplig grund, att yrkesgruppen har monopol och att 

omgivningen har tilltro till dess kunskaper samt att kunskaperna är efterfrågade och bedöms 

som värdefulla (Berntsson, 1999). För att omgivningen ska ändra attityd och nå en ökad 

förståelse krävs insikt i yrkesgruppens profession (Watts, 2009). Förskolans verksamhet har i 

uppgift att bedriva pedagogisk verksamhet och ska ta hänsyn till barns olika livsmiljöer och 

forma verksamheten utifrån varje barns behov och förutsättningar. Verksamheten ska enligt 

läroplanen planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i relation till läroplanens 

uppställda mål vilket kräver kunskap att omsätta teori i praktik (Skolverket, 1998). Teoretiska 

kunskaper kräver förmåga att förverkliga teori i verklig handling vilket förespråkas av 

Berntsson (1999). Kompetens knyter samman praktisk och teoretisk kunskap och utgör en 

länk mellan en egen teori om det egna handlandet och teoretisk kunskap (Alexandersson, 

2004). 

 

Berntsson (1999), lyfter fram läroplanens fokusering på förskolans pedagogiska uppdrag samt 

den pedagogiska uppgift som utifrån läroplanen ses som en värdefull fördel av förskollärarnas 

pedagogiska kunskap och värde. När det gäller förskolläraryrkets professionalisering betonas 

den pedagogiska kompetensen och det pedagogiska uppdraget som den viktigaste tillgången. 

Hos den aktuella yrkesgruppen kännetecknas profession av den specifika kunskapsbasen då 

den skall vila på vetenskaplig grund. Detta tas även upp i en studie av Calderón (2011), där ett 

förslag om att utbildad personal inom förskolan för studien ska höja kvaliteten på 

verksamheten och bidra till en mångsidig och högkvalificerad förskola.     

 

För att uppnå kvalitet i pedagogiskt arbete krävs vetskap om huvudsakliga förutsättningar för 

ökad kunskap samt hur människor lär och utvecklas för att klara av olika situationer i livet. 

Pedagogisk kunskap avser lärarens teoretiska och erfarenhetsmässiga kompetens att formge 

verksamheten så att varje barn ges förutsättning att utvecklas och lära intellektuellt, 

emotionellt, kulturellt och socialt. Pedagogisk kompetens syftar till att lärare har erfarenhet 

samt grundlig teoretisk kunskap om lärande och utveckling hos barn. Pedagogisk kvalitet ses 

därmed som grunden till professionalitet hos lärare (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Utifrån den position som utbildning ger är det inte längre något givet att vara lärare. En 

professionell lärare utvecklar sin undervisningsteori utifrån hela yrkessituationen som tar sig 

uttryck i lärarens beteende, föreställningar, värderingar och känslor. Profession skapas även 

utifrån relationer och sociala sammanhang där mötet med eleven står i fokus (Asplin & 

Persson, 2008). För att kvalitet i den pedagogiska verksamheten skall uppnås gäller det att ta 

hänsyn till barnets önskningar och mål för dennes lärande samt till förskolans 

samhällsuppdrag. Den professionella läraren skall därmed inneha en stor förståelse för barn 
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och dess värld (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Barnens olikheter skall ligga till 

grund för verksamheten som vidare skall speglas av en miljö som tar tillvara alla möjligheter 

för att barn ska utvecklas (Skolverket, 1998).  

 

Skolväsendet kan i dag uppfattas ha högre ställda krav än tidigare då förväntningar från 

föräldrar och kommuner samt sociala krav har ökat. Lärarens förutsättningar att leva upp till 

kraven upplevs samtidigt ha minskat. Detta grundar sig i skolväsendets styrning, ekonomisk 

åtstramning och ansvarsfördelning mellan hem och skola (Aspelin & Persson, 2008 ). Det 

pedagogiska uppdraget har förstärkts i och med tillämpning av den reviderade läroplanen 

samtidigt finns statistik om att antalet stora barngrupper i förskolan har ökat samt att 

personaltätheten har minskat (Skolverket, 2011). Brist på resurser utgör ofta ett hinder för att 

uppnå profession (Watts, 2009). Frustration skapas i och med minskade resurser vilket 

riskerar att medföra lägre ambitionsnivå. Förändrade villkor i form av ökning av antal 

småbarn och större barngrupper samt fler administrativa uppgifter upplevs av personalen i 

förskolan som negativt då de krav som ställs inte är i proportion med tillgången av resurser 

(Ekström, 2007).  

 

1.3 Pedagogens föräldrasamverkan  

 

Samverkan mellan förskola och hem lyfts fram i läroplanen som ett viktigt område. Arbetet på 

förskolan ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet där föräldrarna ska ha 

möjlighet att vara med och påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen. En 

grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet är föräldrasamverkan som ska bygga 

på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Kontinuerliga samtal om barnets utveckling och 

lärande ska finnas mellan personal och föräldrar. Föräldrasamverkan innebär även att det ska 

finnas diskussion mellan förskola och hem om planering och genomförande av verksamheten. 

Verksamheten kräver att personalen har ett medvetet förhållningssätt då arbetet riktar sig till 

olika barn, olika situationer samt olika föräldrar. Föräldrasamverkan kan erfaras både som en 

tillgång och som en svårighet. Samverkan med föräldrar ställer olika krav på personalen 

beroende på olika områdens strukturer och socioekonomiska förutsättningar (Skolverket, 

2005). 

 

I samarbete med föräldrarna har förskolan i uppgift att arbeta för att varje barn ges möjlighet 

att utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket, 1998). När det gäller förskolans 

kvalitetsutveckling har föräldrarna en viktig roll och samverkan mellan förskola och hem 

behöver stärkas. Det är viktigt med regelbundna samtal om barnets trivsel, utveckling och 

lärande där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv. Det enskilda barnets utveckling 

och lärande, vilka aktiviteter barnet deltar i, om det trivs, har roligt samt fungerar socialt skall 

vara utgångspunkten i ett utvecklingssamtal mellan personal och vårdnadshavare (Skolverket, 

2005). 

 

Den sociala utvecklingen lyfts upp av Sandberga & Vuorinen (2008), som menar att barnet 

ges möjlighet att utöva sin sociala kompetens i förskolan. En större grupp ställer högre krav 

på social förmåga vilket lyfter fram förskolan som ett komplement till hemmet. Förskollärare 

och föräldrar ska tillsammans stödja barnet enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006), 

som betonar vikten av att föräldrarna tas emot på ett sätt som gör att de känner sig välkomna 

och delaktiga i verksamheten. Den dagliga kontakten är betydelsefull och mötet skapar 

förutsättning för att utveckla förtroende och ömsesidighet. Förskolläraren bär ansvaret för 

initiativ till samverkan med hemmet men det innebär inte ett misslyckande för förskolläraren 

om inte alla föräldrar väljer att vara delaktiga. Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i 
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barnets fostran och utveckling men det huvudsakliga ansvaret har föräldrarna. Förskolans 

funktion är att komplettera hemmet där en utvecklad samverkan mellan hemmet och förskolan 

har till syfte att skapa goda uppväxtvillkor för varje barn (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006).  

