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Förskollärarkårens professionaliseringssträvanden åren 1960-2005 ur ett fackligt perspektiv 
(The striving for professional status for pre-school teachers 1960-2005 – from a trade-union 
perspective) 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The overall point of the study is to describe and understand the endeavours of the  pre-school 
teachers’ trade union to establish professionalism within this field of work, from the end of 
the 1960s to 2005. In order to shed light on the subject the main questions asked and 
answered in this study were: How does the pre-school teachers’ trade union act on issues 
regarding the autonomy of the pre-school teaching profession? To what extent, and in what 
way, does the pre-school teachers’ trade union strengthen the pre-school teaching profession’s 
position by differentiating itself from, and/or allying itself with other professional groups? 
Which knowledge base is the pre-school teachers’ trade union trying to establish and how 
does the union act on issues concerning the pre-school teaching profession’s knowledge base? 
How can these endeavours be understood from a gender perspective? The study presents 
profession and gender theoretical perspectives. It is based on an analysis of trade-union and 
official documents concerning pre-school, such as government enquiries, general guidelines 
and formal instructions. 
 
The analysis shows that state regulation of pre-school and its teachers has increased over the 
45-year period in question. The result of this has been clearer directives but, at the same time, 
a loss of professional autonomy. The pre-school teachers’ trade unions’ endeavours to 
establish a professional monopoly through attempting to differentiate the profession by 
excluding people without a university degree, has been unsuccessful despite exclusion 
strategies aimed at nursery nurses. A clear effort can be seen to build an alliance with the 
teachers in compulsory schools. Aside from extending the pre-school teachers’ university 
training to 3.5 years, it is also evident that the move from care and developmental psychology 
to pedagogy and learning has been effected through the  alliance with the compulsory school 
teachers. From a gender perspective, the context of pre-school teaching can be seen to have 
changed symbolically from one primarily intended to provide care and monitor children to a 
more pedagogical institution. Pre-school teachers have become teachers and children’s 
learning is emphasised more than their development. Overall this means that the pre-school 
teachers have a new identity and that pre-school teaching is no longer so clearly a woman’s 
job.  
 
Key words: Pre-school teachers, strategies for achieving professionalism, autonomy, 
professional monopoly, basis of knowledge. 



 
 
 



 
Förord 
 
Arbetet med denna uppsats kan liknas vid att åka berg- och dalbana. Först var det enbart en 
positiv utmaning att få möjlighet att undersöka och fördjupa mig i förskolefältets framväxt, 
jämsides med det fackliga agerandet och argumenterandet. Att få tid till att gå tillbaka i 
förskollärarnas och förskolans historia, gav mig många aha –upplevelser; ja just så var det, 
eller det visste jag inte. Denna upptäckarglädje började dock innehålla en del uppförsbackar 
dvs. det ställdes krav på struktur och stringens, för att  mot slutet vara ett kraftfullt motlut. 
Förmågan att i skrift sammanställa och dra ut väsentligheter kräver stöd och hjälp och endast 
tack vare mina handledare har det till slut blivit en färdig produkt. Processen har förutom att 
vara en känsloupplevelse, även varit en kunskapsutveckling. Jag har fått fördjupa mig i 
vetenskapliga arbeten; tränga in i olika sätt att forska och olika sätt att formulera text. De 
olika forskningsresultaten har gett mig ytterligare kunskaper inom olika ämnesområden. 
 
Jag har många att rikta ett tack till först och främst till mina handledare professor Lisbeth 
Lundahl (huvudhandledare) och lektor Signild Lemar (biträdande handledare), som både lagt 
ner ett omfattande arbete för att ge mig stöd. Dessutom vill jag tacka ledningen vid min 
institution BUSV, som gett mig förutsättningar att få arbeta med detta. Det slutseminarium 
som Helen Strömberg genomförde hösten 2007 var mycket pedagogiskt och lärorikt och det 
tillsammans med det arbetsseminarium som Birgit Andersson och Kenneth Ekström 
genomförde, har varit värdefulla för det fortsatta arbetet.  De doktorandseminarier som vi 
regelbundet haft vid institutionen har även de varit givande för min studie.  
 
Mina kollegor har varit ett fantastiskt stöd under hela denna tid. Tack skall ni ha allihop. 
 
Tack och kram till min man, mina barn och barnbarn, som har stått ut med att jag suttit 
framför datorn eller hängt över böcker under en längre tid. Nu får vi mera tid tillsammans. 
 
Umeå den 8 jan 2008 
 
Britt Nyberg 



 
 



 
Innehållsförteckning 
 
Kapitel 1 _________________________________________________________________ 1 

Inledning _________________________________________________________________ 1 
Avhandlingens uppläggning ____________________________________________________________ 2 

 

Kapitel 2 _________________________________________________________________ 3 

Forskningsöversikt, syfte och forskningsfrågor _____________________________ 3 
Senare forskning om den svenska förskolan ________________________________________________ 3 
Förskollärarkårens historiska professionaliseringssträvanden ___________________________________ 4 
Förskollärararbete och förskollärarutbildning _______________________________________________ 5 
Lärarna och professionsfrågorna _________________________________________________________ 7 
Andra kvinnodominerade organisationers professionaliseringssträvanden _________________________ 8 
Profession och facklig organisation _______________________________________________________ 9 
Syfte och forskningsfrågor ____________________________________________________________ 10 

 

Kapitel 3 ________________________________________________________________ 11 

Teoretiska utgångspunkter _______________________________________________ 11 
Professionsteorier ___________________________________________________________________ 11 
Professionsbegrepp __________________________________________________________________ 11 
Kunskapsbas _______________________________________________________________________ 12 
Stängning och allianser _______________________________________________________________ 13 
Autonomi __________________________________________________________________________ 13 
Lärares och förskollärares professionaliseringsgrad _________________________________________ 14 
Facklig organisering och professionalisering ______________________________________________ 16 
Genusperspektiv ____________________________________________________________________ 16 

 

Kapitel 4 ________________________________________________________________ 19 

Metod ___________________________________________________________________ 19 
Perspektivval och avgränsningar ________________________________________________________ 19 
Källor _____________________________________________________________________________ 20 
Beskrivning av processen, databearbetning, tolkning och analys _______________________________ 20 
Etiska överväganden _________________________________________________________________ 21 
Trovärdighet _______________________________________________________________________ 21 

 

Kapitel 5 ________________________________________________________________ 23 

Förskollärarfackets strategier visavi förskolans utbyggnad och reformering _ 23 
1960-talet: Socialstyrelsens Råd och anvisningar ___________________________________________ 24 
1968 års barnstugeutredning ___________________________________________________________ 25 
Styrningen av förskolan under 1970-talet _________________________________________________ 26 
Tillkomsten av ett pedagogiskt program __________________________________________________ 27 
Nedskärningar och kvalitetskrav under 1990-talet __________________________________________ 27 
Slutet av 1990-talet: Förskolan får en läroplan _____________________________________________ 28 
Förskollärarnas agerande rörande förskolans utveckling under 1960-talet ________________________ 30 
Förskollärarnas engagemang i barnstugeutredningen ________________________________________ 31 
Förändringar under 1970-talet __________________________________________________________ 32 
Förskollärarnas arbete för ett pedagogiskt program under 1980-talet ____________________________ 33 
Förskoleverksamheten överförs till skolväsendet på 1990-talet ________________________________ 35 
Strategier för professionell autonomi: en avslutande kommentar _______________________________ 37 



