
 

 

 

VARFÖR FICK DU MEN INTE 
JAG? 

En kvalitativ studie som belyser olika perspektiv på 
förskollärarkompetens utifrån statens kvalitetssatsning, lärarlönelyftet.  

 
CASSANDRA PÄIVÄRINNE 

MALIN SKJÄRET FALCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Mia Heikkilä 
 
Examinator: Anette Sandberg 
 
Termin       HT                                   År 2016 
 

  

 



 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod PEA079 15 hp 

  Termin HT År 2016 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Cassandra Päivärinne 

Malin Skjäret Falch 

Varför fick du men inte jag? 
En kvalitativ studie som belyser olika perspektiv på förskollärarkompetens 
utifrån statens kvalitetssatsning, lärarlönelyftet.  

Why did you get rewarded but not me? 

A qualitative study on different perspectives of preschool teacher competence, 

based on the teachers’ salary raise.  

Årtal 2016 Antal sidor: 28 

_______________________________________________________ 

Studiens syfte är att undersöka vad som bedöms som förskollärarkompetens 

utifrån statens kvalitetssatsning, lärarlönelyftet. Semistrukturerade intervjuer 

har genomförts med fem förskollärare som blivit beviljade lärarlönelyftet samt 

tre förskolechefer som tagit beslut om vilka som skulle premieras. Resultatet 

visar att förskollärarnas engagemang för yrkesutvecklingen är stor samt att 

förskollärarna har ansvarsområden och uppdrag utöver arbetet i barngruppen. 

Slutsatsen visar att förskollärarnas yrkespersonlighet är en bidragande faktor 

till att de i praktiken lyckas kvalitetssäkra verksamheten samt att förskollärarna 

premierats för att deras arbetsuppgifter bidrar till skolutveckling och på så vis 

till yrkets professionsutveckling. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Förskollärare, Lärarlönelyftet, Förskollärarkompetens, 
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1 Inledning 

Vi har som många andra följt uppståndelsen kring lärarlönelyftet i media. Den 

statliga satsningen som är ny för år 2016 har väckt många känslor då det handlar om 

tre miljarder kronor som årligen ska distribueras ut till lärare över landet. Då statens 

syfte har varit att kvalitetssäkra verksamheterna har pengarna delats ut till de lärare 

som ses som särskilt kvalificerade. Det innebär att pengarna inte har delats lika och 

en andel lärare blivit utan löneökning. Många negativa aspekter har synliggjorts i 

media då många lärare och andra berörda har blivit rejält upprörda. Många lärare 

frågar sig: Varför fick du men inte jag? Media har upprepade gånger skrivit om lärare 

som känner sig sårade, har tappat arbetsmotivationen och till och med sagt upp sig 

(Helte, 2016; Hellerstedt, 2016).  

Högskoleministern Helene Hellmark Knutsson uttrycker i en tidningsartikel att syftet 

med satsningen är att över tid öka lärarlönerna och belöna de som aktivt arbetar för 

att driva skolan och förskolans utveckling framåt. Hon menar att lärarna fram till 

denna satsning inte fått betalt för att de tagit på sig extra ansvar (Helte, 2016). De 

bakomliggande faktorerna till satsningen är att skolresultaten i Sverige sjunker, 

lärarbristen är hög och att ojämlikheten mellan elevernas skolresultat ökar. 

Regeringen menar att skickliga och engagerade lärare är det som krävs för att bryta 

den nedgående trenden och förbättra skolsituationen (Regeringskansliet, 2016).   

Skolverket har tagit fram ett informationsunderlag där det framgår att de lärare som 

ska få ta del av lönelyftet ska vara särskilt kvalificerade och arbeta med att utveckla 

undervisningen. Det är huvudmännen på skolor och förskolor som tilldelats ansvaret 

att göra en bedömning av vilka som är kvalificerade (Skolverket, 2016a). Anledningen 

till varför lärarlönelyftet blivit så omdebatterat i media och många lärare blivit 

upprörda kan beror på att huvudmännen inte gett någon förklaring och klarhet i 

varför just de utvalda lärarna fått löneförhöjning. Vi två som förskollärarstudenter 

står också frågande och därför anser vi att detta område behöver undersökas. Arbetet 

kommer ha fokus på kvalitativa aspekter i förskolans verksamhet då vi i denna studie 

valt att undersöka vilka kompetenser några av de förskollärare som utnämnts särskilt 

kvalificerade besitter. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016b) skriver att 

förskollärare har ett särskilt ansvar för att det pedagogiska och kvalitativa arbetet 

efterföljs och hålls levande i verksamheten. 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) lyfter vikten av att studera vad som 

kännetecknar förskollärarkompetens eftersom kompetens är föränderligt då det 

bland annat styrs utifrån samhällets barnsyn, syn på lärande och vetenskapliga 

teorier. Vi har därför intresserat oss för att studera vad som bedöms som 

förskollärarkompetens idag utifrån hur förskollärare och förskolechefer i en kommun 

tolkar lärarlönelyftets kriterier. Vår förhoppning är att bli inspirerade och att andra 

som läser vår studie kan inspireras av några utav de särskilt kvalificerade 

förskollärare som blivit beviljade lärarlönelyftet hösten 2016. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka vad som bedöms som förskollärarkompetens 

utifrån statens kvalitetssatsning, lärarlönelyftet. Vi har därför valt att studera hur 

några förskollärare och förskolechefer i en kommun tolkat lärarlönelyftets kriterier. 

Studiens forskningsfrågor är: 

 Vad kännetecknas en särskilt kvalificerad förskollärare av, utifrån 

lärarlönelyftets kriterier? 

 Vad berättar de förskollärare som beviljats lärarlönelyftet att de arbetar med i 

praktiken? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Bakgrundskapitlet inleds med en beskrivning av litteratursökningen, studiens 

teoretiska perspektiv samt relevanta begreppsdefinitioner. Sedan följer en 

beskrivning av lärarlönelyftet. I bakgrundskapitlet ges även en beskrivning av tidigare 

forskning om förskollärarkompetens och förskolläraryrkets profession samt avslutas 

med en sammanfattning av den tidigare forskningen. 

I metodkapitlet beskrivs studiens datainsamlingsmetod, urval samt genomförande. 

Därefter beskrivs hur vi bearbetat och analyserat datan, studiens tillförlitlighet och 

giltighet och avslutas med att beskrivning av hur vi beaktat de forskningsetiska 

aspekterna. I resultatkapitlet redogör vi för studiens resultat genom att kategorisera 

datan efter de tre teoretiska begreppen, yrkespersonlighet, praktisk yrkeskompetens 

samt profession. Kapitlet avslutas med en analys. 

I diskussionskaptitlet beskrivs vår resultatdiskussion och metoddiskussion. Därefter 

beskrivs studiens relevans för förskolläraryrket, slutsatsen och förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet redogör vi för litteratursökningen, studiens teoretiska perspektiv 

och relevanta begreppsdefinitioner. Vi redogör även för fakta om lärarlönelyftet samt 

tidigare forskning som belyser olika perspektiv på förskollärarkompetens och 

profession. 

2.1 Litteratursökning  

I vår litteratursökning har vi använt oss av databaserna ERIC (ProQuest) och 

SWEPUB för att hitta relevant tidigare forskning inom vårt valda ämne. De nyckelord 

som vi använde vid sökningen var: förskollärare, kompetens, kvalitet, profession, 

förskollärarprofession och kvalificerade. Vi använde även samtliga termer på 

engelska: preschool-teacher, competence, quality, profession and qualifying. Det 

som gav mest relevanta träffar var ”(Preschool-teacher) AND (Competence OR 

Profession)” samt ”(Preschool*) AND (Competence OR Quality)”. Vi har även sökt 

information om lärarlönelyftet genom databasen Google. Där fann vi information på 

Skolverkets och Regeringens hemsida samt aktuella artiklar om lärarlönelyftet. Vi har 

på MDHs bibliotek hittat metodlitteratur samt studentlitteratur inom vårt valda 

ämne. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Studien har Sheridans (2007) pedagogiska perspektiv på kvalitet i förhållande till 

förskollärarkompetens som teoretisk utgångspunkt. I Sheridans perspektiv på 

kvalitet finns det fyra kvalitetsdimensioner. De fyra dimensionerna är 

lärardimensionen, barndimensionen, samhällsdimensionen och 

verksamhetsdimensionen. Samtliga aspekter integrerar och samverkar med varandra 

för att tillsammans skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling. Sheridans 

perspektiv på kvalitet är föränderligt. Samhället ändras, villkor utvecklas och nya 

teorier utformas vilket innebär att det som ses som kvalitativt troligtvis kommer 

förändras i och med samhällets utveckling (Sheridan, 2007). Nedan redogör vi 

djupare för Sheridans (2007) olika kvalitetsdimensioner och vad de innebär för vår 

studie: 

 Lärardimensionen är en grund för förskolans kvalité. Läraryrket är komplext 

och innefattar många aspekter. Lärare skapar förutsättningar för barns 

lärande och utveckling i förhållande till läroplanens strävansmål och riktlinjer. 

Några aspekter är lärarens utbildning, förhållningssätt, personliga förmågor, 

grundsyn, värderingar, samspelet med barn, teoretisk utgångspunkt och 

förståelse av förskolans uppdrag. Även kompetens att närma sig barns 

perspektiv, medvetenhet om barns och sin egen lärprocess, didaktisk- och 

ämneskompetens. Lärarens kompetens utifrån aspekterna har en avgörande 

betydelse för verksamhetens utformning och på så vis dess kvalité (Sheridan, 
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2007). I vår studie har lärardimensionen störst fokus då vi undersöker 

förskollärarnas kompetenser. I studien kopplar vi samman lärardimensionen 

med begreppet yrkespersonlighet. I det teoretiska perspektivet beskriver 

begreppet yrkespersonlighet en lärares förhållningssätt, utbildning och 

personliga förmågor vilket är avgörande för kvalitén i förskolan (Sheridan, 

2007). 

