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Titel (kopiera från uppsats) *: FÖRSKOLLÄRARE, INTE DAGISFRÖKEN – 
Förskollärares syn på sin yrkesroll och sitt uppdrag.
Nyckelord (kopiera från uppsats) *: Förskollärare, profession, yrkesroll, uppdrag
Hållbar utveckling anges som nyckelord i examensarbetet?: NEJ
Sammanfattning (kopiera från uppsats) *: Denna studie tar upp förskollärares syn på sin 
yrkesroll och på sitt uppdrag i förskolan. Förskollärares uppdrag står beskrivet i 
förskolans läroplan men vi ville undersöka hur förskollärare själva beskriver sitt yrke och 
vad de anser är deras uppdrag. I bakgrunden redogörs för tidigare forskning och 
litteratur kring förskolläraryrkets framväxt, förskollärarens yrkesroll, uppdrag och 
professionalisering. Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på sin 
yrkesroll och sitt uppdrag i förskolan. I vår studie användes kvalitativ metodik med 
inriktning på intervjuer. Tio verksamma förskollärare intervjuades för att synliggöra 
deras egen uppfattning om sin yrkesroll och vad de anser är förskolläraryrkets uppdrag. 
Resultatet redogörs för i fem kategorier där förskollärarna beskriver sin yrkesroll och 
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deras uppdrag i förskolan. Yrkesrollen beskrivs innebära att vara en trygg källa för 
barnen samt att vara en förebild. Det framkommer att trygghet och flexibilitet är de 
kompetenser som värderas högst hos förskollärarna. Deras uppdrag beskrivs vara att 
skapa trygghet och möjligheter för barns lärande. Läroplanen beskrivs vara en grund till 
allt arbete på förskolan som även tydliggör förskollärarnas uppdrag. Det framkommer 
olika tankar kring förskollärarnas relation till beprövad erfarenhet och vetenskaplig 
grund. Större delen av förskollärarna anser att de arbetar med begreppen samtidigt som 
det även framkom en osäkerhet kring begreppens innebörd.
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