Kapitel 6 ________________________________________________________________ 39 

Förskollärarnas stängning och allianser med andra yrkesgrupper ___________ 39 
Förskollärarnas fackliga organisation och Svenska Kommunal-arbetarförbundet __________________ 39 
Samgående med Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund – en motsägelsefylld historia ________ 43 
Det nya Lärarförbundet _______________________________________________________________ 49 
Lärarförbundets samarbete med Lärarnas Riksförbund och Arbetsgivarparten. ____________________ 51 
Sammanfattande kommentar ___________________________________________________________ 54 

 

Kapitel 7 ________________________________________________________________ 57 

Förskollärarna och professionsutbildningen _______________________________ 57 
En enhetlig personalkategori och förskollärarnas krav på behörighetsbestämmelser ________________ 57 
Förskollärarutbildningen och fackliga strategier visavi denna fram till 1980- talet _________________ 61 
Behov av utbildningsplatser och förkortade utbildningar _____________________________________ 62 
Barnstugeutredningens utbildningsförslag och inordnandet i högskolan 1977 _____________________ 63 
Förskollärarnas agerande i fråga om förskollärarutbildningen under 1960- och 70-talet _____________ 65 
Förskollärarnas förslag till utbildning under 1980-talet ______________________________________ 68 
Facklärarförbundets utbildningspolitiska handlingsprogram ___________________________________ 69 
Förskollärarutbildningen och förskollärarnas fackliga strategier under 1990-talet __________________ 69 
Lärarförbundets utvärdering av förskollärarutbildningen under 1990-talet ________________________ 71 
En förnyad lärarutbildning och förskollärarnas fackliga agerande på 2000-talet ___________________ 72 

 

Kapitel 8 ________________________________________________________________ 77 

Slutsatser och diskussion ________________________________________________ 77 
Förhållningssätt till reformeringen av förskolan ____________________________________________ 77 
Förskollärarnas professionella autonomi __________________________________________________ 79 
Allianser och stängningar med andra yrkesgrupper __________________________________________ 80 
Kunskapsbas och utbildning ___________________________________________________________ 83 
Genusperspektiv på förskollärarnas fackliga strategier _______________________________________ 86 
Avslutningsvis ______________________________________________________________________ 89 

 

Kapitel 9 ________________________________________________________________ 91 

Summary ________________________________________________________________ 91 
 

Källor och Litteraturförteckning ___________________________________________ 97 



 1

Kapitel 1   
 
Inledning 
 
Mitt övergripande syfte med föreliggande studie är att beskriva och analysera den svenska 
förskollärarkårens fackliga professionaliseringssträvanden över drygt fyra decennier, 1960-
2005. Speciellt granskas hur förskollärarnas fackliga organisation agerat och argumenterat för 
att stärka förskolläraryrket och hur man försökt påverkat samhälleliga beslut, som bedömts ha 
betydelse för dess utveckling. Närmare precisering av syftet ges i kapitel 2. 
 
I ett historiskt perspektiv är förskolans utbyggnad och framväxten av förskollärarnas fackliga 
organisation nära förknippade med varandra. Mitt arbete behandlar tiden efter 1960 när be-
slut om att stimulera utbyggnaden av förskolor fattades och förskollärarkåren blev en växan-
de yrkesgrupp. Under denna period fram till år 2005 har förskollärarna genomfört föränd-
ringar av den egna fackföreningen, men också gått samman med Sveriges Lärarförbund till 
Lärarförbundet. Antalet förskollärare har under den aktuella perioden ökat med ungefär 
54 000 medlemmar. 1965 fanns det 3 232 förskollärare inom Sveriges Förskollärares Riks-
förbund (SFR) och tillsammans inom Svenska Facklärarförbundet var man 12 700 medlem-
mar.1 År 2005 utgjordes 54 996 av Lärarförbundets 218 000 medlemmar av förskollärare.2 
 
Fackliga strategier handlar bland annat om att kollektivt stärka sin ställning genom att alliera 
sig med andra fackförbund för att nå framgångar i förhandlingar och ge yrkeskåren en röst i 
samhällsutvecklingen. Samtidigt som den fackliga organisationen strävar efter att alliera sig 
med redan starka grupper ska den också arbeta för att värna sin position mot andra yrkesgrup-
per, som kan göra intrång på det egna yrkesfältet.3 Genom den fackliga organisationen har 
förskollärarna således haft möjligheter att stärka den egna ställningen och att påverka politis-
ka beslut som rör förskolan och förskolläraryrket. 
 
Den fackliga verksamheten har primärt gällt dels förskolans utbyggnad och organisation, men 
också vilken uppgift förskolan bör ha i samhället. Samhällets viljeinriktning för förskola och 
barnomsorg uttrycks i lagstiftning och riktlinjer, som anger vilka ramar som förskolan verkar 
inom.  Det är i förhållande till dessa villkor som förskollärarnas profession har möjlighet att 
agera, utvecklas och förändras. Den fackliga organisationen har även påverkat förskollärarnas 
utbildning, som förlängts och förändrats jämsides med de förändrade kraven i verksamheten.  
 
Även om mycket har förändrats under senaste decennierna på den svenska arbetsmarknaden 
är den fortfarande starkt könssegregerad. Traditionella och kulturella föreställningar om kvin-
nor och män styr fortfarande valet av yrke.4 Förskolläraryrket utövas främst av kvinnor. Det 
är kvinnor som format förskolans verksamhet med sina kunskaper, erfarenheter och värde-
ringar. Idag utgörs den svenska förskollärarkåren nästan helt, till 97%, av kvinnor.5  
 
Ett motiv till att närmare studera hur den fackliga organisationen agerat för att påverka för-
skollärarkårens professionella utveckling de senaste decennierna, är att den historieskriv-

                                                 
1 SFRs verksamhetsberättelse 1965 samt Liren (1986) Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv 
En kamp för jämlika villkor. 1950-1975.Uddevalla: Svenska facklärarförbundet 
2 Uppgift 2006-12-06 från Lärarförbundets kansli  
3 Selander (1987) 
4 Jonung (1997) och Nermo (1997). 
5 Skolverket (2004). 
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ningen fram till helt nyligen i stor utsträckning saknats.6 En sådan kunskapslucka är en brist, 
både i ett samhälls- och i ett fackligt-professionellt perspektiv. Att erhålla fördjupad förståelse 
av hur nya yrkesgrupper inom den växande svenska offentliga sektorn formas och försöker 
stärka sitt inflytande är en viktig del av samtidshistorien. Speciellt är det intressant att studera 
professionaliseringssträvanden inom en stor, kvinnodominerad yrkesgrupp som förskollärar-
na. Att känna det egna yrkets historia och ha insikt i bakgrunden till de politiska beslut som 
påverkar yrkesutövandet, kan också ha betydelse för den enskilde yrkesutövaren och för 
yrkesgruppen när man söker utveckla förskolan och den egna yrkesverksamheten.7  
 

