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1. Abstract 
I föreliggande studie behandlas vilka dolda normer och strukturer som genomsyrar förskolans 

kontext och hur dessa påverkar förskollärares professionsanspråk. Syftet är att ur ett kritiskt 

perspektiv belysa hur diskurser som präglar en kvinnodominerad verksamhet inverkar på förs-

kollärares handlingsutrymme när det gäller att hävda sin kompetens och på så vis bidra till att 

yrkets status höjs. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är kritisk samhällsteori och femin-

istisk poststrukturalism. Med en kritisk ansats har vi försökt hitta alternativa sätt att förstå och 

konstruera verkligheten. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med 

fyra verksamma förskollärare på olika förskolor i södra Sverige. I resultatet synliggörs hur in-

tervjupersonerna förhåller sig till och positionerar sig utifrån sitt upplevda handlingsutrymme. 

De aspekter som kan förklara varför förskollärare inte tycks ha någon ambition att positionera 

sig som högskoleutbildade experter på barns lärande är kvinnokontextens begränsande normer, 

samhällets syn på yrket som främst omsorgsrelaterat samt den kollegiala lojaliteten.  

 

Nyckelord: 

Handlingsutrymme, normer, strukturer, kvinnokontext, förskollärare, diskurs, makt, position-

ering 
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2. Förord 

 

“I just love bossy women. I could be around them all day. To me, bossy is not a pejorative term 

at all. It means somebody´s passionate and engaged and ambitious and doesn´t mind learning” 

(Amy Poehler, amerikansk skådespelerska) 

Citatet ovan har fungerat som inspiration och ledstjärna under arbetets gång, då det kullkastar 

den verklighetskonstruktion som vi som kvinnor har blivit matade med sedan barnsben. Be-

skrivningen av en kvinnlig ledare som en passionerad, engagerad och ambitiös person krockar 

med den stereotypa bilden av kvinnan som underlägsen och omvårdande. Uttalandet är en på-

minnelse om att det finns alternativa sätt att förhålla sig till det förväntade.  

 

Karolina och Zara
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3. Inledning 

3.1 Bakgrund 
I Sverige råder det brist på utbildad personal i förskolan, vilket får till följd att läroplanens mål 

är svåra att uppfylla (Universitetskanslersämbetet, 2015). Forskning har visat att pedagogers 

utbildning och kompetens är två av de viktigaste faktorerna när det kommer till förskolans pe-

dagogiska kvalitet (Sheridan, Williams & Sandberg, 2011; Riddersporre, 2010; Renblad & Bro-

din;2012). 

Några av de samhällspolitiska åtgärder som har vidtagits för att höja förskolläraryrkets status 

och locka fler till yrkeskåren är en mer vetenskapligt förankrad utbildning, införande av förs-

kollärarlegitimation samt förtydliganden av förskollärares särskilda ansvar i läroplanen för för-

skolan (Skolverket, 2016). Studier visar dock att yrket av många fortfarande anses vara ett låg-

statusyrke. I en enkätundersökning från 2013 med 1500 deltagare i åldern 15-24 år uppger ca 

40% av männen och 60% av kvinnorna att de kan tänka sig att arbeta inom förskolan. Däremot 

såg endast 7 % av de tillfrågade yrket som ett långsiktigt val. När det gäller karriär- och ut-

vecklingsmöjligheter och bra lön låg yrket lågt i rang (SKL, 2013). I en annan omfattande so-

ciologisk studie av Svensson och Ulfsdotter (2009) kartlades över 2000 medborgares syn på 

olika yrken. Här fastställdes att förskolläraryrket har väldigt låg status, men att respondenterna 

ansåg att yrket borde ha högre status. Det framkom att ett yrkes samhällsnytta inte gjorde att 

statusen ansågs hög. Det gjorde däremot hög lön och eget inflytande, något som respondenterna 

alltså inte ansåg förskollärare ha. 

Regnö (2013) menar att omsorgsarbete ligger nära det arbete som traditionellt har kopplats till 

kvinnors roll i familjen. Detta medför att arbetet av många tolkas som ett uttryck för kvinnliga 

egenskaper såsom omhändertagande och moderlighet, istället för en genom utbildning förvär-

vad kompetens. Detta bidrar till en syn på arbetet som okvalificerat. Jónsdóttir och Coleman 

(2014) menar att lösningen på problemet är att förskollärare bör utveckla en tydlig ledarskaps-

identitet genom att   sina kompetenser, förstärka sin auktoritet och utöka sitt aktörskap. De 

behöver förändra sin syn på sig själva som vårdare och ledare enbart för barn och istället se sig 

själva som ledare för hela verksamheten. På så vis kan de visa upp sina kunskaper och kompe-

tenser och bidra till en professionalisering av yrket (a.a.).  

En uppfattning som har vuxit fram hos oss under utbildningens gång är att många förskollärare 

tycks sakna tilltro till den egna förmågan och därför är dåliga på att visa upp sin kompetens 

inför omgivningen. Vi har funnit det anmärkningsvärt att förskollärare efter 3,5 års 
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högskolestudier inte vill eller förmår framhålla sina kunskaper och därigenom bidra till peda-

gogisk undervisning på vetenskaplig grund. En konsekvens kan bli att barnens lärande hamnar 

i skymundan hos en yrkeskår vars främsta uppdrag är att stötta och stimulera barns kunskaps-

utveckling. Det var med denna utgångspunkt vi bestämde oss för att fördjupa oss i ämnet. Vi 

ville förstå vilka dolda normer och strukturer som ligger bakom många förskollärares till synes 

blygsamma framtoning och som kan förklara varför de inte tycks ha någon ambition att posit-

ionera sig som experter på barns lärande.  

 

3.2 Syfte  
Studien syftar till att ur ett kritiskt perspektiv belysa hur normer och strukturer som präglar en 

kvinnodominerad verksamhet inverkar på förskollärares handlingsutrymme när det gäller att 

synliggöra sin kompetens och på så vis bidra till att yrkets status höjs. 

 

3.3 Forskningsfråga 

Hur positionerar sig förskollärarna utifrån sitt upplevda handlingsutrymme i förhållande till de 

normer och strukturer som genomsyrar förskolekontexten?  

 

4. Tidigare forskning  
I följande avsnitt behandlas det aktuella forskningsläget utifrån tre teman: ”The pink ghetto”, 

Alla kan väl passa barn och Kollegial lojalitet i förskolan. Dessa teman ringar in några av de 

normer och strukturer som påverkar förskollärares handlingsutrymme när det gäller att synlig-

göra sin profession inför sig själva, sina kollegor och samhället i stort. 

4.1 “The pink ghetto” 

Enligt Skolverket (2014) är 97% av alla anställda inom förskolan i Sverige kvinnor. Siffran har 

legat relativt oförändrad sedan 80-talet, trots olika politiska insatser för att locka fler män till 

yrket. Waniganayake (2014) använder uttrycket ”the pink ghetto” för att beskriva majoriteten 

av kvinnor inom fältet. Regnö (2013) menar att omsorgsarbete ligger nära det arbete som trad-

itionellt har kopplats till kvinnors roll i familjen, vilket medför att arbetet tolkas som ett uttryck 

för kvinnliga egenskaper, såsom omhändertagande och moderlighet, i stället för som en förvär-

vad kompetens. Detta, menar hon, bidrar till en syn på arbetet som okvalificerat.  Jónsdóttir och 

Coleman (2014) menar att ett hinder för förskollärare när det gäller att utveckla sin 
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professionella yrkesroll är att de trots utbildning och yrkeskompetens ofta arbetar i en verksam-

het dominerad av lågutbildade och lågavlönade kvinnor. Endast 46% av de som arbetar inom 

förskoleverksamheten är utbildade förskollärare, lärare eller fritidspedagoger vilket alltså inne-

bär att hela 54% saknar eftergymnasial utbildning inriktad på undervisning (Skolverket, 2014).  

Waniganayake (2014) beskriver med ett tydligt feministiskt perspektiv chefskapet i förskolan 

som unikt, då en signifikant del av förskolecheferna är kvinnor, kvinnor med bakgrund i den 

profession de nu är verksamma ledare över. Regnö (2013) diskuterar i sin studie med fokus på 

kvinnligt ledarskap vilka sätt som det är möjligt att vara kvinna och chef i Sverige i dag. Hon 

beskriver hur det i organisationer produceras könsspecifika aspekter av identitet. Det finns fö-

reställningar om lämpliga beteenden och presentationer av kvinnor och män i form av klädsel, 

sysslor och språk. Den som ifrågasätter villkoren och överträder handlingsutrymmet riskerar att 

skuldbeläggas eller uppfattas som besvärlig. Men makt verkar också genom att den som håller 

sig inom handlingsutrymmet bekräftas och premieras. Detta får konsekvenser för chefernas 

handlingsutrymme som ur ett sådant perspektiv begränsas av de förväntningar de upplever från 

omvärlden och deras ledarskap anpassas i enlighet med denna bild (a.a.).  

Eidevald (2009) diskuterar problematiken kring förskollärares bristande aktörskap och menar 

att handlingsutrymmet begränsas utifrån de förväntade normerna, där kvinnan ses som under-

lägsen och av naturen omvårdande. Detta anser han, skapar svårigheter att bryta mot de tradit-

ionella könsmönster som härstammar ur en djupt rotad yrkesidentitet inom ett starkt kvinno-

dominerat yrke. Resonemanget utmanas av Regnö (2013) som medger att villkoren sätter ra-

marna för handlingsutrymmet, men samtidigt betonar att individers handlande kan återskapa 

eller bryta mot dessa normer. Villkoren är inte statiska, utan de omförhandlas, reproduceras 

eller förändras i människors samspel, vilket är en viktig men ofta bortglömd insikt. Detta kan 

förstås som att svårigheten att bryta sig loss från rådande normer inte ska underskattas, men 

att det inte heller bör användas som undanflykt för att slippa påverka och förändra. Författaren 

belyser också hur kvinnor i rekryteringsprocessen själva bidrar till att återskapa mäns goda 

karriärvillkor. Detta sker genom en rekrytering av män som grundas på kön istället för kom-

petens. En mansglorifierande diskurs möjliggör en praktik där män överordnas kvinnor utifrån 

sitt kön snarare än bevisad kompetens. Detta kommer till uttryck när kvinnliga chefer visar en 

stolthet över att ha män i verksamheten utan att koppla detta till deras specifika kompetens 

(Regnö, 2013).  
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4.2 Alla kan väl passa barn 

Sheridan, Williams och Sandberg (2011) har i en intervjustudie tagit del av förskollärares och 

föräldrars syn på förskollärarkompetens i relation till läroplan samt dagens och morgondagens 

förskola. I studien framkommer vitt skilda åsikter när det gäller vilken kompetens som värde-

sätts högst hos en förskollärare. Förskollärarna själva tycker att deras största kompetens handlar 

om deras reflekterande attityd samt kunskap om lek och lärande. De vill fokusera på att synlig-

göra lärandet och tycker att deras svagaste sida är arbetsledande kompetens. Vårdnadshavarna 

däremot, efterfrågar kompetens kring fostran och omsorg och tycker att de viktigaste bitarna i 

uppdraget berör att barnen ska utveckla empati och samarbetsförmåga. Den minst viktiga kom-

petensen hos förskollärarna är enligt vårdnadshavarna den vetenskapliga kompetensen.  

Förskollärarna i Josefssons (2018) studie ger också uttryck för att det föräldrar främst vill ha 

återkoppling kring rör de sociala förmågorna som till exempel kamratskap, snarare än kun-

skapsutveckling. Liknande resultat framkom i en turkisk studie där föräldrar intervjuats kring 

vilka kunskaper de helst såg sina barn utveckla i förskolan (Sahin, Sak & Sahin, 2013). Majo-

riteten i denna studie uttryckte att den sociala utvecklingen var det centrala. Att barnen skapade 

vänskapsrelationer, lärde sig att dela med sig och utvecklade självförtroende var det som vär-

desattes högst av föräldrarna. Dessa kompetenser skattades långt högre än språkinlärning, fy-

siska färdigheter eller kreativitet. Att föräldrar och förskollärare har olika uppfattningar om vad 

som är mest väsentligt för barnen får enligt författarna konsekvenser för hur förskollärare väljer 

att utforma verksamheten och hur omgivningen responderar. 

I många olika sammanhang benämns alla som arbetar i förskolan (barnskötare, outbildade vi-

karier och förskollärare) som pedagoger, förskolepersonal eller endast personal, vilket kan med-

föra att yrkesidentiteten för förskollärare försvagas eller osynliggörs (Gustafsson & Mellgren, 

2008). En aspekt som lyfts fram i deras studie är att förskollärarna inte tror att föräldrar märker 

någon skillnad när det gäller pedagogisk kompetens mellan yrkeskategorierna, förutom möjli-

gen vid utvecklingssamtal och då bara om de har möjlighet att jämföra, vilket de sällan har. 

Berntsson (2006) argumenterar för att den professionella statusen kan höjas, om man enbart 

utför de arbetsuppgifter som man har specialistkunskap för, vilket skulle innebära att förskol-

lärare uteslutande ska ägna sig åt det pedagogiska arbetet. Detta kräver dock en tydlig struktur 

när det gäller arbetsfördelning, vilket kan anses falla under förskolechefens ansvar (Wallskog 

2011; Gustavsson & Mellgren, 2008). Regnö (2013) identifierar en konsensusstyrd mentalitet 
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som råder i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket skulle kunna vara en anledning till att rek-

torer och chefer inte implementerar den i styrdokumenten framskrivna arbetsfördelningen. 

