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1 Inledning  

Förskolan är det första steget i det svenska skolväsendet där nästan 490 000 barn är inskrivna. 

Det motsvarar 84 procent av alla barn i åldern 1-5 år (Skolverket, 2011a). Genom att försko-

lan blivit en skolform (skollagen, 2010:800) innebär det en verksamhet där lärande fått ett 

större fokus än tidigare. 

 

Lärares professionella uppdrag har genomgått stora förändringar de senaste åren (Persson 

& Tallberg-Broman, 2002). Gotvassli (2002) påstår att förändringar har kommit att uppfattas 

som ett normaltillstånd inom förskolan. Vad får detta för konsekvenser för förskollärares 

praktik och yrkesidentitet att leva i en föränderlig verksamhet med de kraven på flexibilitet 

och handlingsberedskap som det ställer? Under 2011 genomfördes flera betydelsefulla refor-

mer såsom ny skollag, ny skolförordning och en ny lärarutbildning. I samband med detta in-

fördes lärarlegitimation för förskollärare och lärare (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 

2012). Genom dessa reformer har begreppet vetenskap introducerats för blivande och verk-

samma förskollärare. I skollagen ställs det krav på en utbildning som vilar på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet (2010:800). En ”utbildningsvetenskaplig kärna” ingår numera 

som obligatorisk kurs i alla lärarutbildningar. För förskollärares del ingår bland annat läro-

plansteori och didaktik samt vetenskapsteori och forskningsmetodik som utbildningsveten-

skapliga kärnkurser. Studenterna skriver även en kandidatuppsats (proposition 2009/10:89). 

Därmed utbildas förskollärare med en förståelse för den vetenskapliga grunden och ett veten-

skapligt förhållningssätt till sin praktik. Det innebär att förskollärare fått tillgång till nya be-

grepp och verktyg för sin professionella utveckling. 

 

I en tidigare studie har det framkommit att det finns en osäkerhet kring det vetenskapliga be-

greppet bland yrkesverksamma förskollärare (Grander-Berglund & Wolf, 2014). Empirin i 

den studien bygger på intervjuer av verksamma förskollärares uppfattningar av begreppet ve-

tenskap samt hur vetenskap uppfattas påverka deras undervisning. Studien påvisade att de för-

ändrade kraven förskollärare ställs inför i sin profession orsakat många kollisioner mellan de 

yrkesverksamma. Kraven på ett vetenskapligt förhållningssätt synliggör förskollärares olika 

utbildningsbakgrund, kompetens samt vilja att förändra sig eller ta del av forskning och ny 
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kunskap. Det uppfattades även uppstå kollisioner mellan att vetenskap står för en sanning 

gentemot en autonom yrkesroll där tidigare erfarenheter varit dominerande. Kollisionerna som 

Grander-Berglund och Wolf (2014) lyfter fram pekar på att den vetenskapliga grunden ännu 

inte genomsyrar verksamheten i förskolan. Det tyder även på att det finns en osäkerhet kring 

vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär. Hur synliggörs kravet på en vetenskaplig grund 

för undervisningen i förskollärares beskrivningar av sin yrkesidentitet och specifika yrkes-

kompetens? Förskollärare arbetar tätt tillsammans i arbetslag och det som sker inom arbetsla-

get påverkar även den individuella förskolläraren. Brynolf m.fl. (2012) menar att profession-

alism inte utvecklas genom enbart yrkespraktik utan kräver ett medvetet bearbetande av både 

individ och kollektiv. Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att personlig kunskap är kon-

textbunden. De benämner den som praktikerkunskap och uttrycker att den måste bli föremål 

för reflektion om kompetensen ska utvecklas. 

 

Med denna studie vill vi undersöka förskollärares yrkesidentitet och yrkesspecifika kompe-

tenser i en förskola som vilar på vetenskaplig grund. I studien används både begreppet lärare 

samt förskollärare liksom skola och förskola. Detta beror på att viss litteratur behandlar lärare 

som ett enhetligt begrepp oavsett om de arbetar i förskola eller skola. Annan litteratur är spe-

cifikt inriktad mot förskola och förskollärare och då har de begreppen använts. I resultat och 

diskussion används enbart begreppen förskola samt förskollärare då det är studiens huvudsak-

liga fokus. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden är uppbyggd av olika delar med relevans för studien. Begreppet vetenskap be-

handlas ur olika aspekter. Det ges en tillbakablick på förskolans historia och läroplanens 

framväxt. Därefter följer förutsättningarna för förskollärares profession och yrkesidentitet, 

genom beskrivningar av förskolans komplexitet, yrkesrollen, kompetens samt slutligen pro-

fession och identitet.  

 

2.1 Vetenskap 

Vetenskap och forskning är etablerade begrepp i dagens samhälle (Kroksmark, 2014). De 

flesta människorna möter vetenskap i olika sammanhang, inte minst genom facklitteratur samt 

genom media (Allwood & Erikson, 2010). Det gör att vetenskap ”framstår som en oundgäng-

lig resurs för den moderna människan” (a.a. s 10). Vetenskapens roll är att förbättra sam-

hällets utveckling. Tro, vilda gissningar och vidskepelse får stå tillbaka för systematiska 

undersökningar vars syfte är att så noggrant som möjligt beskriva, undersöka, förstå och för-

klara omvärlden. Det sker genom ett system av beprövade metoder (Kroksmark, 2014; Stukát, 

2005).    

Det sker genom att man ifrågasätter tidigare kunskap, samlar in och klassificerar data, gör obser-
vationer och experiment eller tolkar och analyserar material, för att sedan kunna dra generella 
slutsatser och formulera resultat. (Stukát, 2005, s. 9) 

 

För att den kunskap som utvecklas ska anses vara vetenskaplig, ska hela processen vara öppen 

och möjlig att följa. Den ska även finnas tillgänglig för kritisk granskning. Förutom dessa kri-

terier ska vetenskapen vara fri från kunskapsintressen som är politiska, religiösa eller ideolo-

giska (Kroksmark, 2014). Den ökade förståelsen för omvärlden som utvecklas genom veten-

skap bidrar till att människan känner sig säkrare och kan agera på ett mer medvetet sätt 

(Allwood & Erikson, 2010).  

 

2.1.1 Utbildningsvetenskap 
Förskolan sorteras under det utbildningsvetenskapliga vetenskapsområdet, vilket är ett relativt 

ungt område (Kroksmark, 2014). Det finns både för och nackdelar med ett nytt forskningsom-

råde. Det som kan uppfattas positivt är att det fortfarande finns möjlighet att påverka och ut-

veckla området, samtidigt som det kan upplevas negativt att det inte finns någon vetenskaplig 
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tradition att luta sig emot i forskningen (a.a). Sandin och Säljö (2006) frågar sig vad veten-

skap om utbildning är och vad det borde vara. De resonerar även kring vilket stöd i form av 

forskning och kunskapsutveckling som känns angeläget för de som är verksamma i olika for-

mer av utbildning (a.a). Utbildningsvetenskap kan bidra till förmågan att sätta ord på det vi 

gör, enligt Robertsson (2012). Det utbildningsvetenskapliga området rör forskning som görs 

om utbildning eller som kan relateras till någon form av utbildning. Området infördes på ini-

tiativ av den svenska regeringen 1998 med syftet att höja kvalitén inom skolan (a.a). Det har 

även genomförts en reform som innebar att alla lärarutbildningar nu har en utbildningsveten-

skaplig kärna (Brynolf m.fl.2012). 

 

2.1.2 Vetenskaplig grund i förskolan 
Enligt Skollagen ska den undervisning som bedrivs i förskola och skola vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet (skollagen, 2010:800). Kroksmark (2013) anser att lagstift-

ningen är ett av de viktigaste beslut som tagits för svensk utbildning, bland annat genom att en 

verksamhet grundad på vetenskap är lättare att framhålla. Rönnerman och Wennergren (2012) 

beskriver att lärare behöver utveckla en förståelse för begreppet vetenskaplig grund. Begrep-

pet behöver medvetandegöras i yrkesprofessionen. För att tydliggöra vad en vetenskaplig 

grund och ett vetenskapligt förhållningssätt innebär har Skolverket granskat det förarbete som 

skedde innan lagstiftningen (Dnr:2012:1 700). Innebörden av begreppen beskrivs som kritiskt 

granskande samt förmågan att sätta och pröva enskilda faktakunskaper i ett sammanhang 

(a.a). Kroksmark (2014) anser att en förskola på vetenskaplig grund förutsätter att forsknings-

resultat används i verksamheten på ett medvetet och systematiskt sätt och omvandlas aktivt i 

det pedagogiska eller didaktiska handlandet. Det förutsätter att det finns en tilltro till den 

forskning som genomförs och att det finns kompetens för kritisk granskning. Förskollärare 

som forskar i sin egen verksamhet och kan se vilka utvecklingsområden och vilket kunskaps-

behov som finns samt hur professionen kan breddas är en annan förutsättning som nämns för 

att kunna kalla det en förskola på vetenskaplig grund. Det innebär att förskollärare behöver se 

verksamheten ur ett annat perspektiv och utveckla en ny kompetens som vilar på forskning 

och vetenskap. Den vetenskapliga kompetensen kompletterar den pedagogiska kompetensen 

förskollärare redan har. Dessa delar ska integreras i förskolans professionella arbete och iden-

titet. Eftersom förskollärare inte har någon direkt erfarenhet av ett vetenskapligt förhållnings-

sätt eller av forskning kan den här förändringen bli en omtumlande process (a.a).  
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2.1.3 Forskning för och om praktiken 
Carlgren (2012) samt Kernell (2010) beskriver en distans mellan yrkesverksamma lärare och 

forskare. Forskare anses befinna sig för långt bort från praktiken samtidigt som lärare behöver 

kliva ur praktiken för att se på sin verksamhet ur ett distanserat perspektiv. Mycket av den 

forskning som publiceras om skolan genomförs av forskare utan kunskap om lärares behov. 

Lärare behöver därför beforska sin praktik utifrån de frågeställningar de söker svar på (Carl-

gren, 2012; Kroksmark 2013; Robertsson, 2010). Carlgren (2012) uppfattar att en förändring 

har ägt rum under den senaste tio-års perioden, vilket lett till en förändrad syn gällande vikten 

av att involvera lärare i den egna forskningen. En rad olika modeller har utvecklats som möj-

liggjort ett samarbete mellan lärare och forskare exempelvis aktionsforskning. En starkare 

koppling mellan lärarutbildning och forskning skapar bättre förutsättningar för att förstå och 

utveckla lärarprofessionen och därmed sätta ord på sina kompetenser och det som skiljer lä-

rare från andra yrkesgrupper (Kroksmark, 2013).  Robertson (2010) menar att en vetenskaplig 

grundad kunskap för lärare utvecklar deras kompetens på en rad olika områden, ett exempel är 

förmåga att kunna verbalisera sin kunskap. 

 

Skolverket har genom åren gett ut olika skrifter där de granskat den forskning som bedrivs om 

förskolan. 2003 genomförde Haug en metaanalys över den forskning som publicerats under 

åren 1998-2001. Där konstateras att den forskning som bedrivs om och i förskolan ofta känne-

tecknas av en stark normativ tro som fungerar som en slags sökande efter sanningar. Haug 

menar att det inte bedrivs tillräckligt mycket forskning om svensk förskola och att i den 

forskning som finns ofta saknas ett oberoende och kritiskt synsätt av den professionella verk-

samheten (a.a). Skolverkets kunskapsöversikt (2010b) slår fast att ingen större förändring ver-

kar ha skett utan de starka normativa inslagen lever kvar i forskning om förskolebarn. 

 

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening som arbetar för att öka kunskapen om 

forskning, dess processer och resultat. VA undersöker både allmänhetens och specifika sam-

hällsgruppers syn på och nyttjande av forskning. 2004, genomfördes en undersökning via 

Temo gällande lärares attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning. Den ge-

nomfördes genom telefonintervjuer med lärare vid förskolor, grundskolor och gymnasiesko-

lor, skolledare samt lärarutbildningsstudenter (VA-rapport 2004:4). Av förskollärarna i under-

sökningen hade 95 procent formell förskollärarutbildning. Undersökningen visar att förskollä-

rare i mindre utsträckning än övriga grupper (lärare i grundskola/gymnasium samt skolledare) 
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använder internet eller populärvetenskapliga skrifter/program för att komma i kontakt med ny 

kunskap. I arbetet med barnen används internet och studiebesök också i mindre utsträckning 

än hos övriga grupper. Dock anser förskollärare att det är viktigt att elever lär sig söka kun-

skap. Förskollärare har en högre grad av positiv attityd till forskning än övriga grupper samti-

digt som de har ett lägre förtroende för forskare än övriga grupper. 2013 genomförde VA en 

uppföljning av undersökningen från 2004. Genom enkäter ville VA undersöka vilken syn lä-

rare inom förskola, grundskola och gymnasiet samt skolledares hade på vetenskapens roll i 

undervisningen (VA-rapport 2013:3).  Detta har blivit än mer aktuellt genom skollagens 

(2010:800) krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Drygt 1000 personer 

svarade på enkäten och av dessa var 33 procent förskollärare. Resultatet visar på ett förändrat 

förhållningssätt hos förskollärare. 34 procent anger att de varje vecka använder ra-

dio/tv/tidskrift/tidningar/böcker för att få information om forskning. Ytterligare 57 procent 

anger att de gör det varje månad och endast 10 procent säger sig göra det mer sällan. 

 

2.2 Förskolans tidiga år 

När Persson (2010) beskriver förskolans historia i relation till dagens förskola använder han 

sig av metaforen janusansikte. Janus var en romersk gud som skapats med två ansikten, med 

budskapet att se tillbaka men samtidigt se framåt. Persson anser att för att förstå nutiden be-

hövs en förståelse av historien. Historiskt sett har förskolans betydelse för samhället inneburit 

en förskjutning av ansvaret för barns socialisering, från hemmet till den offentliga institution-

en. Förskolan är även en plats som har förklarats utifrån familjepolitiska, socialpolitiska, ar-

betsmarknadspolitiska och omsorgsinriktade utgångspunkter (a.a). Genom inträdet i utbild-

ningsväsendet blev förskolan en egen skolform med syftet att utveckla framgångsfaktorer 

både för det enskilda barnet men även för hela utbildningssystemet. Det innebär en förändrad 

syn på förskolan och nya utmaningar för de yrkesverksamma inom förskolan (Persson & Rid-

dersporre, 2010). Förskolans inträde i utbildningsväsendet motiverades av en vilja att inte-

grera förskola, skola och skolbarnomsorg. Det livslånga lärandet var ett ledord och förhopp-

ningen var att förskolepedagogiken skulle kunna utöva ett positivt inflytande även i skolans 

verksamhet (Skolverket, 2004).   
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2.3 Utbildning 

De första förskollärarna kallades barnträdgårdsledarinnor och var ogifta flickor från borgar-

klassen som såg yrket som ett kall (Kihlström, 1998). Den första förskollärarutbildningen i 

Sverige var ettårig och genomfördes i Stockholm. Den gick under namnet Fröbelseminariet 

och startades av Anna Eklund 1899. Den dominerande kunskapskällan i utbildningen var 

praktiken. Genom det praktiska arbetet vidarebefordrades yrkets kultur och innehåll till den 

yngre generationen. Syftet med utbildningen var att ge den unga kvinnliga eleven en stark yr-

kesidentitet (Persson & Tallberg-Broman, 2002). Under åren 1930-1950 gick det att utbilda 

sig till förskollärare på sex orter i Sverige och ca 240 förskollärare utbildades årligen. De 

främsta seminarierna vid denna tid var Fröbelinstitutet i Norrköping med rötter i systrarna 

Mobergs barnträdgård samt Södra KFUK:s pedagogiska institut och Socialpedagogiska semi-

nariet vilka båda var förlagda i Stockholm (Johansson, 1994). I samband med högskolerefor-

men 1977 övergick utbildningen från att vara i seminarieform till att bli en högskoleutbildning 

(Berntsson, 2006). 