Avhandlingens uppläggning 
 
I detta första kapitel presenteras en bakgrund till arbetet och en översikt av avhandlingens 
disposition.  Kapitel 2 ger en kortfattad översikt av forskning om i första hand förskollärar-
kårens, men även närbesläktade yrkesgruppers professionaliseringsprocesser, och här preci-
seras även syfte och frågeställningar. I kapitel 3 beskriver jag mina teoretiska utgångspunkter. 
Kapitel 4 behandlar avgränsningar, urval, källor och metod. Mina resultat redovisas i kapitel 
5, 6 och 7. I det första resultatkapitlet (kapitel 5) beskriver jag hur ramarna för förskolan och 
förskollärarnas arbete utformats och förändrats från 1960-talet och framåt och hur förskollä-
rarnas fackliga organisation förhållit sig till och försökt påverka denna utveckling i ett auto-
nomiperspektiv. Kapitel 6 behandlar förskollärarkårens strategier och agerande i termer av 
avgränsningar och allianser med andra fackförbund. I det sista resultatkapitlet (kapitel 7) re-
dovisas hur förskollärarnas kunskapsbas och utbildning förändrats över åren och de fackliga 
strategierna i detta avseende. I kapitel 8 redovisar jag slutsatser och diskuterar mina resultat i 
förhållande till forskningsfrågorna. Kapitel 9 utgörs av en engelskspråkig sammanfattning. 
 
Förskollärarnas fackliga organisation är mitt studieobjekt. Förskollärarna har under den ak-
tuella perioden varit fackligt organiserade i Sveriges Förskollärares Riksförbund (SFR) fram 
t.o.m. 1980, som därefter blev Sveriges Förskollärares Riksförening (SFR). Fram till och med  
1970- talet var Svenska Facklärarförbundet (SFL) en federation av olika yrkesförbund, däri-
bland SFR, men efter 1980 blev SFL ett övergripande organ för SFR, vilka åtskiljs i texten. 
Från 1990 är det Lärarförbundet som är förskollärarnas fackliga organisation (Figur 1).  För-
skollärarna står för en yrkesgrupp inom förskoleverksamheten, och benämns omväxlande 
förskollärarkåren, förskollärarna eller yrkeskåren i syfte att variera texten.  
 
Figur 1. Förskollärarnas fackliga organisationer 1960-2005 
 
 
 
 
 
 

1960- 1980  1980-1990  1991-2005 

                                                 
6 Under 2006 tillkom Paula Berntssons avhandling Lärarförbundet Förskollärare och statushöjande strategier, 
som behandlar fackförbundet och förskollärarnas utveckling, som ger viktiga bidrag på detta område. Se kap 2. 
7 Saracho &  Spodek 2003. 
 

Sveriges Förskol-
lärares riksförbund 
(SFR)  ingår i 
federationen SFL 

Svenska Facklärarar-
förbundet (SFL) 
Vari Sveriges förskollärares 
Riksförening (SFR) ingår 

Lärarförbundet 
(rådgivande 
Förskolenämnd) 
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Kapitel 2   
 
Forskningsöversikt, syfte och forskningsfrågor  
 
Internationellt är forskningen om ”early childhood educaton” och ”early childhood teachers” 
omfattande. Som en illustration kan nämnas att en sökning på Google Scholar i juni 2007 på 
termerna ”professional”, ”teacher” och ”early childhood” gav cirka 60.000 träffar och en sök-
ning på begreppen ”professional”, ”early childhood” och ”gender” ungefär lika många träffar. 
Olika kombinationer av dessa begrepp och ”trade union” resulterade i en fjärdedel till en tred-
jedel så många träffar. Vid en motsvarande sökning ett halvår senare (december 2007) har 
dessutom antalet träffar mångfaldigats när sökproceduren upprepas. I föreliggande avhandling 
har jag främst begränsat mig till svensk forskning om förskola, förskollärarprofession och för-
skollärares fackliga organisationer, även om några internationella utblickar görs. Avgräns-
ningen till svenska förhållanden är dels betingad av tidsramarna för mitt arbete. Dels menar 
jag att svensk förskola och förskolläraryrke inte utan ingående analys låter sig jämföras med 
internationell ”childcare” och ”early childhood education” och yrkesutövarna inom dessa om-
råden. Att jag här studerar förskollärarnas fackliga organisationer försvårar relevanta jämfö-
relser ytterligare, eftersom sådan organisering ser mycket olika ut i olika länder, inte minst 
inom den offentliga sektorn. Det kan tilläggas att även den svenska forskningen inom ovan 
nämnda fält är omfattande, och min översikt gör inte anspråk på att vara heltäckande i det 
avseendet. 
 
I det följande berör jag inledningsvis senare forskning om den svenska förskolan, grundad på 
ett par forskningsöversikter från 2000-talet. Därefter går jag närmare in på studier om förskol-
lärarkårens historiska professionaliseringssträvanden, förskollärares arbete och utbildning. Jag 
knyter också an till forskning om lärares och andra kvinnodominerade yrkesgruppers utveck-
ling. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om profession och facklig organisering.  
 

Senare forskning om den svenska förskolan 
 
Anna Klerfelts (2002) och Ulla Linds (2001) forskningsöversikter av svensk barnpedagogisk 
och förskoleforskning under de senaste decennierna ger sammantagna en översiktlig bild av 
det större förskoleforskningsfältet. Denna kan kompletteras av forskningsgenomgångar i av-
handlingar som tillkommit därefter, t ex Ekströms avhandling om förskollärares pedagogiska 
arbete (Ekström 2007).  
 
Klerfelts (2002) genomgång av barnpedagogisk forskning avser åren 1980-1999. Både hon 
och Ulla Lind, som fokuserar 1990-talets forskning, noterar att en stor del av de senaste 20 
årens studier av förskolan bedrivits av forskare med förskollärarbakgrund. Lind hävdar att allt 
eftersom fler kvinnor från barnomsorgen börjat forska på området har komplexiteten i forsk-
ningen av barnpedagogiskt arbete ökat. Framförallt vill nutida forskare undersöka processer i 
de pedagogiska praktikerna.  Klerfelt kommer till en liknande slutsats då hon finner att stora 
delar av den barnpedagogiska forskningen tar sin utgångspunkt i ett barn- i stället för ett sam-
hällsperspektiv, dvs forskningen har förskjutits från ett makro- till ett mikroperspektiv. Lind 
(2001) menar, att pedagogiska frågor och innehållsfrågor var mindre framträdande i svensk 
förskoleforskning fram till senare hälften av 1980-talet. I takt med att utbildning och kommu-
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nikation betraktats som centrala faktorer i samhällets utveckling har pedagogiska frågor om 
lärande, kunskap och uppväxtvillkor blivit viktigare att beforska, jämfört med tidigare beto-
ning på utvecklingspsykologiska frågor. Forskningen om förskolan har enligt Lind även blivit 
mer teoretiskt differentierad under 1990-talet och anlägger historiska, socialhistoriska, sam-
hällsvetenskapliga och läroplansteoretiska perspektiv på socialisations- sociolingvistiska och 
kommunikativa processer. Även ett fenomenologiskt forskningsperspektiv med fokus på 
lärande och kognitiva processer har vuxit fram under 1990-talet.  
 