 

När det gäller samhällets syn på förskolläraryrket visar forskningsläget en samstämd bild. Gran-

blom (2011) påpekar i sin doktorsavhandling att förskollärare inte kan ha några som helst pro-

fessionsansspråk, så länge deras huvudsakliga funktion från samhället uppfattas vara att överta 

delar av föräldrarnas omvårdnad och tillsyn. Även Jónsdóttir och Coleman (2014) menar i sin 

studie att synen på förskollärarens profession ligger i vad som ses som dennes huvudsakliga 

funktion. De belyser också den kvinnodominerade kontexten som en avgörande faktor, då sam-

hällets allmänna uppfattning är att alla kvinnor klarar av att ”passa barn”. Vidare menar de att 

förskollärare behöver utveckla ett tydligare aktörskap genom att uppvisa sina kompetenser och 

förstärka sin auktoritet. På så vis kan omgivningens stereotypa föreställningar om hur en förs-

kollärare är, gör och ska vara motbevisas och deras status som experter och ledare kan höjas 

(a.a.). Även Heikka (2014) påpekar i sin doktorsavhandling att ett tydligt ledarskap kan höja 

förskolläraryrkets status och främja samhällets syn på förskolan som en utbildningsenhet. 

4.3 Kollegial lojalitet i förskolan 

Att arbeta som förskollärare är ett komplext och mångfacetterat uppdrag. Yrket är influerat av 

samhälleliga, politiska och utbildningsmässiga trender och intentioner som gör att uppdraget 

ständigt skiftar karaktär (Lager, 2010). Gustafsson och Mellgren (2008) belyser problematiken 

kring de olika yrkesrollerna i förskolan och intervjupersonerna i deras studie är överens om att 

det vore bra om alla hade samma utbildning. Det finns otydligheter kring barnskötares och för-

skollärares yrkesutbildningar och kompetenser och förskollärarnas ökade pedagogiska ansvar 

väcker reaktioner. En del av barnskötarna i studien tolkar det som att arbetsuppgifter som tidi-

gare delats mellan båda yrkesgrupperna i fortsättningen endast ska utföras av förskollärare. De 

uttrycker att de inte skulle tycka att det var lika roligt att arbeta om man inte har samma ansvar, 

när det gäller t ex samlingar eller utvecklingssamtal och föräldrakontakter. De anser att de blir 

fråntagna viktiga delar av ett meningsfullt arbete. Andra barnskötare i studien upplever det som 

stressande att förväntas arbeta på ett sätt som man inte har utbildning för och att det skulle 

innebära en lättnad att få mindre ansvar. 

Wallskog (2011) lyfter fram ett väl fungerande arbetslag som en nödvändig grund för att utföra 

det arbete som krävs i en förskola och menar att en avgörande faktor är en tydlig ansvarsfördel-

ning kollegor emellan. I en doktorsavhandling av Styf (2012) lyfts behovet av ledarskap fram 
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som ett redskap för att uppnå samstämmighet bland personalen vad gäller mål och arbetssätt. I 

Läroplanen för förskolan har förskollärarnas pedagogiska ansvar skrivits fram, vilket innefattar 

att leda arbetslaget framåt i det pedagogiska arbetet genom att fördela arbetsuppgifter (Skolver-

ket, 2016). Ett problem, menar Wallskog (2011), är att det inte finns någon detaljerad beskriv-

ning för vad de olika yrkesgrupperna ska eller får utföra i arbetslaget. Förskollärarrollen inklu-

derar således att leda både förskolebarn och barnskötare/ vikarier under otydliga premisser, 

vilket försätter förskolläraren i en prekär situation.  

I en studie av Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) uttrycker förskollärare att de 

ser det som en betungande uppgift att vara ledare och att det ibland saknas mod. De beskriver 

att de inte känner sig bekväma i rollen som ledare och att de ibland kompromissar, trots högre 

utbildning och mer vetenskapligt grundad kunskap jämfört med sina barnskötarkollegor. Detta 

för att alla som arbetar i verksamheten ska känna att de har lika värde. Lager (2010) poängterar 

behovet av en gemensam förståelse av uppdraget, en brist hon tydligt kan identifiera i den 

svenska förskolan. Hon konstaterar i sin studie att den personen med högst kompetens i ett 

arbetslag sällan tillåts, orkar eller vågar leda arbetet. Att utmärka sig som ledare kan störa har-

monin i arbetslaget och därför blir det ofta lägstanivån som genomsyrar verksamheten. 

Barnskötarna i samma studie hävdar å sin sida att det pågår ett rättvisetänk och att förskollärarna 

inte hävdar sin kompetens tillräckligt.  

Även Kuisma och Sandberg (2008) belyser i sin studie, att ett hinder för förskollärarnas pro-

fessionsanspråk är svårigheten att framhålla sina kvalifikationer i en verksamhet som är byggd 

på en värdegrund som betonar allas lika värde. Författarna belyser en svårighet i att skilja på 

och uppskatta de specialistkunskaper förskollärarna har jämfört med kollegorna utan adekvat 

utbildning. Jónsdóttir och Coleman (2014) menar att de specialkunskaper som förskollärarna 

tillgodogjort sig under sin utbildning göms undan och ignoreras för att inte provocera kollegor 

med lägre utbildning. Bristen på andra utbildade förskollärare i verksamheten gör också att de 

känner att de inte har någon att diskutera och reflektera med.  

I en studie av Hensvold (2011) beskriver förskollärare att de trots sina positioner som avdel-

nings- eller verksamhetsansvariga upplever att det är mycket svårt eller omöjligt att genomdriva 

förändringar i verksamheten, mycket på grund av att arbetslaget består av både förskollärare 

och barnskötare som har olika syn på yrket. Förklaringen menar de, står att finna i gamla trad-

itioner som är svåra att bryta samt ett bristande intresse för pedagogiska frågor. Intervjuperso-

nerna ser sin egen del i detta och är medvetna om att de har tagit större hänsyn till sina kollegor 
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än barnens rätt att få lära och utvecklas (a.a.). Lager (2010) argumenterar för att det vore mindre 

problematiskt om det bara fanns en yrkeskategori i förskolan, då det skulle innebära ett större 

fokus på utbildning och att få hävda sin profession, kunskap och kompetens som lärare i för-

skolan. Om alla vet vem som ska göra vad utan hänsyn till känslor och traditioner så skulle 

också kvalitetsarbetet och yrkets status förbättras, menar hon. 

4.4 Sammanfattning  
Den samlade bilden av forskningsläget visar att det finns en mängd normer och strukturer som 

påverkar förskollärarens handlingsutrymme när det gäller att synliggöra sin profession inför sin 

omgivning. Avsaknad av samstämmighet mellan olika intressenter påverkar handlingsutrym-

met och bilden som framträder är att förskollärare drivs av en vilja att vara alla till lags (Lager, 

2010; Gustafsson & Mellgren, 2008). Den största lojaliteten tycks ligga hos kollegor med lägre 

utbildning, vilket ofta innebär att man gör avkall på den pedagogiska kvalitén i arbetet med 

barnen (Hensvold, 2011). Trots skillnader i utbildningsnivå och utökat pedagogiskt ansvar i 

styrdokumenten, fortsätter arbetslagen att fördela ansvaret utifrån ett rättvise- eller jämlikhets-

tänk, snarare än utifrån kompetens. Först när förskollärare vågar agera ledare för hela verksam-

heten och inte bara ser sig som vårdare och ledare för barn, blir det möjligt att påverka de 

samhällsstrukturer och föreställningar om förskolläraryrket som ett typiskt kvinnodominerat 

lågstatusyrke (Jónsdóttir & Coleman, 2014). Flera studier visar också att handlingsutrymmet 

för kvinnor när det gäller att framhålla sin kompetens begränsas av stereotypa normer och för-

väntningar och att det är svårt att bryta mot den traditionella synen på kvinnan som av naturen 

omvårdande (Eidevald, 2009; Waniganayake, 2014).  

 

Forskningsöversikten visar att de aspekter som begränsar förskollärarens upplevda handlings-

utrymme är av komplex och flerdimensionell karaktär. De resultat som presenterats i tidigare 

studier pekar på att förskolekulturen fortfarande präglas av forna tiders syn på uppdraget som 

omsorgsorienterat snarare än undervisningsbaserat. Detta trots ett i styrdokumenten allt större 

fokus på förskollärarnas pedagogiska ansvar. Med denna utgångspunkt vill vi bidra med en 

förståelse kring förskollärares ovilja/oförmåga att agera och framhålla sin pedagogiska kompe-

tens. Då tidigare studier i huvudsak har fokuserat på att belysa denna problematik utan att ifrå-

gasätta handlande och tänkande inom dominerande diskurser, vill vi ur ett kritiskt perspektiv 

diskutera nya infallsvinklar. Den didaktiska implikationen är således att visa på alternativa sätt 

att aktivt förhålla sig till förskolekulturens normer och strukturer och inte falla offer för kultu-

rellt nedärvda värderingar.   
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5. Vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt 
I det här avsnittet redovisas studiens vetenskapsteoretiska ansats som är kritisk teori. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av feministisk poststrukturalism samt de analysbegrepp som i vår 

studie har hjälpt oss att identifiera normer och strukturer som kan påverka handlingsutrymmet 

i en kvinnodominerad kontext.   

 

5.1 Kritisk teori 
Inom kritisk teori ligger fokus främst på problemställningar som handlar om förhållandet mel-

lan individ och samhälle, ofta ur ett samtidshistoriskt perspektiv (Illeris, 2007). Teorin har vuxit 

fram ur Frankfurterskolan som bildades på 1930-talet och var som mest tongivande under 1960-

70 talen. Gemensamt för skolans anhängare var att forskning skulle studera och ifrågasätta de 

begränsningar och den irrationalitet som de ansåg fanns utbredda och inbyggda i det moderna, 

kapitalistiska samhället. Habermas, Adorno och Marcuse är några av de tänkare som förknippas 

med skolbildningen. Den kritiska teorin har som ambition att visa på möjligheterna till föränd-

ring och den sociala verkligheten beskrivs därför utifrån föreställningen om ett alternativ till 

rådande förhållanden (a.a.). Alvesson och Deetz (2000) lyfter fram svårigheten när det gäller 

att hitta användbara metoder för samhällsvetenskapliga studier utifrån den kritiska teorin, då 

den kritiska skolan varken har intresse eller tilltro till empirisk forskning. Istället rör sig dis-

kussionerna på en filosofisk nivå där rådande strukturer tolkas och analyseras. Alvesson och 

Deetz (2000) menar dock att genom att låta den kritiska ansatsen inspirera forskningen, så kan 

en kritisk samhällsvetenskaplig metod arbetas fram som kan användas även till empirisk forsk-

ning. 

 

Kritisk forskning är enligt Alvesson och Sköldberg (2017) viktig för att nyansera diskussioner 

och uppmärksamma sådant som annars lätt tas för givet. Därmed anser vi, skapas det förutsätt-

ningar som gör det möjligt att problematisera och diskutera kring det handlingsutrymme som 

förskollärare upplever sig ha. Vi har i vår studie valt att betrakta förskolans kontext som en 

egendomlig plats, istället för att se den som självklar och bekant. Detta ligger i linje med Al-

vesson & Kärremans (2012) tankar om att obekantgöra och belysa sociala fenomen i nytt ljus, 

istället för att utgå från kulturellt dominerande mönster. Ett sådant perspektiv lämpar sig väl för 

vår studie, då vi fokuserar på att uppmärksamma omedvetna processer, ideologier och maktre-

lationer (Alvesson & Sköldberg, 2017). 
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5.2 Feministisk poststrukturalism 
Vi har också tagit inspiration av feministisk poststrukturalism, för att belysa samhällsstrukturer 

och föreställningar om förskolläraryrket som ett typiskt kvinnodominerat lågstatusyrke. Teorin 

som har sitt ursprung i den postmarxistiska skolan, tillåter oss att se vilket utrymme kvinnor 

ges utifrån det förväntade och beskriver också svårigheten med att bryta sig loss från dessa 

normer (Eidevald, 2009). Den feministiska poststrukturalismen är en antites mot den tradition-

ella tron på en objektiv och universell sanning. Betydelsen av någonting är alltid beroende av 

en utpekad kontrast till exempel kvinna–man och det är skillnaden som skapar mening (a.a.). 

Teorin ifrågasätter även den maktordning som överordnar och normaliserar det maskulina. Fo-

kus ligger på att belysa förgivettagna maktstrukturer genom att belysa hur kön görs och att 

utmana dikotomin kvinnligt–manligt.  

 

Teorin tillåter oss således att se vilket utrymme vi ges som kvinnor, utifrån att samhällsstruk-

turer förstås som svåra att ifrågasätta och bryta sig loss ifrån. I vår studie har vi valt att inte 

fördjupa oss specifikt i resonemang kring genus och könsskapande då vårt fokus främst ligger 

på hur förskollärare påverkas av rådande normer. Med tanke på studiens ringa omfattning har 

vi istället valt att rikta ljuset mot just förskollärarkontextens begränsande omständigheter. 