 

I och med att barnet dagligen lämnas och hämtas erbjuder förskolan många naturliga tillfällen 

till samverkan mellan personal och förälder. Ofta handlar det om utbyte av information. För 

att föräldrarna skall ges möjlighet att aktivt vara med och påverka förskolans innehåll och 

organisation krävs att den pedagogiska verksamheten tar hänsyn till föräldrars olika 

förutsättning genom att se till att det finns olika former för inflytande (Skolverket, 2005). 

Förskollärarens förankring i yrkesrollen är av stor betydelse i samverkan med föräldrarna då 

det handlar om att möta föräldrarnas krav på ett professionellt sätt (Sandberga & Vuorinen, 

2008). Förskollärare och föräldrar ska tillsammans stödja barnet där förskolan utgör ett 

komplement till hemmet. För att föräldrarna skall ha möjlighet att vara med och påverka 

verksamheten krävs att förskolan har tydliga mål. Även då det gäller normer och regler skall 

föräldrarna ges god insikt i vad som gäller och ha möjlighet att påverka dessa. Föräldrarna 

skall vara delaktiga i utvärdering av förskolans pedagogiska verksamhet och regelbundet få ta 

del av både barnens och förskollärarnas dokumentation, utvärdering och uppföljning. När det 

gäller planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten skall förskollärarna ta 

tillvara föräldrars synpunkter. Det förutsätter att föräldrarna ges möjlighet till kunskap om 

både innehåll och arbetssätt då föräldrarna inte har möjlighet att komma med idéer om förslag 

till förbättring om de inte känner till hur verksamheten är upplagd och syftet bakom olika 

pedagogiska aktiviteter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

 

En god relation kan byggas upp utifrån ömsesidig respekt vilket skapar grund för ett mer 

varaktigt och utvecklat samarbete. Då föräldrarna inte utgör en enhetlig grupp utan har olika 

önskemål och olika förutsättningar att delta i verksamheten är det viktigt att möta varje 

förälder utifrån hans eller hennes intresse, behov och förväntningar på verksamheten 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

 

1.4 Teoretiskt perspektiv  

 

Studiens teoretiska förståelse grundlägger att lärande sker utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

”Med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär således en 

fråga om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska 

projekt som är delar av vår kultur och vår omgivning. Kunskaper och 

färdigheter av detta slag har inte sitt ursprung i vår hjärna som en biologisk 

företeelse. Faktum är att vårt samhälles samlade kunskaper och färdigheter för 

länge sedan passerat vad en mänsklig hjärna kan hålla ordning på”.  

(Säljö, 2000, s. 21) 

 

Vi lever i ett lärande samhälle där vi enligt Säljö (2000), blir delaktig i interaktion med andra 

människor, det krävs interaktion med andra människor för att bil delaktig i lärande. Lärande 

handlar om vad individen tar med sig från sociala situationer och använder i framtida 

sammanhang. Språket beskrivs som ett levande redskap för att skapa mening mellan 

människor. Kunskap skapas först i samspel mellan människor och blir då en del av den 

enskilde individen och hans eller hennes tänkande och handlande. Kunskapen kommer sedan 

tillbaka i nya kommunikativa kontexter. Ett centralt inslag i ett sociokulturellt perspektiv på 
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lärande och utveckling är behärskningen av språkliga eller intellektuella redskap där han 

betonar att en form av lärande sker i interaktion med andra människor där man antingen 

tänker, talar eller aktivt deltar.  

 

”Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar med 

utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man 

medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör 

möjligt i en viss verksamhet”.  

(Säljö, 2000, s. 128) 

 

I den sociala praktiken kan de som är mer kunnig vägleda och visa den som är mindre kunnig 

i den aktuella situationen. Detta perspektiv på lärande lade Lev S Vygotskij grunden till och 

menade att utveckling sker både inifrån, biologiskt, och utifrån, socialt. Enligt Vygotskij 

(1995), sker varje funktion i barnens utveckling på två nivåer, först på en social nivå och 

därefter på en intellektuell nivå. Lärande är att bli deltagande och sker i ett samspel som 

ständigt är föränderligt. 
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2. PROBLEMOMRÅDE 
 

Förskolans läroplan har reviderats vilket medför förändringar som avser att förstärka 

förskolans kvalitet och likvärdighet.  

 

Vårt problemområde utgår från läroplanens förändring, hur förändringen tar sig uttryck i 

verksamheten. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar  

 

Studiens syfte har varit att undersöka de intervjuade förskollärarnas uppfattning om hur 

förskolläraryrket påverkats av implementering av den reviderade läroplanen. Ett andra syfte 

har varit att undersöka hur de intervjuade förskollärarnas professionalitet påverkar den dagliga 

verksamheten. 

 

De frågeställningar som studien utgår från är; 

 

- Hur förhåller sig förskolläraren till implementering av läroplanen i den dagliga 

verksamheten?  

 

- Vilken betydelse har förskollärarens professionalitet när det gäller implementering av 

läroplanen i den dagliga verksamheten?  
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3. METOD 

 
I detta avsnitt behandlas studiens metod, genomförande, urval av deltagare, materialets 

bearbetning, forskningsetiska principer samt studiens tillförlitlighet.    

 

3.1 Kvalitativt inriktad studie 

 

Kvantitativa studier vilar på positivistisk grund/forskning som tex. naturvetenskaplig grund 

där en central roll utgörs av empirisk kvantifierbara mätningar, objektiva mätningar samt 

observationer. Dessa studier har som syfte att hitta mönster som i stort sätt förväntas gälla 

generellt. Det handlar om att finna förklaringar och kunna dra säkra slutsatser där resultatet 

ska kunna generaliseras och uppnås igen. Kvalitativa studier grundar sig på humanistisk 

vetenskap där förståelse och tolkning av resultat utgör grunden (Stukát, 2005). Intervju är en 

metod för att få inblick i en individs uppfattning om ett visst ämne, där syftet är att få ta del av 

individens erfarenheter och kunskaper.  Utifrån detta insamlas ett rikt material att analysera. 