 

 Barndimensionen är en aspekt som belyser det faktum att förskolans 

verksamhet ska ha barn som utgångspunkt i det pedagogiska arbetet. Centralt 

för den här aspekten är barns inflytande, intressen, meningsskapande samt 

möjlighet att påverka miljön och sin vardag. Barns kompetenser som 

utgångspunkt i förhållande till läroplanens strävansmål är avgörande för att 

utforma en kvalitativ förskoleverksamhet (Sheridan, 2007). I den här studien 

är barndimensionen central då vi kopplar samman barndimensionen med 

förskollärarnas praktiska yrkeskompetens. Med det menar vi förskollärarnas 

kompetens att kunna utgå ifrån barn, deras intressen och behov. Tillsammans 

skapar det förutsättningar och möjligheter för barns utveckling och lärande.  

 

 Samhällsdimensionen innefattar diskurser, värderingar och normer som råder 

i samhället. Dessa aspekter påverkar hur vi ser på barn, kunskap och lärande 

såväl i samhället som i förskolans verksamhet. Samhället påverkar våra 

förordningar, lagar och riktlinjer vilket tillsammans påverkar vad som ses som 

kvalitativt. Samhällets prioriteringar påverkar även förskolans ekonomi vilket 

har betydelse för verksamhetens kvalité (Sheridan, 2007). 

Samhällsdimensionen kopplar vi till vår studie genom att belysa 

förskolläraryrkets profession samt genom studiens syfte vilket är att 

undersöka vad som ses som förskollärarkompetens idag, utifrån statens nya 

satsning, lärarlönelyftet. 

 

 Verksamhetsdimensionen handlar bland annat om förskolans organisation, 

material, utrymme, planering och barngruppens storlek. Hur materialet och 

miljön används för att utmana barns lärande i förhållande till läroplanens 

strävansmål har inverkan på kvaliten i förskolan. Planering och organisation 

av verksamheten har också en betydande roll för kvaliten (Sheridan, 2007). I 

studien är verksamhetsdimensionen relevant och vi kopplar det till både 

förskollärarnas yrkespersonlighet och praktiska yrkeskompetenser i förskolan. 
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2.2.1 Begreppsdefinitioner 

Utifrån Sheridans (2007) teoretiska perspektiv har vi tolkat och utformat egna 
begreppsdefinitioner som är relevanta i vår studie.  

Yrkespersonlighet 

Yrkespersonlighet beskriver en förskollärares personliga förmågor som 

förhållningssätt, utbildning och beprövad erfarenhet. Personliga förmågor och 

förhållningssätt innefattar bland annat förskollärares engagemang och drivkraft. 

Även deras syn på sig själva, verksamheten, uppdraget, lärande och barnen. Med 

utbildning och beprövad erfarenhet belyser vi förskollärares portfölj. Med det menar 

vi vad de har med sig för erfarenheter, deras nyfikenhet på ny kunskap och hur de 

tillämpar det i verksamheten.  

Praktisk yrkeskompetens 

Med praktisk yrkeskompetens menar vi förskollärares förmåga att kunna praktisera 

sina kunskaper och erfarenheter och därigenom kunna utgå ifrån barns intressen och 

förmågor. Förskollärares förmåga att kritiskt granska är också central, i syfte att 

utveckla undervisningen och bidra till förskoleverksamhetens utveckling.  

Profession 

Förskolläraryrkets profession är central i vår studie eftersom vi diskuterar 

lärarkompetens ur en ny kvalitetssatsning för Sveriges skolor och förskolor. Syftet i 

vår studie är att belysa vad en särskilt kvalificerad förskollärare besitter för 

kompetenser och arbetssätt. Detta för att inspirera förskollärarkåren så att fler ska 

kunna bidra till skolutveckling och förskolläraryrkets professionsutveckling. 

2.3 Lärarlönelyftet 

Lärarlönelyftet är statens nya satsning som syftar till att ge löneökning till särskilt 

kvalificerade förskollärare, fritidspedagoger och lärare (Skolverket, 2016a). Staten 

kommer att bidra med cirka tre miljarder kronor årligen och syftet med satsningen är 

att göra yrket mer attraktivt, höja barns betyg och kvalitén på verksamheterna 

(Skolverket, 2016a). Max tio procent av bidraget kommer gå till förskollärare och 

fritidspedagoger. Skolverket (2016a) har utformat kriterier och krav som lärare måste 

uppnå för att få ta del av bidraget och som huvudmännen ska ha som underlag när de 

ska utse vilka som blir beviljade löneökningen. Det huvudsakliga kravet är att lärarna 

ska vara särskilt kvalificerade samt arbetar med att utveckla undervisningen. För att 

bli beviljad lärarlönelyftet ska läraren ha uppfyllt minst ett av nedanstående krav: 

1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som 

vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,  

2. med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller 

förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,  

3. tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i 

yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller  
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4. tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer (Skolverket, 2016a, 

s.2). 

På vilka grunder de förskollärare som blivit beviljade lärarlönelyftet har bedömts som 

särskilt kvalificerade samt utvecklat undervisningen kan skilja sig och är beroende av 

hur förskolecheferna i kommunen tolkat och värdesatt kriterierna.   

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Profession 

Brante (2009) skriver att alla yrken som grundar sin verksamhet på vetenskap tillhör 

professioner. Han skriver att det finns tre dimensioner av professioner: klassiska 

professioner, semiprofessioner och preprofessioner. Klassiska professioner är 

exempelvis läkare, veterinärer och ingenjörer. Till semiprofessioner tillhör 

klasslärare, sjuksköterskor och socialarbetare. Exempel på preprofessioner är 

förskollärare, dataprogrammerare och fastighetsmäklare. Semi- och preprofessioner 

är professioner som ofta inte har lika hög status och sämre lön än de klassiska 

professionerna. Brante (2009) menar att semi- och preprofessioner ofta är 

professioner som arbetar inom den offentliga sektorn. Utvecklingen av professionella 

yrkesgrupper talar för en kvalitativ utveckling för samhället. Författaren menar att de 

tre professionsdimensionerna inte är statiska utan i samband med utvecklingen kan 

en professions status förändras genom att lönerna ökar och den formella kunskapen 

få större vikt i yrket.   

 

Kihlström (1992) i Granbom (2011) menar att förskolläraryrket inte kan ses som en 

profession eftersom den vetenskapliga förankringen är otillräcklig. Resultatet av 

Granboms avhandling visar att när förskollärare samtalar om de yngsta barnen lyfter 

de omsorg och tillsyn som det viktigaste. Granbom menar att yrket fungerar mer som 

en kompensation till föräldrar än som vetenskaplig profession. Förskollärares 

yrkesprofession strävande krockar enligt författaren med risken att föräldrar tvivlar 

på sin kompetens. 

Lilja (2014) skriver att svenska lärares löner halkar efter och det försvårar strävan 

mot att öka yrkets professionalisering. Han skriver om två politiska argument som är 

viktiga för att förbättra arbetsvillkoren och lärarlönerna. Det ena är Sverige som 

blivande kunskapssamhälle och det andra att kompetenta lärare är avgörande för att 

Sverige ska öka resultaten i internationella utvärderingar och tester. 

2.4.2 Perspektiv på förskollärarkompetens 

Förskollärares perspektiv 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har utfört en studie där de belyser 

förskollärarkompetens genom trettio verksamma förskollärares perspektiv. 

Förskollärarna i studien beskriver den kompetens de besitter som ett komplext, 

relationellt och interaktivt fenomen där förmågor, färdigheter samt kunskaper 
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ständigt samverkar. I resultatet synliggörs förskollärarkompetens som tre ömsesidigt 

integrerande dimensioner. Den första dimensionen benämns, Kunnande om vad och 

varför, där en förskollärares kompetens baseras på dess ämnes- och 

innehållskunskap, kompetens att reflektera samt kontinuerlig kompetensutveckling. 

En kompetent förskollärare bör ha kunskaper inom de olika ämnes- samt 

innehållsområden som står skrivna i förskolans läroplan. Bland annat ämnen som 

matematik, musik och innehållsområden så som demokrati och kunskap om barns 

sociala utveckling. Förskollärarna beskriver även vikten av reflektion och att göra 

kritiska påpekanden, att identifiera samt urskilja innehållet i verksamheten för att se 

vad som behöver utvecklas. De beskriver förmågan att kunna granska kritiskt fast 

med positiva ögon. Det ses även som viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling 

och att förskolläraren själv har viljan att utvecklas och förändras. 

Den andra dimensionen i Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinens (2011) studie 

benämns som Kunnande om hur, där ledar-, organisations- samt simultankompetens 

ses som viktiga aspekter i professionen. I ledarkompetensen ingår olika förmågor 

som att medvetet leda kollegor men även kunna kompromissa och låta andra leda. 

Att kunna leda barn både individuellt och i grupp samt ha ett demokratiskt ledarskap 

med barnen. Att ha organisationskompetens innebär att kunna organisera en säker 

miljö och material som utmanar barns utveckling och lärande. Även kunna planera 

och organisera dagsstrukturen så att barn får ett varierat lärande men samtidigt tid 

för vila. Det krävs även en god förmåga att organisera administrativa uppgifter så 

som dokumentationsprocesser och att veta vad som behöver genomföras och när. 

Den tredje aspekten i den andra dimensionen är simultankompetens. Det innebär att 

en kompetent förskollärare är fysiskt-, emotionellt- och kognitivt närvarande. 

Beredskap kompetens som innebär att förskolläraren är uppmärksam, flexibel och 

anpassningsbar, lyfts också som viktigt. 

Den tredje dimensionen benämns som Interaktiva, transformativa och relationella 

kompetenser, där kommunikativ-, social-, omsorgs-, samt didaktisk kompetens är 

betydande delar. Förskollärarna menar att en kompetent förskollärare bör kunna 

anpassa sin kommunikation efter den förskolläraren samtalar med. Social kompetens 

och människokännedom  är också viktiga kompetenser hos en förskollärare. Med 

omsorgskompetens menas kompetensen att tolka det barn kommunicerar för att 

möta och bekräfta varje enskilt barn och dess behov. Med didaktisk kompetens 

menas förskollärarens förmåga att planera, genomföra samt utvärdera barns lärande 

och utveckling i verksamheten. 