 

2.4 Styrdokument 

Pramling- Samuelsson (2008) beskriver att riktlinjer och mål för den pedagogiska verksamhet 

som bedrevs för barn fanns redan under 1800-talet.  Det innebär att det alltid funnits någon 

form av läroplan i den svenska förskolans historia, även om Läroplanen för förskolan, Lpfö-

98, var förskolans första formella läroplan. De “läroplaner” som funnits tidigare har i takt med 

och i förhållande till samhället ändrats över tid. Den läroplan som följdes från mitten av 1800-

talet kan liknas vid Guds läroplan i den meningen att männen ansågs vara Guds företrädare 

och familjeöverhuvud. Mannen var norm. I början av 1900-talet följde förskolorna istället Det 

goda hemmets läroplan, vars texter och budskap kunde relateras till det hemlika, det vill säga 

till sysslor i hem och trädgård. 1950-1980 utgick verksamheten från Välfärdsstatens läroplan. 

Den byggde på jämställdhet och var könsneutral. Alla skulle få samma möjligheter oberoende 

av kön. Från slutet av 1980-talet och fram till idag utgår arbetet från Den situerade världs-

medborgarens läroplan. Den präglas av mångfald, både då det gäller kön och etnicitet. Barnen 

bygger sin erfarenhetsvärld genom erfarenheter de möter. De riktlinjer som format den 

svenska förskolan har med andra ord utvecklats i takt med samhället (a.a). Genom införandet 

av Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 fick förskolan för första gången en plan med bindande 

föreskrifter. De skrifter som skrevs tidigare var olika typer av råd, arbetsplaner och pedago-
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giskt program. Det som skiljer i framställningen av Lpfö-98 till skillnad mot tidigare doku-

ment, är att Lpfö-98 arbetats fram på samma sätt som skolans läroplan, d.v.s. genom offent-

liga utredningar som sedan remissbehandlas (Brynolf m.fl., 2012; Göhl-Muigai, 2004). Läro-

planen är ett dokument som skapats utifrån politiska kompromisser menar Brynolf m.fl. 

(2012). Det gör att formuleringarna ibland kan vara svårtolkade, motsägande altenativt intets-

ägande.  I läroplanen anges inte heller enligt Kroksmark (2013) några vetenskapliga referen-

ser som tydliggör vilka kunskaper eller vetenskapliga teorier som ligger bakom utformandet 

av styrdokumentet. Det kan skapa ett tolkande av dokumentet utifrån ideologier istället för ve-

tenskap (a.a). Läroplanen är framåtsyftande och anger vilka kompetenser och erfarenheter för-

skolan ska sträva efter att utveckla hos barnet. Den svenska läroplanen är unik i sitt slag då 

den bara anger vad barnens lärande ska riktas mot, den säger inget om hur det ska genomfö-

ras, utan det är upp till förskollärarens professionalitet. Det anses fungera då en stor andel av 

de verksamma inom förskolan har högskoleutbildning (Brynolf m.fl.,2012; Göhl-Muigai, 

2004).  

 

Haug (2003) beskriver i sin översikt hur förskolan utvecklats efter införandet av Lpfö-98. 

Formuleringar och avsikter som finns i läroplanen syns inte alltid i praktiken. Orsakerna till 

det kan vara att det har funnits ett bristande stöd för reformen, inre motsättningar eller att re-

formen ansetts omöjlig att genomföra. Att implementera en ny reform kan ta 10-15 år innan 

resultaten blir synliga. Haug konstaterar dock att Lpfö-98 överlag har fått ett positivt motta-

gande. Brynolf m.fl. (2012) samt Wallskog (1999) beskriver hur Lpfö-98, förändrade förvänt-

ningarna på förskolan och därmed även på förskollärare. För första gången styrs verksamhet-

en av statliga förordningar och det ställs krav på en verksamhet inriktad på utveckling och lä-

rande. Enligt Berntsson (1999) utvecklar innehållet i läroplanen även den professionella statu-

sen för förskollärare. Genom att läroplanen trycker på hur viktigt förskolans pedagogiska 

uppdrag är framhävs vikten av förskollärares kompetens. Den upplevs då som värdefull och 

behövlig, vilket är två viktiga komponenter när det gäller professionell status. För att kunna 

nå de mål som är utformade i läroplanen krävs det förskolekompetens. Läroplanen blir ett 

verktyg att använda när det gäller att profilera förskollärares kompetens (a.a). Tidigare studier 

av Grander- Berglund och Wolf (2014) pekar på att förskollärare värdesätter läroplanen som 

ett hjälpmedel för att styra innehållet i verksamheten men även att de uppfattar den som ett 

vetenskapligt dokument. 
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2.5 Att arbeta i en föränderlig verksamhet 

Förskolan är en levande institution där förändringar sker i samklang med samhällets utveckl-

ing (Gotvassli, 2002; Tallberg-Broman, 2010). Det medför att det ställs höga krav på lärares 

erfarenhet och kunskap. Att arbeta i en föränderlig verksamhet påverkar människor på olika 

sätt. Ångest, motvilja, stress, undvikande, avvisande och osäkerhet kan vara negativa reakt-

ioner på förändringar (Gotvassli 2002; Forslund & Jacobsen, 2010). Samtidigt kan föränd-

ringar upplevas som något positivt vilket visar sig i form av arbetsglädje, motivation, företag-

samhet och initiativ. Gotvassli (2002) anser att den positiva betydelsen av förändringar upp-

märksammas för lite. En första reaktion vid förändringar är att personen anser sig nöjd med 

verksamheten som den är. Därefter övergår reaktionen till ett motstånd för att sedan övergå 

till en känsla av kaos. Det är i kaoset man blir mottaglig för lärande och ett förändrat förhåll-

ningssätt. Först då sker förnyelse. Förnyelse måste gå från förnekelse till kaos för att utveck-

las. Förändringar bör förstås som en pågående process från förfluten tid, fram till idag och vi-

dare in i en framtid.  Reaktioner på förändringar är även beroende av hur förändringar hante-

rats tidigare och hur stora de varit. Genom att blicka bakåt kan man se framåt hur förändringar 

kommer att bemötas. I förändringssituationer är det viktigt att det finns personer som är starka 

nog att klara förnyelse och är positiva till förändringar. Dessa personer behöver lyfta fram 

sina positiva krafter för att få de som är motståndare att tänka om och för att alla ska hjälpa till 

att arbeta vidare mot förnyelse. På det sättet kräver förskolans utveckling att de verksamma 

pedagogerna klarar av att samspela (a.a). Wallskog (1999) beskriver hur personer måste be-

stämma sig för att aktivt delta i en förändringsprocess. Ett aktivt deltagande innebär att ta an-

svar för sig själv, sin arbetssituation, men även för verksamheten.  

 

2.6 Yrkesroll och kompetens 

Hector (1985) beskriver yrkesrollen utifrån tre innehållsaspekter: Yrkesrollens kärna, den yr-

kesmässiga hållning som ingår i rollen samt förhållandet till människor med angränsade rol-

ler, för förskollärares del kan detta bland annat gälla barnskötare och föräldrar. Yrkesrollens 

kärna består av tre delar med samma värde. Dessa är förskolepedagogiskt arbete, vård och 

omsorg samt service åt småbarnsföräldrar. Att vara professionell är att ha goda kunskaper 

inom sitt område samt att vara medveten om sitt uppdrag och ansvar (a.a). Wallskog (1999) 

beskriver också hur förskollärares yrkesroll består av tre delar. En personlig del-vem, en upp-

dragsdel- vad samt en utförandedel-hur.  Hon menar att grunden är den personliga delen med 
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de värderingar, kunskap och erfarenhet som finns. Därefter tillkommer yrkesuppdraget i form 

av bland annat läroplanens mål och riktlinjer. Den sista delen beskriver hur förskolläraren går 

tillväga för att nå dessa mål. Wallskog menar att förskollärares profession ytterst innebär att 

skapa bestående värden för barn, föräldrar och samhälle (a.a). Gotvassli förutspådde 2002 att 

framtidens förskollärare skulle behöva följande kompetenser för yrkesutövningen; förmågan 

att skapa balans mellan olika krav, tålighet mot ökad press, flexibilitet inför förändringar i 

samhälle och verksamhet, ett kritiskt förhållningssätt samt kunna leva upp till föräldrars krav 

och behov. Halldén (2006) beskriver komplexiteten utifrån att olika yrkesgrupper arbetar med 

liknande arbetsuppgifter, men med skilda tolkningar av sitt uppdrag (a.a). Andelen behöriga i 

förskolan varierar. Statistik från 2011 visar att 54 procent av de verksamma i förskolan hade 

pedagogisk högskoleutbildning, 41 procent hade en annan utbildning för barn, de sista 5 pro-

centen utgjordes av personer som saknar utbildning för arbete med barn (Skolverket, 2011a). 

Skolverket beskriver i sin utvärdering (2004) att förskollärare i pedagogiska diskussioner av-

står från att föra fram sin kompetens. Det kan medföra att diskussioner landar i en minsta ge-

mensamma nämnare istället för att kompetensen som finns i gruppen tas tillvara (a.a). Det 

finns mycket erfarenhet och ett stort yrkeskunnande inom förskolan då många lärare varit 

verksamma under en lång tid. Det är viktigt att låta denna erfarenhet möta det nytänkande 

som succesivt kan föras in i verksamheten genom den yngre generationen. Mötet mellan det 

gamla och det nya kan utveckla den framtida verksamheten samt den redan befintliga Det 

uppstår dilemman som är svåra att sätta exakta ord på. För att komma över detta hinder behö-

ver lärare få tillfälle att tillsammans med sina kollegor diskutera och sätta ord på sin verksam-

het. Genom dessa diskussioner stärks yrkesrollen och betydelsen av ett yrkesspråk. Ett ut-

vecklat yrkesspråk kan vara en hjälp i att prata om verksamheten på ett trovärdigt sätt både för 

allmänheten och för vårdnadshavare (Kernell, 2010). Inom förskolan och andra praktiska yrke 

kan yrkeskunnande komma till uttryck genom begreppet tyst kunskap. Den känneteckas av att 

den är personlig och visar sig i praktisk handling. Det är en kunskap som inte uttrycks verbalt 

utan oftast uppstår genom intention. Genom att erfarenheter upprepas utvecklas de till kun-

skap om specifika situationer. Den tysta kunskapen överförs inte till andra genom teoretisk 

fakta utan i stället genom att närvara i den praktiska handlingen i dess kontext. Förskolans 

kunskapssyn bygger på att erfarenheter och kunskap utvecklas i praktiken i samspel med 

andra (Gotvassli, 2002). Tyst kunskap går ofta under begreppet praktisk kunskap (Svenaeus, 

2009).  Praktisk kunskap finns i alla situationer där människor befinner sig, det är en införli-

vad kunskap som gör det möjligt att utföra en mängd vardagssysslor såsom att äta, cykla och 
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klä på sig. Den kan beskrivas som en personligt erövrad kunnighet (a.a). Bohlin (2009) be-

skriver hur praktisk yrkeskunskap utvecklas genom mångårig erfarenhet. Vidare anser Bohlin 

att tyst kunskap är en form av hur-kunskap och beroende på förkunskaperna om ämnet hos en 

annan person, är det lättare eller svårare att försöka förmedla sin tysta kunskap på ett sätt som 

någon annan kan förstå (a.a). Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver tyst kunskap som icke-

propositionell kunskap och menar att den handlar om ett kunnande som inte uttrycks genom 

språk. Motsatsen är den propositionella kunskap som är teoretisk. Det är en kunskap som an-

vänds vid bland annat universitet. Genom akademisering av yrken har den formella och pro-

positionella kunskapen tagit överhanden. Kansanen (2010) beskriver hur undersökningar som 

syftar till att lyfta fram vad en god lärare är, ofta får personlighetsdrag till svar. En god lärare 

kännetecknas enligt dessa undersökningar av allmänna personliga egenskaper såsom motive-

rad, rättvis, vänlig, entusiastisk och barnkär.  En fråga Kansanen (2010) ställer sig, är 

huruvida det är möjligt att utbilda personer till att skaffa sig dessa personlighetsdrag. Han me-

nar att det är svårt att ändra personligheten, trots en flera år lång utbildning. Han ifrågasätter 

dessutom lärarutbildningens kvalitet och menar att den bygger på subjektiva erfarenheter 

istället för vetenskaplig expertis. Det här sättet att beskriva lärare på, genom deras personlig-

hetsdrag, kan återfinnas hos beskrivningar av dåtidens barnträdgårdsledarinnor. De kvalifikat-

ioner som beskrev dessa var:  

Hon måste ha kärlek till barnen, ett gladt och lifligt sinne, lugn och sjelvbeherskning, känsla för 
att kunna sätta sig in i barnasjälen, tålamod och ihärdighet, en moders kärlek och sjelfförsakelse 
och derjemte hafva ett barnasinne. (Morgenstern, 1867, s. 35) 

 

Haug (2003)  beskriver förskolan som en komplex verksamhet med stor variation. Skillnaden 

mellan läroplanens intentioner och det praktiska arbetet är stundtals stor.  Haug förklarar detta 

med hjälp av det omfattande reformarbete samt de många förändringar som ägde rum i slutet 

av 90-talet (a.a). Dessa reformer har påverkat verksamheten i förskolan. Samtidigt som kraven 

på förskolan har ökat så har resurserna minskat vilket lett till krav på en ökad effektivitet. 

Kraven har medfört att begreppet kvalitet har fått en central roll i diskussioner kring förskolan 

(Gotvassli, 2002; Rönnerman & Wennergren, 2012). Förskolans komplexitet förstärks genom 

ökade krav på effektivisering, mätbarhet, demokratisering samt den marknadisering som skett 

(Tallberg & Broman, 2010). 
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2.7 Profession 

Från senare delen av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet genomfördes en profession-

aliseringskamp bland dåtidens folkskollärare. Kampen avtog runt 1950 och fram till 1980-

talet genomgick läraryrket istället deprofessionalisering. När professionaliseringsprocessen 

startar igen under 90-talet sker det på initiativ uppifrån, i form av längre utbildning och ge-

nom att pedagogik ses som en vetenskaplig disciplin (Carlgren & Marton, 2003). Forslund 

och Jacobsen (2010) beskriver den professionsforskning som ägde rum på 50 och 60-talet. De 

hänvisar till Gross (1958) vars kriterier för professionella yrken används än idag. Dessa krite-

rier är; den ostandardiserade produkten, graden av personligt engagemang i arbetet, en bred 

kunskap om speciella tekniker, känslan av lojalitet/skyldighet mot sin konst, känslan av att 

tillhöra en grupp samt arbetets vikt för samhället. Den ostandardiserade produkten kan beskri-

vas som en skala där unika arbetsinsatser finns i ena änden och rutinmässiga uppgifter i den 

andra. Det innebär att det krävs hög yrkesmässig kompetens för att utföra de unika arbetsin-

satserna medan vem som helst skulle kunna utföra de rutinmässiga/ standardiserade uppgif-

terna (a.a). 