 

5.3 Analysbegrepp 
Nedan följer en genomgång av de begrepp vi kommer att använda oss av i vår analys; diskurs, 

positionering och makt. Begreppen är hämtade ur den feministiska poststuktionalismen och 

hjälper oss att förstå och identifiera de normer och strukturer som inverkar på förskollärarnas 

upplevda handlingsutrymme. 

    

När vi använder oss av begreppet diskurs menar vi det som i en viss kontext definieras som sant 

eller falskt samt vad man bör och inte bör göra. Diskursen präglas av normer och strukturer det 

vill säga de osynliga regler, idéer och förväntningar som genomsyrar ett visst samhälle, en viss 

grupp, en viss situation eller en viss tidsperiod. Diskurs innebär i ett poststrukturellt samman-

hang innebörden och betydelsen i det som sägs, det vill säga vad vi menar och hur detta påverkar 

vårt handlande. Diskursen blir avgörande för vårt sätt att konstituera vår omvärld. Diskurser 

förändras ständigt och olika kontexter domineras av olika meningsbärande diskurser, det vill 

säga sättet att tala om och uttrycka något om exempelvis kvinnor, män, barn, förskola under en 

viss tid och i en viss kultur.  (Lenz Taguchi, 2006). 
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Vi använder oss också av begreppet positionering som vi definierar som olika sätt att vara uti-

från olika kontexter. Positionering styrs mycket av hur vi förväntas bete oss, vilket är relevant 

för att kunna belysa vilket handlingsutrymme förskollärarna anser sig ha.  Handlingsutrymmet 

definieras som en människas möjlighet att positionera sig på ett visst sätt i ett visst samman-

hang. Omedvetet placerar vi oss själva och andra i relation till dominerande normer. Vi posit-

ionerar oss till exempel genom vårt kroppsspråk och vårt sätt att tala. Individer kan maktmässigt 

positionera sig på olika sätt till varandra  (Lenz Taguchi, 2006). 

 

Slutligen kommer vi att använda oss av begreppet makt som är av central betydelse inom post-

strukturalistisk feminism. Lenz Taguchi (2006) menar att makt inom denna teori inte betraktas 

som något som kommer utifrån eller uppifrån, utan som något som produceras av och genom 

varje enskild individ. Processen i vilken detta sker är komplex och pågår i ett kollektiv av sub-

jekt. Det är alltså det handlande subjektet som producerar makt genom en kollektiv mentalitet. 

Inom den feministiska poststrukturalismen är det viktigare att skapa förståelse för hur makt 

fungerar och hur dess strategier ser ut, snarare än att undersöka vem som har makt och inte 

(a.a.). 

 

6. Metod 
I det här kapitlet redogörs för val av metod, kritisk samhällsvetenskaplig metod, urval, tillvä-

gagångssätt, genomförande, trovärdighet, etiska överväganden samt databearbetning. 

6.1 Val av metod 

Eftersom vi är intresserade av att beskriva förskollärares upplevelser och syn på vårt undersök-

ningsområde, har vi gjort en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att utgå från i förväg formulerade frågor, men att det ges ut-

rymme för följdfrågor och fördjupning av sidospår som kan uppkomma och vara av vikt för 

studien (Bryman, 2011). Vi har skapat våra intervjufrågor (se bilaga 1) utifrån de tre teman som 

vi bearbetat i avsnittet tidigare forskning: The Pink Ghetto, Alla kan väl passa barn och Kol-

legial lojalitet i förskolan. När vi formulerat frågorna provade vi dem på varandra, för att få syn 

på vilken möjlighet som fanns att utveckla sina tankar utifrån frågorna. Detta för att undvika 

faran med för riktade frågor som inte lämnar utrymme för resonemang eller frågor som känns 

pressande att besvara (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har varit intresserade av att förklara och 
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tolka, vilket har inneburit att vi ägnat oss åt beskrivande aspekter av problemet. Ahrne och 

Svensson (2015) betonar att kvalitativa studier utgår från att verkligheten kan uppfattas på 

många olika sätt och forskaren motsätter sig idéen om en objektiv eller absolut sanning. Kvali-

tativa studier omfattar ofta endast ett fåtal personer, men försöker i gengäld gå mer på djupet 

med dessa (a.a.).  

Alvesson och Deetz (2000) och Alvesson och Sköldberg (2017) förespråkar ett mer okonvent-

ionellt materialinsamlande för att få större bredd som ger fler dimensioner till analyserna. Även 

om insamlandet av empiri inte föregås av en formaliserad forskningsprocedur kan den alltså 

vara av minst lika stort värde (a.a.). Som ett komplement till vårt intervjumaterial kommer vi 

därför att använda oss av uttalanden och observationer hämtade från fältanteckningar som vi 

samlat på oss under utbildningens gång.  

 

6.2 Kritisk samhällsvetenskaplig metod 
Med utgångspunkt i idéerna om hur kritisk teori kan relateras till kvalitativa studier, har vi valt 

att genomföra vår studie med en kritisk samhällsvetenskaplig metod. Den kritiska samhällsve-

tenskapliga forskningen bör ske i tre distinkta steg (Alvesson & Deetz, 2000):  

1. Insikt 

2. Kritik  

3. Transformativ omvärdering. 

 

Genom att samla in data och betrakta materialet ur olika synvinklar kan insikt skapas. Metoden 

grundas i att uppfattningar och agerande utgår från vissa kulturellt dominerande förgivettagan-

den. I processen ställer sig forskaren frågande till och tolkar hur kunskaper och sanningar har 

vuxit fram och bevarats. En lyckad tolkning skall ge insikt, vilket i sin tur kan belysa dolda 

aspekter och innebörder i den sociala verkligheten. Insikten inriktar sig inte primärt på indivi-

der, situationer eller deras innebörd utan på de relationer som möjliggör sådana innebörder. 

Fokus riktas mot det som ligger bakom dessa innebörder, vilket kan upptäckas genom stude-

randet av sociala och språkliga processer. (a.a.).  

 

Nästa steg i den kritiska samhällsvetenskapliga forskningen är kritik, vilket innebär att se kri-

tiskt och ifrågasättande på det som studeras. Alvesson och Deetz (2000) menar att politiska och 

ekonomiska krafter blandas in i organisatoriska arrangemang och sociala relationer och blir på 
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så sätt dolda. Kritikens uppgift är att beskriva hur dessa krafter skapas och påverkar människors 

vardagsliv. En avgörande del är att uppmärksamma hur vissa diskurser och innebörder, som är 

sammankopplade med olika former av makt, systematiskt privilegieras (a.a.).  

 

Det tredje steget är transformativ omvärdering. Efter att ha studerat rådande mönster och nor-

mer i en viss kontext, ska forskaren visa hur man kan ompröva den för närvarande dominerande 

konstruktionen av verkligheten. Den transformativa omvärderingen har till syfte att luckra upp 

de rådande och dominerande uppfattningarna. Detta görs genom att uppmuntra till alternativa 

sätt att konstruera verkligheten och skapa möjligheter för nya sätt att förhålla sig till världen 

(a.a.). 

 

Den kritiska samhällsvetenskapliga metoden som framställs av Alvesson och Deetz (2000), är 

till skillnad från traditionell kritisk forskning, anpassad till empirisk forskning. Det empiriska 

materialet bör i denna typ av studier inte ses som ett avtryck av hur verkligheten egentligen ser 

ut. Forskaren bör förhålla sig skeptisk och vara medveten om att den empiri man har tillgång 

till är präglad av den givna kontexten. Vidare bör en snävt avgränsad empiri istället betraktas i 

ett större sammanhang, vilket innebär att empiri kan inhämtas från skilda håll (Alvesson & 

Sköldberg 2017). Värdet av empiri hämtad i en välplanerad intervju behöver inte vara större 

eller mer sanningsnära än ett oförberett möte eller ett spontant uttalande i vardagen. (Alvesson 

& Sköldberg 2017; Alvesson & Deetz 2000). Den samhälleliga kontexten som har stor tyngd 

inom kritisk forskning, kan mycket väl återfinnas i den vardag som vi själva är inbegripna i och 

denna rika möjlighet till empiri bör tas tillvara:  

“Tyngdpunkten förskjuts från det empiriska arbetet och data till tolkning av och resonerande 

kring det empiriska materialet, som kompletteras med observationer och tolkningar av den 

samhälleliga kontext som omger detta” (Alvesson & Sköldberg 2017, s 330). 

6.3 Urval 
Vi har valt att intervjua fyra förskollärare på fyra olika förskolor i södra Sverige. Studien har 

genomförts utifrån ett målinriktat urval vilket innebär att intervjupersonerna inte har valts ut 

slumpmässigt, utan tros besitta kunskap kring vårt undersökningsområde (Bryman, 2011). Ur-

valet har gjorts utifrån att vi har önskat ha med personer från olika verksamheter, då vi tror att 

det finns en stor samstämmighet inom en och samma arbetsplats när det gäller rådande normer 

och diskurser.  
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Följande personer har deltagit i vår studie:  

Förskollärare 1: Katarina är 44 år och har arbetat som förskollärare i 15 år 

Förskollärare 2:Jessica är 36 år och har jobbat som förskollärare i 12 år 

Förskollärare 3: Josefin är 24 år och har jobbat som förskollärare i 1 år  

Förskollärare 4: Pernilla är 48 år har jobbat som förskollärare i 25 år 

 

6.4 Genomförande 

Vi har tagit kontakt med utvalda deltagare via mail, där vi förklarat studiens syfte och planerad 

tidsåtgång. Vi har valt att inte skicka intervjufrågorna i förväg, eftersom vi ser en risk med att 

respondenterna lämnar tillrättalagda svar och att vi därmed går miste om spontana tankar och 

resonemang. Intervjuerna har ägt rum på intervjupersonernas respektive arbetsplatser, eftersom 

vi har velat fånga dem i deras professionella kontext. Vi har valt att genomföra samtliga inter-

vjuer tillsammans för att lyckas få syn på så många aspekter som möjligt. En fördel med detta 

är att vi har kunnat komplettera varandra när det gäller att följa upp resonemang och ställa 

spontana följdfrågor. Varje intervju pågick i cirka en timme. För att behålla fokus och inte missa 

eller störa samtalsprocessen genom att föra anteckningar, har vi valt att använda oss av ljudin-

spelning via en mobiltelefon (Bryman, 2011). Det har gett oss möjlighet att gå tillbaka, pausa 

och lyssna igen i samband med transkriberingen. För att försäkra oss om ljudkvalitén på vårt 

inspelningsverktyg prövade vi i förväg att spela in oss själva. På så vis kom vi fram till att 

mobiltelefonen bör placeras i direkt närhet till intervjupersonen istället för mitt på bordet, ef-

tersom våra röster är av underordnad betydelse då vi har tillgång till frågorna även vid transkri-

beringen.      

 

6.5 Trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) är begreppen validitet och reliabilitet inte applicerbara för en kvalitativ 

studie, då vi inte förhåller oss till en bild av verkligheten som sann eller absolut. För att stärka 

tillförlitligheten har vi istället utgått från Brymans beskrivning av de fyra kriterierna trovärdig-

het, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman (2011) be-

tonar vikten av att tydligt beskriva sitt genomförande och hur man kommit fram till sitt resultat. 

En tydlig och fullständig redogörelse av de olika delarna under forskningsprocessen underlättar 

för andra forskare vid granskning av undersökningens olika delar och de beslut som tagits (a.a.). 
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För att stärka pålitligheten i vår studie har vi lyft fram vilka val som gjorts och varför. Att vi 

har valt att intervjua endast fyra personer, kan ses som ett hot mot studiens överförbarhet. Det 

går inte att påstå att resultatet skulle bli detsamma om studien utfördes på andra förskolor. Vårt 

ringa underlag kan dock till viss del anses kompenserat genom att vi haft som ambition att 

utföra längre och mer djupgående intervjuer. Detta för att öka möjligheten att få syn på normer 

och strukturer som kan ligga bakom det som deltagarna ger uttryck för, då vårt ämne har en 

komplex och mångfacetterad karaktär som inte låter sig besvaras med korta fraser. Vi har dess-

utom valt att följa Alvesson & Deetz (2000) och Alvesson & Sköldberg (2017) modell och 

komplettera empirin med material som samlats in utanför studiens ramar, vilket har gett ett 

större underlag. 

 

Langelotz (2013) diskuterar hur maktförhållande kan påverka resultatet, då de medverkande 

kan disciplinera sig själva i syfte att bete sig på ett önskat vis. Det kan inte uteslutas att inter-

vjupersonerna medvetet eller omedvetet anpassar sina svar efter sina föreställningar om hur en 

god pedagog bör agera enligt rådande diskurs. Även Alvesson och Deetz (2000) lyfter fram 

några problem kopplade till intervjustudier som är svåra, för att inte säga omöjliga, att komma 

ifrån. De nämner bland annat självcensur och försiktighet hos intervjupersoner som kan ha med 

politisk korrekthet, kollegialitet och yrkesgruppstillhörighet att göra. De betonar att det inte går 

att bortse från att intervjuuttalanden är kontextberoende och att både sociala och språkliga pro-

cesser spelar en stor roll. Därför, menar de, är det viktigt att tänka igenom och försöka reducera 

sådana hinder så gott det går, framförallt i kritiska forskningsprojekt (a.a.). Detta har vi försökt 

lösa genomfört genom att utföra intervjuerna tillsammans och på så vis undvika subjektivitet. 