Under en intervju kan den som genomför undersökningen välja att anpassa sina frågor utifrån 

respondentens svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Syftet med studien var att synliggöra fyra förskollärares uppfattning av förskollärarens 

professionalisering inom yrket. Intervjuer valdes för att nå en förståelse för den enskilda 

förskollärarens uppfattning. Kvalitativ studie stämde överens med undersökningen som är av 

tolkande karaktär och inte eftersträvar ett konstaterande.  

 

3.1.2 Val av metod 

 

För att uppnå syftet med studien har vi valt att utgå ifrån kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer (Stukát, 2005). I intervjuer skapas kunskap i ett socialt samspel mellan intervjuare 

och intervjuperson, även kallad informant/respondent (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Att förstå och tolka resultat är huvuduppgiften i det kvalitativa synsättet, där generalisera, 

förklara och förutsäga inte är av vikt. I den semistrukturerade intervjun är intervjuaren 

medveten om det ämnesområdet som skall beröras men frågorna är oberoende från 

ordningsföljd. Denna intervjumetod är därmed anpassningsbar och följsam (Stukát, 2005).  

  

3.2 Urval av deltagare i undersökningen 

 
Respondenterna i studien bestod av fyra verksamma förskollärare från olika förskolor från 

samma verksamhetsområde i en kommun i Mellansverige. De rektorer som var ansvarig i 

dessa områden fick uppdraget att utifrån givna kriterier välja ut respondenter till intervjuerna. 

Urvalskriterierna var; 

 Spridning på ålder 

 Lång- respektive kort yrkeserfarenhet  

 Olika kön, om det finns manliga förskollärare inom verksamhetsområdet 

Intervjuerna ägde rum på respektive förskola. Varje respondent fick information beträffande 

upplägg, tidsåtgång för intervjun och att de hade möjlighet avbryta intervjun om de så 

önskade. Varje intervju beräknades till ca 30 minuter. För att få en uppfattning om 

tidsåtgången för intervjun och för att få prova intervjufrågorna har en pilotintervju gjorts med 

en person som känner till verksamheten men inte arbetar inom området.  
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Respondenterna fick information beträffande våra rollfördelningar i intervjusituationen samt i 

missivet innan den startade. Under intervjuerna var vi båda närvarande, rollfördelningen var 

huvudintervjuare och bisittare. Vårt syfte med bisittare var att finnas med som ett komplement 

med fokus på observation av kroppsspråk. Bisittaren kunde även föra stödanteckningar. 

Intervjuerna spelades in på band i syfte att kunna genomföra intervjun på ett avslappnat sätt 

och att fokus kan ligga på respondenten och inte på att anteckna. Det inspelade materialet 

handhas enligt personuppgiftslagen (Datainspektionen, 2011). All insamlad information 

behandlas konfidentiellt och därför kodas så att det inte går att utläsa vem som sagt vad i 

intervjusituationen.  

 

3.3 Undersökningsmaterialets bearbetning 

 

De fyra intervjuerna spelades in på band och transkriberades därefter enligt nivå 3 (Wibeck, 

2000), vilket innebär att allt som sägs i ord skrivs ned, medan andra ljud som t.ex. hummande, 

hostande och eventuella pauser hoppades över vid nedskrivningen. Efter transkriberingen 

lästes materialet igenom av intervjuarna var för sig. Därefter följde en kreativ process, där 

intressanta och för studien betydande meningar och uttryck skrevs upp. Som en analys av 

innehållet gjordes en kategorisering utifrån de frågeställningar som ställdes, där 

respondenternas svar sammanställdes till meningsbärande enheter (Starrin & Svensson, 1994). 

 

Respondenternas intervjusvar utgör en helhetsbild tillsammans med den litteratur som ingår i 

studien. Resultatet av det analyserade innehållet beskrivs i text. 

 

3.4 Forskningsetiska principer  

 

Intervjuerna genomfördes med fyra förskollärare där samtalen spelades in på band. Vid 

deltagande garanterades att de forskningsetiska principerna som fastställts av Vetenskapsrådet 

följs. De forskningsetiska principerna innebär; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att 

anonymiteten garanteras och att deltagandet är frivilligt samt att respondenterna när som helst 

kan avbryta sitt deltagande i studien. Materialet som samlas in under intervjuerna kommer 

endast att användas som underlag för vårt examensarbete och materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Varken förskolan eller respondenternas namn kommer att nämnas i 

undersökningen.  

 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar enligt Stukát (2005), om att använda rätt 

mätinstrumentet för studiens syfte. Validitet står för i vilken utsträckning vi undersöker de vi 

avser att undersöka. Det handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle.    

 

För att undersöka studiens syfte gjordes ett medvetet val att endast intervjua förskollärare. För 

att nå högre tillförlitlighet spelades intervjuerna in i syfte att kunna lyssna på samtalen 

upprepade gånger.  

 

Validitet betyder att man försäkrar sig om att det som avses undersökas verkligen är det som 

undersöks, därför gjordes en pilotintervju för att undersöka om frågeställningarna i studien var 

begripliga för respondenterna. Respondenten som intervjuades i pilotintervjun ingår inte som 

en av de intervjuade i studien.  
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Under pilotintervjun upptäckte vi att respondenten hade svårt att uppfatta vissa av våra frågor 

då vi fick upprepa samt förtydliga. När vi efter intervjun samtalade med respondenten 

framgick det att frågorna upplevdes invecklad och svårformulerad. Respondenten kände sig i 

underläge och upplevde en press på vilket svar som förväntades och menade att frågorna 

ingav en känsla av att bli satt på plats. Utifrån detta valde vi att omformulera våra frågor då 

syftet är att nå respondentens kunskap istället för att skapa en känsla av obehag. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta avsnitt behandlas en redogörelse av respondenter och studiens resultat under utvalda 

kategorier samt en kort sammanfattning av studiens resultat.  

 

4.1 Redogörelse av respondenter 

 

Studiens resultat utgår från fyra förskollärare, kvinnor.  De fyra respondenterna är utvalda 

efter spridning där ålder och antal år i yrket var kriterierna. Respondenterna med kort 

arbetslivserfarenhet har varit verksamma 1-5 år och de med lång arbetslivserfarenhet har varit 

verksamma 25-40 år inom yrket. Alla är vid tidpunkten för studien verksamma inom 

förskollans verksamhet, de arbetar på fyra olika förskolor inom samma kommun.  

 

 

Respondent Fingerat namn År i yrket 

1. Anna 1-5 

2. Lena 25-40 

3. Karin 1-5 

4. Eva 25-40 

 

Figur 1. Namnen på respondenterna i studien är fingerade.  