 

Vad som menas med att vara professionell kan förklaras på olika sätt och ordet kan ges olika 

betydelser. Brynolf, m.fl. (2012) förklarar det professionella begreppet utifrån det latinska or-

det ”professio” vilket kan översättas med offentlig uppgift eller offentligt allmänt yrke. En 

vardaglig översättning skulle kunna vara duglig eller duktig alternativt kunnig inom det egna 

yrket (a.a). Colnerud och Granström (2012) översätter professionalisering med orden; att nå 

en professionell status. Denna status medför bättre lön, respekt samt en ökad trovärdighet hos 

allmänheten. Ett annat sätt att beskriva professionell är genom att sätta det i relation till det 

yrkesmässiga ansvar en person har (a.a). Professionsforskare kräver ofta att följande kriterier 

är uppfyllda för att ett yrke ska uppfattas som professionellt (Ståhle & Bronäs, 2013; 

Wallskog 1999). Det ska finnas en systematisk teori, det vill säga en gemensam vetenskaplig 

grund där yrkesutövarna delar ett yrkesspråk samt har gemensamma teorier och begrepp, auk-

toritet, det vill säga en formalitet kring yrket och yrkesutövarna är legitimerade. Ett kriterie är 

yrkesmässig autonomi, vilket innebär att yrkesutövaren har makten att själv bestämma hur ar-

betsmetoder ska utformas. Slutligen nämns egenkontrollerad yrkesetik, som innebär att det 

finns kända etiska riktlinjer och regler för yrkesutövningen (a.a). När en grupp uppnått pro-

fessionsstatus, kan de ta kontroll över hur arbetet ska utföras och skapa ett monopol på att ut-

föra vissa arbetsuppgifter (Berntsson, 2006; Brynolf, m.fl., 2012). En grund för att uppnå 
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detta är en längre vetenskapligt baserad utbildning, som därmed utgör yrkesgruppens speci-

fika kunskap (Berntsson, 2006; Kroksmark, 2013). Lärarförbundet publicerade 2007 sin pro-

fessionspraktika i vilken de beskriver arbetet med en professionalisering av läraryrket, genom 

bland annat utvecklandet av en egen kunskapsbas. Den 1 mars 2011 fattades beslut om en le-

gitimation för lärare (Hammarström-Lewenhagen, 2013). I samband med det infördes en in-

troduktionsperiod för nyutexaminerade förskollärare och lärare. Under ett års tid och med stöd 

av en mentor skulle de få sin lämplighet prövad. Kravet på legitimation för förskollärare kan 

uppfattas som ett steg på vägen mot en ökad professionalisering av yrket. I Skolverkets kom-

mentarer till introduktionsåret (2011b) fastslår Skolverket att yrkesmässighet består av didak-

tisk förmåga, ämneskunskap och kunskap om läroplanen, pedagogik samt pedagogisk forsk-

ning. Likaså ska förskollärare ha kunskap om de delar av skollagen samt andra förordningar, 

allmänna råd eller föreskrifter som berör dem. Kompetensprofilen som berör förskollärare är 

indelad i fyra områden; mötet med barnet, ledarskap, samverkan samt ansvar för lärande och 

yrkesutveckling. I den sistnämnda ingår att förskollärare ska tillägna sig aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete (a.a). Hammarström-Lewenhagen (2013) frågar sig huruvida introdukt-

ionsåret bidrar till att professionalisera eller avprofessionalisera förskolläraryrket. För att 

stödja professionaliseringen krävs ett välfungerande mentorskap som kännetecknas av öppen-

het och etiska överväganden. Hon uppmanar förskollärare att genomföra en reprofessional-

iseringsprocess där de själva återtar makten över vad yrkeskunnande innebär, genom att återta 

formuleringsprivilegiet över sitt eget yrkeskunnande. Utifrån de klassiska professionsteorierna 

anser varken Colnerud och Granström (2012) eller Kroksmark (2013) att de verksamma inom 

förskola/skola utgör en profession. Ett frekvent användande av obehöriga samt outbildade vi-

karier inom förskolan kan enligt Kroksmark (2013) tolkas som att behörighet inte är betydel-

sefullt utan att vem som helst kan utföra yrket (a.a).  Colnerud & Granström (2012) menar 

därför att det är riktigare att prata om ett förvetenskapligande av yrket snarare än en profess-

ionalisering. Det sker bland annat genom det arbete som pågår för att skapa en gemensam ve-

tenskaplig bas för lärare. Likaså menar de att den vetenskapliga och den yrkesmässiga kompe-

tensen är de viktigaste kvalitéerna för lärare. Ett väl utvecklat yrkesspråk och yrkesetik är vä-

sentliga delar för kvalitet i lärares yrkesutövning. Brynolf, m.fl. (2012) anser att de profess-

ionella inte bär hela ansvaret för en professionaliseringsprocess. Staten har makten att ge olika 

professioner status och officiellt erkännande genom att införa nya regler, kvalitetskontroller 

samt lagstiftning. Ytterligare en väg till ökad professionalisering ligger i en satsning på kom-

petensutveckling både genom offentliga och privata medel. 
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2.8 Institutionell och kollektiv identitet 

Wenger (1998) anser att lärande ska förstås i en kontext av levda upplevelser och aktivt delta-

gande. En social lärandeteori hör ihop med vissa antaganden och ett visst fokus. Det ger ett 

konceptuellt ramverk med innebörden att vi är sociala varelser. I detta ramverk kan kunskap 

förstås; som en form av kompetens, till exempel att sjunga i kör eller skriva dikter, som en 

form av deltagande, som en känsla av meningsfullhet som byggs upp genom aktivt engage-

mang och samspel (a.a). Det samspel som uppstår mellan individen och de människor som 

den dagligen möter utformar identiteten. Ytterligare ett sätt att beskriva begreppet identitet är 

som ett resultat av de identitetsförhandlingar som dagligen förs (Brynolf m.fl. 2012; Wellros, 

1998). Identitet kan liknas vid lager av händelser och deltagande och ger en personlig mening 

åt yrket och är en förhandlad upplevelse (Wenger, 1998).  

An identity, then, is a layering of events of participating and reifacation by which our experience 
and its social interpretation inform each other. (s.151)  

 

Hur vi ser på oss själva och pratar om oss själva är bara en del av yrkesidentiteten. Den andra 

delen består av vad någon gör och hur andra uppfattar det. Yrkesidentitet är både en upple-

velse och en uppsättning kompetenser. Skapandet av en identitet bygger på förhandlande av 

mening runt våra erfarenheter i en social praktik (a.a). En lärares identitet påverkas av kontex-

ten, den kultur som råder på arbetsplatsen, vilken delvis är beroende av utbildnings och skol-

politiken (Brynolf, m.fl. 2012). Den identitet som präglar verksamma inom förskolan är av 

kollektiv karaktär (Tallberg & Broman, 2010). Persson (2010) beskriver även begreppet in-

stitutionell identitet i förskolan. Med institutionell identitet avser han de normer och värde-

ringar som är specifika just för förskolan och som påverkar det språk och den kultur som finns 

i verksamheten. Den institutionella identiteten kan skapa ett starkare vi och dem. Inom försko-

lan menar Persson (2010) att den institutionella identiteten delar upp föräldrars och pedago-

gers olika ansvar. Den uppdelningen kan göra den professionella identiteten tydligare och lät-

tare att samtala om (a.a). I vardagslivet är det svårt att avgöra var den individuella sfären slu-

tar och den kollektiva börjar (Wenger, 1998). Våra handlingar, vårt deltagande och återskap-

ande reflekterar vårt språk, våra artefakter, sätt att se på världen och våra sociala relationer. Vi 

blir i samspelet med andra. Yrkesrollen förhandlas fram i en praktikgemenskap. Identitet och 

praktik kan beskrivas som spegelbilder av varandra. Praktiken förhandlas genom graden av 

engagemang i handling och genom förhållandet till varandra.  Praktikgemenskap känneteck-

nas av följande tre dimensioner; gemensamt engagemang, delade målbilder samt en gemen-
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sam kunskapsbas/repertoar. I praktiken, i kontexten avgör deltagarna vad som är betydelse-

fullt eller inte. Mer erfarna deltagare är en källa till visdom/information men samtidigt också 

en representation av praktikens historia. De bär kunskap om vad som är möjligt och eftersträ-

vansvärt (a.a). 

 

2.9 Sociokulturellt perspektiv 

Det perspektiv som Säljö (2000) beskriver kallar han för sociokulturellt perspektiv. I ett soci-

okulturellt perspektiv på hur människor lär, tänker och handlar är en av utgångspunkterna hur 

både individer och grupper tar till sig och använder sig av kognitiva och fysiska resurser. 

Säljö (2000) menar att ett av människans mest specifika drag är hennes förmåga att lära, att 

kunna använda sig av sina erfarenheter i olika sammanhang längre fram i tiden. Lärande sker 

både på enskild nivå men även på en kollektiv sådan. Samspelet som uppstår mellan individ 

och kollektiv har stor betydelse (a.a).  Wenger (1998) beskriver hur lärande pågår hela tiden. 

Det är inte en egen aktivitet med en början och ett slut (a.a). Säljö (2000) menar att människan 

inte kan undgå att lära sig.  Lärande är inte heller en företeelse kopplad enbart till skola eller 

utbildning, utan äger rum i alla sammanhang där det uppstår interaktion mellan människor. 

Det gäller på arbetsplatser, i föreningar men även bland vänner och familj (a.a). Wenger 

(1998) beskriver detta som att alla människor tillhör någon form av praktikgemenskap. Säljö 

(2000) beskriver hur kunskaper och insikter växer fram genom vardagliga samtal och delta-

gande i kommunikation. I samspel med andra människor skapas en gemensam förståelse ge-

nom de erfarenheter som görs. Sätten att hämta/söka kunskap på samt vad som anses vara re-

levant kunskap ändras sig i takt med att samhället utvecklas. Därmed påverkar historiska och 

kulturella förutsättningar i samhället, såsom språk, kultur och sociala faktorer, villkoren för 

lärande. Säljö hänvisar till Vygotsky, när han beskriver hur människan använder sig av verk-

tyg och redskap för att förstå sin omvärld. Med verktyg och redskap menas här fysiska, intel-

lektuella och språkliga resurser. Mediering, är ett av det sociokulturella perspektivets mest 

centrala begrepp. Det innebär att människors tänkande och föreställningsvärld har vuxit fram 

genom människans kultur med dess intellektuella och fysiska redskap. Över tid har många 

redskap kommit att tas för givna och få reflekterar exempelvis över hur en dator är konstrue-

rad eller hur den egentligen fungerar, utan tar dess funktioner för givna, Exempel på andra 

redskap är kikare, kalender, miniräknare, fordon. Dessa resurser sprids vidare genom kommu-

nikation mellan generationer och utvecklas i interaktionen i samspelet mellan människor. 
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Människan har tillgång till alla dessa resurser och använder dem för att förstå sin omvärld och 

agera i den. Redskapen medierar verkligheten för människor. Människans viktigaste redskap 

är språket som gör världen meningsfull. Språket har en utpekande eller indikativ funktion, 

som hjälper människan att benämna och beskriva föremål och händelser. Språket är på samma 

gång ett kollektivt, individuellt och interaktivt redskap som människan använder för att skapa 

mening.  

Att betona språkets retoriska karaktär är att se det som ett levande redskap för att skapa mening 

mellan människor som agerar i och genom språket i sociala praktiker.  (Säljö, 2000. S. 89) 

 

Dessa perspektiv gör det möjligt att agera inom en viss praktik. Lärande kan därmed förstås 

som förmågan att tillägna sig nya kunskaper och färdigheter, att tala om och förstå verklighet-

en och kunna använda förståelsen i praktiken. Med kunskap kommer också en form av makt. 

Genom att behärska något kan en grupp skapa en egen språkvärld som är svår för utomstå-

ende att förstå (a.a). 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar av yrkesidentitet och yrkes-

specifika kompetenser i en förskola på vetenskaplig grund. Studiens empiri härrör från två fo-

kusgrupper bestående av sex yrkesverksamma förskollärare, samt två enskilda intervjuer med 

forskarutbildade förskollärare som idag är verksamma som lektor respektive professor. Empi-

rin härrör även från enkäter besvarade av 45 förskollärare. 

Våra frågor är: 

Vilka är förskollärares yrkesspecifika kompetenser, enligt förskollärarna och de forskarutbil-

dade förskollärarna? 

Vilka yrkesspecifika kompetenser anser de tillhör förskollärares professionella identitet? 

Vilka yrkesspecifika kompetenser relaterar förskollärarna och de forskarutbildade förskollä-

rarna till en förskola på vetenskaplig grund? 
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4 Metod 

4.1 Studiens design 

I studien har vi valt tre olika metoder för att samla in empirisk data, vilket benämns triangule-

ring (Creswell, 2008). De metoder som använts är: fokusgrupper, enskilda intervjuer, samt en 

mindre enkätstudie. Enkätstudien har tonats ner av skäl som anges i analysen. Data har analy-

serats utifrån ett sociokulturellt perspektiv och analysmetoden är genomförd med inspiration 

av Grounded Theory. 

 

4.2 Triangulering 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är det vanligt vid en triangulering att datainsamlingen 

sker genom både kvalitativ och kvantitativ metod. Det görs även i den här studien, som byg-

ger på data insamlad via två fokusgrupper, två intervjuer och 45 enkäter. Creswell (2008), 

Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Stukát (2005) ser fördelar med triangulering. De anser att 

via triangulering kan data som samlats in genom olika metoder komplettera varandra, då upp-

täckter inom forskningsområdet blir belysta utifrån olika perspektiv. Triangulering medför 

ofta ett bättre djup på det som undersöks (Stukát, 2005). Triangulering hjälper forskare att 

skapa en studie som är både trovärdig och noggrann (Creswell, 2008). Användandet av trian-

gulering var ett val som uppstod under arbetet med studien. Vid analys av datan från fokus-

grupperna blev det tydligt att empirin behövde förstärkas ytterligare. Därför kompletterades 

data från fokusgrupper med empiri från intervjuer med en lektor samt en professor. Förutom 

att de båda själva är förskollärare har de genom sin nuvarande profession även en djup förstå-

else för vetenskaplig kunskap. De har gedigna professionella erfarenheter av såväl förskola 

som förskollärare. För ytterligare kompletterande data genomfördes även en enkätundersök-

ning. Genom att använda enkäter blev urvalet genast större. Även enkäterna berörde förskoll-

lärares kompetens i relation till det vetenskapliga begreppet. Frågorna kopierades från en 

större undersökning som genomförts av Vetenskap och Allmänhet (VA-rapport 2013:3). Frå-

gorna från VA-rapport (2013:3) fick även fokusgrupperna, lektorn samt professorn ta ställ-

ning till. Svaren från enkäten sattes i relation till data som samlats in via fokusgrupp och in-

tervju samt till svaren i den större undersökningen från Vetenskap och Allmänhet (VA-

rapport 2013:3). 
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4.2.1 Fokusgrupp 
Ett alternativ till att genomföra enskilda intervjuer är att genomföra intervju i grupp, så kallad 

fokusgrupp. Metoden är effektiv, Olsson och Sörensen (2007) menar att det framkommer 

mycket information på kort tid. En annan fördel med fokusgrupp är att den kan ge en indikat-

ion på meningsskiljaktigheter som inte alltid kommer fram i enskilda intervjuer. Det finns 

också antagandet att summan alltid är större än de enskilda delarna vilket medför att det blir 

ett rikligare material.  Bredden av synsätt synliggörs liksom enskilda medlemmars ställnings-

taganden (Gillham, 2008). Fokusgrupp har på senare år börjat användas inom akademiska 

studier (Kvale, & Brinkmann, 2009).  Tjora (2012) argumenterar för att fokusgrupp kan upp-

levas som mindre hotfullt för deltagarna jämfört med enskilda intervjuer. Halkier (2010) 

trycker på hur gruppens interaktion ihop med ett ämnesfokus är det som gör fokusgrupp till en 

bra metod för att utvinna empirisk data om gruppers tolkningar, interaktioner och normer. 