Kenneth Ekström (2007) bekräftar och kompletterar i sin doktorsavhandling om förskollärares 
pedagogiska arbete den bild som Lind och Klerfält ger i sina forskningsöversikter. Han kon-
staterar att studier gjorda under senare delen av 1990-talet handlande om samverkan, integra-
tion mellan förskola och skola, barns lek och lärande, om samspel samt om vuxnas lärande i 
förskolan. Även om genusteoretiska och poststrukturella ansatser började skönjas, var kritiska 
ansatser sammantaget mindre vanliga. I början av 2000-talet, i spåren av de förändringar som 
förskolan genomgått under 1990-talet, började dock forskningen om förskolan anta ett mer 
kritiskt förhållningssätt. Ekström lyfter här fram ett par undersökningar, som behandlade 
pedagogisk dokumentation och förskolan som pedagogiskt rum, och som problematiserade 
och kritiserade verksamhetens självförståelse genom analys med hjälp av poststrukturell och 
utbildningssociologisk teoribildning.8  
 
Lind drar slutsatsen att tillsyn och fostran av små barn som ett kvinnligt yrkesarbete inte har 
intresserat forskare i någon större utsträckning. Barntillsynens betydelse för yrkesarbetande 
mödrar har istället varit i fokus. En del av 1990-talets forskningsarbeten har dock rört förskol-
läraryrkets historiska bakgrund (se följande avsnitt). Här har förskolans och barnomsorgens 
pionjärer lyfts fram och belysts ur ett professionaliseringsperspektiv. Enligt Lind visar dessa 
professionaliseringsstudier att barnomsorgsyrkena är ett kvinnodominerat yrkesområde med 
låg status och svag teorianknytning, som dominerats av kvinnligt normativt tänkande och tyst 
kunskap.  

Förskollärarkårens historiska professionaliseringssträvanden 
 
Utvecklingen av förskolläraryrket och det specifika verksamhetsområde, som är basen för för-
skollärares verksamhet och utbildning är nära förknippad med fostran och omsorg av barn och 
framväxten av ett kvinnligt arbetsfält. Kerstin Holmlund (1996), Ann-Katrin Hatje (1992, 
1999) och Ingegerd Tallberg-Broman (1991, 1995) har bedrivit historiska studier av förskol-
läraryrket.  Holmlund har inriktat sin studie mot hur barnträdgårdens ledarinnor och barnkrub-
bans personal under perioden 1854-1968 agerade för att göra sina röster hörda, vilket mot-
stånd de mötte och vilken betydelse klass- och könstillhörigheten hade. Holmlund menar att 
kåren agerade för att förverkliga sina idéer om forskning som bas för barnträdgårdsledarin-
nornas utbildning, fortbildning och yrkesutövning. Barnträdgårdsledarinnorna försökte även 
skärpa inträdeskraven till utbildningen, ställde krav på en förlängning av utbildningen och på 
att utbildade ledarinnor skulle anställas vid småbarnsinstitutionerna. Kåren agerade också för 
att förbättra arbetsförhållanden samt för att reglera arbetstid, löner och pensioner. Den lycka-
des emellertid inte upprätta ett yrkesrevir som krävde särskilda kompetensbestämmelser och 
som utestängde personer som saknade den rätta utbildningen. Holmlund var även intresserad 
av hur makt- och könsfrågor påverkade den kvinnliga yrkeskåren och fann en maktförskjut-
ning bort från kvinnorna. Den kvinnliga underordningen och de manliga värderingarna av 

                                                 
8 Lenz-Taguchi, Hillevi (2000) och Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) 
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förskollärarnas yrkesarbete påverkade påtagligt löneförhandlingar och anställningsvillkor 
(Holmlund 1996).  
 
Ingegerd Tallberg-Broman (1991) har fördjupat sig i yrkeskårens utveckling från intresse-
organisation till fackförbund under perioden 1918-1945. Förskolans framväxt var ett resultat 
av arbetet av några kvinnor som gjorde detta till sin livsuppgift; genom att skapa ett eget 
yrkesområde fick de rätt till utveckling i det annars starkt begränsade borgerliga kvinnolivet. 
Med utgångspunkt i Fröbels teorier kunde de bidra till att uppfostra mödrar och reformera 
hemmen; de kunde fungera som ”samhällsmödrar”. Tallberg-Broman menar att barnträdgård-
srörelsen, som blev betydande också internationellt, var en markant kvinnlig rörelse, karakte-
riserad av kvinnliga attribut, kvinnospråk och kvinnovärden. De tidiga pionjärerna utvecklade 
ett för yrkesgruppen gemensamt språk, en tydlig yrkesetik och en kognitiv bas utifrån 
Fröbelpedagogiken. 
 
Ann-Katrin Hatje(1999) har beskrivit sex nordiska förskolepionjärer och deras betydelse för 
den moderna barnomsorgens utveckling under perioden 1880 till och med 1940-talet. Hatje 
lyfter fram pionjärernas politiska och fackliga agerande och deras förankring i samhällslivet.  
Hatje menar att barnträdgårdslärarinnorna använde sig av tre olika huvudstrategier för att bli 
erkända som en pedagogisk yrkesgrupp: den fackliga, den politiska och den professionella. 
Den fackliga strategin var en kamp på arbetsmarknaden för att stärka gruppens sociala och 
ekonomiska villkor. Den politiska vägen innebar agerande på olika nivåer i det offentliga po-
litiska livet. Barnträdgårdslärarinnorna krävde att staten skulle godkänna och stödja utbild-
ningen och att verksamheten skulle inspekteras genom staten. Den professionella strategin 
syftade till att stärka yrkets pedagogiska expertkunskap främst genom att knyta an till pedago-
gisk och psykologisk forskning. Hatje menar att barnträdgårdslärarinnornas kamp för ett stat-
ligt erkännande var ett professionaliseringsprojekt med många hinder, varav det främsta var 
könstillhörigheten dvs. att det var en kvinnlig yrkesgrupp. Det kan noteras att Hatje tillämpar 
en snävare definition på professionell strategi än den jag tillämpar i det följande. 
 