 

4.2 Kategorisering av intervjumaterial 

 
Kategorierna är presenterade under följande rubriker; 

 

- Statlig reglering av förskolans läroplan 

- Det pedagogiska arbetet  

- Uppfattning av professionalitet i yrkesrollen 

- Förskolläraryrkets professionalisering 

- Föräldrasamverkan 

 

4.2.1 Statlig reglering av förskolans verksamhet  

 

Alla fyra respondenter delade samma uppfattning om att läroplanen var viktig och utgör 

grunden i verksamheten. Anna menade att läroplanen betyder allt och att de på förskolan 

försöker förankra allt de gör i läroplanen. Samtidigt uttryckte Karin att de alltid utgår från 

barngruppen och dess önskemål och intressen när de planerar. Utifrån detta menade Karin att 

de sedan försöker koppla in läroplanen men förtydligar att läroplanen alltid finns i 

bakhuvudet. Läroplanen ansågs av alla som ett betydelsefullt styrdokument för arbetet på 

förskolan och Eva uttryckte att förskolan har närmat sig skolväsendet tack vare läroplanen.  

 

”Det finns en rangordning förskola, förskoleklass, skola, vi ligger ju lixom 

längst ner. I och med att vi fått en läroplan har vi klivit in i deras värld också.  

Jätte viktigt!”    
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 (Uttalat av Eva) 

 

Lena och Eva menade även att läroplanen förtydligar och synliggör förskolans uppdrag och 

kan på så vis minska stämpeln av att passa barn.  

 

”Hur än de är så är det ju många, många som länge, länge har tyckt att vi 

passar barn, punkt slut. ” 

   (Uttalat av Lena) 

 

Respondenterna upplever att kommunen där studien genomfördes satsar stort på att 

introducera den reviderade läroplanen i kommunen. Implementeringsarbetet har skett via 

föreläsningar och diskussionsgrupper både i kommunen och på arbetsplatsen. Lena hade fått 

tagit del av remiss och Anna och Eva hade fått den reviderade läroplanen i fickformat, Anna 

hade även fått information om den reviderade läroplanen i slutet av sin utbildning. Karin 

uttryckte en fördel med att ha gått förskolelyftet och där igenom fått information om den 

reviderade läroplanen. Lena upplever skillnad i hur implementeringsarbetet med den 

reviderade läroplanen skett till skillnad mot för hur förskolans första läroplan introducerades. 

 

Eva berättar att de ännu inte riktigt kommit in i arbetet med den reviderade läroplanen 

samtidigt som Anna och Lena upplever att den reviderade läroplanen inte påverkar 

verksamheten nämnvärt då förskolorna redan tidigare jobbar mycket efter läroplanen. Den 

reviderade läroplanen upplevdes av Eva som enklare och lättare att förstå och att ta till sig och 

uttryckte att den reviderade läroplanen har blivit till en fördel då den innehåller kapitel som 

endast tillhör förskolan.  

 

”Förr gick vi in väldigt mycket i skolan, men nu är det olika kapitel som är bara 

för oss, det tycker jag är bra” 

  (Uttalat av Eva) 

 

Gemensamt för alla respondenter var att de upplevde att den reviderade läroplanen ställer 

högre krav på verksamheten där Karin och Anna lyfte fram fokus på förskolläraren och dess 

ökade ansvar. Karin menade även att förskollärarens och arbetslagets ansvar är uppdelat och 

att den reviderade läroplanen förtydligar vissa ämnen.  

  

”Pedagogisk undervisning på förskolan, få in mer matematik och svenska i nya 

läroplanen. Vi ska få in de i verksamheten men ändå alltid utgå från 

barngruppen. Försöka få in det i verksamheten fast från barnens sätt, från deras 

intresse” 

   (Uttalat av Karin) 

 

Alla var överens om att den reviderade läroplanen gynnar verksamheten och kräver ett annat 

arbetstänk hos pedagogerna. Lena lyfte fram att de tittar på den reviderade läroplanen när de 

planerar verksamheten. Vid dokumentation i barnens dokumentationspärmar använder de den 

reviderade läroplanen och citerar med hjälp av den menar Lena och uttrycker att läroplanen 

finns där i ryggmärgen men att det inte gäller alla. 

 

”Den finns ju där i ryggmärgen på något vis, fast det är ju också som sagt lite 

olika då… ” 

   (Uttalat av Lena) 
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Eva lyfte upp den pedagogiska dokumentationen som de fått kunskap om i och med den 

reviderade läroplanen. Eva menade att dokumentation kan ge insikt i barnens tänk och att man 

kan fota när barnen leker och sedan reflektera över varför de leker som de gör och vad de vill 

uppnå med den leken.  

 

Sammanfattande resultat;  

Utifrån kategorin statlig reglering av förskolans verksamhet framkom att läroplanen var viktig 

och utgör grunden i verksamheten där man utgår både från barngruppen och från läroplanen. 

Den reviderade läroplanen gynnar verksamheten och upplevs lättare att förstå och att ta till sig 

men ställer högre krav på verksamheten samt lyfter fram förskolläraren och dess ökade 

ansvar. 

 

4.2.2 Det pedagogiska arbetet 

 

Förskollärarens viktigaste uppgift enligt respondenterna var det enskilda barnet med betoning 

på att se varje barn, behålla dess nyfikenhet, glädje och intresse samt att se kompetensen i 

varje barn. Det handlar vidare om att skapa trygghet och tillit hos barnet som en grund för att 

barnet sedan ska kunna fungera i grupp.  Vikten av att vara välbekant med läroplanen och det 

huvudsakliga syftet med verksamheten lyftes upp av Anna.  

 

”Att man kan läroplanen, att man har ett syfte med det man gör” 

   (Uttalat av Anna) 

 

Eva betonar problemet med för stora barngrupper vilket medför att de inte kan utföra det 

pedagogiska arbetet som de önskar.  

 

”Det är väl det vanliga gnället om för stora barngrupper, för att man 

 inte ska kunna jobba med det pedagogiska arbetet som man vill helt enkelt”  

   (Uttalat av Eva) 

 

Eva beskriver en kamp om att allt för ofta vara kort om folk i verksamheten samt uttrycker 

desperation över att inte räcka till. I samband med att inte räcka till uttrycktes även att de år 

barnet fyller tre år minskar personaltätheten ännu mer, som om en treåring kräver mindre 

personal än en tvååring menar Eva. Man vill så mycket mer än det som hinns med och Eva 

lyfte i detta sammanhang upp föräldrarnas betydelse. Eva upplever att samhället sätter krav på 

att barn ska vara i förskolan och uppfattar att föräldrarollen är underskattad. Förskolan är 

viktig men Eva menade att föräldrarna och hemmet är viktigare. 