Syftet med fokusgrupp är att deltagarna ges möjlighet att framföra olika uppfattningar i ett 

ämne, inte att skapa någon form av samförstånd (Kvale & Brinkmann, 2009; Olsson & Sören-

sen, 2007). Synen på antalet deltagare i en fokusgrupp skiljer sig åt mellan olika förespråkare. 

Creswell (2008) menar att 4-6 personer är ett lagom antal.  Tjora (2012)  anser att en fokus-

grupp bör bestå av mellan 6-12 deltagare. Alternativet är en så kallad minifokusgrupp som 

endast består av 3-4 deltagare som antingen ska ha så olika förutsättningar som möjligt alter-

nativt vara en så homogen grupp som möjligt (a.a). Vårt mål med fokusgrupperna var att de 

skulle bestå av 3-6 personer. På grund av bortfall bestod den första fokusgruppen bara av två 

deltagare men av respekt för att de tagit sig tid att komma valde vi att genomföra fokusgrup-

pen. Då interaktionen i fokusgruppen var stor och det producerades mycket kunskap under en 

tidsrymd av 70 minuter, valde vi att använda det empiriska material som framkom. Den andra 

fokusgruppen bestod av fyra personer. Även i den här gruppen producerades mycket kunskap. 

Den andra fokusgruppen pågick under 75 minuter. I en fokusgrupp finns det ingen intervjuare 

utan istället används en moderator vars uppgift är att hålla igång samtalet (Tjora, 2012). Mo-

deratorn presenterar ett diskussionsämne och har som uppgift att skapa ett klimat där de som 

medverkar känner att de kan framföra personliga åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är 

lagom att vara två moderatorer och innan fokusgruppen genomförs skapas en konkret fråge-

guide. Moderatorn kan även ha med sig någon form av hjälpmedel eller övningar för att skapa 

bättre förutsättningar för interaktionen i gruppen (bilaga 2 och 3). Fokusgrupper kan vara 

olika strukturerade vilket även påverkar moderatorns roll (Halkier, 2010). Inspirerade av Hal-

kier (2010) beslutade vi oss för att ge deltagarna något att förhålla sig till. I boken finns ett 
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exempel på upplägg med en introduktion som vi valde att följa (Halkier, 2010, s.52). Fokus-

grupperna fick tre uppgifter att utföra. Den första uppgiften gick ut på att skriva ner de speci-

fika yrkeskompetenser som förskollärare har. Detta genomfördes på post-it lappar. Därefter 

fick de fyra A4-papper (Bilaga 2) som var märkta med varsin rubrik. De var märkta beprövad 

erfarenhet, vetenskaplig grund, praktisk kunskap samt övrigt. Deltagarna i fokusgruppen blev 

ombedda att i samråd med varandra, tillsammans fördela sina post-it-lapparna med kompeten-

ser under den rubrik de ansåg stämde. Vi bad dem även namnge A4-pappret vi kallat övrigt, 

ifall de placerat lappar där. Detta fick de 20 minuter till att genomföra. Därefter fick de ta del 

av ett utdrag ur Vetenskap och Allmänhets rapport (VA 2013:3) om lärares förhållande till 

forskning. De blev ombedda att läsa påståenden och förhålla sig till dem genom att bedöma 

hur viktiga de ansåg dem vara (Bilaga 3). Vi poängterade vikten av att de motiverade sina 

ställningstagande. Inför den tredje uppgiften beskrev vi att vårt intresse var den förändring 

som ägde rum i och med att skollagen kräver att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Deltagarna blev ombedda att komma överens om vilka kriterier som 

kännetecknar en förskollärare som arbetar i en förskola på vetenskaplig grund. Vilka specifika 

yrkeskompetenser behöver en förskollärare för att leva upp till det. Under båda fokusgrupper-

na förhöll vi (moderatorer) oss passiva. Vi startade upp arbetet genom att berätta om förut-

sättningar och gav sedan gruppen uppgifter (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi höll ordning på 

tiden och svarade på eventuella frågor från deltagarna. I övrigt deltog vi inte i samtalen utan 

lät dem vara aktiva och söka svaren inom gruppen. Båda fokusgrupperna var aktiva och höll 

igång konversationen. 

 

4.2.2 Intervju 
Intervjuer syftar till att skapa kunskap kring människors livssituation (Dalen, 2007; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Olsson & Sörensen, 2007). Det material som samlas in kan användas på 

olika sätt, både som huvudmaterial men även, som i den här studien, för att komplettera tidi-

gare insamlat material från fokusgrupperna (Dalen, 2007). Intervjun sker genom kommunikat-

ion där den som intervjuas kallas för respondent och den som intervjuar för intervjuare. För-

delen med intervju är att det är en metod som kan användas i de flesta forskningsområdena. 

Genom att intervjua ett antal experter, i det här fallet en lektor och en professor, inom det om-

råde som studien syftar till att utveckla kunskap inom, kan det utvecklas en bredare kunskap 

(a.a). Det finns olika typer av intervjuer, beroende på hur frågorna är utformade. Intervjuerna i 
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den här studien är av semistrukturerad karaktär (bilaga 5 och 6).  Det innebär att de frågor 

som intervjuaren förberett ställs i den ordningsföljd som anses relevant utifrån de svar som re-

spondenten framför. Under intervjutillfällena ställdes även ett antal följdfrågor för att skapa 

en djupare förståelse kring bland annat olika begrepp och tankar (Stukát, 2005). Intervjuerna 

har genomförts under olika stadier i studien vilket medfört att respondenterna fått olika frågor. 

Genom att studien är genomförd med inspiration av Grounded Theory har insamlandet av 

empiri fungerat som en pågående process där nya infallsvinklar, kunskap och behov påverkat 

nästa steg (Glaser, 2010).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvaliteten på intervjuerna är beroende av omfattning-

en av spontana, rika och relevanta svar samt att intervjuaren följer upp och klargör meningen i 

det som sägs. De bästa intervjuerna är de som rapporterar sig själva genom att intervjuaren 

har tolkat och reflekterat redan under intervjusituationen och därmed kunnat verifiera sina 

tolkningar och svar. Vidare utnämner Kvale och Brinkmann (2009)  intervjuaren till det vik-

tigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning. De liknar intervjuaren vid en skicklig 

hantverkare (a.a). Intervjun med lektorn genomfördes av en intervjuare medan professorn in-

tervjuades av två personer. De fördelar vi kan se med att vara två under en intervju är att två 

personer upptäcker mer än en. Något som även Stukát (2005) beskriver som en fördel.  

 

4.2.3 Enkät 
En fördel med av att använda sig av enkät är att alla respondenter får samma frågor, vilket gör 

det enklare att jämföra svaren. Syftet med att genomföra en kvantitativ studie med hjälp av 

enkäter är att samla in ett större empiriskt material (Ejvegård, 2009). Ett problem som Trost 

(2012) ser med den kvantitativa undersökningen är de fasta svarsalternativen. Han menar att 

svarsalternativen kan passa den som forskar, men därmed inte sagt att det passar responden-

ten. Det kan även ske olika tolkningar av samma svarsalternativ. Enkäten (Bilaga 4) delades 

ut till förskollärare inom två utbildningsenheter. Förskolechefen på respektive enhet fick en-

käten via mail och ombads lämna ut den till förskollärare på respektive enhet. De hade endast 

några dagar på sig att besvara enkäten som bestod av en A4-sida med fyra frågor (bilaga 4). 

Målet var att få tillbaka minst 30 enkäter. Utav 55 utdelade enkäter besvarades 45.  Det mots-

varar en svarsfrekvens på 82 procent. Resultatet från enkäten har kompletterat och förstärkt 
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uttalanden som gjorts under fokusgruppssamtalen samt intervjuerna. 

 

4.3 Urval 

Deltagarna i fokusgrupperna är utvalda som en homogen grupp där fokus ligger på yrkesiden-

titet och kompetens. De är alla förskollärare men med olika lång yrkeserfarenhet. De sex del-

tagarna i fokusgrupperna är alla verksamma som förskollärare inom samma kommun. En ar-

betar på en enskild förskola och resterande i kommunal förskola. Urvalet för intervjun består 

av två förskollärare som vidareutbildat sig och som idag arbetar med forskning. Den ena är 

verksam som lektor vid en högskola och den andra är verksam som professor vid ett universi-

tet. Syftet med deras medverkan är att de utöver sin förskollärarkompetens även har en dju-

pare vetenskaplig utbildning. Enkäterna har delats ut till verksamma förskollärare vid två 

kommunala utbildningsenheter via deras förskolechefer. 
 

4.4 Genomförande 

Creswell (2014) pratar om gatekeepers, det vill säga nyckelpersoner som kan ge tillträde till 

en arbetsplats och dess respondenter. Förskolechefer kan betraktas som gatekeepers i detta 

sammanhang och en länk till de personer vi önskade få kontakt med. Därför valde vi att maila 

ut förfrågan om fokusgrupp till ett tiotal förskolechefer i ett flertal kommuner. Efter en vecka 

skickades en påminnelse ut. I de flesta fallen gavs ingen respons alls och i något fall bekräf-

tade förskolechefen att mailet vidarebefodrats till förskollärare på enheten. Tyvärr gav detta 

förfaringssätt inga deltagare till fokusgrupperna. Halkier (2010) uttrycker de svårigheter som 

finns med att rekrytera deltagare till fokusgrupp. Det är tidskrävande och kan vara svårt att 

motivera varför någon ska ägna flera timmar av sin fritid till att hjälpa någon okänd forskare. 

Då vi inte fick någon respons på våra försök att nå respondenter via dessa gatekeepers över-

gick vi till ett bekvämlighetsurval genom att kontakta personer som själva är aktiva som förs-

kollärare och bad dem fråga efter kollegor som kunde tänka sig att delta. Att använda kontak-

ter har den fördelen att deltagarna känner sig tryggare då de blivit ombedda att delta av någon 

de känner och därmed känner de sig även förpliktigade att delta, vilket minskar forskarens 

risk för bortfall (Halkier, 2010). På detta sätt fick vi slutligen ihop två fokusgrupper. Fokus-

grupperna genomfördes i en lånad lokal med bra utrymmen för deltagarna att ostört samtala. 

Fokusgrupperna spelades in via filmkamera och mobiltelefon. Därmed blev det lättare att 

transkribera och analysera materialet. Förutom inspelningarna fördes även anteckningar från 
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båda moderatorernas sida. Vi skrev ner våra reflektioner över interaktionen i gruppen samt 

olika skeenden och uttalanden. Dessa anteckningar användes senare i analysarbetet. I den 

transkriberade texten identifierades vem som talade, något som Halkier (2010) anser viktigt. 

Vi följde även Halkiers (2010) rekommendationer om att skriva ut korta ord som hm, ja, va 

med flera. Markeringar gjordes även där enstaka ord inte gick att uppfatta.  

 

Fokusgrupp ett, som bestod av två personer arbetade i 70 minuter. Till en början uttryckte den 

ena förskolläraren en osäkerhet gentemot den andra förskolläraren. Dessa förskollärare kände 

igen varandra utifrån sin profession vilket kan ha bidragit till hur de uppfattade varandras sta-

tus. Efter en stunds arbete förändrades rollerna och de agerade mer jämnbördigt och båda tog 

lika stort utrymme i diskussionen. Fokusgrupp två, bestod av fyra personer och pågick i 75 

minuter. Den gruppen bestod av två förskollärare med lång yrkeserfarenhet samt två förskol-

lärare som var nyutexaminerade. Till en början var de rutinerade förskollärarna måna om att 

bjuda in de nyutexaminerade förskollärarna i samtalet och lyssna in deras erfarenheter. Efter-

hand övergick samspelet till att likna en föreläsning. De rutinerade slutade att fråga efter de 

nyas åsikt och berättade istället om hur de själva gick till väga på sina egna arbetsplatser samt 

vilka metoder de prövat. De förmedlade sina egna erfarenheter och kunskaper. De tog på sig 

en form av handledarroll. En intressant iakttagelse som vi noterade i båda grupperna var att 

deltagarna var måna om att komma överens och förhandla fram en gemensam förståelse.  

 

Rekrytering av deltagare till intervjuerna skedde genom kontakter. Vid intervjun med lektorn 

var det endast en intervjuare. Intervjun med lektorn genomfördes med ljudupptagning och an-

teckningar. Inspelningen av intervjun raderades av misstag. Då detta upptäcktes direkt kunde 

intervjun göras om omedelbart. Vi tog båda del av inspelningen och den transkriberades ge-

mensamt. I slutfasen av studien gavs det tillfälle till en intervju med en tongivande professor 

inom svensk förskoleforskning. I detta skede var resultatdelen färdig samt analysdelen påbör-

jad. Professorn fick därför riktade frågor gällande det som redan framkommit. Detta för att 

bekräfta eller motsäga det tidigare resultatet. Vi valde att inte transkibera denna intervju utan 

använde anteckningar från intervjutillfället tillsammans med bandinspelningen vid utvinnand-

et av empirin.   
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I resultatdelen benämns deltagare i fokusgrupp ett som F1a samt F1b. Deltagare i fokusgrupp 

två har getts beteckningarna F2a, F2b, F2c samt F2d. Lektorn benämns L och professorn P. 

 

4.5 Analys och Analysmetod- Grounded Theory 

När vi analyserat data har vi gjort det utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv är 

relevant då studiens empiri samlats in genom fokusgruppssamtal och intervjuer, där samspelet 

mellan individer samt kommunikationens betydelse för att dela erfarenheter och upplevelser 

har en betydande roll (Säljö, 2000).  I analysarbetet är det framförallt vissa aspekter ur det so-

ciokulturella perspektivet som vi haft fokus på. Framförallt är det samspelets betydelse för att 

skapa en gemensam förståelse för något som fått en tydlig roll när vi tolkat empirin i studien. 

Det blir synligt att förskollärare är vana vid att arbeta i arbetslag och att det kollegiala tänkan-

det och tyckandet är primärt i förskolan. I fokusgruppsamtalen sker hela tiden ett samspel och 

i empirin framkommer tydligt hur förskollärare hela tiden försöker förhandla fram en gemen-

sam förståelse. Samspelet påverkar även den kultur som skapas samt det språk som utvecklas 

inom en grupp människor med en specifik kunskap (Säljö, 2000). Flera av de koder som 

framkommer tyder på att förskollärare använder ett flertal begrepp med en intern innebörd. 

Tydligt blir framförallt i intervjuerna att ett lärande inte bara pågår under en utbildning utan i 

alla sammanhang där det uppstår interaktion (a.a).   