Vi ha också varit noga med att dubbelkolla intervjupersonernas svar genom att upprepa hur vi 

tolkat deras svar. Det faktum att vissa av deltagarna i framtiden kommer att vara våra kollegor 

och att de alla har uttryckt önskemål om att få ta del av den färdigställda studien, kan ha påver-

kat tonen i arbetet. Att vi har en relation till intervjupersonerna sedan tidigare har högst troligt 

också bidragit till att vi färgats av vår förförståelse av hur de olika individerna profilerar sig i 

intervjuerna. 

 

6.6 Etiska överväganden  
Studien följer Vetenskapsrådets (2009) samtliga fyra krav på vedertagen forskningsetik. Delta-

garna har i enlighet med informationskravet i förväg upplysts om syftet med studien samt hur 

resultatet kommer att användas. Vår institutionsanknytning är sedan tidigare känd av 
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intervjupersonerna, så den behövde vi inte informera om (Johansson & Karlsson, 2013). Även 

samtyckeskravet är uppfyllt då intervjupersonerna själva har valt att medverka i studien samt 

att de gett sitt medgivande till att vi får använda det insamlade materialet i vår studie. Nyttjan-

dekravet har uppfyllts då vi endast använder den information vi kommer över i avsett syfte. 

Kravet på konfidentialitet har vi tagit hänsyn till redan i vår transkribering då vi använt oss av 

fingerade namn på alla medverkande samt att vi inte namngett några förskolor utan endast skri-

vit att intervjupersonerna arbetar på olika förskolor i södra Sverige. Efter avslutad transkribe-

ring har ljudfilerna raderats, vilket deltagarna informerats om före intervjuerna. 

 

Förutom våra intervjuer har vi även inkluderat empiri från fältanteckningar utifrån iakttagelser, 

spontana uttalanden och andra situationer som berör ämnet men ligger utanför denna studie. 

Detta har vi, precis som Alvesson och Deetz (2000) skriver, gjort för att få en större bredd på 

materialet och därmed fler tolkningsmöjligheter. Då det kan röra sig om iakttagelser i spontana 

vardagssituationer eller uttalanden från möten bakåt i tiden, har vi i dessa fall inte haft möjlighet 

att uppfylla de forskningsetiska kraven. Det finns en risk att personer kan känna igen både sig 

själva och andra i beskrivningarna, men vi har som Johansson och Karlsson (2013) råder, tagit 

hänsyn till känsligheten i materialet och gjort avvägningen att de enskilda deltagarna inte tar 

skada om de mot förmodan skulle kunna identifieras. För att minimera risken för igenkänning 

har vi valt att ändra oviktiga detaljer och utesluta beskrivningar som gör det lätt att identifiera 

personer, miljöer eller arbetsplatser (a.a.). 

 

6.7 Databearbetning 
Efter att vi genomfört våra intervjuer har vi i direkt anslutning tillsammans transkriberat våra 

ljudupptagningar till text. Detta för att intrycken från intervjun fortfarande skulle vara färska. 

Vi har valt att behålla den exakta ordalydelsen, med undantag för hummanden, harklanden och 

liknande. Ahrne och Svensson (2015) varnar för att brist på redigering av språket kan bidra till 

att texten upplevs som ointressant och svårläst.  I de fall respondenterna har uttryckt känslor 

via ljud, gester eller miner har dessa däremot skrivits ut inom parantes, då vi anser att de bidrar 

till förståelsen av intervjupersonens utsaga. Därefter har vi sorterat ut de uttalanden som vi 

ansett relevanta att använda i vår analys. Sedan har vi fortsatt genom att diskutera vilka av de 

utvalda delarna som var mest relevanta i relation till våra teman. Vi har under hela processen 

haft fokus på vilka utdrag som kan beskriva strukturer och normer som vi uppfattar som be-

gränsande för förskollärarnas handlingsutrymme och som kan försvåra professionsanspråket. 
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Vi har sedan i enlighet med Alvesson och Deetz (2000) metod, valt att applicera andra obser-

vationer och erfarenheter från förskolans verksamhet som på något vis berör samma tema. Vi 

har avslutat med att göra ett slutligt urval av de utdrag i empirin som vi har velat analysera för 

att kunna besvara vår forskningsfråga så gott som möjligt. 

 

Vi har angripit och delat upp empirin med hjälp av Alvesson och Deetz (2000) tre distinkta 

steg: insikt, kritik och tranformativ omvärdering som beskrivits i avsnittet Kritisk samhällsve-

tenskaplig metod. Användandet av denna metod har fungerat som verktyg för att hjälpa oss att 

bearbeta och strukturera empirin. I insikt har vi genom bearbetning av materialet, försökt belysa 

de problematiska aspekterna i förhållande till studiens syfte. Under kritik har vi valt att med 

hjälp av våra analysbegrepp försökt förstå de dolda krafter som ligger bakom förskollärarnas 

förhållningssätt. Vi vill uppmärksamma hur vissa diskurser och innebörder, som är samman-

kopplade med olika former av makt, systematiskt privilegieras. I den transformativa omvärde-

ringen har vi försökt luckra upp de rådande och dominerande konstruktionerna genom att pre-

sentera alternativa sätt att konstruera verkligheten. De teoretiska analysbegrepp vi använt oss 

av är: diskurs, positionering och makt, som hjälper oss att förstå det empiriska materialet. 

 

7. Resultat  
Nedan kommer resultat och analys av intervjuerna att presenteras utifrån tre olika teman. Under 

det första temat Kvinnokontexten- ett statushinder? ligger fokus på strukturer och normer som 

kommer till uttryck i förskolekontexten. Därefter övergår vi till att presentera det som fram-

kommit i relation till temat Samhällets inverkan på förskollärares professionsanspråk, där vi 

belyser hur samhällets syn på förskolläraryrket kan ha en begränsande effekt när det gäller att 

synliggöra professionen. Slutligen behandlas under temat Relation före profession, hur kollegi-

ala relationer i förskolekontexten påverkar förskollärarnas handlingsutrymme.  

7.1 Kvinnokontexten -ett statushinder? 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av empirin som belyser strukturer och normer i en 

kvinnokontext som kan inverka på förskollärarnas handlingsutrymme när det gäller att synlig-

göra sin profession och på sikt höja yrkets status. Under intervjuerna blev förskollärarna tillfrå-

gade om vad de anser om sin lön i relation till sin kompetens. Jessica svarade såhär: 

Jag kan väl inte påstå att jag är nöjd med min lön men det är liksom inte 
mycket att göra något åt (skrattar). Finns det inga pengar så finns det inte!  Det 
är ju inte för pengarna som man valt detta yrket precis. Att gå till chefen och 



21 
 

hota med att man säger upp sig om man inte får en högre lön känns inte så 
schysst. Det är ju inte hennes fel att kommunen inte har några pengar. Sen 
tänker man nog på barnen. Det blir ju dom som drabbas om det kommer ny 
personal hela tiden. 

 

Jessica beskriver i utdraget hur hon ser på sin möjlighet att hävda värdet av sin kompetens. Hon 

uttrycker att hon inte är nöjd med sin lön, men att varken hon eller förskolechefen kan påverka 

detta. Hon väger också in barnens perspektiv i sitt resonemang, då hon tar hänsyn till deras 

behov av kontinuitet. Detta ger även Katarina ger uttryck för: 

Lönen är för låg, speciellt när man hör vad ni kommer in på nuförtiden. Men 
visst hade jag kunnat få bättre lön om jag bytte kommun, men det känns inte 
riktigt schysst att hoppa rundor bland barnen som redan har så många relat-
ioner. Många gånger försöker vi att inte sätta in vikarie, så då försöker vi lösa 
det själva för barnens skull. 

Katarina är inte heller nöjd med sin lön, men är medveten om att det finns möjlighet att påverka 

situationen genom att byta arbetsplats. Hon uttrycker dock att det inte är ett alternativ för henne, 

då detta skulle kunna påverka barnen negativt. Att Katarina och hennes kollegor väljer bort 

möjligheten att ersätta frånvarande personal med vikarier, är också ett exempel på att förskol-

lärarna prioriterar det behov av kontinuitet som hon anser att barnen har.   

Vi kompletterar empirin med ett utdrag hämtat ur våra fältanteckningar som ringar in kvinnliga 

förskollärares svårighet att hävda och värdesätta sin kompetens. 

Diskussion om löner bland studenter på en förskollärarutbildning i södra Sve-
rige: De studenter som sökt jobb i kommun X har under anställningsintervjuer 
fått information om att man i kommunen tillämpar en policy där man som 
nyutexaminerad förskollärare inte har möjlighet att löneförhandla. Studen-
terna accepterar utan ifrågasättande. 

Utdraget visar på en begränsning av studenternas upplevda handlingsutrymme då de accepterar 

att bli fråntagna rätten att framhålla och argumentera för sin kompetens. 

En aspekt som ofta lyfts fram som ett led i att höja förskolläraryrkets status är att rekrytera fler 

män till förskolan. På frågan om förskollärarna tror att fler manliga förskollärare kan bidra till 

att yrkets status höjs svarade Pernilla så här: 

Det är svårt att säga, men det är väl inte omöjligt i det här samhället. Sen finns 
det ju en hel del förskollärare som inte är så traditionellt manliga, så frågan är 
väl om det hade gjort nån skillnad. Egentligen. Däremot Fredrik som jag har 
som VFU-student nu, han har andra tankar, alltså där märker man ändå att det 
nog kan bidra. Det kan vara såna enkla saker som när vi skulle ändra om på 
avdelningen. Han började direkt ge förslag och var väldigt aktiv. Jag tänker 
att han vågar mer. Han har förstått att det kan man göra här. Andra har nog 
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mer varit mer försiktiga , typ: skulle man kanske kunna… fast att jag alltid 
säger att jag vill att man ska komma med synpunkter. 

Pernilla ger uttryck för att förskolläraryrkets status skulle kunna höjas om fler män började 

arbeta som förskollärare. Hon identifierar också en skillnad när det gäller vilka kompetenser 

män och kvinnor kan bidra med. Hon påpekar dock att då de män som söker sig till yrket sällan 

besitter traditionella manliga egenskaper, så skulle rekrytering av fler män till förskolan inte ha 

någon effekt. VFU-studenten Fredrik som hon i högre grad betraktar som man, skulle enligt 

Pernilla kunna bidra med tankar och idéer som tillför något nytt i den kvinnodominerade för-

skolekontexten, och därmed öka chanserna att yrkets status skulle kunna höjas. Att våga ta plats 

och uttrycka sina åsikter upplever Pernilla som ovanligt bland de kvinnliga studenter som hon 

har handlett genom åren. Det framgår också att detta är önskvärda egenskaper som hon brukar 

uppmuntra studenter att ge uttryck för. 

Även Josefine anser att fler manliga förskollärare skulle kunna vara en statushöjande faktor: 

Jo, men absolut skulle det göra skillnad. Jag har en kompis som jobbar på en 
förskola där det finns två män och det tycker föräldrarna är jättebra…Sen vet 
jag att min kompis tycker det är lite mycket fjäsk från chefens sida och det 
känns kanske inte alltid så kul för henne. 

Josefines erfarenhet visar att omgivningen uppskattar manliga förskollärare, men att chefens 

särbehandling påverkar de kvinnliga förskollärarna negativt.  

 

7.1.1 Analys 

Insikt 

Den samlade bilden av empirin ovan pekar på att de normer och strukturer som präglar den 

kvinnodominerade förskolekontexten medför svårigheter för förskollärare när det gäller att visa 

upp sin förvärvade kompetens och kräva ersättning för sitt arbete. Jessica verkar acceptera att 

hon befinner sig i underläge utan möjlighet att påverka sin situation. Detta kan tolkas som ett 

rättfärdigande eller en undanflykt för att slippa förändra och påverka rådande normer. När Jes-

sica och Katarina hänvisar till barnens bästa kan detta tolkas som exempel på hur de relationella 

banden mellan kvinna och barn överskuggar behovet av att känna sig rättvist behandlad i löne-

mässigt hänseende. Då Jessica påpekar att inte heller chefen har makt eller handlingsutrymme 

att påverka lönenivån befäster hon även chefens position som en bricka i en större byråkratisk 

apparat. Detta kan tyda på en offerdiskurs, som kan ha sina rötter i en starkt kvinnodominerad 
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kontext där barnpassning ses som en naturlig egenskap hos varje kvinna, istället för en genom 

utbildning förvärvad yrkeskompetens.   

Vi drar paralleller till exemplet med de nyutexaminerade förskollärare som förnekats möjlig-

heten att löneförhandla. Flera studenter har rättat sig efter denna policy, utan att opponera sig. 

Det har för många inneburit en lönesättning långt under den av lärarförbundet rekommende-

rade, vilket inte bara kan få konsekvenser för de blivande förskollärarna utan även för yrkets 

status. Att yrket ses som en naturlig kvinnlig egenskap och inte en genom utbildning förvärvad 

kompetens skulle kunna vara en anledning till att studenterna inte gör anspråk på högre löne-

nivå. 

I intervjun med Pernilla berörs hur manligt respektive kvinnligt handlingsutrymme kan komma 

till uttryck i förskolekontexten. Hennes uttalande kan tolkas som att hon uppfattar att den rå-

dande samhällssynen är att män per automatik värderas högre i statushänseende. Även Josefine 

anser att yrkets status kan höjas med hjälp av fler män i förskolan. Detta belyser hon med sitt 

exempel från kompisens förskola där de manliga förskollärarna tycks värderas högre utifrån sin 

könstillhörighet. 