 

Sammanfattande resultat; 

Utifrån kategorin det pedagogiska arbetet framkom att förskollärarens viktigaste uppgift 

handlar om att se till behovet hos det enskilda barnet. Som viktig grund för att barnet ska 

kunna fungera i grupp betonades trygghet och tillit. Läroplanen och det huvudsakliga syftet 

med verksamheten lyfts upp. Problem med för stora barngrupper synliggörs och påverkar det 

pedagogiska arbetet.  

 

4.2.3 Uppfattning av professionalitet i yrkesrollen 

 

Anna, Eva och Lena ansåg att professionalitet till stor del handlar om att möta föräldrar 

utifrån sin roll som förskollärare och att då kunna skilja på privat och yrkesroll. Karin och 

Anna menade att professionellitet betyder olika i olika situationer.  
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”Att man är proffsig, vilket innebär olika i olika situationer. Möter man 

föräldrarna i hallen så tar jag det på det professionella sättet, på ett proffsigt 

sätt och lämnar privatlivet utanför. Med barnen måste jag tänka pedagogiskt 

och måste ha ett syfte med det jag gör” 

  (Uttalat av Anna) 

 

Anna och Karin uttalade vikten av att vara professionell mot sina kollegor och i mötet med 

föräldrarna betonar Karin lyhördhet som en viktig aspekt. Att ha ett klart syfte med det man 

gör och att utföra arbetet på ett bra sätt i förskolan lyftes upp av Karin och Anna. Karin lade 

även vikt vid förhållningssättet i arbetslaget och menade att en bra stämning påverkar barnen 

vilket i sin tur bidrar till nöjda föräldrar.  

Eva understryker betydelsen av att ständigt stå inför ett lärande, att trots lång yrkeserfarenhet 

vara mottaglig för utveckling och ny kunskap. På så vis menade Eva att det går att bli ännu 

mer professionell i sitt yrke.     

 

”Man kan alltid lära sig mer, fast jag har jobbat i massor av år så är de ju 

någonting nytt hela tiden” 

(Uttalat av Eva) 

 

Professionalitet handlar om att lära sig vara öppen mot varandra i arbetslaget fortsatte Eva och 

betonade att det är lätt att ge beröm men svårare att ge kritik. Detta är enligt Eva något som 

många behöver lära sig.    

 

Anna, Lena och Karin var starkt övertygade om att legitimation innebär något positivt inom 

yrket. De anser att legitimation leder till högre status och ser de som ett bevis på utbildning. 

Vidare ansåg de att utbildning krävs för att nå yrket vilket synliggörs i och med legitimation.  

 

”Har man utbildat sig tycker jag att det ska synas att man är utbildad också. Att 

man har gått 3,5 år högskolan, som ett bevis” 

   (Uttalat av Karin) 

 

Lena och Karin uttryckte att legitimation lyfter fram förskolläraren och förhoppningsvis 

bidrar till fler utbildade inom yrket. Utbildning leder till ett annat tänk och en djupare 

förståelse uttryckte Lena och menade att läroplanen finns i bakhuvudet. Vidare menade Lena 

att obehörig personal ofta tycker att det utför samma arbete men Lena upplevde skillnad i sitt 

eget agerande och tanken bakom och uttryckte att tanken bakom handlandet skiljer dem åt. I 

sammanhanget om utbildning menade Lena och Eva att obehörig personal inom verksamheten 

kan minska. Eva upplevde att legitimation var mer positivt inom skolan och syftar då på 

betygsättning, att det endast får utföras av legitimerade lärare. Vidare menade Eva att inom 

förskolan fungerar legitimation som ett bevis på att vara lämplig som förskollärare.  

 

”Får ett papper på att jag duger som förskollärare, att jag har gått min 

utbildning. Det är väl allt…” 

  (Uttalat av Eva) 

 

En fundering som Anna lyfte upp var huruvida dubbel behörighet på examensbeviset 

missgynnas av legitimation. På examensbeviset finns behörighet inom förskola och fritidshem 

men eftersom Anna endast hunnit arbeta inom förskolans verksamhet och inte inom 

fritidsverksamhet funderar respondenten på om legitimation endast ges inom förskolan. Anna 
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såg det som positivt att inte behöva utföra ett introduktionsår och uttryckte lättnad över att 

utbildningen avslutades innan detta infördes.   

 

Sammanfattande resultat; 

Utifrån kategorin uppfattning av professionalitet i yrkesrollen framkom att professionalitet 

innebär att vara lyhörd, att anpassa sitt förhållningssätt beroende på situation. Professionalitet 

inom yrket innefattar ett pedagogiskt arbete, föräldrasamverkan och förankring av läroplan. 

Legitimation ses som ett led till professionalitet och som ett bevis på utbildning.  

 

4.2.4 Föräldrasamverkan 

 

Föräldrarnas delaktighet i informations- givandet och tagandet ansågs som viktig och 

respondenterna var samstämmiga då de uttryckte vikten av en daglig kommunikation. De 

ansåg att information om dagliga händelser var av stor betydelse samt att vara lyhörd och att 

se alla föräldrar. Karin uttryckte vikten av att ta kontakt med alla föräldrar och att förmedla 

vad barnet har gjort under dagen. Det är alltid roligare för en förälder att få ta del av positiva 

händelser än att alltid få höra det negativa och anser att man ska försöka förmedla så mycket 

positivt som möjligt.  

 

Respondenterna beskriver vikten av att vara tillmötesgående och att kunna anpassa sig till 

olika individers behov. Eva upplevde att den egna föräldrarollen bidragit med viktig 

erfarenhet när det gäller samverkan med föräldrar. Erfarenheten har bidragit till djupare 

förståelse samt att lättare kunna sätta sig in i föräldrarollen. Enligt Eva var det även viktigt att 

inte fördöma och menar att förskollärarrollen inte betyder att alltid veta och göra rätt utan det 

handlar om att gemensamt med föräldrarna komma fram till vad som är bäst för barnet.  

 

I läroplanen står det att förskolan ska samverka med föräldrar vilket Karin lyfter upp. Lena 

tror inte att föräldrarna är medveten om vilket inflytande de kan ha i förskolan utan menar att 

föräldrarna är nöjda om barnen är glada och trivs. Lena menade vidare att det alltid finns 

ramar inom vilka man kan ha inflytande men anser att de på förskolan lyssnar på föräldrarna 

och försöker tillgodose önskemål. Eva såg föräldrarnas delaktighet som mycket viktig och 

menade att föräldrarna vet barnets bästa och att förskolan ska vara ett komplement till 

hemmet.  