Analysen har genomförts i olika steg enligt litteraturen inom området Grounded Theory, vil-

ken vi fortsättningvis kommer att förkorta GT (Glaser, 2010; Guvå & Hylander, 2003). Upp-

hovsmännen bakom metoden är Glaser och Strauss. En utgångspunkt i vårt analysarbete har 

varit att utgå från olika typer av data vilket Glaser (1998)  menar är en grundbult i GT. Där-

med behöver inte forskaren begränsa sig till en metod eller angreppssätt. Metoden är systema-

tisk och har en induktiv karaktär. Glasers mål med metoden är att låta ”det som pågår” växa 

fram.  

Kom alltid ihåg att GT är en induktiv ansats som betonar deltagarnas erfarenheter. Målet med en 

GT är att generera en teori som redovisar beteendemönster som är relevanta och problematiska 

för deltagarna (Glaser, s. 132).  

 

Glaser uppmanar användare av GT att inte överanalysera metoden utan se den som ett enkelt 

verktyg för att generera begrepp samt hypoteser från data, såväl kvalitativ som kvantitativ. 
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Många försök har gjorts för att förstå och förklara GT, delvis på grund av att Glaser och 

Strauss hade olika akademiska bakgrunder och därmed ibland skilda uppfattningar av hur me-

toden ska användas (Alvesson & Sköldberg, 2008; Hartman 2001; Starrin, Larsson, Dahlgren 

& Styrborn, 1991).  Den här studien utgår från Starrin m.fl. (1991) tolkningar av GT. De be-

nämner ansatsen som teorigenerering på empirisk grund, vilket vi fortsättningsvis ämnar göra. 

En styrka med ansatsen är att den motverkar glappet mellan den teoretiska nivån och datani-

vån. Det är det systematiska sättet att organisera det teorigenererande arbetet som gör att 

glappet inte uppstår. Syftet med ansatsen är inte att organisera en mängd data utan istället att 

organisera flera idéer som är genererade utifrån data. I den teorigenererade ansatsen sker en 

problematisering av förhållandet mellan data, teori samt verklighet genom ett pågående växel-

spel (a.a, s. 32). Detta växelspel blev synligt för oss genom att vi arbetade med delar av empi-

rin innan den totala empirin var insamlad. 

 

 

 

 

 

       

 

Starrin m.fl. hänvisar till Glaser när de förklarar förhållandet mellan data och teori: 

• Teorin måste bygga på data  

• Teorin måste kunna visa vad som kommer att hända samt tolka vad som hänt inom det 

område som är relevant för studien, det vill säga en fungerande teori. För att det ska 

uppnås behövs en systematik i genomförandet av studien 

 

Genom att generera teorier framkommer upptäckter i form av sociala och strukturella proces-

ser.  Målet med teorigenerering är att se mönster som är relevanta för det område som under-

söks (Starrin m.fl. 1991). Analysen börjar med att koda data för att sedan skapa kategorier 

Data 

Teori Verklighet 
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vilka har olika egenskaper (Alvesson & Sköldberg, 2008; Starrin m.fl, 1991). Genom att fors-

karen ställer frågor till sin data skapas det koder (Guvå & Hylander, 2003; Starrin m fl. 1991). 

Inför analysarbetet transkriberade vi data från varsin fokusgrupp. Inspelningen av intervjun 

med lektorn delades inför transkriberingen upp i två lika stora delar om 22 minuter vardera. 

Vi ansvarade därmed för varsin del av transkriberingen. Analysarbetet började med att vi var 

och en läste igenom bådas transkriberade material flera gånger. Rad för rad analyserades 

materialet (Alvesson & Sköldberg, 2008; Starrin m.fl.1991). Möjliga koder markerades och 

antecknades. För varje gång vi läste materialet framkom ytterligare koder. Ur de koder som 

var och en fått fram skapades även kategorier. Arbetet pågick tills vi upplevde att det uppstått 

en teoretisk mättnad (Alvesson & Sköldberg, 2008; Guvå och Hylander, 2003). I ett senare 

skede jämförde vi varandras tolkningar och en gemensam tolkning samt analys av initiala ko-

der och begrepp började framträda. Vi punktade upp alla koder och kategorier på ett A4-

papper för att sedan sammanföra, gruppera och namnge dem utifrån ett logiskt mönster. Oftast 

uppstår en eller två huvudkategorier vid generering av en teori. För att teorin ska upplevas re-

levant är det av stor vikt att hitta huvudkategorier vid kodning av data (Starrin m.fl, 1991). De 

huvudkategorier som framträdde ur empirin var komplexiteten inom yrket, samt förskollärares 

beskrivningar av praktisk kunskap, ett görande. Intervjun med professorn transkiberades inte 

till text utan istället lyssnade vi flera gånger på materialet. Flera gånger pausade vi inspel-

ningen för att diskutera med varandra vilka tolkningar som var möjliga och hur det kunde re-

latera till de koder och kategorier som tidigare framkommit. Eftersom vi redan skrivit resul-

tatdelen skrev vi in de tolkningar som framkom direkt i resultatet. Enkätresultatet samman-

ställdes i datorn i form av cirkeldiagram. Då enkätresultatet inte tillförde vår studie ny kun-

skap gentemot studien VA genomförde (VA-rapport 2013:3) har vi valt att inte redovisa 

cirkeldiagrammen utan endast referera till den vid något tillfälle i resultat samt diskussion. 

 

I samband med beskrivningen av analysarbetet anser vi det viktigt att nämna att vi som ge-

nomför studien är förskollärare med relativt lång yrkeserfarenhet. Genom att vara medveten 

om sin egen förförståelse ges det bättre möjligheter för forskaren att utveckla teorier ur det 

material som framkommer. I samspelet mellan förförståelsen och den insamlade datan utveck-

las den vidare (Dalen, 2007).   

Forskarens förståelse förändras ständigt i tolkningsprocessen. Genom att klargöra förförståelsen 
ger man utgångspunkten för tolkningen. (Olsson & Sörensen, 2007 s.64) 
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4.6 Etiska aspekter 

Att visa på god etik är en viktig aspekt i en vetenskaplig studie och de deltagande individernas 

skydd måste vägas mot nyttan av den kunskap som studien kan bidra med (Kvale & Brink-

mann, 2009; Olsson & Sörensen, 2007).  Larsson (1994) betonar vikten av att vara medveten 

om de etiska dilemman som kan uppstå i studier som bygger på tolkningar. Det är av stor vikt 

att inte dra förhastade slutsatser och konklusioner då det kan drabba oskyldiga grupper av per-

soner. Även Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att ta hänsyn till vilka konse-

kvenser som kan uppstå för de personer som deltar i studien samt den grupp de tilhör. I stu-

dien har det tagits hänsyn till dessa etiska aspekter. Studien följer vetenskapsrådets etiska rikt-

linjer. Vetenskapsrådet belyser individskyddskravet ur fyra olika perspektiv: 

• Informationskravet: Forskaren informerar de deltagande personerna om deras uppgift i 

projektet. De ska även informeras om att det har möjlighet att avbryta sin medverkan i 

studien. 

• Samtyckeskravet: Deltagarna ska ge sitt samtycke att delta i undersökningen. 

• Konfidentialitetskravet: Den information som framkommer i studien genom deltagar-

na skall hanteras med konfidentialitet. 

• Nyttjandekravet: Information som framkommer i studien genom deltagarna får endast 

användas för forskningsändamål. Materialet får inte användas för kommersiellt bruk 

eller i icke-vetenskapliga sammanhang. 

Då de enskilda intervjuerna genomfördes med personer med egen forskningsbakgrund infor-

merades de endast ytligt om dessa principer. Vid fokusgrupperna gjordes en grundlig genom-

gång så att deltagarna kunde känna sig trygga med sina rättigheter. Först beskrev vi hur fo-

kusgruppens tid var disponerad och kortfattat vilka uppgifter deltagarna skulle få genomföra. 

De informerades därefter om att deras deltagande skedde av fri vilja och att de hade möjlighet 

att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Vi beskrev även syftet med studien och att 

deras medverkan i studien skulle behandlas konfidentiellt. Alla som deltagit i denna studie har 

gjort det av fri vilja och deltagarna i fokusgrupperna uttryckte attt det varit utvecklande för 

dem personligen. 
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4.7 Tillförlitlighet 

Tjora (2012) beskriver att tre begrepp ofta används inom forskning som indikatorer på kvali-

tet. Dessa är reliabilitet/tillförlitlighet, validitet/giltighet samt generaliserbarhet. Tjora (2012) 

vill även att begreppen transparens samt reflexivitet/tolkning ska finnas med. Larsson (1994) 

skriver att syftet med all forskning är att på ett systematiskt vis få fram ny kunskap. De tolk-

ningar som skett i undersökningen ska kunna relateras till de empiriska data som samlats in 

(Olsson & Sörensen, 2007). Validiteten är beroende av reliabiliteten i en studie (Stukát, 

2005). Ett sätt att mäta reliabiliteten i en studie är att låta flera personer tolka och kategorisera 

det insamlade materialet. Desto fler som kan urskilja samma resultat, desto trovärdigare blir 

resultatet (Stukát, 2005). Fokusgrupp syftar bland annat till att skapa kunskap om gruppers 

sociala tolkningar, normer samt interaktioner (a.a).  För att uppnå en högre tillförlitlighet och 

för att inte gå miste om värdefull data valde vi att i den här studien som genomförs av två per-

soner, att först tolka all data var och en för sig. Sedan träffades vi för att gå igenom vad vi 

upptäckt och diskuterade vad som var relevant just för den här studiens syfte. Det visade sig 

att vi ofta gjort liknande tolkningar av materialet.  

 

Studiens resultat bygger på erfarenheter och upplevelser från de specifika förskollärarna som 

deltagit i studien. När det gäller generaliserbarhet är vi medvetna om att det inte är möjligt att 

generalisera studiens resultat till att gälla alla förskollärare.  
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5 Resultat 

Resultatet består av sju kategorier. Den första kategorin är Kollektiv kompetens som praxis-

bunden och verbal. Här finns förskollärarnas beskrivningar av en kollektiv kunskap som 

skapas genom språk och handlingar i förskolans praktik. . Den andra kategorin är Kompetens 

i form av görande. Den innehåller förskollärarnas beskrivningar av sin yrkeskompetens ge-

nom det praktiska arbete de utför i förskolan. Kategori tre är Kompetens som förmågan att 

hantera en komplex verksamhet. Där beskriver förskollärarna en förändrad identitet utifrån 

den komplexitet de möter i yrkesutövningen som förskollärare. Fjärde kategorin är Personlig-

het som kompetens. Den behandlar de personliga egenskaper som förskollärarna anser vara en 

del av deras yrkesidentitet. Kategori fem är Reflektion som kompetens. I den beskriver förs-

kollärarna vikten av att kunna reflektera kring förskolans verksamhet samt barnens lärande. 

Sjätte kategorin är Se och förstå barns intentioner och innehåller beskrivningar av förskollä-

rarnas förmåga att se och förstå vad barn visar intresse för. Kategorin sju heter Kompetens 

och identitet i relation till forskning. Här beskriver förskollärarna kompetenser och identitet i 

relation till forskning och vetenskap. I samtliga kategorier ingår beskrivningar från både förs-

kollärarna samt lektorn och professorn. 

 

5.1 Kollektiv kompetens som praxisbunden och verbal 

 

5.1.1 Kollektiv och praxisbunden kompetens 
Under samtalen i fokusgrupperna avslutar förskollärarna många gånger meningar med ord 

som: du vet, va, och eller. De verkar söka en bekräftelse från övriga medlemmar i gruppen. 

Samma mönster som bygger på att komma överens och söka en gemensam förståelse blir syn-

ligt när förskollärarna ska enas om vad det är för slags kompetenser de beskrivit. Det framgår 

i följande stycke som är ett utdrag av ett samtal mellan förskollärarna i fokusgrupp två, när de 

ska enas om vad tyst kunskap är för yrkesspecifik kompetens. 

F2c: Sen har jag den tysta kunskapen som jag tycker är väldigt viktig i dag som man får ganska så 
snabbt eller så när man jobbar och det är väl beprövad erfarenhet egentligen, eller?  

F2b: Ja eller praktisk kunskap  

F2c: Ja vad säger ni?  

F2d: Säg det igen vad det stod 
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F2c: Den tysta kunskapen, det är det du vet, fast ja ni förstår vad jag menar?  

F2b: Mmmm  

F2d: Övrigt kanske  

F2b: Ja fast då måste vi komma på en rubrik till det  

F2c: Fast egentligen är det ju beprövad erfarenhet som man har formulerat  

F2b: Ja det är ju en erfarenhet som gör att du kommer på den kunskapen, ja det är det ju, sen är 
det ju en praktisk kunskap också  

F2c: Ja det är ju både och egentligen  

F2b: Ja du har ju fått den genom praktiskt arbete  

F2c: Så vi sätter den lite emellan här så länge då 

F2b: Ja det gör vi så får vi se  
 

Istället för att argumentera för sin åsikt löser de meningsskiljaktigheter genom kompromisser. 

Kollektiv kompetens kan beskrivas som ett kollegialt lärande, vilket lektorn anser är essenti-

ellt inom förskolan. Det krävs en hög andel behöriga förskollärare som vill driva verksamhet-

en framåt för att bygga upp det kollegiala lärandet, enligt lektorn. Vidare beskriver hon att 

förskollärare måste ta makt över sina teorier och sin praktik. Även professorn beskriver vikten 

av kollegiala samtal då det finns traditioner och förutfattade meningar som behöver ifrågasät-

tas. Hon beskriver bland annat hur synen på vad som kännetecknar en god barndom oftast 

bygger på egna barndomsupplevelser och då krävs det kollegiala samtal för att synliggöra 

detta. Arbetet i en kollektiv kultur bygger på gemensamma värderingar. Förskollärarna be-

skriver gemensamma värderingar som en slags förståelse för uppdraget. Denna förståelse ut-

vecklas i samband med att de utbildar sig till förskollärare. Därmed får förskollärare tillgång 

till ett nytt sätt att se och förstå yrkets innehåll samt förhålla sig till verksamheten.  

Nej, men det märkte jag på att, jag var ju ute och vikarierade ett tag innan jag började läsa då. Och 
sen när jag efter första praktiken, när jag börjat läsa, då så, såg jag det på ett helt annat sätt. Det 
gick liksom inte att förklara. Men till en början såg man ju det bara som ett jobb och det tror jag 
många gör. Liksom bara går dit, passar lite barn och men liksom ni förstår. Men sen när man väl 
får den här grunden, hur man ska tänka, hur man ska bete sig, vad man ska lära ut, så blir det ju 
helt annat (F2a) 

 

Även när det gäller utveckling av förskolans verksamhet, beskriver förskollärarna vikten av 

en kollektiv handling, att alla i arbetslaget har den kompetens som uppdraget kräver. Detta har 

förändrats säger de och hänvisar till att uppdraget ofta delegerades till en person tidigare som 
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då fick vidareutbilda sig och driva utvecklingen av ett specifikt område, exempelvis språk. 

Genom gemensam kompetensutveckling där ett helt arbetslag vidareutbildar sig vilket medför 

en större medvetenhet hos hela arbetslaget, blir arbetet med att driva utveckling istället ett 

gemensamt ansvar.  