Förskollärarkåren argumenterade länge förgäves för att förskolan och de professionella be-
hövdes för barnets skull, enligt Tallberg-Broman (1994); den argumenteringen var inte till-
räcklig för att övertyga staten och kommunerna om att utveckla förskolan och gav inte heller 
något stöd för ökad professionalisering av förskollärarna. Först i början av 1970-talet kunde 
man se en större samstämmighet mellan förskolepedagogernas argumentation och den statliga 
reformpolitiken, när argumentationen utvecklades till att det var för barnets och jämlikhetens 
skull som förskola och förskollärare behövdes. Det gav en ny grund för fortsatt arbete mot en 
professionalisering.  
 
Ovan nämnda historiska studier av Holmlund, Hatje och Tallberg-Broman och om förskollä-
rarkårens kamp för sin egen och förskolans utveckling slutar vid 1970- talet, alltså vid den tid-
punkt när den stora utbyggnaden av förskolan satte i gång ute i kommunerna, statliga mål for-
mulerades för verksamheten och förskollärarkåren växte. I följande avsnitt går jag in på forsk-
ning om förskollärararbete - och utbildning, och här kommer jag också in på några internatio-
nella arbeten.  

Förskollärararbete och förskollärarutbildning  
 
Pamela Oberhuemer (2000) har jämfört förskollärarnas utbildning och kompetensområden i 
ett antal europeiska länder och har på denna grundval utarbetat en rolltypologi. Yrkesrollen i 
Sverige, Finland och Spanien benämner hon early childhood pedagogue – en roll som bygger 
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på en förskola som kombinerar omsorg och utbildning för barn i åldrarna 0- 6 år. Den yrkes-
roll som förekommer i Belgien, Grekland och Luxemburg karakteriserar Oberhuemer som  
preschool specialist med i huvudsak en undervisande roll i institutioner som är underordnade 
den obligatoriska skolan. I Frankrike, Irland och Nederländerna är alla utbildade för att vara 
teacher för både småbarn och tidigare skolåldrar, 3-12 år, men yrkesfunktionen har ett spe-
ciellt fokus på de tidigare åldrarna under någon period i sin utbildning. Oberhuemer beskriver 
yrkesrollen i Danmark och Tyskland som social pedagogue, en bred yrkesroll och arbete i va-
rierande sammanhang utanför det ordinarie skolsystemet (Oberhuemer 2000). 
 
I en jämförande studie mellan engelska och finska early years teachers fann Viv Moriarty 
(2000) skillnader i hur lärarna uppfattade sin professionella roll. De finska lärarna uppvisade 
en förståelse av yrket som baserades på komplexa begrepp och demokrati, till skillnad från de 
engelska lärarna som hade en mer begränsad föreställning om professionalitet. Moriarty för-
klarar skillnaden genom att referera till den position och makt, som lärare och föräldrar har i 
de brittiska och finska utbildningssystemen. De olika yrkesrollerna och föreställningarna om 
professionalitet speglar vad som anses vara en early childhood professional i olika samhälls-
kulturer. Bakom de beskriva yrkesrollerna finns skilda historiska bakgrunder och synsätt om 
vad som är viktig kunskap och vad som anses vara professionellt agerande, men också vilken 
position och makt respektive utbildningssystem ger. Det i sin tur påverkar hur early childhood 
professionals ser på sig själva och yrkesrollen.  
 
Att också förskollärarnas föreställningar om förskolans uppgifter kan påverka yrkesrollen 
framgick av Boel Henckels (1990) doktorsavhandling. Henckel kategoriserade förskollärares 
föreställningar om förskolan i termer av kompensation, anpassning eller utveckling. Henckel 
menar att dessa tre begrepp även avspeglar den förändring som förskolan genomgått och de 
idéer som lyfts fram vid olika tidpunkter. Sonja Kihlströms studie (1995) belyste hur förskol-
lärare relaterade innehållet i förskolans verksamhet till olika mål eller avsikter. Tre huvudas-
pekter urskildes: att ta hand om barn, att utveckla deras personliga kompetenser och att lära 
dem. De skilda tyngdpunkterna kunde enligt Kihlström ses som uttryck för förskolläraryrkets 
komplexitet. Här kan man återkoppla till Oberhuemers analys: svenska förskollärare har en 
komplex uppgift att kombinera omsorg och undervisning, medan deras kollegor i flertalet 
andra europeiska länder har en tydligare lärarroll.  
 
Förskolläraryrkets kunskapsbas grundläggs under utbildningstiden. Jan-Erik Johanssons 
(1992) analys av vad metodiklärare ansåg vara viktigt i förskollärarutbildningen under 1980-
talet har därför viss bäring på min studie. Johansson drar slutsatsen att förskolans pedagogik 
var en historisk konstruktion som formades på ett genomtänkt sätt. Studenterna skulle formas 
för en yrkesverksamhet som innefattade arbete i arbetslag, hantering av barngrupper samt 
samarbete med föräldrar. Valet av yrke fick inte vara slumpmässigt och ogenomtänkt, utan 
förutsatte en vilja att arbeta med barn. En viktig del av utbildningen var att lära sig förstå vad 
yrket gick ut på och kunna argumentera för sina arbetsuppgifter. De studerande skulle, enligt 
metodiklärarna, göra de samhälleliga målen för förskolan till sina egna. Ämnena i utbild-
ningen skulle samordnas och anpassas till en yrkesinriktad helhet, genom att utgå från arbetet 
i förskolan.  
 
Någon svensk undersökning av betydelsen av att förskollärarna har en längre akademisk 
utbildning och en egen kunskapsbas har såvitt mig är bekant inte genomförts. Här kan emel-
lertid nämnas Olivia N. Saracho och Bernard Spodek (2006), som gjorde en kritisk metaana-
lys av 40 studier från åren 1989-2004 fann ett klart samband mellan lärares utbildning och 
kvaliteten på förskolearbete med 3-5 åringar. Förskollärare som hade en egen högre utbild-
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ning (Bachelor of Arts) och utbildning i barns utveckling och i undervisning av yngre barn 
bedrev sålunda en kvalitativt klart bättre verksamhet än de i refererade studierna vanligt 
förekommande lärarna utan någon sådan utbildning.   
 
Förskollärarkårens strävan att utveckla sitt yrke och yrkesområde kan ses i förhållande till 
andra yrkesgrupper, i första hand lärare. I följande avsnitt berör jag några arbeten ur den 
omfattande lärarprofessionsforskningen som jag anser är intressanta för min egen studie. Jag 
har däremot inte sett det som min uppgift att göra någon mer omfattande översikt av detta 
forskningsfält. 
 