 

”Vi lånar ju deras barn, det ska vara ett komplement till hemmet. Inte så där 

som förr då man trodde att det skulle se ut som hemmet” 

  (Uttalat av Eva) 

 
Sammanfattande resultat; 

Utifrån kategorin föräldrasamverkan framkom vikten av en daglig kommunikation, att vara 

lyhörd och att se alla föräldrar. Det handlar om att vara tillmötesgående och att kunna anpassa 

sig till olika individers behov. Föräldrarnas delaktighet sågs som viktig då föräldrarna vet 

barnets bästa, förskolan ska vara ett komplement till hemmet.  

 

4.3 Sammanfattning av studiens resultat 

 

Läroplanen är viktig och utgör grunden i förskolans verksamhet där man utgår både från 

barngruppen och från läroplanen. Den reviderade läroplanen gynnar verksamheten och 

upplevs lättare att förstå och ta till sig i jämförelse med Lpfö 98. Den reviderade läroplanen 

ställer högre krav samt lyfter fram förskolläraren och dess ökade ansvar. 
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Förskollärarens viktigaste uppgift handlar om att tillgodose behovet hos det enskilda barnet 

där trygghet och tillit lyfts fram som grund för att barnet ska kunna fungera i grupp.  

Att vara professionell innebär att vara lyhörd, att anpassa sitt förhållningssätt beroende på 

situation. Professionalitet inom yrket innefattar ett pedagogiskt arbete, föräldrasamverkan, 

och förankring av läroplan. Som ett led till professionalitet och som ett bevis på utbildning 

betonas legitimationen.  

 

I föräldrasamverkan framkom vikten av en daglig kommunikation, att vara lyhörd och att se 

alla föräldrar. Det handlar om att vara tillmötesgående och att kunna anpassa sig till olika 

individers behov. Föräldrarnas delaktighet ansågs som viktig då föräldrarna vet barnets bästa, 

förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Läroplanen och det huvudsakliga syftet med 

verksamheten lyftes upp samtidigt som problem med för stora barngrupper framkom vilket 

påverkar det pedagogiska arbetet.  

 

Utifrån dessa fyra intervjuer var det möjligt att urskilja både likheter och skillnader i 

respondenternas skildring av verksamheten. Trots att antal år inom yrket skiljer dem åt fanns 

tydliga likheter i deras pedagogiska tanke och förhållningssätt gentemot läroplanen. 

Respondenterna med lång yrkesbakgrund besitter mer erfarenhet vilket speglar av sig i deras 

sätt att förhålla sig och skiljer dem åt. De vågade vara kritiska utifrån sin verklighetsbaserade 

erfarenhet. Ett tydligt exempel på detta är taget från intervjustudien där frågan berörde 

legitimation inom yrket och vad respondenten ansåg om detta. En av respondenterna uttryckte 

då att legitimation är ett papper på att man duger som förskollärare, att man har gått sin 

utbildning.     
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5. DISKUSSION  

 
I detta avsnitt behandlas diskussion utifrån studiens syfte, resultat, metod samt diskussion ur  

ett samhällsperspektiv. I avsnittet behandlas även resultatanalys.  

 
5.1 Resultat diskussion  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärarens uppfattning om 

professionalitet och implementering av förskolans läroplan i den dagliga verksamheten.  

 

De frågeställningar som legat till grund för denna studie har varit; 

 

- Hur förhåller sig förskolläraren till implementering av läroplanen i den dagliga 

verksamheten?  

 

- Vilken betydelse har förskollärarens professionalitet när det gäller implementering av 

läroplanen av den dagliga verksamheten?  

 

5.2 Förskollärarens förhållningssätt till implementering av läroplanen i den dagliga 

verksamheten 

 

Förskolans arbete ska präglas av omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet och 

utveckling där barnets nyfikenhet och intressen ska uppmuntras (Skolverket, 1998). Detta kan 

kopplas samman med respondenternas syn på förskollärarens viktigaste uppgift. Förskolans 

läroplan ansågs som betydelsefull och lyfts upp som grunden i verksamheten. De delar en 

uppfattning om att läroplanen är ett stöd i arbetet och uttrycker att läroplanen förtydligar och 

synliggör uppdraget. Utifrån detta uppfattas läroplanen som ett genomtänkt och välarbetat 

verktyg som är lätt att förhålla sig till. Förskolan blir i och med införandet av en reviderad 

läroplan den första delen i utbildningssystemet. Detta bidrar till att förskolan blir en del av 

skollagens inledande kapitel vilket sågs som en positiv framgång i denna studie.   

 

Arbetet utifrån den reviderade läroplanen påverkar förskolans verksamhet och bidrar till 

förändringar, förändringarna ter sig olika beroende på förskolans tidigare arbetssätt att 

förankra läroplanen i verksamheten. Förskollärarens pedagogiska ansvar har tydliggjorts i den 

reviderade läroplanen vilket framkom i denna studie. Upplevelsen av att den reviderade 

läroplanen ställer högre krav på verksamheten var även något som framkom i denna studie 

samtidigt finns statistik på att barngrupper i förskolorna ökar parallellt som personaltätheten 

minskar (Skolverket, 2011). Hur stora barngrupper kan man ha i förhållande till profession 

och en pedagogisk förankring av läroplanen i verksamheten? 

 

Förskolechefen ansvarar för att förskolans verksamhet följer skollagen och läroplanen samt 

bär ansvar för kvaliteten i förskolan. I studien framgår det att kommunen där studien är gjord 

satsar på implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen. Satsningen ger förskollärarna 

en bra bas och en gemensam plattform som grund för arbetet. Utifrån detta är det sedan upp 

till förskolorna att verkställa arbetet där varje enskild pedagog bär ansvar över att förankra det 

i sitt pedagogiska uppdrag. I studien har framkommit att förskollärare tack vare utbildning har  

läroplanen i bakhuvudet och besitter därmed en djupare tanke och förståelse i jämförelse med 

outbildad personal.  
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Ett samlat intryck är att förskollärarens förhållningssätt har betydelse när det gäller att 

implementera läroplanen i verksamheten som ska genomsyras av en pedagogisk grundtanke.  

 

5.3 Betydelse av förskollärarens professionalitet när det gäller implementering av 

läroplanen i den dagliga verksamheten 

 

Berntsson (1999) anser att den viktigaste tillgången hos en yrkesgrupp är dess kunskapsbas 

som ska vila på en vetenskaplig grund. Teoretiska kunskaper ska vidare kunna omsättas i 

verklig handling vilket kräver viss förmåga. Även Alexandersson (2004) menar att det handlar 

om förmåga att väva samma teoretisk och praktisk kunskap.  

Tankar och funderingar kring detta är om det via yrkeserfarenhet är möjligt att uppnå samma 

kunskapsbas som motsvarar en förskollärarutbildning som vilar på en vetenskaplig grund? 