 

5.1.2 Delad verbal vokabulär 
Återkommande under fokusgruppssamtalen beskriver förskollärarna sin kompetens i termer 

av begrepp. De förtydligar inte innebörden av begreppen de använder, utan förutsätter att 

andra förskollärare har samma förståelse för dem. Ett begrepp förskollärarna regelbundet an-

vänder är medvetenhet. När de ombeds beskriva yrkesspecifika kompetenser kan de säga att 

de har en medvetenhet kring barns lärande. Det används i flera olika sammanhang. Förskollä-

rarna har en medvetenhet om genus, de ska ha en medvetenhet om styrdokumenten samt jäm-

likhet och likabehandling. Vad själva medvetenheten bygger på är inte uttalat. Förhållnings-

sätt används också som ett begrepp som kännetecknar en yrkesspecifik kompetens enligt förs-

kollärarna. I den ena fokusgruppen uttrycks det på följande sätt: 

Jag tänker alltså på, förhållningssättet är ju annat i dag mot, men det är ju det här det handlar om, 
lyssnande, att man är lyssnande och att man är medforskande och vi är tillsammans, jobbar i små 
grupper och att man vet att barn lär sig på olika sätt och så, det är ju ett förhållningssätt allt det 
här egentligen (F1b)  

 

Den andra fokusgruppen beskriver förhållningssätt med andra ord och ur ett annat perspektiv: 

Vi tycker ju olika ibland i arbetslaget, men än dock måste man ju ha tycker jag mot barnen, ett 
gemensamt förhållningssätt så att barnen vet (F2c) 

 

Det blir uppenbart att de båda grupperna lägger olika innebörd i begreppet. Den första grup-

pen beskriver ett förhållningssätt där barn får stort utrymme medan den andra gruppens tolk-

ning av förhållningssätt innebär att skapa ramar så att barn vet vilka regler som gäller. När 

förskollärarna i fokusgrupp två diskuterar förhållningssätt övergår det till en förhandling som 

resulterar i vikten av att arbeta med värdegrundsfrågor. Värdegrundsbegreppet fanns inte med 

bland de kompetenser förskollärarna ursprungligen skrivit upp utan förhandlades fram i sam-

talet nedan. 

F2c: Jag tycker ju också att med åren så ser man ju andra barn än vad man gjorde för tjugo år sen 
och det, jag kan känna att det är mycket värdegrundsfrågor vi jobbar med. Hur man är mot 
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varandra, hur man pratar till varandra, vad för ord man säger, hur man pratar till vuxna, hur man 
beter sig, kanske när någon annan förälder kommer, för det finns ju barn som inte kanske har den 
här, alltså, det är mycket sånt  

F2b: Ja, dom har kanske inte dom här gränserna riktigt längre  

F2c: Nej, så jag kan tycka att det är ju också en väldigt viktig roll vi har i våran yrkesroll, att jobba 
med hur man är mot varann  

F2b: Överhuvudtaget, hur beter man sig, när man är bland andra människor, var du än är. Om du 
är på förskolan eller om man går iväg på promenad eller var man nu är nånstans  

F2d: Det tycker jag också är en stor sak, värdegrundsfrågor  

F2c: Värdegrundsfrågorna är en väldigt stor sak och jag tror alla förskolor, har väl det målet fak-
tiskt, värdegrundsfrågor  

       F2a: Ja, det är ju grunden  
 

Både lektorn och professorn beskriver förskollärares yrkesspråk som svagt och hänvisar det 

till utvecklandet av en specifik kultur i förskolan.  Professorn säger att det är en kultur som 

motverkar ett yrkesspråk och istället främjar användandet av elementära uttryck. Hon beskri-

ver att det finns en rädsla bland förskollärare, att inte göra sig förstådda bland barn, föräldrar 

samt andra yrkesgrupper vid användandet av ett fackspråk.  

Man kan väl prata om saker med barnen, använda adekvata begrepp inte hitta på något annat. Det 
tror jag man måste bli duktigare på faktiskt. Det har visat sig i studier att man gör det inte, för 
man vill inte verka märkvärdig inför barnskötare (P) 

 

5.2 Kompetens i form av görande 

I båda fokusgrupperna beskrivs kompetenser och teorier i termer av praktiskt handlande, en 

form av kompetent agerande.  Detta innebär att förskollärarna beskriver sin yrkeskompetens 

genom det praktiska arbete de utför. De ger många exempel på vad som sker i den egna verk-

samheten i form av olika aktivteter/lärandesituationer tillsammans med kollegor och barn.  Ett 

exempel på detta är när de beskriver vikten av att ge föräldrar inflytande. Istället för att för-

klara vilken kompetens som krävs för att arbeta med föräldrars inflytande och delaktighet ger 

de en utförlig förklaring av hur arbetet går till. 

Det vi har gjort hos oss, dom reser väldigt mycket hos oss, just nu våra barn och så har vi diskute-
rat väldigt mycket och så har vi fått önskemål från föräldrarna att de vill att barnen ska kunna stå 
framför sina kompisar och redovisa och prata och så där, träna lite då eftersom jag bara har fem-
åringar då. Så då har vi bett alla föräldrar som är ute och åker att de ska ta foton tillsammans med 
sina barn och sen lägger dom över utvalda foton på ett USB och tar med det till oss så får barnet 
sitta framme jämte den här filmduken då och så visar vi dom korten och det har varit jätte lyckat 
(F2b) 
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Förmågan att förstå och omsätta läroplanens riktlinjer till ett görande, är en kompetens som 

ofta återkommer i samtalen. Förskollärarna beskriver att de är ålagda att göra olika saker en-

ligt läroplanen. Det kan handla om att utforma verksamheten mot målen men även att ha ut-

vecklingssamtal och föräldrasamverkan. Dessa mål beskriver förskollärarna genom exempel i 

vardagen. De beskriver att de arbetar efter alla läroplanens mål men att de har ett extra fokus 

på vissa mål under vissa perioder. De prioriterade målen kan se olika ut på olika förskolor en-

ligt förskollärare. Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 återkommer frekvent under samtalen. 

Den uppfattas som en arbetsbeskrivning som styr vad förskollärarna ska göra och beskrivs 

samtidigt som ett vetenskapligt dokument. Läroplanen är en av få vetenskapliga referenser 

som förskollärarna nämner under fokusgrupperna. Här samtalar två förskollärare kring läro-

planen. 

F1b: Lpfö, det är ju vetenskapligt  

F1a: Men den tycker jag är lite, jag skrev ju inte Lpfö, utan följa alltså  

F1b: styrdokumenten ja  

F1a: Ja, men att man kan, inte bara att man vet att de finns vetenskapligt, men att man jobbar ef-
ter dem. Jag tänkte mer att man tog dem i praktiken  

F1b: Ja, att man verkligen använder det i att det inte är någon hyllvärmare  

F1a: För det är någonting man gör och så mycket i sina bildspel och i sina projektgrupper  

F1b: Ja, för man använder ju det praktiskt i att man kopplar det hela tiden till Lpfö, som använder 
den i sin dokumentation faktiskt  

 

Förskollärarna uttrycker att de har kunskap om hur barn lär sig men beskriver inga teorier 

utan förklarar återigen istället hur verksamheten utformas för att möta samt utveckla barns 

behov. Miljön beskrivs som pedagogisk eller som en lärande miljö. Barn lär sig på olika sätt 

enligt förskollärare. De beskriver att barn lär sig genom olika uttryckssätt som att sjunga, 

måla eller dramatisera. Detta benämner de som en form av inlärning där förskollärarnas kom-

petens blir att möjliggöra barnens görande. Det förutsätter att förskollärarna har kunskap om 

hur barn lär sig kring olika uttrycksformer samt en förmåga att utveckla en verksamhet som 

möjliggör detta. Samtidigt som det inte framkommer några teorier i deras beskrivningar av 

yrkesspecifik kompetens utan att det istället beskrivs som ett praktiskt handlande visar enkä-
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ten att över 90 procent av förskollärarna anser att det är viktigt att basera undervisningsme-

toder på pedagogisk/didaktisk forskning. 

 

5.3 Kompetens som förmåga att hantera en komplex verksamhet  

I den här kategorin finns beskrivningar av komplexiteten förskollärarna möter i yrkesutöv-

ningen. Förskollärarna upplever att verksamheten förändras och utvecklas samtidigt som kra-

ven har ökat. De beskriver även att föräldrar och barn har förändrats vilket också ställer nya 

krav på dem. Professorn bekräftar bilden av en förskola med ökade krav från föräldrar och ut-

trycker att hela samhället har marknadiserats. Förskollärarna uttrycker ett behov av att vara 

uppdaterade, det vill säga, hela tiden utveckla verksamheten och hålla sig ajour med forsk-

ning, för att kunna möta dessa utmaningar på ett professionellt sätt. Detta sker genom att de 

lär av varandra på arbetsplatsträffar och liknande, de beskriver att genom att ta emot studenter 

får de del av aktuell forskning. De deltar också på föreläsningar samt läser aktuell litteratur.  

F2c: Vi skriver att det är viktigt att hålla sig uppdaterad eller vad man säger med den nya forsk-
ningen med om man behöver någon, fortbilda sig hela tiden det ha man ju rätt till att man tittar 
vad det finns för föreläsare om man vill fortbilda sig  

F2b: Ny forskning och litteratur att man håller de här diskussionerna i gång i arbetslaget  
 

I förskollärarnas beskrivningar av sin yrkeskompetens framkommer en ambition att göra rätt 

gentemot barn, kollegor och föräldrar. Föräldrars åsikter och kompetens beskrivs som viktiga 

att ta tillvara på. De uttrycker att det kräver en förståelse för, samt en kunskap om barn och 

föräldrar på den aktuella förskolan för att lyckas med detta. 

Ja, men det sättet som kanske är bra på en förskola eller just med dom föräldrarna, kanske man 
får hitta ett annat sätt, nån annanstans (F2c) 

 

Förskollärarna beskriver att arbetet präglas av att hinna mycket och att göra mycket samt att 

lösa vardagen med hela dess komplexitet. Därmed blir kompetenser som att hålla många bol-

lar i luften, improvisation samt flexibilitet viktiga enligt dem. En kompetens som beskrivs 

som viktig är att kunna vara positiv och se möjligheter inför oväntade situationer förskollärar-

na ställs inför. Dessa kompetenser; att vara positiv och flexibel benämns vid ett flertal till-

fällen under båda fokusgrupperna. Förskollärarna beskriver att det ofta uppstår situationer 

som de inte planerat för. De beskriver att det kan leda till en känsla av uppgivenhet när plane-
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ringen inte går att genomföra på grund av oförutsedda händelser såsom att det saknas perso-

nal. Vidare beskriver de vikten av att se tillbaka och vara nöjd med det de lyckats åstad-

komma. Även när lektorn beskriver förskollärares yrkeskompetenser utmynnar det i en be-

skrivning av komplexiteten i yrket.  

Det handlar ju om att man jobbar med en grupp ganska små människor, som man har ett ansvar 
för och jobbar med utveckling och lärande. Och det är många individer och de sätter man inte i 
en bänk, utan de går runt, om de speciellt ett år också så de går runt och är samtidigt som många 
tar ett stor ansvar att försöka lösa det på ett meningsskapande sätt för barnen, men som ändå le-
der någonstans, som jag ska på nåt vis få syn på och utmana, gå vidare med, samtidigt ska jag ha 
lite koll på vad står det i läroplanen och så har jag hört kanske nån teori om nåt, som säger nåt, du 
ska va i en proximalzon, ja, vad är det? Hur gör man det? Hur skapar vi det och så med de här 
som bara går runt just nu, liksom och samtidigt så ska, kanske föräldrarna kräver att det viktigaste 
det är omsorgen och att du har dom i knät och du tycker att de ska va självständiga. Alltså det 
finns så många som har åsikter om jobbet inte bara teoretikerna utan den här närheten till föräld-
rar och kollegor också. Du har väldigt många du ska förhålla dig till och många nivåer att förhålla 
dig till som har synpunkter och skolinspektionen också (L) 

 

Professorn bekräftar bilden av förskollärares komplexa uppdrag och uttrycker att det krävs att 

förskollärare besitter en mångfacetterad kompetens eftersom yrket innehåller många olika di-

mensioner.  Tio års utbildning tillsammans med tio års erfarenhet krävs enligt professorn för 

att arbeta som förskollärare. 

I skolan handlar de om deras huvud, att de ska lära sig att förstå någonting, I förskolan handlar 
det om hela barnets liv, de ska må bra, de ska bli sociala, dom ska lära sig en mängd olika saker 
och de ska få leka och ha kompisar och så, man, det är ju liksom, man är både en bra förälder och 
sen är man nån som ska bidra med ytterligare nåt (P) 

 

5.4 Personlighet som kompetens 

I förskollärarnas beskrivningar av yrkesspecifik kompetens ingår personlighetsdrag. En förs-

kollärare ska vara lyhörd, social, sprakig, trevlig, glad, inspirerande samt ha samarbetsför-

måga. Förskollärarna uttrycker att det är diffust och kan vara svårt att precisera men att det 

handlar om personlighet. Det beskrivs som viktigt att kunna väcka nyfikenhet hos barn och 

det sker genom förskollärares personliga sätt. Vidare beskrivs vikten av att vara öppen, social 

och flexibel. Förskollärarna uttrycker att de här personlighetsdragen måste finnas från början 

men att de utvecklas med erfarenhet. Även lektorn nämner personligheten som en kompetens 

med egenskaper som nyfiken, lyssnande och varm. Hon betonar att yrket även är av praktisk 

karaktär vilket kräver mer av förskollärare än att de bara kan prata, skriva och dokumentera. 

En bekant till lektorn frågade vad den skulle titta på vid valet av förskola till sitt barn.  
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Om det är varma människor så ta det först, som tycker om att vara med barnen, så kan det va hur 
professionellt, så kan vi ha läst allt i världen, men är det ingen värme så kan det ju kvitta tycker jag 
(L) 

 

Den personliga kompetensen utvecklas hela tiden i mötet med föräldrar. 

 Det gäller ju att ta fram sin professionalism när man bemöter människor, det är ju inte bara be-
möta som vi bemöter varandra utan här har jag ju ett yrke och när jag går ut i tamburen och be-
möter mina föräldrar så gör jag ju det på ett proffsigt sätt […] och det får man jobba med lite 
(F2c) 

 

Eftersom föräldrar har olika sätt att agera och uttrycka sig på upplever förskollärarna att för-

mågan att bemöta föräldrar är en viktig kompetens och en stor del i arbetet.  

 

5.5 Reflektion som kompetens 

I den här kategorin finns förskollärarnas beskrivningar av arbetet med dokumentation och re-

flektion. Reflektionen hjälper förskollärarna att sätta ord på sin verksamhet och barns lärande. 

Begreppet reflektion återkommer regelbundet under de båda fokusgruppssamtalen och besk-

rivs som en kompetens som utvecklats mycket efter revideringen av läroplanen.  

F1b: Reflektion är en otrolig skillnad som gör att arbetet har förändrats jättemycket. Alltså helt 
plötsligt har man ett annat barnfokus  

F1a: Jag vet inte vad jag skulle göra utan den nu. Faktiskt, jag tror inte att jag skulle kunna jobba 
utan den  

 

Reflektion sker enligt förskollärarna både med barn och kollegor. Reflektion med barngrup-

pen/enskilda barn sker i verksamheten medan reflektion med kollegor oftast sker på plane-

ringstid. För att reflektionen ska bli betydelsefull för verksamheten och skapa en gemensam 

kunskapssyn krävs behörighet. De är överens om att behörigheten är betydelsefull för att 

skapa en gemensam bas för reflektion, vilket används som ett arbetsredskap. 