Pernilla menar dock att det krävs att männen positionerar sig med en viss typ av egenskaper för 

att deras närvaro ska kunna förändra synen på yrket. Hon upplever att de kvinnliga studenterna 

som hon mött i sitt handledaruppdrag, intar en mer försiktig roll jämfört med manliga studenter. 

Detta kan förstås som att det är svårt att bryta mot de strukturer och oskrivna regler om kvinnligt 

och manligt beteende.  

Kritik 

Hänsyn till barnens behov av rutiner och trygghet används som rättfärdigande argument för att 

nöja sig med en för låg lön. Att Jessica inte i första hand hänvisar till barnens lärande utan 

trygghet och kontinuitet, kan förstås som att hon positionerar sig som omvårdare framför lärare. 

Flera av intervjupersonerna i vår studie har också gett uttryck för att både barn och kollegor tar 

stryk av att utsättas för många nya relationer, såsom vikarier och studenter och att det därför 

ska mycket till innan man byter jobb. Detta kan tyda på en diskurs där en god förskollärare 

alltid bör se till barnens bästa, vilket kraftigt kan begränsa förskollärarnas handlingsutrymme 

när det gäller professionsanspråk och löneutveckling. En sådan diskurs möjliggör för chefer att 

utnyttja förskollärares känsla av moraliskt ansvar för barnen. Katarina ger i sitt uttalande om att 

minimera vikarieanskaffningen, uttryck för en ovilja att bryta mot synen på den goda mo-

dern/kvinnan som tar barnen i beskydd och sätter sig själv i andra rummet. Sådana normer kan 
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verka begränsande för förskollärares handlingsutrymme och vara en bidragande faktor för upp-

rätthållandet av rådande strukturer. 

I intervjun med Pernilla framkommer att kvinnliga och manliga studenter positionerar sig på 

olika sätt. Att som kvinna komma in i en kvinnodominerad verksamhet och positionera sig med 

starka åsikter kan anses riskfyllt. Hon kan uppfattas som dominant eller stöddig, det vill säga 

någon som inte anpassar sig till de normer som i allmänhet råder på en förskola. När Fredrik 

däremot tar egna initiativ och uttrycker sina åsikter är det inte förknippat med några överträdel-

ser av hans normala handlingsutrymme. Han positionerar sig på ett för honom naturligt sätt när 

det gäller att synas och höras i gruppen, utifrån hans förmodade erfarenhet av mer manligt 

präglade diskurser. Då detta är ett beteende som omgivningen förväntar sig av honom i egen-

skap av man, behöver han inte utmana rådande strukturer och agera normbrytare som kvinnliga 

studenter hade tvingats göra. På så sätt kan de maktstrukturer som är förknippade med förvänt-

ningar av manligt och kvinnligt beteende fortleva. Följaktligen behöver det inte vara så att kvin-

nor i denna kontext kommer att åtnjuta högre status bara för att män som kommer in i samma 

kontext gör det. Tvärtom kan det bidra till att cementera den traditionella föreställningen om 

mannens självklara rätt till handlingsutrymme.  

Josefines uttalande kan tolkas som att fler män på förskolan kan bidra till en mansglorifierande 

diskurs, vilket kan identifieras på väninnans arbetsplats. Chefen verkar mån om att uppmuntra 

de manliga förskollärarna i högre grad än de kvinnliga. Detta agerande kan bidra till att åter-

skapa de normer och strukturer som befäster mannens maktposition i förhållande till kvinnan 

även i förskolans kontext. Även föräldrar tycks uppskatta männens närvaro, vilket kan tyda på 

en samhällelig syn om att manliga förskollärare per automatik höjer förskolans status.    

Transformativ omvärdering 

Med tanke på den efterfrågan på förskollärare som råder på arbetsmarknaden, torde förhand-

lingsläget gällande lön vara tämligen gott. Jessica och Katarina verkar dock ha svårt att uppvisa 

sina kunskaper och kräva den lön de anser sig värda, vilket kan vara ett uttryck för bristande 

tilltro till den egna kompetensen och att handlingsutrymmet därmed upplevs som begränsat. 

Det kan ha sin förklaring i förskolläraryrkets brist på status och samhällets syn på yrket som 

främst omvårdnadsinriktat. En förflyttning av fokus från omsorg till undervisning i enlighet 

med läroplanens riktlinjer, kan vara ett sätt att uppmärksamma förskollärares uppdrag inför 

omgivningen. Detta skulle kunna påverka samhällets syn på professionen då förskollärarens 

handlingsutrymme begränsas av att uppdraget främst ses som ett övertagande av föräldrarnas 
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omvårdnad. Om förskollärarna positionerar sig som en del av en utbildningsenhet istället för en 

serviceinrättning skulle rådande normer och strukturer kunna utmanas och synen på förskollä-

rare omprövas. Detta skulle också kunna underlätta för förskollärare när det gäller att argumen-

tera för sin kompetens och ställa krav på högre lön.  

Att hävda sig i en kvinnodominerad kontext och våga ge uttryck för sin kompetens och därmed 

utvidga sitt handlingsutrymme, tror vi är nödvändigt för förskollärares professionsanspråk. 

Både Pernilla och Josefine uppvisar en medvetenhet om männens privilegierade position, då de 

tror att fler män på förskolan kan höja yrkets status. Pernilla har identifierat vissa egenskaper 

som hon tror kan tillföra nya kvaliteter i den kvinnodominerade förskolekontexten. Istället för 

att koppla dessa eftertraktade egenskaper till kön skulle de kunna anammas, så att ett utvidgat 

handlingsutrymme för både män och kvinnor kan komma till stånd. 

Under utbildningens gång har vi sett prov på att många förskollärare är duktiga på att luckra 

upp rådande könsmönster i barngruppen och att uppmärksamma hur flickor missgynnas av rå-

dande samhällsstrukturer. Denna kunskap och erfarenhet borde gå att applicera på det kollegiala 

samspelet för att vidga det egna handlingsutrymmet och inte låta sig begränsas av det faktum 

att förskollärarna är kvinnor. Att ange rådande normer som en ursäkt för att slippa påverka och 

förändra är inte förenligt med statushöjande ambitioner 

 

7.2 Samhällets inverkan på förskollärares professionsanspråk 

I kommande del presenterar vi resultatet av empirin som belyser strukturer och normer i sam-

hället, vilka kan begränsa förskollärarna i sina professionsanspråk.  

 

Pernilla uttrycker i intervjun att hon känner sig mycket uppskattad av både sin chef och barnens 

föräldrar. På frågan om hur hon tror att samhället ser på hennes yrke är hon dock inte lika 

optimistisk: 

Samhället...ja, men det är väl lite si och så va? Så är det ju när man lyssnar på 
nyheterna och de pratar om dagis och dagisfröknar eller när de säger pedago-
ger för den delen. För numera kan alla va pedagoger, vem som helst random 
person som kommer från gatan och får nån liten extratjänst, det är en pedagog 
plötsligt. Nä! Det skulle inte jag kalla en pedagog! Jag tycker det är lite miss-
visande, för vad står pedagog för? För mig så finns det ändå nån typ av lärande 
och att man har nån typ av utbildning om man är en pedagog /.../ Nä, så det 
kan väl störa mig ibland. 
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Pernilla tycks känna sig begränsad i sitt professionsanspråk av det faktum att samhällets syn på 

yrket skiljer sig från hennes syn. Hon belyser genom sitt uttalande att hennes yrkesstatus de-

graderas av att all personal på förskolan samlas under begreppet pedagoger. Det är viktigt för 

Pernilla att personalen har utbildning och lärandefokus för att förtjäna att benämnas som peda-

goger. Även Josefin tycks känna sig begränsad av samhällets syn på yrket då hon svarar så här: 

 
Ibland känner man att det är meningslöst att utbilda sig på högskola en massa 
år när föräldrarna bara vill prata om hur barnet ätit och bajsat. De är inte lika 
intresserade av våra aktiviteter och projekt precis. Det känns som att de bara 
tror att vi byter blöjor och leker hela dagarna.  

 

Josefine uttrycker uppgivenhet kring samhällets syn på yrket och hur föräldrars fokus skiljer 

sig från hennes. Både Josefines och Pernillas uttalanden vittnar om en yrkesstolthet och Pernilla 

belyser det med en önskan om korrekt titulering från omgivningen. Båda uppvisar en medve-

tenhet om att utbildning leder till ökad kompetens och de anser det viktigt att upplysa omgiv-

ningen om detta.  

 

Att alla förskollärare inte är lika angelägna att framhålla sin kompetens exemplifieras i intervjun 

med Katarina när hon svarar på vilken hennes främsta styrka som förskollärare är: 

Jag upplever att jag kan lite inom många olika områden. Men jag har nog inget 
som jag är så där riktigt vass på. Linda är ju bra på att sjunga och Åsa är bra 
på att spela teater men jag har inget speciellt som jag känner mig bekväm i. 
 

Följdfråga: Men du är väl IKT-ansvarig för hela förskolan? 

Jo men det betyder ju inte att jag är bra på det (skrattar). Det uppdraget fick 
jag ju av en slump för att ingen annan ville ha det. Min man och min bror 
skrattar åt mig när jag berättar att jag har IKT-ansvar för jag kan ju ingenting 
jämfört med dem som jobbar med det. 

 

Katarina vill inte erkänna sin breda kompetens som något positivt och vill inte heller utmärka 

sig som den mest kompetenta inom IKT på förskolan. Hon väljer att mäta sina kompetenser 

mot sin mans och brors istället för mot sina förskollärarkollegors.  

 

När vi frågade intervjupersonerna om hur de uppfattar att chefen värderar deras yrke svarade 

Jessica såhär: 

Man får ju inte så mycket uppskattning med förmåner och sånt. Jag har ju 
kompisar som åker på SPA och går på julshower och grejer och det hade väl 
varit mysigt, men sen tänker jag ju att jag jobbar i kommunen och då känns 
det inte ok att använda skattepengar till sånt. 
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Jessica kopplar uppskattning till ekonomiska förmåner och accepterar att hon som anställd i 

kommunal regi, inte bör privilegieras med skattemedel. Även Katarina tycks anse att chefens 

värdering av henne baseras på ekonomisk kompensation då hon svarar på samma fråga så här: 

 
Chefen säger varje år vid medarbetarsamtal att jag är duktig och borde ha 
högre lön, men jag får ju aldrig det. Man känner sig ju inte så uppskattad då. 

 

Katarina uttrycker att hennes lön avspeglar chefens uppskattning av hennes arbetsinsats. 

Den verbala uppmuntran är underordnad den ekonomiska. Detta tyder på att professionsansprå-

ket är direkt kopplat till lönenivån.  

 

7.2.1 Analys 

Insikt 

Vi har genom våra intervjupersoners resonemang fått syn på hur samhällets bild av förskollä-

raryrket kan begränsa deras upplevda handlingsutrymme och deras möjligheter att positionera 

sig som professionella yrkesutövare. Samhällets syn på att alla kvinnor kan passa barn, tycks 

ha en degraderande effekt på yrkets status. Den terminologi bestående av begrepp som dagis 

och ett slentrianmässigt användande av pedagog kan tolkas som ett hinder för ett professions-

anspråk.   

 

I våra intervjuer har vi sett exempel på att en del förskollärare tycks se sitt yrkesval som ett kall 

snarare än en profession. Om de agerar i enlighet med denna inställning kan de bidra till att 

cementera samhällets syn på förskolan som en omsorgsverksamhet snarare än en utbildnings-

enhet. Flera uttalanden tyder på en inställning till arbetet med barn som oförenligt med krav på 

yrkesstatus och ekonomisk prestige.  

 

Pernilla uttrycker i intervjun att hon känner sig mycket uppskattad av både sin chef och barnens 

föräldrar, men hon identifierar också en annan diskurs på en mer övergripande samhällsnivå. 

Pernillas uttalande kan tolkas som att hon anser att olika benämningar som är förknippade med 

dagis verkar ha en nedvärderande effekt på förskolläraryrket, liksom att vem som helst får kalla 

sig för pedagog. Pernillas handlingsutrymme tycks begränsas av benämnandet av personal i 

förskolan som pedagoger, vilket medför att hon tvingas positionera sig med försvagad yrkesi-

dentitet. Pernillas uttalanden vittnar om en yrkesstolthet vilket hon belyser det med en önskan 

på korrekt titulering. Hon berättar också i intervjun att hon i sitt privatliv är noga med att kor-

rigera sin omgivning när de använder sig av fel benämning. I dessa sammanhang positionerar 
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Pernilla sig med yrkesstolthet. Hon uppvisar en medvetenhet om att utbildning leder till ökad 

kompetens och vill upplysa omgivningen om detta.  

 

Även Josefine vill framhålla sin utbildning och påtalar hur samhällets syn på hennes yrke som 

främst omvårdnadsinriktat begränsar hennes professionsanspråk. Hon intar till skillnad från 

Pernillas tillrättavisande position, en accepterande och underlägsen position. Hon tycks uppleva 

sig som ett offer för rådande strukturer där hon inte har möjlighet att påverka hur omgivningen 

ser på hennes yrke.  