Sannolikt skulle det vara en alldeles för riskfylld miljö för barnen i förskolan, genom att tro 

att erfarenhet utan pedagogisk kunskap kan ge den omsorg som borgar för en trygg, 

utvecklande miljö som tillvaratar varje enskilt barns unika behov.   

 

Sveriges riksdag har beslutat om lärarlegitimation utifrån motiv som bland annat vilar på att 

kvalitetssäkrat och utveckla verksamheten samt bidra till professionalism.  

Kravet för förskollärarlegitimation är en förskollärarutbildning följt av ett introduktionsår 

inom förskoleverksamheten. Förskolechefen har som ansvar att godkänna lämplighet eller inte 

godkänna lämplighet inom yrket genom ett så kallat lämplighetsintyg. Lämplighetsintyget 

används sedan för att ansöka om lärarlegitimation. Lämplighetsintyget utfärdas under det 

obligatoriska introduktionsåret, förskolechefens uppgift är då att bedöma om förskolläraren 

under detta år kan förankra teoretisk och praktisk kunskap till verklig handling något som 

Berntsson (1999) och Alexandersson (2004) lyfter upp som viktigt.  

En tolkning utifrån lärarlegitimation (Skolverket, 2011) är en ökning av antalet utbildade 

förskollärare inom yrket vilket även ges uttryck för i denna studie, där legitimation sågs som 

ett bevis på lämplighet inom yrket. Introduktionsåret kan därmed ses som den viktigaste delen 

i utbildningen. 

Legitimation inom yrket upplevs även som ett bevis på en för barnen i förskolan viktig 

utbildning. I studien framkom att yrket i och med detta kan nå högre status. Sveriges regering 

har förhoppning om att införandet av förskollärarlegitimation ger ökad status inom yrket och 

att detta kan leda till fler utbildade förskollärare (Skolverket, 2011). 

En intressant frågeställning angående förskollärarlegitimation är huruvida fler utbildade 

förskollärare bidrar till högre status, men också om en förskollärarlegitimation kommer att ge 

ett ökat löneläge som kan jämföras med andra pedagoger t.ex. inom grundskolan?  

 

Läroplanen syftar till att höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten, vilket kräver 

kännedom om vilka förutsättningar som bidrar till utveckling och lärande (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Förskollärarens ansvar har synliggjorts i den reviderade 

läroplanen som ett led i att kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten 

(Utbildningsdepartementet, 2011). 

Förskollärarens pedagogiska kunskaper ses som en fördel när det gäller att förankra 

läroplanen i det pedagogiska uppdraget. Den pedagogiska kompetensen ses som den 

viktigaste resursen när det gäller förskolläraryrkets professionalisering, då profession bygger 

på vetenskaplig grund (Berntsson, 1999). Ett gemensamt yrkesspråk kan ses som en 

bekräftelse på att det råder hög professionalitet inom yrket (Alexandersson, 2004), vilket i 

detta fall kan syfta till förskollärarutbildning som kunskapsbas.  
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Figur 2. Här är en schematisk bild gjord av författarna som förklarar förskollärarens yrkesroll. 

 

Figuren sammanfattar studiens resultat av professionalitet, där förskollärarens profession 

utgår från implementering av läroplanen, att förankra det pedagogiska arbetet, 

föräldrasamverkan och förskollärarlegitimation.   

     

I förskolans läroplan betonas samverkan mellan förskola och hem som bygger på öppenhet, 

ömsesidighet och respekt. Personal och föräldrar ska kontinuerligt samtala om barnets 

utveckling och lärande (Skolverket, 2005). 

Läroplanen är ett styrdokument som förtydligar och synliggör verksamhetens samt 

förskollärarens uppdrag där läroplanen bidrar till ökad förståelse för yrket. 

Att skapa tilltro till förskolläraryrkets profession leder till förändring av omgivningens attityd 

och kan bidra till en ökad förståelse för yrket (Berntsson, 1999), (Watts, 2009).  

 

5.4 Resultatanalys av lärande i yrkesrollen 

 

Läroplanen finns som grund hos förskollärare där utbildning bidrar till eftertänksamhet och 

djupare förståelse där tanken bakom handlandet skiljer förskollärare från obehörig personal. I 

studien framkom att det fanns erfarenhet av att obehörig personal ofta tycker att det utför 

samma arbete. Locke menar, enligt Stensmo (2007), att människan ständigt formas av sin 

omgivning och därför är människans sociala kontext och vanebildningar viktiga för individens 

utveckling. Lärande sker i ett sociokulturellt perspektiv i interaktion med andra människor, 

där lärande handlar om vad individen tar med sig från sociala situationer och använder i 

framtida sammanhang (Säljö, 2000). Vygotskiljs teorier om inlärning grundar sig i att alla 

människor utvecklas olika snabbt. Individer kan nå sin fulla potential först när hänsyn till 

detta tas (Stensmo, 2007). Den pedagogiska verksamheten ligger som grund i förskolan, vilket 

väcker tankar kring huruvida förskolans verksamhet kan uppnå tillräckligt god kvalitet om 

den pedagogiska grundtanken hos personalen i verksamheten skiljer sig åt?  
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I samverkan med föräldrarna har förskollärarens förankring i yrkesrollen betydelse för att 

kunna möta föräldrarna på ett professionellt sätt (Sandberga & Vuorinen, 2008). Föräldrarnas 

delaktighet lyfts upp som betydelsefull i denna studie då föräldrarna vet barnets bästa. Att 

möta föräldrarna utifrån sin yrkesroll som förskollärare, att kunna skilja på privat och 

yrkesroll är en del av professionen. 

Naturliga tillfällen till samverkan mellan personal och föräldrar sker dagligen i samband med 

lämning och hämtning av barnet där mötet handlar om utbyte av information (Skolverket, 

2005). I denna studie har vikten av kommunikation mellan föräldrar, andra anhöriga och 

förskolan lyfts upp som en del av helheten i barnets behov av trygghet och utveckling. För 

barnet blir det viktigt att kommunikationen mellan förskolan och hemmet utgör en helhet som 

blir förståelig för barnet.  

 

Utifrån egna kunskaper och erfarenheter handlar den enskilda individen utifrån medveten eller 

omedveten uppfattning om vad omgivningen kräver (Säljö, 2000). Förskollärarutbildning 

vilar på vetenskaplig grund som bidrar till pedagogisk kunskapsbas hos förskolläraren vilket 

påverkar förhållningssättet mot omgivningen. Utifrån detta kan tolkas att förskollärarens 

professionalitet har betydelse i implementering av läroplanen i verksamheten.  