Lärarna och professionsfrågorna  
 
Christina Florin (1987) har studerat feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom 
den svenska folkskolans lärarkår åren 1860-1906. Hon har undersökt vilka strategier som 
yrkeskollektivet faktiskt använde sig av i sina professionaliseringsförsök. Florin fann att femi-
niseringen av läraryrket hade både klassideologiska och könsideologiska förtecken. Med hjälp 
av ideologin om lärarinnan som den goda modern kunde kvinnorna hållas kvar i hemmets 
sfär, även när de befann sig i arbetslivet. En kvinna kunde bli lärarinna utan att ge avkall på 
sin kvinnlighet. För ogifta kvinnor i medelklassen fanns inte heller så många andra socialt ac-
cepterade yrken att välja på. Lärarinnornas inträde i det allmänna skolsystemet underlättades 
av att kvinnorna sedan lång tid hade haft ansvar för barnundervisningen i den kyrkliga hem-
undervisningen och i andra enskilda undervisningsformer. Florin fann att läraryrkets feminise-
ring på lägre skolstadier mer handlade om ekonomi än om ideologi. Den billiga kvinnliga ar-
betskraften var attraktiv för stat och kommun, när ett nytt skolsystem skulle finansieras. Stats-
makterna uppmuntrade också feminiseringen av småskollärarkåren och under vissa tider även 
folkskollärarkåren, så länge som folkskolan och läraryrket hade låg status. Florin menar att 
det fanns ett samspel mellan arbetsmarknad, samhällsekonomi och ideologi, när kvinnorna 
strömmande till i läraryrkena. 
 
Lärarkåren mötte stora svårigheter i sitt professionaliseringsprojekt, eftersom lärarnas kun-
skapsbas inte var exklusiv, deras utbildning inte hade anknytning till teori och vetenskap och 
deras klienter, fattiga bondbarn och statsbarn, var helt utan status. Den historiska bilden av 
skolmästare eller skolmoster som ett nådehjon levde länge kvar. För lärarna fanns det två 
huvudlinjer att följa. Den ena vägen var den rent professionella strategin, att försöka få till 
stånd en bättre utbildning och att utveckla yrkets kognitiva och pedagogiska sida med anknyt-
ning till nya rön inom barnpsykologin, pedagogiken, etc. Den andra vägen var att bygga upp 
alternativa strategier för att gå runt problemen och skaffa sig inflytande över skolan på den 
politiska vägen. Under professionaliseringsprocessen blev det fler och fler kvinnor inom 
kåren, eftersom kvinnors klasstillhörighet, kön och kulturella kapital ansågs vara en tillgång. 
Männen inom skolan började utveckla strategier för att motverka den kvinnliga konkurrensen, 
de började betona förment manliga egenskaper, såsom bättre ork, disciplin, hälsa och stabilitet 
i yrket. De borde också ha högre löner eftersom de var familjeförsörjare, argumenterade de. 
En öppen konflikt utbröt när man frångick likalöneprincipen, och 1906 bildade folkskollärar-
innorna en egen organisation. Florin fann att staten var en slags primus motor för utveck-
lingen, som gav grunden till en gemensam professionell identitet hos kåren. Det var staten 
som öppnade yrket för folkskollärarinnorna och gav dem samma rättigheter som männen. Ge-
nom fördelningen av utbildningsplatser kunde staten styra hur långt feminiseringen i folkskol-
läraryrket kunde gå. Det ökade samhälleliga intresset för att förbättra lärarutbildningen och 
modernisera seminarierna hjälpte till att höja yrkets anseende. Det var också staten som höll 
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nere lönerna och som tog beslut om att frångå likalöneprincipen. Staten var med andra ord en 
viktig aktör i lärarnas professionaliseringsprocess. Det finns likheter i den historiska fram-
växten mellan förskollärarnas och folkskolans lärare. Båda kategorierna har utvecklats som 
kvinnliga arbetsfält beroende av samhällets styrning, även om förskollärarkåren först efter 
1960-talet blev en samhällelig angelägenhet. 
 
Gymnasielärare och deras professionalisering under tidigt 2000-tal analyserades i Ulf Lund-
ströms doktorsavhandling (2007), där lärarnas förståelse av sitt arbete och yrkesutveckling 
relaterades till lärarfackliga och politiska strävanden. Lundström fann att 1990-talets statliga 
styrdokument gav uttryck för en professionsdiskurs, i vilken lärarna gavs stor autonomi och 
ansvar i ett decentraliserat mål- och resultatstyrt system. Diskursen om en utvidgad lärarpro-
fessionalitet betonade skolutveckling och förutsättningar för en sådan, såsom förändringsvilja, 
professionsutveckling, vetenskaplig kunskapsbas samt ämnesövergripande arbetslag. Likarta-
de tankegångar återkom hos de lärarfackliga organisationerna och deras arbetsgivarpart, och i 
viss mån även i forskningen. Lundström drog slutsatsen att klyftan var stor mellan skolans 
praktik och den dominerande diskursen i forskning och policydokument. Lundströms avhand-
ling är av intresse för mitt arbete om förskollärarnas professionalisering, bl.a. genom att be-
skriva en alltmer dominerande officiell och facklig diskurs om lärararbete och skolutveckling, 
som också inramat och påverkat tänkandet om förskolan och dess professionella under de 
senaste 10-15 åren.     
 
I en studie om lärarbaserat förändrings- och utvecklingsarbete inom grundskolan, där samtliga 
medverkade lågstadielärare var kvinnor, fann Karin Rönnerman (1993) att de kvinnliga låg-
stadielärarna var mer inriktade mot pedagogisk kompetens än mot position och status. Rön-
nerman menar därför att karriärbegreppet även måste ges en horisontal innebörd och omfatta 
värderingar som personlig utveckling, samarbete, möjligheter till ökad självkänsla och infor-
mellt inflytande, dvs professionssträvanden som uttrycker andra aspekter än de som ingår i 
traditionella professionaliseringsteorier. Även Eva Gannerud (2001) för en diskussion om vad 
kön och genus kan betyda för synen på lärare och lärares arbete. Gannerud menar att ett 
genusperspektiv kan bidra till en förändring i detta avseende om yrket granskas i relation till 
samhällets genusordning. Historiskt har skolan organiserats utifrån principer om auktoritet 
och ledarskap som bygger på patriarkala relationer. Skolans genusregim har inte betonat 
lärares emotionella engagemang och nödvändigheten av känslomässiga relationer för elever-
nas lärande. Sådana aspekter har varit osynliga och saknat offentligt erkännande. Gannerud 
menar att en strävan mot professionalisering av läraryrket kan vara till gagn för kvinnliga 
lärare om det höjer läraryrkets status genom en satsning på vetenskapligt baserad, hierarkiskt 
uppbyggd och ämnesfokuserad kunskap. Ur ett annat perspektiv kan professionaliseringen av 
läraryrket dock samtidigt bidra till att nedvärdera eller utplåna egenskaper och förhållningssätt 
som är förknippade med kvinnliga värderingar. Denna kluvenhet har jag anledning att senare 
återkomma till i min egen analys av förskollärarnas fackliga professionaliseringssträvanden. 
 