Granbom (2011) har i sin studie genomfört fokusintervjuer med arbetslag i förskolan. 

Personalen har diskuterat förskolans praktik. I Granboms studie lyfter personalen att 

lärarens medvetenhet, förmåga att organisera, strukturera och ha ordning som 

grundläggande för hur verksamhetens praktik och kvalité utformas. Studien belyser  

vikten av att lärare i dagens förskola är lösningsfokuserade på grund utav att bara se 

problem och fastna vid dem är ohållbart. Personalen i studien menar att 

förskollärarnas främsta uppgift i barngruppen är att kunna vara närvarande och 
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erbjuda barn förutsättningar för att leka. Personalen menar att kunskap om hur 

lärarna kan forma miljön är en grundläggande förutsättning för leken. Personalen 

lyfter även att en förskollärare bör kunna styra barngruppen. De menar att vissa 

barngrupper behöver ha en styrd verksamhet för att kunna leka och att de sedan 

succesivt ska öka friheterna. 

Förskolechefers perspektiv 

Nebes (2012) har utfört en studie där syftet varit att skapa en förståelse kring vilka 

kvalifikationer som förskolechefer beakar vid bedömning av nyexaminerade 

förskollärares yrkeskompetenser. Som metod har en enkätundersökning besvarats av 

103 förskolechefer. Hälften av de medverkande förskolecheferna ansåg det svårt att 

värdera specifika förmågor då de menade att det handlar om en helhetsbedömning av 

förskollärares yrkeskvalifikationer. Några förmågor som ändå prioriterades högst av 

flest förskolechefer var organisations-, samarbets-, pedagogisk- och emotionell 

förmåga. Andra förmågor hos kompetenta förskollärare som också lyftes var 

helhetsförmåga, förhållningssätt, utvecklingsbenägen, flexibel, kunskapsförmåga 

samt positiv förmåga. Även ledarskapsförmåga, lyhörd, engagemang, ansvarsförmåga 

samt att förskollärare är målfokuserade och har ett barnperspektiv. 

En annan kategori i enkätundersökningen som Nebes (2012) utformat var 

förskollärares viktigaste ledaregenskaper. Där ansåg förskolecheferna att de 

viktigaste ledarkompetenserna hos förskollärare är att vara lyhörd och 

samarbetsvillig, omtyckt av barnen samt utgå från och ta tillvara på barns kunskaper. 

Även att förskollärare stärker barnen med positiva omdömen och inger förtroende 

och trygghet. Förskollärare bör även vara konsekventa och principfasta. 

Förskolecheferna lyfter vikten av att förskollärare är strukturerade i arbetssättet, 

ödmjuka, stöttande, pålitliga, ansvarstagande samt stresståliga. Förskolecheferna 

lyfter vikten att förskollärare ska reflektera över sig själva och ha god självkännedom 

för att vara en positiv förebild. Förskolecheferna lyfter även att förskollärare ska vara 

väl förtrogna med styrdokumenten samt kunna planera och arbeta för att driva 

förskolan utveckling framåt. 

Den sista kategorin i undersökningen var förskollärares teoretiska kunskaper. Där 

prioriterade förskolecheferna kunskaper om barns sociala utveckling, barns 

identitetskapande samt barns språkutveckling. Även förskollärares teoretiska 

kunskaper kring pedagogisk dokumentation, specialpedagogik, barns motoriska 

utveckling, kulturell och estetisk verksamhet, barns läs- och skrivutveckling, 

matematiska- och naturvetenskapliga kunskaper ansågs vara viktiga teoretiska 

kunskaper. 

Förskollärarstudenters perspektiv 

Lillvist, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) studie belyser 

förskollärarstudenters perspektiv på förskollärarkompetens. Författarna har låtit 810 

studenter som läser förskollärarprogrammet vid femton olika universitet besvara en 

enkät. Frågorna i enkäten fokuserade på kompetenser som studenterna behöver 
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utveckla för att skapa möjligheter för barns utveckling och lärande i förhållande till 

förskolans läroplan. Utifrån förskollärarstudenternas svar kunde författarna urskilja 

sex dimensioner av förskollärarkompetens. 

Den första benämns som generell pedagogisk kompetens och innefattar kompetens 

kring hantering och reflektion över det dagliga arbetet i verksamheten som att 

organisera, planera och genomföra lärandeaktiviteter som bygger på barns kunskaper 

och erfarenheter. Den andra dimensionen innefattar specifik innehållskompetens, 

vilket innebär ämnes- och innehållskunskaper som förskollärare behöver ha kunskap 

om. Den tredje dimensionen beskriver distinkt lärarkompetens, vilket förklaras som 

personliga färdigheter och individuella faktorer som att vara omtänksam, flexibel och 

social. I den fjärde dimensionen beskrivs förskollärares lekkompetens vilket både 

innebär att upptäcka och se barn i deras lek men även förskollärarens egen 

lekförmåga. Den femte dimensionen benämns som kompetens om barns perspektiv 

och innefattar förskollärares förmåga att förstå och känna igen barns lärande och 

utveckling. Den sjätte och sista dimensionen, samarbets- och social kompetens, 

belyser förskollärares kompetens att samarbeta med olika parter i förskolan som 

föräldrar, ledning och andra yrkesverksamma. Dimensionen belyser även frågor som 

rör etik och demokrati. 

Förskolebarns perspektiv 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) hänvisar till Harcourt och Mazzoni (2012) 

som utfört en studie i Italien där de genom att lyssna på barn och deras röster 

undersökt vad som barnen anser är viktigast i förskolans verksamhet. De slutsatser 

författarna kunnat göra utifrån barnen är att förskolepersonalens kompetens visas i 

deras handling gentemot barnen. Att förskolläraren är snäll är den viktigaste 

förmågan och enligt barnen innebär det att förskollärarna är närvarande, rättvis, 

förstående, uppmärksam och strävar efter att förstå barns perspektiv. 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) skriver att forskning kring kvalité i 

förskolans verksamhet har kommit fram till liknande slutsatser. Författarna hänvisar 

till Brooks-Gunn m.fl. (2013) som i en forskningsöversikt dragit slutsatsen att de 

viktigaste aspekterna av kvalité i förskolan är att förskollärare skapar ett 

stimulerande och stödjande samspel mellan förskolläraren och barnen utifrån 

förskolans läroplan. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) tolkar detta och menar 

att kärnan i förskollärares kompetens ligger i relationen och mötet med barn. 

2.4.3 Sammanfattning  av tidigare forskning 

Yrkespersonlighet  

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har sammanfattat förskollärares 

perspektiv på förskollärarkompetens i tre integrerande dimensioner. Den första 

dimensionen beskrivs som kunnande om vad och varför. Den innefattar 

förskollärares ämnes- och innehållskunskap samt en vilja att kontinuerligt 

kompetensutvecklas. Även förskollärares förmåga att reflektera och kritiskt granska i 
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syfte att utveckla verksamheten. Dimensionen kunnande om vad och varför kan 

liknas vid begreppet yrkespersonlighet som innebär förskollärares utbildning, 

förhållningssätt och beprövad erfarenhet (Sheridan, 2007). Likt dimensionen om vad 

och varför lyfter förskolecheferna att pedagogisk förmåga, kunskapsförmåga och en 

vilja att utvecklas är viktiga kompetenser hos förskollärare (Nebes, 2012). I Lillvist, 

Sandberg, Sheridan och Williams (2014) studie framkommer det att 

förskollärarstudenter också lägger stor vikt vid förskollärares ämnes- och innehålls 

kunskaper samt förmåga att reflektera över det dagliga arbetet i verksamheten. 

Praktisk yrkeskompetens  

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinens (2011) andra dimension, kunnande om 

hur handlar om förskollärares ledar-, organisations- och simultankompetens. 

Dimensionen kunnande om hur kan liknas vid begreppet praktisk yrkeskompetens 

som innebär förskollärares förmåga att kunna praktisera sina kunskaper och 

erfarenheter (Sheridan, 2007). Likt förskollärarnas perspektiv på 

förskollärarkompetens beskriver förskolecheferna vikten av ledarskaps-, 

organisations- och emotionell förmåga (Nebes, 2014). Förskolecheferna nämner 

också vikten av att förskollärare är flexibla, lyhörda och har god ansvarsförmåga, 

vilket är förmågor som ingår i begreppet simultankompetens som förskollärarna 

lyfter fram som viktig (Nebes, 2014; Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). 

Organisationsförmåga och flexibilitet är kompetenser som förskollärarstudenterna 

lyfter fram som viktiga (Lillvist, Sandberg, Sheridan & Williams, 2014). Däremot 

lyfter inte studenterna likt både förskolecheferna och förskollärarna vikten av en god 

ledarkompetens och att kunna ta ansvar.  

Yrkespersonlighet och praktisk yrkeskompetens  

Den tredje dimensionen, interaktiva, transformativa och relationella kompetenser 

innebär att en kompetent förskollärare har kommunikativ-, social-, omsorgs- och 

didaktisk kompetens (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). Dimensionen 

interaktiva, transformativa och relationella kompetenser ingår i båda begreppen 

yrkespersonlighet och praktiskt yrkeskompetens. Dessa kompetenser speglar både 

förskollärares personliga och praktiska förmågor (Sheridan, 2007). Förskolecheferna 

lyfter vikten av att förskollärare kan samarbeta med både kollegor, föräldrar och barn 

(Nebes, 2012). Författaren skriver att förskolechefer också värderar att förskollärare 

är målfokuserade, har ett barnperspektiv, är lyhörda, positiva, pålitliga och omtyckta 

av barn. Vilket är kompetenser som ingår i den interaktiva, transformativa och 

relationella dimensionen. Förskollärarstudenterna lyfter också de kompetenser som 

ingår i den tredje dimensionen. Social kompetens, omtänksamhet, samarbetsförmåga 

och kompetens att se barns perspektiv är enligt studenterna viktiga kompetenser 

(Lillvist, Sandberg, Sheridan & Williams, 2014). Harcourt och Mazzoni (2012) i 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) skriver att utifrån barns perspektiv på 

förskollärarkompetens är förskollärares förmåga att vara närvarande, rättvis och 

förstående viktigast, vilket kan kopplas samman med Sheridan, Williams, Sandberg 

och Vuorinens (2011) tredje dimension.  
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Den tidigare forskningen utifrån förskollärares-, förskolechefers- och 

förskollärarstudenters perspektiv på förskollärarkompetens lyfter samma förmågor, 

men belyser det med olika begrepp och ord. Det som skiljer sig är att 

förskollärarstudenterna inte lyfter vikten av ledarkompetens och ansvarstagande. 