 

5.5 Metoddiskussion 

 

Kvalitativ metod, i detta fall en intervjustudie visade sig vara relevant för att uppnå denna 

studies syfte och ge svar på de frågor som ställdes. Urvalet bestod av fyra förskollärare med 

olika lång erfarenhet inom yrket vilket var ett medvetet val för att öka möjligheten att få veta 

om antal år inom yrket påverkar synen på professionalitet och utbildning. Det var fyra kvinnor 

som intervjuades i studien, det skulle ha varit intressant att få möjlighet att intervjua män 

inom förskolläraryrket. Tyvärr så fanns ingen möjlighet att under vår begränsade tid för 

intervjuerna finna någon man som kunde låta sig bli intervjuad. Detta har också sin förklaring 

i att det inte finns så många män inom förskolläraryrket. 

De svar vi fick i intervjuerna hade en god samstämmighet, vilket innebär att de fyra 

genomförda intervjuerna var tillräckligt många för att uppnå en mättnad i resultatet (Kylén, 

2004).  

 

Intervjufrågornas relevans testades i en pilotintervju innan de planerade intervjuerna 

genomfördes och resulterade i att vissa korrigeringar av frågeställningarna genomfördes, detta 

med syfte att göra frågeställningarna mer begripliga för respondenterna. Det finns alltid en 

risk vid intervjuer att utifrån sin egen förförståelse formulera frågor som känns naturliga för 

intervjuaren, men inte lika begripliga för respondenten, därför genomfördes denna 

pilotintervju.   

 

5.6 Diskussion ur ett samhällsperspektiv 

 
Förskolans läroplan har till syfte att höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. För att 

möjliggöra detta krävs att läroplanens innehåll beskrivs på ett sätt som inte går att misstolkas. 

Läroplanens innehåll har förtydligats i en reviderad läroplan, detta efter att förskollärare 

upplevt svårigheter i att förhålla sig till innehållet. Förhållningssättet gentemot 

styrdokumentet har förtydligats i den reviderade läroplanen och förskollärarens ansvar har 

lyfts upp. Legitimation, med förhoppning om att öka antalet utbildade förskollärare inom 

verksamheten, är på så sätt ett led i att kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten. Ur ett 

samhällsperspektiv i ett snabbt föränderligt samhälle, kommer frågor som rör den pågående 
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integrationen mellan förskola och skola att påverkas av förskolans resurser i förhållande till 

verksamhetens kvalitet  

 

 

(Persson, 1997).  

Sett ur ett tidsperspektiv har förskollärarens roll som professionell aktör i förskolan följt 

samhällsutvecklingen beträffande krav och riktlinjer från regeringen. Den pedagogik som 

bedrivs i förskolan är reglerad utifrån förskolans läroplan, där kvaliteten på omsorg, trygghet 

och tillit för det enskilda barnet särskilt betonas och ligger till grund för ett livslångt lärande. 

 

Den reviderade läroplanen betonar ytterligare förskollärarens pedagogiska ansvar, detta 

förstärks med den förskollärarlegitimation som införs från och med hösten 2011.  

Framtidens förskollärare har en stor utmaning i att leva upp till alla olika krav och 

förväntningar som ställs, dels utifrån den reviderade läroplanen men även från de krav som 

ställs utifrån den samhälleliga kontext som råder vid det aktuella förskoleområdet där den 

enskilde förskolläraren arbetar.  

 

5.7 Förslag till framtida undersökning 

 

En intressant frågeställning utifrån förändringar i läroplanen, är på vilket sätt den reviderade 

läroplanen har påverkat förskolans verksamhet.  

En annan intressant frågeställning utifrån införandet av den reviderade läroplanen med 

medförande förskollärarlegitimation, är huruvida detta bidrar till fler utbildade förskollärare 

inom verksamheten. Intressant vore även att undersöka om förskollärarlegitimation bidrar till 

högre status, men också om en förskollärarlegitimation kommer att ge ett ökat löneläge som 

kan jämgöras med andra pedagoger t.ex. inom grundskolan.  
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BILAGA 1  

 

Bollnäs 2011-09-12 

 

 

 

TILL DIG SOM ÄR FÖRSKOLLÄRARE OCH VÄLJER ATT DELTA I VÅR STUDIE 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärarens uppfattning om professionalitet och 

implementering av förskolans läroplan i den dagliga verksamheten. Din medverkan kan bidra 

med viktig erfarenhet och kunskap till vår studie.   

 

Vi kommer att genomföra intervjuer med fyra förskollärare där samtalen kommer att spelas in 

på band. Vid deltagande garanteras att de forskningsetiska principerna som fastställts av 

Vetenskapsrådet 2002 följs. Detta innebär att anonymiteten garanteras och att deltagandet är 

frivilligt samt att Ni när som helst kan avbryta Ditt deltagande i studien om Du så önskar. 

Materialet som samlas in under intervjuerna kommer endast att användas som underlag för 

vårt examensarbete och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Varken förskolan 

eller informanternas namn kommer att nämnas i undersökningen.  

 

Beräknad tid för intervjuerna ca 30 min. 

 

Vi, Charlotte Mickelsson och Jennie Westh läser sista terminen på lärarutbildningen, med 

inriktning mot förskolan, vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet kommer att skrivas inom 

den pedagogiska akademin. Rapporten kommer att finnas på Högskolans bibliotek, 

hemsidan/DIVA. 

 

 

Om ni har frågor vänligen kontakta oss!  

 

 

Underskrift (Underskrivet av författarna) 

 

 

 

Charlotte Mickelsson  

Tfn: xxx xxx 

Mail: xxx@student.hig.se 

 

Jennie Westh 

Tfn: xxx xxx 

Mail: xxx@student.hig.se 

 

Fil dr. Lisbeth Claesson  

Högskolan Gävle 

Mail: Xxx@hig.se 
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BILAGA 2  

 

Intervjufrågor  

 

Studiens syfte är att undersöka förskollärarens uppfattning om professionalitet och 

implementering av förskolans läroplan i den dagliga verksamheten.  

 

 Vad tycker du är förskollärarens viktigaste uppgift?  

 Vad innebär föräldrasamverkan för dig i ditt dagliga arbete?   

 Beskriv vilken kunskap du har som är mest betydelsefull i samverkan med 

föräldrarna? 

 

 Vad betyder läroplanen för dig i verksamheten?  

 

 Vad innebär begreppet professionalitet för dig?  

 Vad innebär det för dig att vara professionell i ditt yrke som förskollärare? 

 

Nu byter vi ämne till den nya läroplanen 

 

 Hur har du fått kunskap om den reviderade läroplanen?  

 Påverkar den reviderade läroplanen arbetet i verksamheten?  

 Bidrar den reviderade läroplanen till förändring i verksamheten?  

 Vad anser du om legitimation inom yrket? 

 

 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

Tack för att du ville och kunde medverka! 

 

 

 

 