Att som kvinna i en kvinnodominerad kontext positionera sig och agera med yrkesstolthet som 

Pernilla gör, innebär att bryta mot normer och föreställningar om hur man bör uppträda. Det 

har inte alltid setts med blida ögon av kollegorna, berättar hon i intervjun. Hon har under åren 

mött en del negativa reaktioner för sin rättframhet och tydlighet, men upplever att det har skett 

en förändring över tid. Numera tycker hon att omgivningen reagerar mer positivt, för de vet att 

hennes idéer ofta har barnens och arbetsgruppens bästa i fokus. En del uttrycker också att det 

är positivt att någon tar tag i saker. 

 

Vi kan identifiera en yrkesheder hos många förskollärare när de betonar vikten av att tvätta bort 

dagisstämpeln som tycks vara förknippad med en förenklad syn på det uppdrag som förskollä-

rare har att förhålla sig till. Josefine belyser att föräldrarnas syn på verksamheten är mer om-

sorgsorienterad än förskollärarnas, vilket kan motverka det allt tydligare utbildningsfokus som 

förskolans styrdokument ålägger förskollärarna. 

 

Katarina uttrycker att hon kan lite inom många områden, men att hon saknar djupare kompetens 

inom något specialområde. Inom förskolläraryrkets breda uppdrag borde detta snarare vara en 

styrka än en svaghet, men Katarina tycks inte anse det och vill inte erkänna sin breda kompetens 

som en tillgång. En förklaring kan vara att hon positionerar sig i underläge i den vanligtvis 

manliga kontext där IKT-arbete utförs. Hennes acceptans av att hennes man och bror skrattar 

åt henne i rollen som IKT-ansvarig, befäster ytterligare hennes positionering och syn på sina 

bristande kunskaper inom området. Deras åsikter överskuggar det faktum att hon skulle kunna 

positionera sig som den mest kompetenta och bäst lämpade för uppdraget på hennes arbetsplats. 

Detta kan tolkas som en diskurs som inte tillåter att någon i förskolekontexten intar en maktpo-

sition och därigenom anser sig mer kompetent än någon annan. En sådan diskurs kan verka 

begränsande för Katarinas handlingsutrymme och professionsanspråk. 
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Jessica nämner inte något om chefens övriga respons på hennes arbete, vilket kan tolkas som 

att hon uppfattar det som av underordnad betydelse. Jessica har tidigare i intervjun uttryckt att 

hon inte tycker att det är chefens fel att hon har för låg lön, då hon menar att kommunen saknar 

ekonomiska resurser. Med denna inställning har hon ingen möjlighet att läsa ut hur hennes chef 

egentligen värderar hennes arbetsinsats. Även Katarina tycks lägga stor vikt vid att uppmuntras 

ekonomiskt men anser sig inte ha något mandat att påverka detta själv förutom genom att byta 

arbetsplats. Vi ser att både Jessica och Katarina i ovanstående uttalande relaterar uppskattning 

till ekonomiska förmåner. Deras handlingsutrymme begränsas då de båda positionerar sig som 

underlägsna och oförmögna att påverka sin situation.   

 

Kritik 

Att Pernilla känner sig nödgad att motarbeta omgivningens syn på yrket när det gäller att fram-

hålla sin kompetens visar hur hennes handlingsutrymme begränsas av gängse normer.  

Att få bukt med en samhällsdiskurs där benämningar som dagis och dagisfröken är tongivande 

kan inte tillnärmelsevis anses vara en lösning på problemet med synen på förskolläraryrket som 

ett lågstatusjobb. Att begreppet Förskola dessutom redan på många håll har transformerats till 

“Föris” av både verksamma förskollärare och dess nyttjare tyder också på att man genom att 

döpa om verksamheten har närmat sig problematiken på ett förenklat sätt. Vi ser en fara i att 

debatten stannar kvar i ordmärkeri som inte får någon större betydelse i ett större samhällsper-

spektiv.  

 

Josefine tycks till skillnad från Pernilla positionera sig som maktlös inför samhällets syn på 

hennes yrke som enbart ett omsorgsyrke. Hon verkar använda rådande normer och strukturer 

som en ursäkt för att inte behöva påverka synen på hennes profession. När Josefine väljer att 

positionera sig i enlighet med föräldrarnas och samhällets syn på hennes yrke, medverkar hon 

till att denna diskurs kan leva vidare och att bilden av den sociala verkligheten stelnar. 

 

Den inställning till sitt IKT-uppdrag som Katarina ger uttryck för, visar hur hon positionerar 

sig som okunnig inför sina kollegor, sin man och sin bror. Att hon dessutom känner sig nödgad 

att förtydliga att hon fått uppdraget endast på grund av kollegornas bristande intresse, visar på 

hennes ovilja att framhålla sin kompetens. Varför Katarina väljer att jämföra sina kompetenser 

med sin mans och brors istället för det kunskapsläge som råder på arbetsplatsen, är värt att 
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fundera kring. Genom att hon väljer att använda männens måttstock som får hennes kunskaper 

att blekna kan vi skönja en mansglorifiering som tycks ha stor inverkan på hennes handlingsut-

rymme. 

 

När vi frågade förskollärarna hur de uppfattar att chefen värderar deras yrke, betonar Jessica att 

den kommunala regi hon är anställd inom, inte medger några ekonomiska förmåner. Hon anser 

inte att skattepengar bör användas till SPA och julshow. En förklaring kan vara att Jessica inte 

anser sig värd dessa utsvävningar, då hon som kommunalanställd i en kvinnodominerad kontext 

inte har rätt att åtnjuta samma privilegier som sina privatanställda vänner. En kontrasterande 

tolkning är att hon känner sig viktig ur ett samhällsperspektiv och att hennes uppdrag inte är 

förenligt med ytliga förströelser. Oavsett verkar hon uppleva att hon har mycket små möjlig-

heter att påverka sin egen situation. Hon positionerar sig som offer för rådande normer och 

strukturer. Katarina berättar att hon inte känner sig uppskattad av chefen då hon inte får någon 

löneförhöjning trots återkommande löften därom. Som högskoleutbildad förskollärare borde 

det rimligtvis finnas utrymme för Katarina att positionera sig utifrån det fördelaktiga förhand-

lingsläge som råder på arbetsmarknaden. Intervjupersonerna uppvisar en medvetenhet kring de 

omkringliggande strukturer som påverkar deras handlingsutrymme och flertalet väljer att posit-

ionera sig som underlägsna dessa strukturer istället för att motverka dem.   

Transformativ omvärdering 

Att känna yrkesstolthet, våga synliggöra sin kompetens på alla fronter och uppträda profession-

ellt berör många och komplexa aspekter. Ett utökat handlingsutrymme kan komma till stånd 

först när förskollärare börjar agera med självaktning inför omgivningen. Vi upplever att förs-

kollärare som Pernilla är en stor tillgång och en förebild när det gäller professionellt agerande. 

Hon uppträder med säkerhet och pondus i sitt ledarskap vilket kan användas som en strategi i 

kampen för att höja förskolläraryrkets status. Genom att förskollärare som Pernilla agerar pro-

fessionellt och visar att de besitter värdefull kompetens, kan rådande normer och strukturer 

luckras upp och samhällets syn på förskolläraryrket förändras. Tyvärr är vår erfarenhet att in-

divider som Pernilla är sällsynta i förskolevärlden, men hon visar att det är fullt möjligt att bryta 

mot de normer som präglar en diskurs där rättvisa och jämlikhet står i fokus. Pedagoger som 

Pernilla kan bli vägledande för nya sätt att positionera sig och i egenskap av VFU-handledare 

kan hon inspirera studenter att våga tro på och hävda sin kompetens. Följande citat visar prov 

på hur hon resonerar:  

Min styrka är att jag är rätt så bra på att leda, både barn och i kollegialt arbete 
/.../Jag vet vad jag kan och är inte rädd för att uttrycka det. Och det är något 
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jag vill förmedla till barnen också att man måste få lov att säga att det här är 
jag bra på. Det är också en insikt som har kommit med åren att jag också måste 
kunna lyfta andra människor. 

 

Att ta makten över sin egen situation förutsätter ett gott självförtroende och/eller en kontext där 

det är acceptabelt att hävda sin rätt och stå upp för sitt egenvärde. Samhället har fostrat kvinnor 

till att var flexibla och omvårdande vilket ibland resulterar i att vården av dem själva glöms 

bort. Det är anmärkningsvärt att förskollärare som Jessica, Katarina och Josefine inte tycks 

bekväma med att propagera för sitt värde och kräva uppskattning ens när de har ett så tydligt 

arbetsmarknadsmässigt övertag. Josefine positionerar sig som offer för omgivningens syn på 

hennes yrke som blöjbytare snarare än lärare. Istället skulle hon kunna positionera sig med 

yrkesstolthet och visa upp den undervisning hon nämner i sitt uttalande. Jessica positionerar sig 

främst som kommunalanställd och tycks ha mindre fokus på det faktum att hon är anställd som 

förskollärare i en verksamhet där hon i hög grad kan påverka både utformning, struktur och 

arbetssätt utan extern styrning. Förskolläraryrket beskrivs ofta som en yrkeskår med mycket 

frihet och självbestämmande, men om de verksamma förskollärarna inte utnyttjar sitt hand-

lingsutrymme brinner denna autonomi inne.  

 

Katarina har i sin position som IKT-ansvarig ett gyllene tillfälle att påverka rådande könsnor-

mer. Genom att agera kompetent och inte nedvärdera sin förmåga kan hon få tillträde till en 

mansdominerad kontext. Att vara kvinna i denna kontext kan göra andra kvinnor uppmärk-

samma på att det är möjligt att röra sig fritt mellan olika världar. Det kan också vara så att 

många kvinnor inte vill närma sig den digitala arenan för att de helt enkelt inte har något intresse 

för teknik och använder det faktum att de är kvinnor som en ursäkt för att slippa förvärva denna 

kunskap. Detta bidrar till en bekräftelse av att digital kompetens inte kan innehas av kvinnor, 

utan bör överlåtas till en extern resurs som vi av erfarenhet kan säga ofta är en man. Katarina 

har genom sitt IKT-ansvar möjlighet att visa upp kompetenser för omgivningen som komplet-

terar den omvårdnadsfunktion som samhället uppfattar att förskollärare har.    

 

Det av förskolechefen pålagda ansvarsområde för IKT banar väg för Katarina att röra sig i en 

manlig kontext, utan att hon på egen hand behöver överträda sitt handlingsutrymme som 

kvinna. Vi kan se fördelar med detta delegerande av ansvar även inom andra områden, då detta 

möjliggör för förskollärarna att positionera sig som experter. På så vis kan de lotsas in i ett 
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sammanhang där det är tillåtet att agera professionellt och visa upp sin kompetens, både inför 

kollegor och omgivningen. 

 

7.3 Relation före profession 

I denna del presenteras resultatet av den empiri som synliggör hur de arbetsrelationer som 

ryms inom förskolekontexten påverkar förskollärarnas handlingsutrymme.  

Vi frågade intervjupersonerna hur arbetsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare ser 

ut i arbetslaget. Josefine svarade på följande sätt: 

Nej men vi gör väl i princip samma sak allihop tänker jag. Jag vet ju att det är 
förskollärarna som ska leda undervisningen, men Anna (som är barnskötare) 
har ju jobbat här längre än vad jag har. Hon har ju i princip lärt upp mig känns 
det som (skrattar). Det hade ju känts jättekonstigt om inte hon skulle va lika 
delaktig som jag. Sen bidrar vi ju kanske med olika saker, så är det ju. 

Josefine beskriver hur hon och barnskötarkollegan utför samma uppgifter, även om hon ut-

trycker att hon anser att de bidrar med olika saker. Hon förklarar arbetsfördelningen genom att 

hänvisa till kollegans mångåriga erfarenhet. Hon ger uttryck för att det inte skulle kunna se ut 

på något annat sätt. I intervjun med Jessica framkommer en lite annorlunda bild: 

Det är väl mest vi förskollärare som tar tag i den pedagogiska biten vid plane-
ringar och sånt eftersom vi har den kunskapen. Sen är vi ju alla med på mötena 
men vi tar väl kanske lite mer plats där. Sen i själva aktiviteterna med barnen 
delar vi ofta upp oss i mindre grupper och där gör vi ingen skillnad utifrån 
utbildning eller så.  

Jessica beskriver att det finns en kunskapsmässig skillnad mellan barnskötare och förskollärare 

när det gäller den pedagogiska delen av arbetet. Det är dock ingen tydlig arbetsfördelning mel-

lan yrkesgrupperna, då alla är med både vid planeringar och genomförande av pedagogiska 

aktiviteter. Skillnaden syns mest i form av vilket utrymme respektive yrkesgrupp gör anspråk 

på i själva planeringen. Även på Pernillas arbetsplats tycks det vara viktigt att inte göra skillnad 

på personalen utifrån utbildningsnivå, vilket syns i följande utdrag när vi spontant frågade om 

bilderna på personalen som hängde i förskolans tambur: 

Där står bara våra namn, inte befattning. Det har vi pratat om, men alla är inte 
överens. En del tycker väl inte det spelar så stor roll. Det konstiga är att det är 
mest förskollärarna som inte tycker det spelar någon roll. 