Förskolebarnen lyfter endast kompetenser som handlar om mötet mellan barnen och 

förskolläraren. 

Profession  

Brante (2009) skriver att yrken som baserar sin verksamhet på en vetenskaplig grund 

är professioner och att förskolläraryrket ses som en preprofession. Författaren menar 

att preprofessioner ofta har sämre lön och status i samhället. Han lyfter också att 

statusen och professionsnivån kan ändras om lönerna ökar och den vetenskapliga 

grunden får större plats i yrket. Lilja (2014) likt Brante (2009) skriver om vikten av 

yrkets professionalisering genom att öka lärares löner, verksamhetens vetenskapliga 

förankring samt förbättra arbetsvillkoren för lärare. Kihlström (1992) i Granbom 

(2011) skriver likt Lilja (2014) och Brante (2009) att den vetenskapliga förankringen i 

förskolan är otillräcklig, däremot skriver Kihlström att förskolläraryrket inte är en 

profession eftersom den vetenskapliga förankringen är otillräcklig.  
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3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs vår datainsamlingsmetod, studiens urval och 

genomförandet. Här redogörs studiens databearbetningsmetod och analysmetod, 

studiens tillförlitlighet och giltighet och slutligen redogör vi även för hur vi beakat de 

forskningsetiska aspekterna. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet är att undersöka vad som bedöms som förskollärarkompetens idag, utifrån den 

statliga satsningen. Studien har en kvalitativ ansats och för att samla in data har vi 

genomfört intervjuer. En kvalitativ metod är passande att ha som utgångspunkt när 

syftet är att ta del av någon annans åsikter, berättelser och tankar. Den intervjuform 

som vi valt att använda är semistrukturerade intervjuer då syftet varit att fånga 

informanternas egna tolkningar, uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011). 

Intervjuerna har baserats på en intervjuguide med omsorgsfullt formulerade frågor 

(Kvale, 1997). Dock har frågorna i intervjuguiden till de två olika yrkeskategorierna 

formulerats annorlunda och delvis skilt sig då förskollärarna och förskolecheferna 

haft olika roller i processen (Bilaga 1 & 2). Gemensamt för båda intervjuguiderna är 

att vi baserat frågorna på de kriterier som Skolverket har som underlag till 

huvudmännen, när de ska bedöma vilka som ska tilldelas lärarlönelyftet. Underlaget 

består av fyra kriterier som gemensamt syftar till att förskolläraren ska vara särskilt 

kvalificerad och på något sätt arbeta med att utveckla undervisningen. (Skolverket, 

2016a). Även fast vi haft en strukturerad intervjuguide har vi lagt fokus på att 

intervjun ska vara djupgående och semistrukturerad, det vill säga öppna för spontana 

och kompletterande följdfrågor (Stukát, 2011). Det har öppnat upp möjligheten för 

informanterna att samtala kring och utöver de frågor som ställts, vilket vidare kunnat 

ge en djup och bred bild av informanternas åsikter och uppfattningar. Tanken har 

varit att undvika det resultat som helt strukturerade intervjuer kunnat ge, då 

strukturerade intervjuer inte ger möjligheten att ställa följdfrågor vilket utgör en risk 

att viktig data kan missas (Bryman, 2011).  

Intervjufrågorna är formulerade ur både en tematisk och dynamisk aspekt. Ur en 

tematisk aspekt så skrevs först frågorna utifrån vårt intresse baserat på studiens 

syfte. Därefter bearbetades frågorna ur en dynamisk aspekt där vissa frågor 

ombearbetades samt att intervjuguiden strukturerades om, i syfte att skapa ett 

mjukare intryck samt ett bra klimat och samspel mellan intervjuaren och 

informanten (Kvale, 1997). 

3.2 Urval 

Utifrån studiens syfte har vi valt att intervjua förskollärare som beviljats 

lärarlönelyftet samt förskolechefer som tagit beslut om vilka som ska få 

lönehöjningen. Vårt urval har varit ett bekvämlighetsurval då vi valt informanter 
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genom att begränsa oss till en kommun (Bryman, 2011). Vi tillfrågade de nio 

förskollärare som blivit beviljade lönelyftet i kommunen och fem av dem ville delta. 

Vi tillfrågade även samtliga förskolechefer som varit delaktiga i urvalsprocessen och 

tre av fem ville medverka i studien. Detta resulterade i att vi intervjuade åtta 

personer, tre förskolechefer samt fem förskollärare. Det för att ge oss två perspektiv 

av vad som bedöms som förskollärarkompetens. Båda parter har varit viktiga aktörer 

i processen och på så vis kan urvalet beskrivas som målstyrt (Bryman, 2011).  

3.3 Genomförande 

Den första kontakten med informanterna har skett via mejl där de tillfrågats om 

deltagande i studien via vårt missivbrev (Bilaga 3). Till de som tackat ja till att delta i 

studien skickade vi ut vår intervjuguide. Vi ville att informanterna skulle få möjlighet 

att läsa igenom frågorna, dels för att förbereda sig om de kände ett behov av det men 

också för att skapa ett lugn av att vi kommer ställa neutrala frågor, eftersom 

lärarlönelyftet framkallat starka känslor och varit omdebatterat. Genom att 

informanterna fått ut frågorna i förväg ökar vi även chansen att få djupa och 

välutvecklade svar (Stukát, 2011). I samband med att frågorna skickades ut 

bestämdes en tid för intervjun. Samtliga intervjuer har varit fältintervjuer vilket 

innebär att intervjuerna genomförts på informanternas arbetsplats. Det ökar chansen 

att skapa en ohotad, trygg och lugn miljö att genomföra intervjun i. Intervjuerna har 

genomförts i ett enskilt rum då det är viktigt att intervjun inte blir störd (Stukát, 

2011). Vi valde att dela upp intervjuerna och genomföra hälften var, dels för att spara 

tid men framförallt för att minska risken för att informanten upplever sig i underläge 

och känner att de är i en otrygg situation (Stukát, 2011). Vi valde att spela in alla 

samtal med hjälp utav en röstinspelningsfunktion på våra mobiltelefoner. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Vi började databearbetningen genom att transkribera samtliga intervjuer. Vi skrev ut 

transkriberingarna och särskilde förskollärarnas och förskolechefernas intervjuer. Vi 

sorterade datan efter intervjufrågorna. Därefter tolkade vi datan utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt och sammanfattade varje intervjufråga för att synliggöra 

olika kategorier och teman. Därefter tolkades den sammanfattade datan och 

sorterades efter våra teoretiska begrepp: yrkespersonlighet, praktisk yrkeskompetens 

samt profession. Detta genomfördes först med datan från förskollärarnas intervjuer 

och sedan med datan från förskolechefernas intervjuer. Eftersom vi analyserade 

datan flera gånger anser vi att datan har genomgått en kvalitativ analys (Stukát, 

2011). Den analyserade datan har sammanfattats i resultatkapitlet och resultatet har 

sedan jämförts med den tidigare forskningen och analyserats i diskussionskapitlet.  
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3.5 Tillförlitlighet och giltighet  

Stukát (2011) skriver att tillförlitlighet innebär att vi som genomfört studien 

diskuterar kvalitén på våra djupgående och semistrukturerade intervjuer. Syftet med 

att genomföra semistrukturerade och djupgående intervjuer var att ta del av 

informanternas uppfattningar och personliga erfarenheter. Det som stärker studiens 

tillförlitlighet är att vi genomfört intervjuerna utan störmoment, i enskilda rum. Vi 

har intervjuat både förskollärare och förskolechefer vilket belyser området utifrån två 

perspektiv, det för att få en bred inblick i vårt valda undersökningsområde. 

Intervjufrågorna är baserade på Skolverkets kriterier för lärarlönelyftet, vilket 

betyder att både förskollärare och förskolechefer redan innan intervjun har satt sig in 

i frågorna vilket minskar risken för att de ska tolka frågorna fel. Då intervjuguiden 

skickades ut till informanterna i förväg betyder det att de har kunnat förbereda sig 

och eventuellt diskuterat sina svar med andra. Detta betyder att det finns en risk att 

inte enbart informantens åsikter framkom i studien (Stukát, 2011).  

Stukát (2011) skriver att giltighet innebär att vi som genomfört studien diskuterar 

kvalitén av tolkningen av datan. Vi är medvetna om att våra intressen och 

erfarenheter kan ha påverkat tolkningen av datamaterialet. Intervjuerna har 

transkriberats ordagrant vilket ökar studiens giltighet då vi inte gått miste om data 

och utgör då en mer giltig tolkning. Det som minskar studiens giltighet är att det 

endast är vi som tolkar datan (Stukat, 2011). 

3.6 Forskningsetiska aspekter 

I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet har beaktats genom att vi i vårt missivbrev informerade 

förskolecheferna och förskollärarna om vad vår studie hade för syfte och 

tillvägagångssätt. Missivbrevet skickades ut i samband med den första kontakten med 

informanterna och där framgick även våra och vår handledares kontaktuppgifter.  

Samtyckeskravet har även här tillvaratagits genom missivbrevet där vi informerat att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.   

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att vi i missivbrevet förklarat att 

informanterna kommer att hållas helt anonyma. Vi har valt att inte nämna vilken 

kommun studien genomförts i och har därför valt att ha ett fiktivt namn på 

kommunen för att säkerställa anonymiteten.  