Att kunna reflektera över barns lärande och gå vidare och driva arbetet framåt utifrån den 
aspekten (F2c) 

 

I beskrivningar av reflektion och pedagogisk dokumentation ingår kunskap om hur verktyg 

kan användas och i vilket syfte. I den kompetensen ingår förmågan att avgöra vad som ska 

dokumenteras samt på vilket sätt materialet kan användas. Kamera, ipad, digital fotoram och 
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dator ingår i de verktyg som förskollärarna nämner. Lektorn har en gedigen erfarenhet av att 

samtala med förskollärare och arbetslag. Även hon betonar utbildningens betydelse för för-

mågan att reflektera över verksamheten. Genom att arbeta mycket med pedagogisk doku-

mentation utvecklas förmågan vidare. Förskollärare ska veta varför de gör det de gör och vad 

det kan leda till, de behöver även ha en bred repertoar av idéer kring hur praktik kan göras, 

enligt lektorn. Förutom att använda reflektion som ett arbetsredskap kan det användas för att 

synliggöra värderingar, kompetens och behov. Förskollärarna beskriver behörighetens bety-

delse vid reflektion.  

 

5.6 Se och förstå barns intentioner 

Här beskrivs kompetens som handlar om att kunna tolka barns intentioner. Många barn i för-

skola har inte utvecklat sitt språk ännu, men omfattas av styrdokumenten. Det innebär att för-

skollärare ska arbeta med deras språkliga, naturvetenskapliga, sociala och matematiska ut-

veckling vilket får till följd att förskollärarna måste ha kompetens ”att läsa av” vad varje en-

skilt barn visar intresse för och även kunna utmana dem i ett fortsatt lärande utifrån det. Lek-

torn beskriver det som att våga gå ut i det okända. Hon betonar vikten av att inte begränsa 

barn utan se vad de upplever som meningsskapande och erbjuda dem hundra sätt att tänka och 

lika många möjligheter att prova. Kompetens innebär därmed förmågan att se och förstå barns 

intentioner samt lärprocesser.  

Det är ju ändå vi som med vår förståelse försöker förstå vad dom förstår (L) 
 

Lektorn beskriver förskollärares kompetens utifrån ett ansvarstagande. Ett ansvar som är för-

bundet med ett kritiskt förhållningssätt till sin egen verksamhet samt kännedom om den makt 

förskollärare besitter 

Det vi förväntar oss av barnen får dom möjlighet att göra men det vi inte förväntar oss kan vi lik-
som hindra (L) 

 

Förskollärarna beskriver också denna kompetens och menar att förutom att stötta barn i det de 

upplever meningsfullt också måste erbjuda dem en variation. Det kan också innebära att låta 

barn behålla sina tankar och fantasier, inte ta ifrån dem något utan istället tillföra. Det besk-

rivs även som att se det på ett förskollärarsätt.  
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Att man är med merforskande på ett annat sätt och man låter barnen behålla sina idéer och teo-
rier, man rättar inte och man går inte in med så mycket fakta utan barnen får först fundera och 
sen kanske man tillför lite, men inte på det sättet, man sitter inte och föreläser (F1a) 

 

Professorn uttrycker också vikten av att förskollärare har förmågan att ta barns perspektiv i 

kommunikationen med dem. Hon beskriver det som en didaktisk kompetens som krävs i sam-

tal med barn. Hon anser att den här kompetensen saknas hos många förskollärare och därmed 

behöver utvecklas. 

 

5.7 Kompetens och identitet i relation till forskning 

I fokusgrupperna beskrivs flera positiva aspekter av att förskollärare vidareutbildar sig genom 

att forska. De beskriver hur kollegor som vidareutbildat sig och skapat en förståelse för forsk-

ning genom sin ökade kompetens och drivkraft även utvecklar övriga kollegor i sitt arbetslag. 

En av frågorna i enkäten berör vikten av att förskollärare själva forskar på universitet eller 

högskola. I enkäten framkommer en stor spridning i svaren. Ungefär 20 procent tycker att det 

är mycket viktigt, 25 procent ganska viktigt, 40 procent tycker att det inte är viktigt och 10 

procent svarar att de inte vet. 

 

Det finns en tydlig samsyn mellan förskollärarna och lektorn när de beskriver hur en hög 

praktisk kompetens är en förutsättning för forskningsresultat med betydelse för förskolan. 

Förskollärarna beskriver det som en oro över att forskare som inte varit verksamma inom för-

skolan kanske bara har en teoretisk bakgrund. De framhåller att förskollärare har en praktisk 

bakgrund också som de anser vara väldigt betydelsefull när de forskar. Lektorn förstärker fo-

kusgruppernas resonemang kring forskande förskollärare när hon nämner kompetenser som 

fingertoppskänslan och ett utvecklat seende. Hon menar att dessa kompetenser utvecklas när 

förskollärare med praktikbakgrund vidareutbildar sig genom att exempelvis forska. 

Det är viktigt att förskollärare själva forskar därför att de har det i kroppen då […] jag önskar att 
dom har jobbat ett tag alltså då känner man till många av problemen som dyker upp […] och jag 
tror att läser man bara så är det så väldigt lätt att man inte förstår komplexiteten i arbetet som 
handlar mer än om teorier utan också om fingertoppskänsla och att utveckla ett seende och det 
ihop med teorier tror jag kan bli något bra (L) 
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Lektorn beskriver att det är viktigt ur flera perspektiv. Förskollärare behöver både forska och 

ta del av aktuell forskning samtidigt som även högskolan behöver tillgång till förskollärares 

kompetens. Hon betonar även vikten av att högskolan erbjuder förskoledidaktik så att det 

handlar om undervisning som passar i förskolan. 

5.8 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar på att förskollärarnas kompetens ofta uttrycks som en praktisk kompetens. 

Förskollärarna uttrycker sin yrkesidentitet genom beskrivningar av kollektiv kunskap som 

förhandlats fram i den dagliga praktiken. Den beprövade erfarenheten och det praktiska hant-

verket värderas högt liksom personliga egenskaper. Kompetens att hantera den komplexa 

verksamhet som dagens förskola innebär beskrivs som betydelsefullt. Läroplanens betydelse 

framhålls av förskollärarna och den upplevs även som ett vetenskapligt dokument.  
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6 Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Initialt planerades en kvalitativ studie vars empiri skulle utgöras av fokusgrupper. I jämförelse 

med tidigare studier kan vi konstatera att det är betydligt svårare att anordna fokusgrupper 

jämfört med enskilda intervjuer, då fokusgrupp innebär att ett flertal personer ska kunna 

sammanstråla vid ett och samma tillfälle och på en av oss given plats. På grund av svårigheten 

att rekrytera deltagare till fokusgrupperna behövdes empiridelen kompletteras. Vi valde där-

med att genom triangulering utöka empirin med intervjuer. En fördel med skiftet till metoden 

är bredden av synsätt som triangulering ger. Grounded Theory verkade i ett tidigt skede som 

en alternativ analysmetod. GT möjliggör inhämtande av kompletterande material allt eftersom 

ett behov uppstår. Det har varit givande att ta del av de yrkesverksamma förskollärarnas erfa-

renheter likväl som de forskarutbildade förskollärarna i form av en lektor och en professor. En 

av nackdelarna med triangulering har varit den höga tidsåtgången gällande kontakter med per-

soner som på olika sätt har ingått i det empiriska materialet inklusive transkriberingsproces-

sen. En annan nackdel är att det är svårt att veta när en teoretisk mättnad har uppstått då ny 

kunskap hela tiden framkommer. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Relationen till vetenskap och forskning 
Tidigare forskning visar på att förståelsen för vetenskap och ett vetenskapligt förhållningssätt 

saknas bland förskollärare (Kroksmark, 2014). Ändå uttrycker förskollärarna både i fokus-

grupperna samt i enkäten ett ökat intresse för och en vilja att lära sig mer om ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Det bekräftas även av VA rapport 2013:3 som beskriver att förskollärare har 

förändrat sin syn på forskning och använder vetenskapliga resultat i större omfattning än tidi-

gare. Samtidigt finns det inget i förskollärarnas beskrivningar av yrkesspecifika kompetenser 

som tyder på att de använder forskningsresultat på ett medvetet och systematiskt sätt, vilket 

enligt Kroksmark (2014) är en förutsättning för att kunna säga att verksamheten bedrivs på 

vetenskaplig grund. Distansen mellan yrkesverksamma och forskare som Carlgren (2012) 

samt Kernell (2010) beskriver blir synlig i studiens resultat i frågan om vikten av att förskollä-
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rare själva forskar. Det finns en stor spridning i enkätsvaren på den här frågan jämfört med 

andra frågor där det istället finns en stor samsyn. I enkäten ansåg ungefär hälften att det var 

mycket eller ganska viktigt.  I fokusgrupperna var de överens om att det är viktigt med fors-

kande förskollärare. Det kan bero på att deltagarna i fokusgrupperna beskrev personliga erfa-

renheter av forskande kollegor och de positiva följdeffekter som de upplevde att det gett hela 

arbetslaget. Detta tyder på att förskollärarna tycker att det är viktigt med forskande förskollä-

rare eller åtminstone forskare med egen praktikbakgrund. Samtidigt vill de inte att det ska 

vara obligatoriskt för alla förskollärare att forska. Det verkar finnas en ovilja till att forska 

själv, men en positiv attityd till att andra gör det. Samsynen kring vikten av att forskare har en 

egen praktikbakgrund, stödjer Carlgrens (2012), Kroksmarks (2013) samt Robertssons (2010) 

teorier. De menar att lärare själva behöver beforska sin praktik utifrån de frågeställningar de 

söker svar på. Förskollärarna framhäver även här en praktisk kompetens framför en veten-

skaplig, genom att de värderar praktikbakgrunden högt. Det kan kopplas till Bohlins (2009) 

samt Gotvasslis (2002) beskrivningar av hur praktisk yrkeskunskap utvecklas i praktiken ge-

nom erfarenheter. En förhoppning vi har är att nyutbildade förskollärare med högre veten-

skaplig kompetens tas emot i verksamheten så att deras kunskap kommer verksamheten till-

godo såsom Kernell (2010) beskriver. Vikten av att kombinera teori och praktik bekräftas 

även av professorn, som uttrycker att tio års erfarenhet ihop med tio års utbildning är vad som 

krävs för att göra ett bra jobb. Även lektorn beskriver fördelarna med att kombinera yrkes-

praktik med vetenskapliga teorier.  Därmed blir arbetslagets kollektiva kunskap betydelsefull. 

En förutsättning för att utveckla den kollegiala kunskapen är att alla vågar tala om vad de vet 

och kan. Förskollärare behöver vara tydliga i sin professionella identitet och använda sig av 

vetenskapliga teorier och begrepp, i samtal med föräldrar och kollegor. De måste utveckla 

förmågan att kunna/våga sätta ord på sina yrkesspecifika kompetenser. Detta för att det inte 

ska bli som i Skolverkets (2004) utvärdering där förskollärare ibland avstod från att uttrycka 

sina kompetenser. 

 

6.2.2 Kollektiv/praxisbunden kultur  
I fokusgrupperna framkommer att den kollektiva identiteten är djupt förankrad. Precis som 

Wenger (1998) beskriver bygger förskollärarnas identitet på ett förhandlande av mening i en 

social praktik. Det synliggörs i uttalanden där förskollärarna söker bekräftelse på att de andra i 

gruppen tänker på samma sätt. Det blir även tydligt när förskollärarna väljer att kompromissa 
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istället för att inta ett vetenskapligt förhållningssätt och argumentera för sin sak. I förskollä-

rarnas beskrivningar av sina kompetenser skapar de bilder av hur verksamheten är uppbyggd 

som en kontext. En viss kultur förefaller vara gemensam för alla förskollärarna medan andra 

aspekter utvecklas inom ramen för en viss pedagogik eller inom den specifika kontexten. Det 

medför att synen på vilken kompetens som anses värdefull kan variera mellan olika förskolor. 

Det framkommer bland annat genom att interna begrepp kan fungera som kontextuella san-

ningar. Detta sker när ord används på ett annat sätt än den ursprungliga betydelsen till exem-

pel ordet värdegrund. Det får en innebörd i en kontext och en annan innebörd någon annan-

stans. Det blev synligt för oss under arbetet att förskollärarna tror att orden har samma inne-

börd för alla, men under resultat visade vi exempel på hur olika begrepp gavs helt olika inne-

börd beroende på kontexten. Här skulle ett vetenskapligt förhållningssätt bli ett effektfullt 

verktyg som hjälper förskollärare att sätta ord på sina yrkesspecifika kompetenser inför sig 

själva, kollegor och föräldrar. Genom att använda teorier och forskning samt ett yrkesadekvat 

språk blir den individuella yrkesidentiteten tydligare. Kernell (2010) liksom Robertson (2010) 

menar att det skulle öka förskollärares möjligheter att prata om verksamheten på ett trovärdigt 

sätt.  

 

6.2.3 Delad verbal vokabulär 
Det blir synligt under fokusgrupperna att förskollärarna har utvecklat en starkt verbal kultur. 

Denna verbala kultur är inte samma sak som ett yrkesspråk, det handlar inte om att använda 

adekvata termer och begrepp. Istället använder förskollärarna många ord och beskrivningar av 

ett görande, istället för att komma till kärnan av det som efterfrågas, den yrkesspecifika kom-

petensen. Det är svårt för dem att på ett tydligt och enkelt sätt uttrycka sina yrkesspecifika 

kompetenser och det blir istället beskrivningar av ett kollektivt görande. Förskolans verksam-

het är organiserad i arbetslag vilket kan vara en av orsakerna till förskollärarnas förhandlande 

om mening. Professorn beskriver att den kultur som finns i förskolan ofta missgynnar yrkes-

språket. Detta beror på att det finns en rädsla för att inte göra sig förstådd bland barn och för-

äldrar. Det handlar även om att förskollärare inte vill verka förmer än barnskötare. Profes-

sorns uttalande bekräftar Skolverket (2004) uttalande om att förskollärare avstår från att fram-

föra sin kompetens. En annan orsak till den verbala kulturen kan vara att förskollärarna upp-

lever att de måste rättfärdiga de val de gör, inför framförallt föräldrar. Vid några enstaka till-

fällen framkom en säkerhet i förskollärarnas beskrivning av den egna kompetensen. Det som 
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framkom med säkerhet var kunskap kring lekens betydelse och även kring barns lärande. 

Dock framkom inte vilken vetenskaplig teori som denna kunskap stödde sig på utan det sked-

de istället som ett generellt konstaterande.  

 

6.2.4 Personlig/professionell kompetens 
En annan yrkesspecifik kompetens som framkommer i studien handlar om personlighet. En 

viss personlighet upplevs som en förutsättning för att genomföra sitt uppdrag. Det verkar fin-

nas en skiljelinje mellan ett professionellt sätt, det vill säga teoretiska kunskaper och ett ve-

tenskapligt förhållningssätt, gentemot personliga egenskaper såsom värme, öppenhet samt 

förmågan att väcka barns intresse, vid diskussioner om förskollärares yrkesroll. Det leder tan-

karna till Kansanens (2010) fråga kring huruvida en utbildning kan ändra någons personlighet. 

En reflektion vi gör är ifall de personliga egenskaperna är så viktiga som denna studie visar så 

kanske det borde vara ett intagningskrav på utbildningen. En annan reflektion vi gör är att 

denna strävan efter en viss personlighetstyp, en idealisk förskollärare återfinns långt tillbaka i 

tiden, exempelvis hos Morgenstern (1867). Uppenbarligen har inte mycket förändrats på den 

punkten. Personliga egenskaper väger tyngre än annan kompetens även när lektorn uttalar sig. 