Andra kvinnodominerade organisationers professionaliserings-
strävanden 
 
Inom sjukvården finns flera kvinnliga yrken, som i likhet med förskolläraryrket vuxit fram 
under 1900-talet och vars fackliga organisationer arbetat för att avgränsa yrkesfältet och pro-
fessionalisera sig gentemot andra yrken. Olika strategier kan urskiljas bland olika yrkesgrup-
per. Bodil Persson (1994) beskriver hur laboratorieassisten genom olika riksdagsbeslut blev 
ett kvinnligt yrke. För laborationsassisternas fackliga organisation var frågan om en specifik 
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titel viktig att arbeta med. En egen titel kunde ge yrkesgruppen en identitet, så att den kunde 
särskiljas och avgränsas gentemot andra grupper i laboratoriet. För sjuksköterskorna var det 
framförallt en formell utbildning som skilde dem från sjukvårdsbiträden (Emanuelsson 1990). 
Staten reglerade tidigt sjuksköterskeväsendet, genom att godkänna vissa utbildningar och 
etablera yrkesbenämningen sjuksköterska. Utbildningen drog upp gränsen mellan godkända 
och icke godkända sjuksköterskor och bidrog till att avgränsa sjuksköterskornas arbetsfält 
(Evertsson och Lindqvist 2000).  Efterhand tillfördes utbildningen mer teoretiska kunskaper 
för att sjuksköterskorna skulle kunna avlasta och assistera läkarna, men också för att kunna 
ansvara, organisera och undervisa underordnad vårdpersonal. Agneta Emanuelsson (1990) 
fann att sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden genom att fördela arbetsuppgifter, skapa olika 
anställningsförhållanden och bilda olika organisationer drog en skiljelinje sinsemellan. Även 
den fackliga organisationens krav för medlemskap bidrog till att särskilja de olika yrkesgrup-
perna åt. Det var alltså traditionella stängningsstrategier med betoning på formell utbildning 
som gav stöd åt sjuksköterskorna professionalisering.  
 
Hur lagar, författningar, utredningar och reformer påverkar yrkeskrav, forskningsanknytning 
och den vetenskapliga grunden i utbildningen ses t ex hos barnmorskorna, arbetsterapeuterna 
och sjuksköterskorna. Arbetsterapeuterna blev en viktig yrkesgrupp när rehabilitering blev en 
angelägenhet inom sjukvården. För barnmorskeyrket var förändringar i utbildningen en följd 
av samhällets socialpolitiska beslut i uppbyggnaden av välfärdssamhället (Hermansson 2003). 
Utbildningspolitiska reformer har bidragit till att stärka den vetenskapliga grunden i barn-
morskeyrket. Både sjuksköterskor, barnmorskor och arbetsterapeuter har etablerat utbild-
ningar som ger tillgång till forskarutbildning, som har klara examensfordringar och som är le-
gitimationsgivande. Att på detta sätt avgränsa ett yrkesfält och ges samhällelig legitimitet har 
utvecklat professionaliseringen av de aktuella yrkesgrupperna.  
 

Profession och facklig organisation 
 
Donald Broady (1985) menar att i fackliga strävanden finns ett element, som innebär att slå 
vakt om det egna arbetsområdet. Yrkesgruppens gemensamma intresse är ofta det första in-
citamentet till fackligt agerande. Att olika yrkesgrupper inte ständigt konfronterar varandra 
beror i första hand på att de har ett intresse av att samarbeta för att nå gemensamma mål gen-
temot arbetsgivaren och samhället. Yrkesbevakning och professionalisering är nära samman-
länkade. Det finns starka drivkrafter mot ökad professionalisering likväl som för skilda pro-
fessioner att slå vakt om uppnådda positioner. Ulf Lundströms (2007) analys av de lärarfack-
liga organisationernas anammande av en professionaliseringsdiskurs illustrerar hur den fack-
liga organisationens arbetssätt förändrats över tiden. Lundström menar att 1970-talet prägla-
des av traditionellt fackligt arbete relaterat till statliga initiativ. De fackliga prioriteringarna 
gällde löner, lagstiftning och arbetsvillkor. Medbestämmandelagen och Lagen om anställ-
ningsskydd var under framarbetning. 1980- och 90-talet benämner Lundström som en bryt-
ningstid i svensk förvaltning och politik. I synnerhet 1990-talet innebar något av ett system-
skifte när den borgerliga regeringen hade långtgående ambitioner att förändra utbildningspo-
litik, socialförsäkringssystem och arbetsrätt. Inom utbildningssektorn infördes målstyrning, 
marknadslösningar och decentraliserat huvudmannaskap för lärare, och de fackliga lärarorga-
nisationerna gick emot nedskärningar inom utbildning och barnomsorg.  Lundström betraktar 
1989 som startpunkten för en ny lärarfacklig professionaliseringsstrategi som var ett försök att 
ta initiativet i det nya sammanhang som den decentraliserade och målstyrda skolan utgjorde. 
Professionsbegreppet och diskussioner av vad en lärarprofession innebar började synas i de 
fackliga skrifterna 1992/93 och blev tydligare och vanligare under andra halvan av 1990-talet. 
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Efter 1995 blev partsgemensamt utvecklingsarbete centralt, vilket var ett brott i förhållande 
till de tidigare fackligt traditionella strategierna. Slutet av 1990-talet dominerades av projekt 
och kampanjer med visionära och retoriska skrivningar om lärarna och skolans uppgift.  
 
Paula Berntsson (2006) har i sin doktorsavhandling studerat Lärarförbundets professionalise-
ringsstrategier och förskollärares uppfattningar om värdet av dessa statushöjande strategier. 
Hon har jämfört hur väl Lärarförbundets och förskollärares uppfattningar överensstämmer och 
om strategierna vidmakthåller eller förändrar värderingen av förskollärarnas arbete. Berntsson 
beskriver de traditionella professionaliseringsstrategier som Lärarförbundet utnyttjat: kampen 
för att förskollärarnas kunskapsbas skall grundas på en längre vetenskapligt baserad högskole-
utbildning, krav på yrkesmonopol för förskollärare i förskolan samt hur de yrkesetiska princi-
perna kan bidra till att uppvärdera förskollärarnas arbete och yrkeskunskaper. Samtidigt me-
nar hon att dessa strategier kan bidra till att delar av arbetsuppgifter och yrkeskunskaper som 
hör samman med förskolläraryrket osynliggörs och/eller undervärderas, som exempelvis det 
politiska uppdraget med tillsyn och omsorg. Berntsson anser att Lärarförbundets jämställd-
hetspolitik utgår från likhetsstrategier, som grund för att uppnå jämställdhet mellan könen.  
Hon tror däremot, i likhet med särartsfeministerna, att den bästa strategin för att nå jämställd-
het är att framhålla kvinnors särart och uppvärdera de arbetsplatser och arbetsuppgifter som 
brukar domineras av kvinnor. Berntsson utnyttjar fackliga tidskrifter och dokument från tids-
perioden 1967-2003 för att skriva fram den fackliga organisationens statushöjande strategier. 
Dessa strategier bildar därefter underlag för en enkätstudie bland förskollärare. Resultatet från 
enkätstudien jämförs sedan med Lärarförbundets professionaliseringsstrategier. Berntssons 
studie har likheter med mitt arbete, så till vida att gängse professionaliseringsstrategier, som 
utbildning, allians och stängning samt statens roll i yrkets utveckling har varit en utgångs-
punkt för analysen. Hon har liksom jag granskat fackliga dokument och tidskrifter. Däremot 
skiljer sig studierna åt när det gäller analys och bearbetning. Berntsson fokuserar alltså hur 
förskollärarna ser på Lärarförbundets professionaliseringsstrategier, medan min studie be-
handlar hur förskollärarnas fackliga organisation har agerat och argumenterat i sina profes-
sionaliseringssträvanden under perioden 1960- 2004. Jag återkommer i min diskussion till 
Berntssons resultat och gör vissa jämförelser med mina egna resultat. 
 