Nyttjandekravet har beaktats genom att vi tagit bort intervjuinspelningarna direkt 

efter transskriberingen. Vi har även informerat om att datan endast kommer att 

användas i vår studie samt att undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
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I samband med intervjun har vi uppmärksammat samtliga forskningsetiska principer 

för att säkerställa informanternas medvetenhet och förståelse för de etiska 

aspekterna. 
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4 Resultat 

Resultatkapitlet inleds med en kort beskrivning av kommunen och urvalsprocessen. 

Resultatet har kategoriserats efter de teoretiska begreppen yrkespersonlighet, 

praktisk yrkeskompetens och profession (Sheridan, 2007). Lärarlönelyftets kriterier 

som intervjufrågorna är baserade på har sedan tolkats och kategoriserats under de 

teoretiska begreppen. Där beskrivs både förskollärarnas och förskolechefernas 

perspektiv och tolkningar av kriterierna. 

4.1 Kommunen och urvalsprocessen 

Studien har genomförts i en mindre kommun som vi valt att ge det fiktiva namnet 

Solsida kommun. Solsida kommun är belägen i Mellansverige och har ett 

invånarantal på cirka 25.000. I Solsida kommun finns ungefär 50 

förskoleavdelningar. 

Kommunens fem förskolechefer la en självvärderingsmall som baserades på 

Skolverkets kriterier i personalrummen på förskolorna. Självvärderingsmallen var 

frivillig att lämna in och dess syfte var att underlätta för förskolecheferna vid 

bedömningen. Förskolecheferna och den ansvariga för Barn och utbildning i 

kommunen samlades och förskolecheferna lämnade förslag på vilka förskollärare de 

ansåg vara särskilt kvalificerade. De gick tillsammans igenom kriterierna och valde 

till slut ut nio förskollärare som beviljades lärarlönelyftet i Solsida kommun.  

4.2 Yrkespersonlighet 

4.2.1 Yrkeserfarenhet och utbildning 

Förskollärarna som blivit beviljade lärarlönelyftet i Solsida kommun hösten 2016 har 

arbetat som förskollärare mellan 7-40 år, medellängden är 22.6 år. Samtliga 

förskollärare har på olika sätt vidareutbildat sig inom yrket. Fyra av fem förskollärare 

är handledare för förskollärarstudenter och har läst en handledarutbildning på 7.5 

hp. En av förskollärarna har läst kursen ”Värdegrundsfrågor i teori och praktik”, 7.5 

hp. Två förskollärare är utbildade ICDP vägledare. 

4.2.2 Särskilt kvalificerad förskollärare 

Förskollärarnas perspektiv 

När förskollärarna beskriver vad som kännetecknar dem som särskilt kvalificerade 

förskollärare lyfter samtliga att de har uppdrag och ansvarsområden utöver arbetet i 

barngruppen.  

De som fick lönelyft i Solsida kommun hade alla en extra uppgift förutom sitt vanliga i 

barngruppen så det var inte något godtyckligt beslut från sin chef som tyckte man var 

särskilt bra på sin avdelning utan alla kunde se vad man premierades för 

(Förskollärare). 
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Fyra av fem förskollärare är VFU handledare vilket innebär att de utbildar framtida 

kollegor. Två av handledarna är dessutom VFU ansvariga och handleder de som är 

utbildade handledare på sin enhet. Ytterligare en VFU handledare är handledare för 

samtliga VFU handledare i hela kommunen. Förskollärarna som fått lärarlönelyftet 

berättar att de fått förtroende att vara delaktiga och i sin tur påverka många områden 

i verksamheten, exempelvis stödteam, mentor, barnteam och kvalitetsgrupper. En av 

förskollärarna är även ställföreträdande förskolechef. Förskollärarna berättar att de 

tar sina arbetsuppgifter på största allvar och alltid har barnen i centrum. Flera av 

dem lyfter även att de ser det positiva i verksamheten, är lösningsfokuserade och 

försöker sprida yrkesglädje. Förskollärarna menar att de försöker undvika konflikter 

för att kunna fokusera på uppdraget. 

Jag tar mina arbetsuppgifter på stort allvar och fokuserar på barnen. Jag ser även 

positivt på jobbet och försöker sprida glädjen. Om jag hör något annat tjabbel så 

försöker jag dämpa ner det lite. Det behöver man inte få fyr i utan det viktiga är att 

fokusera på vårt uppdrag och hjälpas åt att få det bra (Förskollärare).  

Samtliga förskollärare nämner att de har en bred yrkeskompetens och arbetar för att 

driva förskolans utveckling framåt. De lyfter även att eftersom de arbetat så många 

år, så har de haft stor nytta av att hålla sig á jour med ny forskning. I syfte att utveckla 

hela förskolan delar de även sina kunskaper med sina kollegor och med cheferna. 

Jag har bred kompetens inom många olika områden och på det viset skrev jag att jag 

anser mig själv som en särskilt kvalificerad förskollärare. Jag håller mig á jour och kan 

ge input till mina kollegor och till min chef. Jag kan driva frågor om framtiden. Jag har 

också ganska lätt att se strukturer och driva strategier, ”Om vi gör såhär, så blir det 

såhär”. Vad behöver vi då för verktyg för att nå hit? Jag har samma tänk egentligen, 

oavsett om jag jobbar med barnen eller om jag jobbar med mina kollegor, eller 

övningsförskolan och det är kvalitet och förskolans utveckling. Det är samma tanke som 

driver mig i alla de här sammanhangen. Ibland så går vägarna ihop och det ena gagnar 

det andra. Det är det som jag tror att man har bedömt (Förskollärare). 

En av förskollärarna lyfter att hon har ett specialpedagogiskt arbetssätt som hon 

försöker förmedla till sina kollegor. Flera av förskollärarna påpekar att de har lätt att 

se strukturer, analyserar och systematiskt granskar allt de gör. Samtliga förskollärare 

lyfter att de har ett stort förtroende i verksamheten och att kollegor ofta vänder sig till 

dem för stöd, input och vägledning.   

Jag känner att jag fått förtroende att vara delaktig i så många områden, att jag blivit 

tillfrågad. (...) Och så känner jag ju att jag får feedback när jag går ut i arbetslagen och 

de ber mig om råd. Att jag säger ”Prova det här” och så får jag feedback, ”Ja men det 

funkade”. Det gör ju så att man blir stärkt själv och då växer man ju lite grann som 

person och som förskollärare naturligtvis (Förskollärare). 

Förskolechefernas perspektiv 

Förskolecheferna lägger vikt på förskollärarnas uppdrag utöver arbetet i 

barngruppen. Likt förskollärarna, lyfter även cheferna VFU handledning som en 

orsak till varför dessa lärare ses som särskilt kvalificerade. De menar att kommunen 

gynnas av att förskollärarstudenterna får en bra VFU period eftersom det leder till att 
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studenter trivs och förhoppningsvis börjar arbeta i kommunen. De lyfter även att det 

är kompetensutveckling för hela förskolan då studenterna kommer ut med den 

senaste forskningen, vilket leder till att personalen får ta del av den och försöker 

praktisera det. 

Jag har en som jobbar med VFU som håller i allting här, som leder, hjälper och tar fram 

material och stöttar sina VFU handledare till 110%, utöver sitt förskollärarjobb. Hon 

håller kontakten med högskolan och gör alla de här sakerna och här kommer hela 

kommunen till nytta. Vi får förskollärare som vill vara hos oss för de trivs här och jag får 

personal som kompetensutvecklas automatiskt. Alltså de gör ju så mycket extra kvalitet 

som de andra faktiskt inte gör, som enbart jobbar på avdelning (Förskolechef). 

Förskolecheferna berättar att dessa särskilt kvalificerade förskollärare tar sitt 

uppdrag på stort allvar. De förstår och praktiserar läroplanen i praktiken. 

Förskollärarna beskrivs som engagerade och drivna, medvetna om sin roll som 

undervisare och använder sig själva som verktyg. Förskollärarna beskrivs som 

skickliga på att systematiskt granska allt de gör. Förskolecheferna lyfter att 

förskollärarna är tydliga, planerar, reflekterar, analyserar och kritiskt granskar, vilket 

i sin tur leder till utveckling av dem själva, barngruppen och verksamheten.  

En kvalificerad förskollärare för mig är en som törs, inte bara göra saker, utan med 

medvetenhet göra saker. För det gör min förskollärare, hon genomför med medvetenhet 

och kritiskt granskar efter (Förskolechef).  

Likt förskollärarna, lyfter även förskolecheferna vikten av att förskollärare hämtar 

kunskap själva för att hålla sig á jour med ny forskning. Förskolecheferna lyfter att 

det även gynnar kollegorna då förskollärarna på ett ödmjukt sätt inspirerar och 

influerar sina medarbetare.  

Det är viktigt att man hela tiden håller sig á jour, för annars kommer man ingenstans, 

tänker jag. Och att man är tydlig i sin roll. Det är ju ett föränderligt yrke, då värderar jag 

att man hänger med. Det är ett eget ansvar. Man måste vara kunskapssökande själv. Det 

bygger på att man förstår sitt uppdrag (Förskolechef). 

Förskollärarnas driv, nyfikenhet och engagemang gör att de har en ledarroll som 

driver verksamhetens kvalité framåt vilket förskolecheferna menar är egenskaper 

som särskilt kvalificerade förskollärare besitter. Förskolecheferna berättar att 

förskollärarna ser möjligheterna och att det förhållningssättet är oerhört viktig för 

förskolans kvalitetsutveckling. 

4.2.3 Komplicerad undervisningssituation 

Förskollärarnas perspektiv 

Förskollärarna ger olika tolkningar på vad som ses som en komplicerad 

undervisningssituation. De flesta nämner barn i behov av särskilt stöd och en nämner 

även konflikthantering i både barn och personalgrupp. Flera av förskollärarna lyfter 

att förhållningssättet har avgörande betydelse och menar att de väljer att vara 

lösningsfokuserade.  
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Det är ju hur man väljer att se det, väljer man att se det komplicerat så blir det 

komplicerat, men väljer man som jag jobbar, jag har ett ganska lösningsfokuserat 

arbetssätt, då väljer man att se möjligheterna istället för att se det komplicerat 

(Förskollärare). 