Pernilla berättar att det har förekommit diskussioner på arbetsplatsen om huruvida de anställdas 

olika befattningar ska framgå på bilderna i hallen. Hon säger också att det finns olika uppfatt-

ningar i frågan och att hon förvånas över att det främst är förskollärare som inte tycker det 
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spelar någon roll. När vi frågade Katarina om vem hon tycker ska styra upp arbetsfördelningen 

i arbetslaget, svarade hon: 

Egentligen är det ju förskollärarna som ska göra det med tanke på utbildning 
och allt. Men det kan jag säga att det har jag provat på ett ställe jag jobbade 
på. Och det blev lite rabalder kring det (skratt). Där var ju barnskötare som 
blev sura för att de inte fick vara med på det roliga om man säger. Så det 
slutade väl med att vi gick tillbaka till det gamla för att det inte skulle bli dålig 
stämning. 

Katarinas erfarenhet av en tydlig uppdelning mellan yrkesrollerna är att barnskötarna reagerar 

negativt på att fråntas pedagogiskt ansvar. Trots att hon är medveten om att ansvaret bör ligga 

på förskollärarna ger hon uttryck för att ett sådant arbetssätt inte går att genomföra med bibe-

hållet gott arbetsklimat. 

7.3.1 Analys 

Insikt 

Resultatet tyder på att förskolekontexten präglas av en relationsorienterad struktur. Intervjuper-

sonerna ger alla på olika sätt uttryck för att stor hänsyn tas till stämning och relationer i arbets-

laget. Vi tolkar det som att förskollärarna hellre gömmer undan sin kompetens än att riskera att 

trampa kollegor med lägre utbildning på tårna. Detta kan antingen vara ett uttryck för konflik-

trädsla eller ett tecken på att förskollärarna inte vill positionera sig som ledare. Flera av inter-

vjupersonerna i vår studie beskriver hur arbetet på förskolan fördelas enligt jämlikhetsprincipen 

framför den i styrdokumenten fastställda ansvarsfördelningen.  

Josefine hänvisar till kollegans mångåriga erfarenhet och positionerar sig som en jämbördig när 

hon försvarar arbetsfördelningen. Ordvalet “jättekonstigt” visar att hon finner det otänkbart att 

det skulle kunna se ut på något annat sätt. Detta kan som vi ser det ha två möjliga förklaringar: 

antingen vill hon inte förringa betydelsen av kollegans erfarenhet eller är det så att hon faktiskt 

inte betraktar sin kunskap som överordnad. Det kan tolkas som att Josefine värderar de olika 

yrkesgruppernas kompetenser lika högt, men hennes uttalande visar ändå att hon ser en skillnad 

i vad de kan bidra med. En rättvise- eller jämlikhetsdiskurs kan få till följd att ingen tillåts 

positionera sig som överlägsen den andre.  

Ett annat sätt att förstå den diskurs som tycks råda, är att se förskolan som en kontext präglad 

av kamratskap och stor vördnad inför de relationer man utvecklar till kollegorna i arbetslaget. 

Detta skulle kunna tolkas som en anledning till att många förskollärare väljer att stanna kvar 

inom yrket, trots att de många gånger varken är nöjda med sin lön eller arbetsbörda  
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På Jessicas arbetsplats har alla i arbetslaget samma uppgifter. Dock identifierar hon en skillnad 

vid planering av pedagogiska aktiviteter. Hon kan se att barnskötarna inte har samma kunskap 

och därför positionerar sig som passiva. Däremot tycks förskollärarna ha fullt förtroende för 

barnskötarnas kompetens när det gäller själva genomförandet av pedagogiska aktiviteter.  

I exemplet med namnskyltarna från Pernillas arbetsplats är det intressant att det är just förskol-

lärarna som uttrycker att det inte spelar någon roll om deras befattning blir synlig inför föräld-

rarna. Detta kan tolkas som ett tecken på att hänsyn till kollegorna går före det egna profess-

ionsanspråket. Förskollärarnas till synes blygsamma inställning kan också vara ett uttryck för 

att de faktiskt inte vill inta den mer ansvarstyngda positionen inför föräldrarna, då det ställer 

högre krav på yrkesutövandet. Flera intervjupersoner har berört problematiken kring att de bli-

vit upplärda av erfarna barnskötare när de påbörjat sin anställning. Detta innebär att de skolats 

in i den på arbetsplatsen rådande diskursen.  

Katarina har erfarenhet av ett arbetssätt i enlighet med styrdokumenten. Hon berättar att 

barnskötarna fråntagits arbetsuppgifter som de uppskattat och sett som självklara. Detta har 

bidragit till en sämre kollegial stämning med följd att de återgått till en arbetsfördelning enligt 

jämlikhetsprincipen där barnskötare tillåts att utföra arbetsuppgifter de inte har utbildning för. 

 

Kritik 

Vår tolkning är att relationen mellan kollegor prioriteras framför att dela upp arbetsuppgifter 

utifrån olika kompetenser. Intervjupersonernas uttalande tyder också på att beprövad erfarenhet 

väger tyngre än den vetenskapliga grund som förskolläraren representerar. En sådan diskurs 

kan således ha en begränsande effekt på förskollärarnas handlingsutrymme när det gäller att 

uppvisa sin kompetens. I förskolans läroplan stipuleras att verksamheten ska vila på vetenskap-

lig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2016). Formuleringen antyder att dessa två vär-

deras som likställda, vilket kan tolkas som en degradering av förskollärarnas genom utbildning 

förvärvade kunskaper.  

Den nyutexaminerade Josefines uttalande tyder på att praktisk erfarenhet värderas högre än 

teoretisk kunskap. Här kan vi skönja en hierarkisk ordning som Josefine har anpassat sig till 

och tycks acceptera. En förklaring kan vara att hon anser sig stå i tacksamhetsskuld till sin 

kollega som har introducerat henne på arbetsplatsen. En annan kan vara att bilden av yrkets 

karaktär som främst omvårdande fortfarande lever kvar, vilket gör att kompetenser kopplade 
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till omsorg överordnas pedagogisk kunskap. Detta skulle i så fall medföra att kvinnor som har 

egna barn eller lång erfarenhet av att ta hand om barn åtnjuter en högre status i arbetslaget. 

Denna typ av outtalade normer kan upplevas som begränsande för Josefines handlingsutrymme 

och det kan bli problematiskt för henne att positionera sig som en pedagogisk expert som dele-

gerar arbetsuppgifter till sina mer erfarna kollegor. En konsekvens av detta kan bli att barnens 

möjligheter till pedagogisk undervisning kommer i andra hand till förmån för upprätthållandet 

av rådande normer och strukturer. 

I Jessicas exempel går det att spåra en medvetenhet kring skillnader i kompetens, vilket kommer 

till uttryck i hur de olika yrkesgrupperna positionerar sig vid planeringsmötena. Det kan tolkas 

som att barnskötarna vid dessa tillfällen är medvetna om sina begränsningar och därför överlåter 

utrymmet till sina högskoleutbildade förskollärarkollegor. När det gäller själva genomförandet 

av aktiviteterna är det anmärkningsvärt att dessa utförs av båda yrkeskategorierna, något som 

för Jessica verkar vara en självklarhet. Att de delar upp sig och ansvarar för varsin barngrupp, 

tyder på att kvalitén på det praktiska pedagogiska arbetet inte tycks kopplas samman med krav 

på utbildning. Detta kan tolkas som att förskollärarnas kunskaper förringas och att skillnaden i 

själva undervisningssituationen inte är betydelsefull.  

Pernilla beskriver att det på hennes arbetsplats går att skönja olika läger, när det gäller uppvi-

sandet av de olika yrkeskategorier som förekommer. Detta kommer till uttryck i exemplet med 

namnskyltarna i hallen. När man inte varit överens har lösningen blivit att inte skriva ut vilken 

befattning respektive anställd har. Det visar på vilken makt de outtalade normerna har och kan 

också ge en förklaring till varför förskollärare har svårt att hävda sin kompetens gentemot sina 

barnskötarkollegor.  

Katarinas exempel belyser hur den konsensusstyrda förskolekulturen som grundas i synen på 

allas lika värde, kan utgöra ett hot mot den pedagogiska kvalitén och en optimal användning av 

förskollärarna som resurser. Att stötta och stimulera barn till ett lustfyllt lärande kan på detta 

sätt riskera att hamna i andra hand till förmån för barnskötarnas trivsel. Att Katarina skrattar 

och benämner situationen som rabalder kan tolkas som att hon inte uppfattar problematiken 

som allvarlig. Hon visar inga tecken på upprördhet när hon beskriver att de för stämningens 

skull återgått till jämlikhetsmodellen. Hon nämner inte heller vilka konsekvenser denna arbets-

fördelning kan ha fått för barnen. 
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Transformativ omvärdering  

En tydligt framskriven ansvarsfördelning hade kunnat ge förskollärare ett större handlingsut-

rymme när det gäller att positionera sig som professionella. Då hade de inte tvingats konkurrera 

med sina kollegor om samma ansvarsområde och barnen hade kunnat få ta del av en kvalitativ 

pedagogisk undervisning på vetenskaplig grund. Vår tolkning är att den centrala problematiken 

handlar om att de som arbetar i den humanistiskt präglade förskolekontexten inte gärna posit-

ionerar sig som överordnade sina kollegor.  

Samtidigt ser vi i Josefines exempel hur upprätthållandet av goda relationer är nödvändig för 

verksamhetens kvalité och den kollegiala trivseln, vilket försätter henne i ett dilemma. Hon kan 

å ena sidan positionera sig som ledare för det pedagogiska arbetet och riskera att stöta sig med 

sin erfarna kollega eller å andra sidan att gömma undan sina kunskaper med större chans till en 

god kollegial sammanhållning men då i en verksamhet utan anspråk på vetenskaplig förankring.  

Vi kan se att det föreligger ett behov av tydliggörande i styrdokument när det gäller ansvarsför-

delning för respektive yrkesgrupp. Vi anser dock, vilket Katarinas exempel ger prov på, att 

problemet inte kan lösas med så enkla medel, utan vill också poängtera förskolechefens centrala 

roll i sammanhanget. I förskolechefens uppdrag bör det ingå att implementera och fördela varje 

yrkesgrupps ansvarsområde utifrån sina respektive kompetenser och styrdokument. Med en så-

dan styrning hade konflikten i Katarinas arbetslag kunnat undvikas. Ett inspirerande exempel 

har vi hämtat från våra fältanteckningar där vi på en privat förskola observerat hur en förskole-

chef med tydlighet separerade barnskötares och förskollärares ansvarsområden utan att förringa 

någon grupp. I detta fall hade barnskötarna i likhet med förskollärarna avsatt tid för egna pla-

neringsmöten, där frågor kring omvårdnad var mer centrala jämfört med förskollärarnas mer 

undervisningsinriktade.  

Med bakgrund av den forskning vi tagit del av samt våra erfarenheter från praktiken ser vi 

behovet av en grundläggande förändring av förskollärarnas syn på den egna kompetensen. Detta 

syns i Pernillas uttalande om förskollärarnas inställning till att inte visa upp sin befattning för 

sin omgivning. Eftersom oviljan att framhålla sin kompetens tycks vara så djupt rotad i försko-

lans kontext, tror vi som vi tidigare nämnt att det krävs direktiv från högre ort som tydliggör 

varje yrkesgrupps ansvarsområde. Detta skulle kunna var ett steg i rätt riktning mot att luckra 

upp rådande strukturer och bana väg för att förskollärarens kompetens kan komma till sin rätt. 

På sikt kan arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna bli en självklarhet som inte behöver de-

batteras. Detta kan möjliggöra att den goda gemenskap och de nära relationer som ofta finns i 
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arbetslaget ändå har chans att leva kvar. Diskursen kan då omvandlas och istället för att utgå 

från ett rättvisesystem kan personalen lägga fokus på vad som är rättvist för barnen.  

När Jessica beskriver att även barnskötarna på hennes arbetsplats leder pedagogiska aktiviteter 

med barnen glöms denna aspekt bort. Här kan vi se att genom att förskolläraren leder aktivite-

terna med stöd av en barnskötarkollega skulle båda yrkesgruppers kompetenser kunna komma 

till sin rätt. Ett ökat handlingsutrymme gör det möjligt för förskollärare att positionera sig som 

ledare med kunskap och möjlighet att inspirera sina kollegor.  

8. Diskussion 

Följande avsnitt innehåller en diskussion av studiens resultat på en mer generell nivå samt en 

metoddiskussion med kring val av metod och dess konsekvenser.  

8.1 Diskussion av resultatet 
I flera av de studier som vi presenterat i avsnittet tidigare forskning, föreslås det att förskole-

personalens arbetsuppgifter behöver tydliggöras i styrdokumenten för att möjliggöra för förs-

kolläraren att positionera sig som ledare med fokus på undervisning (Lager, 2010; Berntsson, 

2006). Även den politiska debatten genomsyras av att förskolans fokus alltmer ska förflyttas 

från omsorg till undervisning. En sådan förskjutning mot skolans värld med sitt större kun-

skapsfokus spås få positiva konsekvenser när det gäller förskolläraryrkets status (a.a.). Förskol-

lärarna som deltagit i Lagers (2010) studie upplever att grundskolan med en längre tradition 

inom utbildningsväsendet är norm och att den ska efterliknas för att även förskolläraryrket ska 

nå ökad status. Denna ambition att professionalisera förskollärare ställer vi oss som förskollä-

rarstudenter givetvis bakom. Vi befarar dock att de tolkningsbara formuleringar som idag ge-

nomsyrar styrdokumenten inte kommer att få särskilt stor genomslagskraft, då de normer och 

strukturer som är behäftade med kollegial hänsyn och gamla traditioner tycks svåra att forcera. 