Trots en hög vetenskaplig utbildning anser hon att en varm pedagog är viktigare än en pro-

fessionell. Under arbetet med studien har alla deltagare vid olika tillfällen haft behov av att 

klargöra yrkets praktiska sida. I samtal kring vad ett vetenskapligt förhållningssätt kan inne-

bära dyker det upp uttalanden av förmildrande karaktär, såsom; men det är ju ändå barn vi 

pratar om, vi får inte glömma omsorgsbiten eller beskrivningar av varma förskollärare. Ge-

nom dessa uttalanden upplever vi att de förminskar både förskollärares professionella identitet 

och även deras kompetens. Det blir också svårt att hävda att yrket är professionellt enligt de 

kriterier som gäller inom professionsforskning (Brynolf m.fl, 2012; Colnerud & Granström, 

2012; Forslund & Jacobsen, 2010).  

 

6.2.5 Förskollärares relation till läroplanen 
Berntsson (1999) beskriver att Lpfö-98 höjer förskollärares status och menar att det krävs för-

skolekompetens för att arbeta mot målen. Förskollärarna i studien beskriver att de använder 

läroplanen i det dagliga arbetet och att innehållet i den är välkänt. Att läroplanen bygger på 

strävansmål bidrar säkert till förskollärarnas beskrivningar av ett görande. Läroplanens riktlin-

jer kring dokumentation anser vi vara en av orsakerna till att verksamheten ofta beskrivs uti-
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från ett görande. Läroplanen är den trygga hamn som förskollärarna kan luta sig mot och 

grunda sina ställningstaganden på. Läroplanen ger förskollärarna deras mandat. Genom att 

hänvisa till läroplanen sker ett vetenskapligt arbete enligt förskollärarna. Tidigare studier av 

Grander- Berglund och Wolf (2014) visar att förskollärare ser läroplanen som ett vetenskap-

ligt dokument. Kroksmark (2013) poängterar att det inte finns några referenser i läroplanen 

som visar vilka vetenskapliga teorier innehållet grundas på. Även Brynolf m.fl. (2012) menar 

att läroplanen skapats utifrån politiska kompromisser. Genom att blicka tillbaka på tidigare lä-

roplaner blir det tydligt att deras utformande speglar samhällets utveckling (Pramling-

Samulesson, 2008). En reflektion vi gör kring detta är att läroplanen upplevs som en sådan na-

turlig del i förskollärarnas arbete, att det inte skett någon diskussion eller reflektion kring vad 

som ligger bakom utformandet av den.  

 

6.2.6  Reflektion som kompetens 
Reflektion och pedagogisk dokumentation har fått ett starkt fäste hos förskollärarna och an-

vänds som ett redskap för att utveckla verksamheten. Det beskrivs som en kompetens som ut-

vecklats under de senaste åren och som förskollärarna inte skulle klara sig utan idag. Det finns 

en motsättning i att de uttrycker att kompetensen är kopplad till att vara behörig förskollärare 

samtidigt som de uttrycker att kompetensen utvecklas i praktiken och som en kollektiv kom-

petens. Det stödjer Bengtssons (2010) uttalande om att teori och praktik kompletterar 

varandra. Det är uppenbart att de förskollärarna vi mött har stor kompetens och vilja att göra 

ett bra arbete. Samtidigt som det finns en ambition att göra ett bra arbete saknas ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna verksamheten. Förskollärarna argumenterar för de val de gör, 

men inte utifrån ett analytiskt eller kritiskt förhållningssätt. Istället bygger deras argument på 

erfarenheter och känslor. Detta är förbundet med ett quick-fixförhållningssätt. Med det menar 

vi att arbetet i arbetslaget oftast inte kommer ner på en djupnivå utan fortskrider innan någon 

analys av dess effekter har skett. Åtminstone är det så förskollärarna beskriver det. Lektorn 

benämner det som ”good enough” och menar att förskollärare saknar ett kritiskt förhållnings-

sätt till sin verksamhet och istället känner sig nöjda. Det är dessutom en naturlig reaktion pre-

cis som Gotvassli (2002) beskriver vid en förändringsprocess, att känna sig nöjd med den 

verksamhet som bedrivs. Vi tror att Gotvassli har en poäng då han beskriver de faser ett för-

ändringsarbete innebär med exempelvis förnekelsefasen där personer tycker det är bra som 

det är. Förskolan har genomgått flera stora förändringar under en kort tidsperiod vilket fått till 
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följd att många inte orkar sätta sig in i det som är nytt. Istället beskriver förskollärarna hur de 

exempelvis går på en fortbildning eller läser en bok utan djupare reflektion. Det skapar en yt-

lig kunskap om ett nytt område och förskollärarna upplever sig därmed vara uppdaterade vil-

ket är det som lektorn beskriver ovan när hon uttrycker att förskollärare känner sig nöjda. 

 

6.2.7 Uppdaterad kompetens i en komplex verksamhet 
Komplexiteten som Gotvassli (2002), Haug (2003), Tallberg-Broman (2010) samt Kernell 

(2010) beskriver bekräftas under intervjuerna med lektorn samt professorn. Förskollärarna 

använder inte termen komplex men ger ändå beskrivningar som förstärker bilden av en kom-

plex yrkesroll med många hänsynstaganden. Förskollärarna ska förhålla sig till föräldrar, styr-

dokument, barn, kollegor och politiska beslut. En effekt av komplexiteten blir att alla inte or-

kar ta till sig nya begrepp och riktlinjer från högre instans. Det kan istället bli en motsatt ef-

fekt precis som Gotvassli (2002) beskriver där gamla traditioner förstärks. I en verksamhet 

med hög förändringstakt krävs förmågan att hålla sig uppdaterad enligt förskollärarna. Uppda-

teringen är precis som vi tidigare beskrivit ytlig, istället för att förskollärarna frågar sig vad 

verksamheten behöver utveckla utifrån styrdokumenten. Ett typiskt exempel på detta är den 

bristande kunskapen om skollagens skrivning om att förskoleverksamheten ska vila på en ve-

tenskaplig grund. 

 

6.2.8 Behörighetens betydelse för den yrkesspecifika kompetensen 
 Det finns en stor enighet om behörighetens betydelse samtidigt som förskollärarna saknar 

förmågan att sätta ord på vilka specifika kompetenser som utvecklats genom utbildningen till 

förskollärare. De uttrycker det istället som en förändrad förståelse för uppdraget. De framhä-

ver praktiska kompetenser och den beprövade erfarenheten. De framhäver med andra ord den 

ickepropositionella kunskapen som en viktig färdighet. Om vi kopplar det till Gross skala med 

den ostandardiserade produkten så är majoriteten av de kompetenser förskollärarna lyfter fram 

placerade i den änden av skalan där minst specifika kunskaper krävs. Därmed är det befogat 

att fundera över lärarutbildningens innehåll och utformning.  Kernell (2010) beskriver ett be-

hov av större vetenskaplig expertis på utbildningen. De vetenskapliga kunskaper förskollärare 

då får med sig skulle med största sannolikhet underlätta för dem att sätta ord på sina kompe-

tenser. Även Kroksmark (2013) och Robertson (2010) anser att vetenskaplig grundad kunskap 

är en förutsättning för att kunna tala om sina yrkesspecifika kompetenser. Vi uppfattar det 
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som att förskollärarna tycker att behörigheten är väldigt viktigt för att den ger en legitimitet åt 

yrket vilket annars kan vara svårt att åstadkomma. Sammanfattningvis pekar studien på att 

förskollärare besitter en hög pedagogisk kompetens och en vilja att utveckla sin verksamhet. 

Förskollärarna uttrycker arbetsglädje och en stolthet över sitt arbete. Vi upplever att det exi-

sterar en motsättning mellan praktisk och kollektiv kompetens likväl som mellan personlig 

och kollektiv. Förskollärares identitet och kompetens är av praktisk och kollektiv karaktär vil-

ket gör att det blir svårt för dem att anta en personlig professionell identitet. Detta påverkar 

också yrkesspråket negativt då den kollektiva kulturen inte kräver ett förtydligande av be-

grepp utan alla inom samma kontext förstår ändå vad som menas. Ett vetenskapligt förhåll-

ningssätt med ett system av beprövade metoder där förmågan att pröva enskilda faktakun-

skaper i ett sammanhang, samt ett kritiskt förhållningssätt, skulle möjliggöra ett mer adekvat 

yrkesspråk samt en tydligare yrkesidentitet. Vi uppfattar att det finns förutsättningar för att 

bygga upp en förskola på vetenskaplig grund men det krävs många och grundliga diskussioner 

mellan förskollärare.  De behöver även sätta sig in i vad olika vetenskapliga begrepp innebär 

och göra den förståelsen till sin egen. Dessutom krävs det kompetensutveckling som tydliggör 

ett vetenskapligt förhållningssätt. Kroksmark (2014) menar att den vetenskapliga kompeten-

sen ska ses som ett komplement till den pedagogiska kompetens som förskollärare redan be-

sitter. 

 

6.3 Teori/slutsats 

Komplexiteten och de många motstridiga krav och förväntningar som finns skapar en osäker-

het och en svårighet att beskriva sin specifika yrkeskompetens på ett tydligt sätt. Konsekven-

sen blir att förskollärare inte ges möjlighet att bygga upp en stark yrkesidentitet därför att det 

inte är tydligt vilka kompetenser som är viktigast. I valet mellan det som känns personligt och 

det som är ett professionellt förhållningssätt vinner alltid det personliga ställningstagandet. 

Förskollärare betonar personliga egenskaper och uttrycker att professionalitet utvecklas ge-

nom erfarenhet. När yrkeskunnande utvecklas och förskollärare känner sig trygga med sin yr-

kesidentitet upplever de sig professionella. Det har ingen koppling till ett vetenskapligt för-

hållningssätt eller teoretisk kunskap utan är kopplat till praktisk kunskap. 
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7 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätt undersöka hur arbetet med en vetenskaplig grund och ett 

vetenskapligt förhållningssätt utvecklas i förskolan. I en sådan studie vore det önskvärt att be-

lysa det ur andra perspektiv. Det skulle vara givande att samtala med de som utbildar förskol-

lärare och även med studenter som utbildar sig till lärare i förskolan.  
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Bilaga 1  

Missivbrev 

Hej 

Vi är två förskollärare från Jönköpings Kommun som genom vår arbetsgivare fått möjlighet 

att läsa en magisterexamen i didaktik. 

Vi läser just nu vår sista termin, vilket innebär att vi skriver ett examensarbete på D-nivå. Vår 

forskningsfråga berör förskollärares professionella yrkesidentitet. 

För att samla in empirisk data har vi valt att använda fokusgrupp som metod. Fokusgrupp in-

nebär att deltagarna får prata om ett ämne, i detta fall yrkesrollen. Vi undrar därför om ni har 

några förskollärare som kan tänka sig att delta i en fokusgrupp. Vi är intresserade av att träffa 

1-3 fokusgrupper, med ca 4-6 personer i varje. Vi kommer att genomföra fokusgrupper i ett 

enskilt grupprum på Högskolans bibliotek vid följande tillfällen: 

 

Onsdagen den 19/2 klockan 16.00 samt 17.30 

Torsdagen den 20/2 klockan 15.00 

Onsdagen den 26/2 klockan: 16.00 samt 17.30 

 

Anmäl vilken dag och tid som passar er via mail eller sms senast den 18/2. 

 

Kontaktuppgifter: Jenny Wolf, wolf.jenny@hotmail.com, 0705822060 

Victoria Grander-Berglund, victoriagrander@hotmail.com, 0708383551 

 

Med vänlig hälsning  

Victoria Grander Berglund och Jenny Wolf 
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  Grander Berglund & Wolf 

Bilaga 2  

A4-lappar fokusgrupper 
 

Vetenskaplig grund  

Beprövad erfarenhet 

Praktisk kunskap      

Övrigt 
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  Grander Berglund & Wolf 

Bilaga 3  

Utdrag från VA, diskussionsunderlag fokusgrupper 
 

Enligt den nya skollagen ska utbildningen bland annat vila på̊ vetenskaplig grund.  

För att uppnå̊ detta, anser du att det är viktigt att... 

... lärare bara undervisar om sådant som är vetenskapligt förankrat? 

... lärare lär ut ett vetenskapligt förhållningssätt, t.ex. att använda olika källor och att pröva 

hypoteser? 

... lärare undervisar om nya forskningsresultat? 

... lärare använder undervisningsmetoder baserade på̊ pedagogisk/didaktisk forskning? 

... skolan har samarbete med universitet/högskola? 

... lärare forskar själva på̊ universitet/högskola? 

... alla lärare har behörighet? 

... lärare följer forskning inom de egna undervisningsämnena? 

 

Svarsalternativ: 

Ja, mycket viktigt 

Ja, ganska viktigt 

Nej, inte särskilt viktigt 

Vet inte 
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  Grander Berglund & Wolf 

Bilaga 4  

Enkät 
 

Enligt den nya skollagen ska utbildningen bland annat vila på vetenskaplig grund. 

För att uppnå detta, anser du att det är viktigt att… 

Alla förskollärare har behörighet  

 1. Ja, mycket viktigt__ 

2. Ja, ganska viktigt__ 

3. Nej, inte särskilt viktigt__ 

4. Vet inte__ 

 

Förskollärare följer forskning inom de egna undervisningsämnena 

1. Ja, mycket viktigt__ 

2. Ja, ganska viktigt__ 

3. Nej, inte särskilt viktigt__ 

4. Vet inte__ 

 

Förskollärare använder undervisningsmetoder baserade på pedagogisk/didaktisk forskning 

1. Ja, mycket viktigt__ 

2. Ja, ganska viktigt__ 

3. Nej, inte särskilt viktigt__ 

4. Vet inte__ 

 

 Förskollärare forskar själva på universitet/högskola 

1. Ja, mycket viktigt__ 

2. Ja, ganska viktigt__ 

3. Nej, inte särskilt viktigt__ 

4. Vet inte__ 

 

56 

 



  Grander Berglund & Wolf 

Bilaga 5  

Intervjuguide lektor  

I vilka sammanhang har du kommit i kontakt med förskollärare i din profession? 

 

Vilka är förskollärares specifika yrkeskompetenser? 

I Skollagen står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 

vad får det för konsekvenser för förskollärare? 

Kan du se vad förskollärare generellt behöver utveckla för kompetenser för detta? 

De förskollärare du mött, hur upplever du att de ser på sin yrkesroll? 

 

Påståenden: 

Det är viktigt med behörighet. Utveckla 

Det är viktigt att följa forskning inom de egna undervisningsämnena. Utveckla 

Det är viktigt att undervisningsmetoderna inom förskolan baserar sig på pedagogisk och di-

daktisk forskning. Utveckla 

Det är viktigt att förskollärare själva forskar på universitet eller högskola. Utveckla 
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  Grander Berglund & Wolf 

Bilaga 6  

Intervjuguide professor 

 

Vilka är förskollärares specifika yrkeskompetenser? 

 

Påståenden: 

Det är viktigt med behörighet. Utveckla 

Det är viktigt att följa forskning inom de egna undervisningsämnena. Utveckla 

Det är viktigt att undervisningsmetoderna inom förskolan baserar sig på pedagogisk och di-

daktisk forskning. Utveckla 

Det är viktigt att förskollärare själva forskar på universitet eller högskola. Utveckla 
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