Förskolechefernas perspektiv 

Likt förskollärarna berättar förskolecheferna om barn i behov av särskilt stöd och 

betonar att förskollärarnas förhållningssätt är avgörande. De lyfter vikten av 

förskollärarnas kompetens att få med alla barnen i aktiviteter samt att alla barn ska 

kunna bidra och känna sig som en tillgång i barngruppen. De beskriver även vikten av 

att förskollärarna utformar miljön efter barns behov, arbetar i smågrupper och är 

tydliga i sitt arbetssätt så att alla barn ges möjlighet att förstå. 

4.3 Praktisk yrkeskompetens 

4.3.1 Ansvarsområden 

Samtliga förskollärare har ansvarsområden utöver arbetet i barngruppen. Tre av 

förskollärarna är mentor åt nyutbildade kollegor, fyra handleder 

förskollärarstudenter, två är handledare för handledare på sin enhet och en är 

handledare för alla handledare i hela kommunen. Två av förskollärarna är 

arbetslagsledare, en har ansvar för kulturtolkarna på sin enhet, en är 

arbetsmiljöansvarig, en är ställföreträdande förskolechef, en arbetar med stödteamet 

i kommunen och en i barnteamet på enheten. Sammanlagt har de fem förskollärarna 

17 uppdrag utöver barngruppen. 

Tabell 1. Nedan presenteras en tabell som beskriver förskollärarnas olika 

ansvarsområden och antalet förskollärare per ansvarsområde. 
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4.3.2 Utveckla undervisningen 

Förskollärarnas perspektiv 

Förskollärarna berättar att när de arbetat med att utveckla undervisningen har de 

alltid barnen i centrum. De lägger stor vikt på barns lärande och utveckling. De 

berättar att de alltid utgår från barnens intressen när de planerar verksamhetens 

innehåll i syfte att göra arbetet meningsfullt. De lyfter även att de gärna arbetar 

tematiskt och med pedagogisk dokumentation, vilket ofta leder till att fler av 

läroplanens strävansmål berörs.  

Du måste liksom hela tiden utveckla och anpassa undervisningen så det passar 

barngruppen. (...) Jag fungerar nog så att arbetet inte får stå stilla, utan vi måste hela 

tiden hitta nya arbetssätt. Det jag brinner för är det tematiska arbetssättet, så att man 

integrerar alla ämnen i ett stort arbetssätt så att man får med alla bitar (Förskollärare).  

Förskollärarna lyfter att för att utveckla undervisningen behövs kollegialt lärande. 

Därför beskriver de kompetensutbyte mellan kollegor, finnas som stöd och ge tips 

som viktigt för att bidra till kollegialt lärande. Flera av förskollärarna lyfter även att 

de ofta tar på sig en ledarroll vid möten för att detta ska kunna ske. De anser att det 

är viktigt att reflektera tillsammans i arbetslaget.  

Samtliga förskollärare lyfter vikten av att hålla sig á jour med ny forskning för att 

utveckla undervisningen. En vetenskaplig grund är enligt en av förskollärarna 

avgörande för att tillämpa nya arbetssätt och därför lägger hon stor vikt vid att läsa 

ny forskning. En av förskollärarna berättar att hon har ett personligt intresse för att 

läsa facklitteratur men menar att förskolan inte har kommit någonstans gällande att 

basera sin verksamhet på en vetenskaplig grund. 

Jag läser ju på min fritid och så ska det inte behöva vara. (...) Jag har ju läst aktuell 

litteratur kring det här och jag tycker inte vi kommit någonstans! (...) Sen kan jag ju 

tycka att vetenskaplig grund också är att kunna hänvisa till forskning och aktuell 

litteratur. (...) För det mesta så har man inte tiden eller orken som praktiker, alltså som 

förskollärare, så det hänger på ledningen. Det är inte bara förskolläraren, utan det är 

ledningen som ska se till att arbetet sker på vetenskaplig grund, så ansvaret ligger inte 

bara på lärarna, utan på ledning och rektorer. Och det är inte ens säkert att de ens 

grottat ner sig i det här begreppet tror jag, så ja det är en lång väg att gå (Förskollärare). 

Det är oerhört viktigt för yrkets utveckling, status och allt ihop att vi får 

förutsättningarna för att lära om vad vetenskaplig grund är och hålla oss á jour med 

forskningen. Annars blir det här ett praktiker yrke som inte är kopplat till teorin 

(Förskollärare).  

Två av förskollärarna berättar att de inte arbetat med att utveckla ämnen eller 

ämnesövergripande områden. Resterande berättar att de arbetat med samtliga 

ämnen och en nämner att hon lagt särskilt fokus på att utveckla natur och teknik i 

förskolan eftersom hon ansåg att det var bristfälligt.  
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Förskolechefernas perspektiv 

Förskolecheferna berättar att de har kontinuerliga samtal med förskollärarna, 

medarbetarsamtal, går runt på avdelningarna, tittar på arbetsplanen och genom det 

kan de se hur förskollärarna utvecklat undervisningen. Förskolecheferna berättar 

även att förskollärarna utvecklat ämnen och ämnesövergripande områden genom att 

utgå ifrån barnen när de planerar hur de ska nå läroplanens strävansmål samt 

utforma lärmiljön. Förskollärarna arbetar ofta efter ett tematiskt arbetssätt för då har 

de lättare att få in läroplanens strävansmål samt utgå ifrån barnens intressen. 

Förskolecheferna lyfter också bildstöd och specialpedagogik som verktyg för att 

tydliggöra undervisningen samt skapa villkor för att alla barn ska kunna delta. 

Förskolecheferna berättar att de märker att förskollärarna är särskilt kvalificerade 

genom hur de hanterar svårigheter. 

Förskolecheferna berättar att de förskollärare de anser vara särskilt kvalificerade är 

inspiratörer med stort intresse för att utveckla hela verksamheten genom 

systematiskt kvalitetsarbete. Förskolecheferna berättar att förskollärarna törs 

granska sig själva, sitt arbetsätt och förhållningssätt. De lyfter att de sprider sitt 

arbetsätt för att bidra till ett kollegialt lärande. Förskolecheferna lyfter att 

förskollärarnas arbete med övningsförskolan bidrar till att undervisningen utvecklas. 

Genom studenterna får förskolan ta del av den nyaste forskningen och genom att ta 

tillvara på beprövade erfarenheter så utvecklar förskollärarna undervisningen. 

Förskolecheferna berättar att förskollärarna håller sig á jour med forskning och att de 

har förståelse för att förskolan är i ständig förändring.  

Att man är nyfiken på aktuell forskning men också sådant som funnits tidigare, att man 

diskuterar det, vänder och vrider och ifrågasätter också. Man ska inte bara sluka saker. 

Som det här med ICDP, det gör vi ju, men man ska inte bara ta det och tycka att det här 

är ju jättebra, utan också vara kritiskt granskande. Att ifrågasätta även om man tycker 

det är bra. Man kan plocka godbitarna. Lite så att man håller sig á jour med både nytt o 

gammalt och att man kan implementera och diskutera det i sitt arbetslag. Det är så jag 

har sett det, är man en person som faktiskt är med i diskussioner, en ny bok eller en 

gammal. Att man tar till sig det och diskuterar det. Att man följer upp, blir det bra det 

här? Och att man använder sig av det som blir bra (Förskolechef).  

4.4 Profession 

Förskollärarnas perspektiv 

Två av förskollärarna berättar att de fått feedback på vad som gör dem till särskilt 

kvalificerade förskollärare. Tre av förskollärarna lyfter att de är besvikna på att de 

inte fått någon feedback på vad som gör dem till särskilt kvalificerade förskollärare. 

En förskollärare menar att bristen på feedback missgynnar syftet. Förskolläraren 

önskar att det hade funnits en tydlighet i varför de blev beviljade. Då visar man 

riktning, vad det är man belönar och vad som kännetecknar en särskilt kvalificerad 

förskollärare.   
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Men egentligen är det ju den feedbacken alla behöver för att kunna utvecklas. Det är ju 

det här extra man behöver få veta, vad man gör bra liksom. Om man tänker rent 

forskningsmässigt är det ju det man sett, att den formativa bedömningen är den som 

ger resultat. Inte den subjektiva. Då är man tillbaks, varför har man inte gått ut och sagt 

att du fick det här för att... Då hade jag förstått och kunnat tala om för mina kamrater. 

Det hade fått ringar på vattnet. Allt ifrån det, till barnen. Var tydlig, ge feedback, det är 

ju det lärandet handlar om, att få växa och känna att det här är jag bra på och det här 

behöver jag ju utveckla. Så man håller sig växande och nyfiken hela livet 

(Förskollärare).  

 

Risken för det här är ju att det ger motsatt effekt. Att man istället blir nedslagen och 

undrar varför hon fick och så får man inget svar. Det är nog det som har hänt när man 

tittar i lärartidningarna och så vidare, man har känt sig dissade, jag är ingen bra lärare. 

Otydlighet skapar inga bra förutsättningar. Det är ju synd nu när man gjort den här 

satsningen. Ofta är det lite sådär, man tänker inte strategiskt (Förskollärare). 

Förskolechefernas perspektiv 

Förskolecheferna berättar att lärarlönelyftet gynnar förskolans professionsutveckling. 

En förskolechef berättar att det var självklart från början vilka som skulle bli 

beviljade lärarlönelyftet. Två av förskolecheferna berättar att efter de bearbetat 

Skolverkets kriterier för lärarlönelyftet så var det självklart vilka som skulle bli 

beviljade lönelyftet. Förskolecherna lyfter att de ser ur ett helikopterperspektiv och 

att de förskollärare som blivit beviljade bidrar till hela förskolan, kommunen, 

skolutvecklingen och på så vis till hela yrkets profession.  