Utifrån våra intervjuer och det vi upplevt på fältet har de senaste revideringarna av läroplanen 

med ambitionen att förtydliga förskollärares pedagogiska ansvar, inte fått någon nämnvärd ef-

fekt. Vi kan, med något enstaka undantag, konstatera att alla i arbetslagen i stort sett fortfarande 

utför samma arbetsuppgifter, trots olika utbildningsnivåer. 

Ett alternativ till att skifta fokus från omsorg till undervisning skulle enligt oss kunna vara att 

även skriva fram barnskötarnas uppdrag rörande omsorg i läroplanen. På så sätt skulle denna 

yrkesgrupp kunna positionera sig som experter på frågor som rör just omsorgsbiten. Vår sam-

lade erfarenhet från praktiken, intervjupersonernas utsagor samt forskning (Gustavsson & 
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Mellgren, 2008; Hensvold, 2011) visar att många barnskötare inte är intresserade av att fördjupa 

sig i pedagogiska frågor och en del känner sig frustrerade över att behöva utföra arbetsuppgifter 

som de varken har kompetens eller ersättning för. Vi anser att istället för att sopa omsorgens 

betydelse under mattan, bör även den framhållas som ett viktigt inslag i verksamheten. I ett 

europeiskt perspektiv är de nordiska länderna, i synnerhet Norge och Sverige, förebilder när det 

gäller att förena omsorg och lärande i barnomsorgen, den så kallade Educare-modellen (Lager, 

2010). Mot denna bakgrund borde det finnas handlingsutrymme och yrkesstolthet hos båda yr-

keskategorierna. Ett tydligt yrkesuppdrag med arbetsuppgifter och lön i relation till utbildnings-

insats kan också underlätta yrkesvalet. En möjlig följd skulle kunna vara att både fler män samt 

kvinnor med högre ambitioner hade sökt sig till förskolläraryrket, om det var separerat från 

omsorgsbiten. Detta skulle också kunna innebära en statushöjande effekt.    

Vi vill också betona vikten av förskolechefens roll i tydliggörandet av ansvarsfördelningen som 

en minst lika viktig faktor som omformuleringar i styrdokumenten, vilket förskollärarna i Gus-

tafsson och Mellgrens (2008) studie också ger uttryck för. Utan ett tydligt ledarskap med klara 

direktiv om vem som gör vad i verksamheten kan beslut på politisk nivå bli verkningslösa. 

Studier har visat att ledarskap i en kvinnodominerad kontext ofta präglas av konflikträdsla, 

personliga relationer och känslor, vilket står i vägen för ett tydligt och effektivt ledarskap 

(Regnö 2013). Den konsensusstyrda mentalitet som hon menar ofta råder i kvinnodominerade 

yrkesgrupper, skulle kunna vara en anledning till att rektorer och förskolechefer inte implemen-

terar den i styrdokumenten framskrivna arbetsfördelningen. Intressant i sammanhanget är att 

den privata förskola som vi refererat till tidigare i studien och som vi anser har lyckats väl med 

en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupperna, drivs av en man. Om detta går 

att härleda till det handlingsutrymme en man i chefsposition upplever sig ha jämfört med kvinn-

liga ledare, går naturligtvis inte att befästa. Det kan lika gärna handla om ökat krav på effektiv 

användning av resurser i en vinstdrivande kontext, men oavsett är det intressanta aspekter som 

vore värda att fördjupa sig i ytterligare i framtida studier.  

8.2 Metoddiskussion 

Vi har under arbetets gång försökt att själva vara närvarande i empirin med egna tankar och 

diskursiv förståelse. Detta har lett till att vi inte har kunnat ge någon generell och entydig bild 

av de situationer som beskrivits, utan försökt vara noga med att visa att det är på detta sätt vi 

förstått vad som sägs i intervjuerna. Vi har därför inte gjort anspråk på att ge en fullständig 

beskrivning utan läser situationen utifrån våra upplevelser. Våra erfarenheter blir med andra 
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ord en del av kunskapen som skrivits fram i studien. Med denna ansats ger texten i sin tur 

upphov till ny förståelse som i sin tur kan analyseras utifrån våra resultat. Våra resultat är inte 

generaliserbara i den mening att vi kan göra anspråk på att veta hur det förhåller sig i alla för-

skolor eller ens på de förskolor som våra intervjupersoner företräder. Det innebär dock inte att 

studien saknar relevans, tvärtom anser vi att de frågor vi berört tål att funderas kring av alla 

som är verksamma inom förskolan och som har barnens bästa för ögonen. Det är upp till var 

och en att tolka våra resultat utifrån sin egen konstruktion av verkligheten, vi har försökt bidra 

med våra infallsvinklar.   

 

Kritik har framförts kring den manliga dominans som länge präglat samhällsvetenskap då detta 

enligt Jaggar (1989) medfört att maskulina ideal som kontroll, distans, objektivitet och rat-

ionalitet kommit att dominera framför alternativa ideal som empati, samarbete, intuition och 

närhet som därmed marginaliserats. Vi ser att Alvessons kritiska samhällsvetenskapliga metod 

med fördel kan användas för att få syn på hur manliga och kvinnliga ideal påverkar samhällets 

bild av förskollärarens yrkesroll likväl, som den påverkar det handlingsutrymme förskolläraren 

själv anser sig ha. Alvesson och Deetz (2000) höjer ett varningens finger för vad de benämner 

som hyperkritik när det gäller den kritiska forskningstraditionen. Det finns en risk att forskaren 

intar ett endimensionellt och intolerant förhållningssätt som enbart ger uttryck för negativitet. 

För att undvika detta, måste den kritiska forskningen innehålla element av både självkritik och 

reflektion. Först då kan den finna balans och tillföra konstruktiva och innovativa idéer till forsk-

ningsläget (a.a.). Vår ambition har varit att angripa och tolka empirin ur flera olika infallsvinklar 

för att kunna bidra med en nyanserad bild av problemområdet.  

 

9. Avslutning 
Kapitlet innehåller studiens slutsats, didaktiska implikationer, förslag på vidare forskning samt 

författarnas disposition. 

9.1 Slutsats 
Vår studie visar att förskollärares handlingsutrymme begränsas av en mängd faktorer som kan 

kopplas till normer och strukturer som präglar en kvinnodominerad kontext. I denna studie har 

det därför varit nödvändigt att välja ut och fokusera på några av alla de faktorer som kan förklara 

varför förskollärare inte tycks ha någon ambition att positionera sig som högskoleutbildade 

experter på barns lärande. De aspekter som framträtt tydligast i vår studie är kvinnokontextens 
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begränsande normer, samhällets syn på yrket som främst omsorgsrelaterat samt den kollegiala 

lojaliteten. Deltagarna i vår studie har gett uttryck för att de känner sig maktlösa och därför har 

svårt att kräva rättmätig ersättning för sitt arbete. De tycks hämmade av rådande normer och 

strukturer och en offermentalitet utan möjligheter att påverka sin situation har blivit synlig. Det 

har också framkommit att intervjupersonerna tar större hänsyn till barnen i verksamheten än det 

egna professionsanspråket, vilket kommer till uttryck när förskollärarna trots upplevd brist på 

uppskattning väljer att stanna kvar för att barnen ska slippa personalbyte. Vidare har deltagarna 

trots en uppvisad en yrkesstolthet uttryckt att de på olika sätt känner sig begränsade av eller 

nödgade att motarbeta samhällets syn på deras yrke som främst omvårdande. Handlingsutrym-

met tycks också hämmas av det faktum att förskollärarna anser det nödvändigt att dela arbets-

uppgifterna rättvist med barnskötare för att behålla en god stämning i arbetslaget. Detta kan få 

konsekvenser både för förskollärarnas professionsanspråk och kvalitén på den pedagogiska 

undervisningen.  

9.2 Didaktiska implikationer  
Vi hoppas att vår studie kan bidra med nya insikter avseende förskollärares handlingsutrymme 

när det gäller att hävda sin kompetens och visa upp en yrkesstolthet. Genom att visa hur normer 

och strukturer i förskolekontexten påverkar oss, vill vi synliggöra skillnaden mellan det upp-

levda och det faktiska handlingsutrymmet. Vi vill förmedla att även om vi påverkas av sam-

hällets värderingar och förväntningar på hur vi bör agera, så har vi själva ett val när det gäller 

huruvida vi positionerar oss i enlighet med, eller i kontrast till rådande normer. Vi som förskol-

lärare har ett ansvar att bana väg för en ny syn på vår kompetens istället för att passivt vänta på 

att externa krafter ska hjälpa oss att höja yrkets status. Detta anser vi är en central insikt när det 

gäller att kunna förändra och utmana begränsande konstruktioner av verkligheten. Trots att våra 

intervjupersoner endast representerar yrkesgruppen förskollärare, kan våra resultat också vara 

relevanta ur barnskötares och förskolechefers perspektiv. Genom att blottlägga de strukturer 

som vi anser kan ha en hämmande effekt för förskoleverksamhetens kvalité, kan vi medverka 

till att öppna upp låsta positioner och bjuda in till diskussion om alternativa förhållningssätt. 

 

9.3 Vidare forskning 
Forskningsläget skvallrar om att de undersökningar som görs inom förskoleområdet oftast utgår 

från ett förskollärarperspektiv.  Gustavsson och Mellgren (2008) har dock valt att titta på både 

förskollärares och barnskötares upplevelser och erfarenheter. I deras studie presenteras en tu-

delad bild av barnskötarnas inställning till sitt uppdrag när förskollärarnas pedagogiska ansvar 
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ökar. En del tycks oroade över att bli fråntagna viktiga delar av ett meningsfullt arbete, medan 

andra upplever det som befriande att slippa det pedagogiska ansvaret. Med bakgrund av detta 

samt de tankar vi presenterat om ett förtydligande av barnskötares omsorgsuppdrag, hade det 

varit intressant med en fördjupad forskning för en mer aktuell bild av denna problematik .  

9.4 Författarnas disposition  
Studien har i sin helhet genomförts gemensamt med undantag för kapitlet tidigare forskning. 

Detta avsnitt är baserat på material från våra forskningsöversikter som producerats individuellt 

i kursen Valfri fördjupning. Processen inleddes med en gemensam granskning av dessa under-

sökningar och studier för att sortera ut det material som var relevant för denna studies under-

sökningsområde. Intervjuerna har genomförts tillsammans, eftersom vi ville utgå från en ge-

mensam upplevelse där vi kunde komplettera varandra när det gäller att uppmärksamma nyan-

ser som gester och tonfall. På grund av ämnets karaktär ansåg vi det nödvändigt att båda vara 

närvarande för att kunna snappa upp och ställa relevanta följdfrågor under samtalets gång. För 

att finna en gemensam tolkningsram valde vi även att transkribera materialet tillsammans, i 

likhet med arbetet i övrigt. 
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11. Bilaga – Intervjufrågor 
 

Varför valde du att utbilda dig till förskollärare? 

Hur känns det när du träffar nya människor och berättar att du är förskollärare? 

Vilken är din främsta styrka som förskollärare? 

Hur ser du på din roll som förskollärare, vad är viktigast? 

Upplever du att du har den kompetens som krävs för att utföra ditt uppdrag? Vilken kompe-
tens krävs? 

Vad anser du om din lön i förhållande till din kompetens? 

Om för låg- Hur kommer det sig att du ändå väljer att jobba kvar? 

Hur uppfattar du att omgivningen värderar ditt yrke? Samhället, föräldrarna och chefen. 

Tror du att du hade kunnat påverka yrkets status på något sätt? 

Tror du samhällets syn på förskollärares arbetsuppgifter främst är omvårdnad eller lärande? 

Tror du att fler manliga förskollärare kan bidra till att yrkets status höjs? 

Hur känner du inför att agera ledare?  Upplever du att det är skillnad inför barn och kollegor?  

Känner du dig bekväm i att leda föräldramöte och hålla i utvecklingssamtal? 

Hur tycker du att en bra förskolechef ska leda?  

Upplever du att föräldrar gör skillnad på förskollärare och barnskötare? 

Vad kan du se för fördelar och nackdelar med att ha en arbetsledare i varje arbetslag? 

Skulle du kunna tänka dig att i framtiden arbeta som förskolechef? Varför? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut i ditt arbetslag? Leda aktiviteter, dokumentera, hålla i utveckl-
ingssamtal, praktiska sysslor 

Varför tror du att barnskötare tillåts ansvara för undervisning trots att läroplanen befäster att 
det är förskollärarens jobb? 

Hur ser du på prioritering när det gäller barnens rätt till den bästa undervisning vs. barnskötar-
nas önskan att undervisa? 

Tycker du det är rätt att förskollärare och barnskötare har olika lön om de utför samma ar-
bete? 

En del barnskötare upplever att de blir fråntagna viktiga delar av ett meningsfullt arbete. Hur 
ser du på det? 

När tycker du att du får möjlighet att använda och visa dina kunskaper? 

Tycker du att du har tillräckligt med tid för planering och undervisning? 

om inte- Vad behöver du lägga din tid på istället? 

Vem tycker du ska styra upp arbetsfördelningen mellan personalen i arbetslaget?  

Tycker du det hade varit bra om alla anställda hade varit förskollärare eller tycker du förskol-
lärare och barnskötare bidrar med olika kompetenser? 

Tror du att andelen förskollärare påverkar kvalitén i undervisningen? 
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