4.5 Analys 

I Solsida kommun så har de fem förskollärare som deltagit i studien ansvarsområden 

och uppdrag utöver arbetet i barngruppen. Fyra av fem förskollärare är VFU-

handledare och deras arbete med övningsförskolan är ett uppdrag som enligt 

förskollärare och förskolechefer bidrar till utveckling av förskollärarna, kollegor, 

studenter, verksamheten och kommunen. Det gör att förskolecheferna anser att dessa 

förskollärare är särskilt kvalificerade. Uppdraget bidrar till skolutveckling, något som 

förskollärarna brinner för och förskolecheferna ur sitt helikopterperspektiv anser 

vara av stor vikt. 

Enligt förskolecheferna och förskollärarna är förskollärarnas engagemang för 

yrkesutveckligen stor. Samtliga förskollärare lyfter att de fokuserar på uppdraget och 

tar sina arbetsuppgifter på största allvar. De kritiskt granskar allt de gör och är 

lösningsfokuserade, i syfte att ständigt utveckla arbetet eller sitt egna 

förhållningssätt. Såväl förskolecheferna som förskollärarna lyfter att förskollärarna är 

duktiga på att planera, analysera, reflektera och utvärdera för att se strukturer och 

samband i arbetet. De väver på ett bra sätt ihop arbetet med barngruppen med 

läroplanens strävansmål. 

Förskollärarna har arbetat som förskollärare i snitt 22.6 år och håller sig á jour med 

ny forskning samtidigt som de tar tillvara på sin beprövade yrkeserfarenhet, något 
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som förskollärarna och förskolecheferna lägger stor vikt vid. Förskolecheferna 

berättar att förskollärarna är kunniga, ödmjuka och har en förmåga att inspirera sina 

medarbetare vilket bidrar till ett kollegialt lärande. Samtliga förskollärare berättar att 

de har ett stort förtroende i verksamheten och att kollegor ofta vänder sig till dem för 

stöd och vägledning.  

Förskolecheferna berättar att lärarlönelyftet gynnar förskolläraryrkets 

professionsutveckling eftersom de förskollärare som blivit beviljade lärarlönelyftet 

bidrar till utvecklingen på verksamhets-, kommun- och samhällsnivå och på så vis till 

yrkets profession. Tre av förskollärarna berättar att de inte fått någon feedback på 

vad som gör dem till särskilt kvalificerade förskollärare och att det missgynnar 

statens syftet eftersom syftet är skolutveckling. De menar att om förskolecheferna 

berättat vad det är de belönat, så hade det visat riktning. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vad som bedöms som förskollärarkompetens, 

utifrån den statliga satsningen lärarlönelyftet. Studiens forskningsfrågor är: Vad 

kännetecknas en särskilt kvalificerad förskollärare av, utifrån lärarlönelyftets 

kriterier? och Vad berättar de förskollärare som beviljats lärarlönelyftet att de 

arbetar med i praktiken? 

Utifrån vårt resultat framkommer det att en anledning till att förskollärarna i studien 

ses som särskilt kvalificerade utifrån lärarlönelyftets kriterier, är till stor del på grund 

utav förskollärarnas arbete utöver barngruppen. Det framgår i vårt resultat att 

förskollärarna bland annat premierats för deras arbete med övningsförskolan 

eftersom det leder till kollegialt lärande, reflektion kring den egna verksamheten och 

gynnar Solsida kommun. Förskollärarna och förskolecheferna ger uttryck för att 

arbetet med övningsförskolan bidrar till skolutveckling vilket tyder på att de lägger 

vikt vid arbetet som gynnar verksamheten ur ett större perspektiv. Regeringskansliet 

(2016) skriver att skickliga lärare som kan förbättra skolsituationen är anledningen 

till satsningen, vilket betyder att de förskollärare som beviljats lärarlönelyftet i 

Solsida kommun arbetar med de bakomliggande faktorerna som regeringen vill 

belöna. En av Skolverkets kriterier som Solsida kommun lagt stort fokus på är alltså: 

3. tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i 

yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden 

(Skolverket, 2016, s.2). 

Den tidigare forskningen belyser inte vikten av att kompetenta förskollärare ska bidra 

till skolutvecklingen. Däremot kan vi läsa att forskningen belyser viktiga förmågor 

som att planera, reflektera, kritisk granska, utvärdera, se samband och strukturera 

som i sin tur kan bidra till skolutveckling (Lillvist, Sandberg, Sheridan & Williams, 

2014; Nebes, 2012; Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). De 

ovannämnda förmågorna kan kopplas till de teoretiska begreppen praktisk 

yrkeskompetens och profession, eftersom förskollärarnas praktiska arbete bidrar till 

förskoleverksamhetens utveckling.  

Utifrån vårt resultat tolkar vi att förskollärarnas yrkespersonlighet är central till 

varför förskollärarna bedömts som särskilt kvalificerade. Deras personliga förmågor, 

förhållningssätt och engagemang har nämligen visat sig ha stor betydelse. I Solsida 

kommun har förskolecheferna lagt vikt vid förskollärarnas positiva och 

lösningsfokuserade förhållningssätt. Det som även kännetecknar dessa särskilt 

kvalificerade förskollärare är att de har fokus på uppdraget och att de tar sina 

arbetsuppgifter på stort allvar samt att deras engagemang för yrkesutvecklingen är 

stor. De yrkespersonliga kompetenserna som framgår i resultatet beskrivs även av 

den tidigare forskningen då Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) 

skriver att kompetenta förskollärare behöver kritisk granska verksamheten fast med 
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positiva ögon i utvecklingssyfte. Nebes (2012) skriver också om förskollärares 

yrkespersonlighet och lyfter att kompetenta förskollärare är positiva, engagerade och 

har självkännedom eftersom det leder till utveckling av verksamheten. 

De fem förskollärarna som blivit beviljade lärarlönelyftet i Solsida kommun hösten 

2016 har arbetat som förskollärare i snitt 22.6 år. Det innebär att de genom 

erfarenheter tillämpat sig bred praktisk yrkeskompetens som de tar tillvara på och 

praktiserar i verksamheten. Det framkommer även i resultatet att eftersom 

förskollärarna arbetat länge så är det av stor vikt att hålla sig á jour med ny forskning, 

vilket dessa förskollärare gör. Förskolecheferna lyfter att förskollärarnas 

kunskapssökande är en anledning till att förskollärarna premierats. Eftersom det 

bidrar till förskolläraryrkets utveckling, kollegialt lärande och att verksamheten 

baseras på en vetenskaplig grund.  

Nebes (2012) och Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) belyser 

förskollärares och förskolechefers perspektiv på förskollärarkompetens. Där lyfter 

författarna inte vikten av att förskollärare håller sig á jour med ny forskning. Däremot 

lyfter de vikten av att kompetenta förskollärare har en vilja att kompetensutvecklas 

och vara utvecklingsbenägna. Lillvist, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) som 

skriver om förskollärarkompetens ur förskollärarstudenters perspektiv lyfter inget 

om att förskollärare ska vara kunskapssökande eller hålla sig á jour med ny 

forskning. I resultatet berättar en förskollärare att hon tycker att förskolan inte 

kommit någonstans med att basera verksamheten på en vetenskaplig grund.  

Jag har ju läst aktuell litteratur kring det här och jag tycker inte vi kommit någonstans! 

(...) Det är inte bara förskolläraren, utan det är ledningen som ska se till att arbetet sker 

på vetenskaplig grund, så ansvaret ligger inte bara på lärarna. Utan på ledning och 

rektorer. Och det är inte ens säkert att de ens grottat ner sig i det här begreppet tror jag, 

så ja det är en lång väg att gå (...) Det är oerhört viktigt för yrkets utveckling, status och 

allt ihop att vi får förutsättningarna för att lära om vad vetenskaplig grund är och hålla 

oss á jour med forskningen. Annars blir det här ett praktiker yrke som inte är kopplat 

till teorin (Förskollärare). 

Förskolecheferna har genom Skolverkets kriterier behövt sätta sig in i begreppet 

vetenskaplig grund och dessutom berättat att de värdesätter att förskollärarna håller 

sig á jour med ny forskning. Eftersom den tidigare forskningen inte belyser vikten av 

att hålla sig á jour med ny forskning, tolkar vi att kunskap kring begreppet 

vetenskaplig grund och vad det innebär för verksamheten är bristfällig. Vilket tyder 

på att förskollärarens åsikt om att förskolan inte kommit någonstans med att basera 

verksamheten på vetenskaplig grund inte är obefogad.  

Eftersom förskollärarna i studien premierades bland annat för deras nyfikenhet på 

aktuell forskning så anser vi att det måste få en större plats i förskolan, eftersom det 

bidrar till hela verksamheten och dessutom till professionsutvecklingen. Det har ju 

förskolecheferna i resultatet lyft fram som en avgörande faktor till varför dessa 

förskollärare är särskilt kvalificerade. Vi kan då se att förskolecheferna fokuserat på 

kriteriet:  
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1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former 

som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2016, s.2). 

Lilja (2014) samt Brante (2009) lyfter vikten av att förbättra arbetsvillkoren för 

förskollärare för att bidra till yrkets professionsutveckling. Forskningen visar på att 

förskolläraryrket har låg status i samhället vilket bland annat talar för att den 

vetenskapliga förankringen är otillräcklig och behöver större utrymme i yrket 

(Brante, 2009; Granbom, 2011; Lilja, 2014). Vi tolkar det som att förskolechefer och 

huvudmän behöver prioritera den vetenskapliga grunden och ge förskollärare 

utrymme att på sin arbetstid läsa forskning, i syfte att basera sin praktik på 

vetenskaplig grund. Det är inte meningen att förskollärare ska behöva läsa aktuell 

forskning på sin fritid, som en av informanterna berättar att hon gör. Arbetsuppgifter 

ska vara genomförbara på arbetstid.  

I resultatet framkommer det även att några av förskollärarna är besvikna på att de 

inte fått någon feedback på vad som gör dem till särskilt kvalificerade förskollärare. 

De problematiserar samma område som syftet med vår studie, nämligen att 

synliggöra vad som bedöms som förskollärarkompetens idag, utifrån den statliga 

satsningen lärarlönelyftet. Likt det vi skriver i vår inledning, berättar en av 

förskollärarna att en orsak till de upprörda känslorna kring lärarlönelyftet beror på 

att huvudmännen och förskolechefer inte gett någon klarhet i varför de specifika 

förskollärarna premierats. Regeringskansliet (2016) skriver att skickliga och 

engagerade lärare är det som krävs för att förbättra skolsituationen och en anledning 

till satsningen var att belöna de som aktivt arbetar för att driva skolan och förskolans 

utveckling framåt. Om huvudmännen eller förskolecheferna tydligt och offentligt 

hade sammanfattat vad förskollärarna premierats för, tror vi att resten av lärarkåren, 

dels inte blivit lika upprörda men framförallt fått en klarhet i hur en särskilt 

kvalificerad förskollärare arbetar. Det hade gett riktning för hela läraryrket och på så 

vis kunnat bidra till en ännu större skolutveckling. 

5.2 Metoddiskussion 

Vi använde oss av en kvalitativ ansats som utgångspunkt för studien. För att samla in 

datan genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket vi även i efterhand anser var 

passande för vår studie. Vi har fått en god insyn i förskollärarnas och 

förskolechefernas åsikter, berättelser, tankar, tolkningar och synsätt vilket gjort att vi 

fått svar på våra forskningsfrågor. Till en början tänkte vi enbart intervjua 

förskollärarna som har tilldelats lönelyftet i Solsida kommun men valde att även 

tillfråga samtliga förskolechefer för att få en djupare inblick i processen. Eftersom 

förskolecheferna satt sig in i kriterierna vid bedömningen av lärarlönelyftet så 

gynnades vi av att intervjua både förskollärare och förskolechefer. Det gav en bred 

bild av vad som kännetecknar en särskilt kvalificerad förskollärare. Våra 

förberedelser inför intervjuerna tror vi gynnande vårt resultat. Vi bearbetade 

intervjufrågorna ur en dynamisk aspekt i syfte att skapa ett mjukare intryck och bra 

klimat mellan oss och informanterna. Vi skickade även ut intervjufrågorna innan 
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intervjun för att visa att vi kommer ställa neutrala frågor i syfte att skapa ett lugn hos 

informanterna, eftersom lärarlönelyftet framkallat starka känslor och varit 

omdebatterat. Vilket vi också tror var av vikt för studiens resultat. 

5.3 Relevans för förskolläraryrket 

En av de bakomliggande faktorerna till lönesatsningen är att lärarbristen är hög, 

vilket innebär att kvalitén i förskolan sjunker och arbetsvillkoren blir tuffare. Det 

innebär att det krävs mer av de som arbetar i förskolan idag. Därför anser vi att det är 

av stor vikt att undersöka hur en kompetent förskollärare kan arbeta i dagens 

förskola. Genom studien har det framkommit att en stor del av vad som kännetecknar 

en särskilt kvalificerad förskollärare innebär att arbeta med att kvalitetssäkra 

verksamheten. Genom att arbeta med att höja kvalitén i förskolan bidrar vi till yrkets 

professionsutveckling. I och med den här lönesatsningen har man till viss del bidragit 

till yrkets professionsutveckling eftersom staten har satsat på lärares löner. Vi som 

förskollärarstudenter som snart ska börja arbeta som förskollärare har intresserat oss 

för lärarlönelyftet men saknat underlag som beskriver vad som kännetecknar en 

särskilt kvalificerad förskollärare idag. Därför anser vi att vår studie är ett ämne som 

är viktigt och relevant att undersöka. Inte bara för oss, utan för alla som på något sätt 

har en koppling till förskolans verksamhet. Staten, huvudmän, förskolechefer, 

förskollärare, barnskötare och förskollärarstudenter behöver veta hur vi kan 

kvalitetssäkra verksamheten och bidra till yrkets professionsutveckling. Genom att 

tillsammans utveckla professionen höjs yrkesstatusen, lönerna och därmed lockas 

fler till yrket, vilket förbättrar arbetsvillkoren och kvalitén i förskolan. 

5.4 Slutsats 

Studien har gett oss en djup inblick i vad Solsida kommun anser kännetecknar en 

särskilt kvalificerad förskollärare och hur de arbetar i förskolans verksamhet. De 

särskilt kvalificerade förskollärarna som blivit beviljade lärarlönelyftet i Solsida 

kommun arbetar med uppdrag utöver barngruppen som bidrar till att säkra kvaliten 

och på så vis till professionsutvecklingen. Förskollärarnas yrkespersonlighet är en 

bidragande faktor till att de i praktiken lyckas kvalitetssäkra arbetet. I resultatet 

framkommer det att kvalité och skolutveckling är det som förskollärarna har 

premierats för vilket innebär att deras vilja och förmåga att kvalitetssäkra förskolan 

är vad som kännetecknar dessa särskilt kvalificerade förskollärare. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vårt teoretiska perspektiv är kvalité föränderligt (Sheridan, 2007). Det 

innebär att vad som ses som kvalitativt styrs utifrån samhällets syn och 

prioriteringar. Det innebär att vad vi i den här studien kommit fram till kännetecknar 

en särskilt kvalificerad förskollärare kan komma att ändras om exempelvis statens 

kriterier förändras eller om förskolecheferna lägger fokus vid andra kriterier. Vilket 
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innebär att det vore intressant att genomföra en liknande studie nästa år, då nya 

förskollärare primeras, förmodligen för helt skilda arbetsuppgifter men lika givande 

för förskolans utveckling.  

Utifrån ett större perspektiv vore det till sin fördel att utveckla ett underlag där 

huvudmän eller förskolechefer får sammanfatta vad det är de bedömer hos 

förskollärarna de väljer att primera. Ett offentligt underlag skulle minska ovissheten 

hos de som inte blir beviljade och samtidigt visa riktning för yrkeskåren. Vilket vi tror 

skulle bidra till en större skolutveckling än vad satsningen idag bidrar till. 

Den vetenskapliga grunden som beskrivs i kriterierna har i studien lyfts som 

bristande, därför är det av vikt att studera vad som krävs för att förskollärare i större 

utsträckning ska förankra sitt arbete med en vetenskaplig grund. En högre grad av 

vetenskaplig grund i förskolan skulle också bidra till förskolläraryrkets 

professionsutveckling, vilket gör att vi anser det vara viktigt och relevant att 

undersöka. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor till förskollärarna 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Har du vidareutbildat dig inom yrket? Iså fall, vad? 

- Är du utbildad handledare för studenter? Alt. varit mentor till nyutbildade 

kollegor? Iså fall, hur har det arbetssättet sett ut? 

- Har du några andra ansvarsområden utöver din förskollärartjänst? 

 

Lärarlönelyftet 

1. Fyllde du i självvärderingen?  

2. Hur har du visat intresse och utvecklat undervisningen, såväl på egen hand 

som i arbetslaget? Ge gärna konkreta exempel.  

3. Har du arbetat med att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden? Iså 

fall, hur? 

4. Har du arbetat med särskilt komplicerade undervisningssituationer? Iså fall, 

hur? 

5. Förskollärarna skulle ta särskilt ansvar för att ha utvecklat undervisningen 

genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet, hur tolkade du de kriterierna? Hur har du arbetat i 

praktiken?  

6. Vad skrev du under frågan om vad som gör dig till en särskilt kvalificerad 

förskollärare? / Alt. Hur tror du cheferna tänkte när de bedömde dig som en 

särskilt kvalificerad förskollärare. 
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Bilaga 2, Intervjufrågor till förskolecheferna 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

- Vad har du för utbildning? 

 

Lärarlönelyftet  

1. Hur många var det som lämnade in självvärderingen?  

2. Hur kan du se att en förskollärare visat intresse och utvecklat undervisningen, 

såväl på egen hand som i arbetslaget? Ge gärna konkreta exempel.  

3. Kan du ge exempel på hur förskollärarna i praktiken utvecklat ämnen eller 

ämnesövergripande områden? 

4. Kan du beskriva hur en särskilt komplicerad undervisningssituation kan se ut? 

5. Förskollärarna skulle ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom 

kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet, hur tolkade du de kriterierna? Hur har förskollärarna arbetat i 

praktiken?  

6. Vad kännetecknar en särskilt kvalificerad förskollärare? 

7. Hade ni nytta av självvärderingen eller hade ni god insyn i verksamheten och 

kunde bedöma utifrån Skolverkets kriterier ändå? 

8. Hur var det att bedöma vilka som skulle bli beviljade lärarlönelyftet? 
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Bilaga 3, Missivbrev 

Information om en studie angående lärarlönelyftet  
för förskollärare i Solsida kommun 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola som håller på att skriva 

vårt självständiga arbete. Vårt valda ämne är lärarlönelyftet för förskollärare och vi 

vill undersöka vad som bedöms som förskollärarkompetens. Vi kommer att intervjua 

såväl förskolechefer och de som fått lärarlönelyftet i förskolan. Du tillfrågas härmed 

om deltagande i vår undersökning.  

Deltagandet kommer att bestå utav en enskild intervju som beräknas ta 30-45 

minuter. Intervjun kommer att spelas in och ljudupptagningen transkriberas. Den 

insamlade datan kommer enbart att användas i studien. Tillsammans bestämmer vi 

en tid och plats för intervjun. För enkelhetens skull kommer vi gärna ut till er.  

I intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

vilket innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att 

när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 

negativa konsekvenser för dig. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Vår förhoppning är att bli inspirerade av era arbetssätt och att vår studie i sin tur kan 

inspirera andra att bli framgångsrika förskollärare som kan driva förskolan framåt. Vi 

hoppas givetvis att ni vill delta, kontakta gärna oss med besked, hälsningar: 

Cassandra Päivärinne                     Malin Skjäret Falch                       Handledare:  
Cpe11001@student.mdh.se           Mfh13001@student.mdh.se       Mia heikkilä  
070xxxxxxx         076xxxxxxx            Mia.heikkila@mdh.se  
               xxx-xxxxx 

 
Solsida 10/11-16 
 

 
_______________________                         ________________________ 

Cassandra Päivärinne                                              Malin Skjäret Falch 
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