Syfte och forskningsfrågor  
 Det övergripande syftet med min studie är att beskriva, förstå och över tid jämföra förskol-
lärarkårens fackliga professionaliseringssträvanden från slutet av 1960-talet till 2005. 
Följande frågor ses som centrala att belysa och besvara: 

- Hur förhåller sig förskollärarnas fackliga organisation till den samhälleliga 
utbyggnaden och reformeringen av förskola och barnomsorg? 

- Hur agerar förskollärarnas fackliga organisation i frågor som avser förskolläraryrkets 
autonomi? 

- På vilket sätt försöker förskollärarnas fackliga organisation stärka förskolläraryrkets 
ställning genom att avgränsa sig gentemot och/eller liera sig med andra yrkesgrupper? 

- Vilken kunskapsbas är det förskollärarnas fackliga organisation strävar mot och hur 
agerar den i frågor som rör förskolläraryrkets kunskapsbas? 

-  Hur kan de ovan nämnda fackliga strävandena förstås ur ett genusperspektiv? 
 

Mina frågor om förskolläraryrkets kunskapsbas, förskollärarnas autonomi, allianser och stäng-
ningar fokuserar fackliga professionaliseringssträvanden. Däremot behandlas inte fackliga frå-
gor som löner och andra anställningsvillkor, t ex semester och pensioner, sjukförmåner, etc 
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Kapitel 3   
 
Teoretiska utgångspunkter  
 
Jag använder mig främst av professionsteori i mitt avhandlingsarbete som utgångspunkt för 
att sortera fram, förstå och analysera hur förskollärarna argumenterat och försökt påverka 
förskolläraryrkets utveckling. I min avslutande diskussion knyter jag dessutom an till viss 
genusteori. 

Professionsteorier  
 
Professionsteorier utgör värdefulla verktyg för analys av förskollärares professionaliserings-
strävanden. Professionsforskningen intresserar sig för yrkesgruppers karaktär, villkor och in-
tressen samt för vilka strategier yrkesgrupperna använder för att förbättra sin position i sam-
hället. Professionsteorier handlar om yrkesgruppers strävan efter position och status i sam-
hället. I den tidiga professionsforskningen (ungefär1930 – 1970) inryms den s k egenskaps-
inriktningen och den funktionalistiska inriktningen. Den förstnämnda forskningsansatsen 
syftar till att kartlägga och beskriva vilka yrken som definieras som profession respektive 
semiprofession och vad som utmärker och karaktäriserar professioner gentemot andra yrken. I 
den funktionalistiska professionaliseringsinriktningen ses professionen som en faktor som 
bidrar till samhällelig stabilitet; genom att vara kopplad till kunskap får den viktiga verksam-
heter att framstå som objektiva och legitima.  En senare ansats, den nyweberianska profes-
sionsteorin, växte fram under 1970-talet och utgick från en mer konfliktorienterad grundsyn, 
främst på förhållandet mellan samhälle och individ/grupp. Jag återkommer till denna ansats 
främst i avsnittet om stängning och allianser. 
 
Min avsikt är inte att undersöka och bestämma förskolläraryrket som en profession (jämför 
egenskapsinriktningen ovan). Däremot har den sociologiska professionsforskningens kriterier  
legat till grund för urval av undersökningsteman och insamling av empiri i min studie. Det 
gäller teoretisk kunskapsbas, långvarig utbildning, autonomi i yrkesutövandet, kontroll över 
vilka som släpps in respektive utesluts ur kåren, kontroll över kunskapsutvecklingen inom yr-
ket, etiska regler samt erhållandet av samhällelig legitimitet, t ex i form av statlig legitimation 
eller certifiering.  Begreppen kunskapsbas, autonomi och stängning/allians kommer jag att ut-
veckla något mera i det följande, eftersom de kommer att vara centrala i min studie. Inled-
ningsvis preciseras begreppen profession och professionalisering som de använts i 
professionsforskning. 
 

Professionsbegrepp 
 
Professionsteorier innefattar flera begrepp som liknar varandra men som avser delvis olika 
företeelser. Jag redogör därför inledningsvis för olika forskares ansatser därvidlag och går 
därefter på de begrepp som jag kommer att använda i min analys.  
 
Profession definieras i allmänt språkbruk som yrke. I samhällsvetenskaplig terminologi avser 
det mer specifikt yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning (National-
encyklopedin, 2000). Enligt Inga Hellberg är professioner yrkesgrupper, som klart avgränsat 
eller monopoliserat positioner på arbetsmarknaden på basen av ett kunskapsmonopol (Hell-
berg 1989 s 167). En profession är i den meningen inte vilken yrkesgrupp som helst, utan en 
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yrkesgrupp som avgränsat och positionerat sig i samhället genom att besitta en specifik veten-
skaplig kunskap.  
 
Begreppet professionell eller professionalism handlar enligt Thomas Englund (1995 s. 80) om 
kvaliteten i arbetet, alltså förmågan att genomföra ett gott arbete. Professionalism fokuserar 
yrkesgruppens interna kvalitet, vilken kompetens som krävs för att utöva yrket framgångsrikt. 
Här pågår också en ständig diskussion om professionalismens kärna. Vilken kunskap, förmå-
ga eller kompetens som exempelvis den professionelle läraren behöver är en fråga, som konti-
nuerligt förändras i förhållande till sammanhanget och rådande samhälleliga synsätt och krav. 
Begreppet professionalism kommer inte att användas som analysverktyg i min studie medan 
professionaliseringsbegreppet däremot är centralt.  
 
Englund (1995 s.80) definierar begreppet professionalisering som en yrkesgrupps historiska 
och sociala strävanden efter position och status i ett samhälle. Professionalisering är framför 
allt ett mått på yrkesgruppens samhälleliga styrka och auktoritet. Staffan Selander (1989 s. 
111) använder begreppet professionalisering på liknande sätt men betonar dessutom yrkes-
gruppens tolkningsföreträde inom sitt speciella kunskaps och yrkesområde.  Jag betraktar i 
likhet med Englund och Selander professionalisering som en strävan efter position och status i 
ett samhälle med krav på inflytande och tolkningsföreträde inom sitt speciella kunskaps- och 
yrkesområde. Semiprofessionen kännetecknas av att något av professionskriterierna ej upp-
fylls. Lärare har klassificerats som en semiprofession, eftersom de saknar egen kunskapsbas. 
Lärare har inte hellre haft ett eget forskningsfält eller legitimation (Strömberg, 1994, Selander 
1993). I analogi med detta kan förskolläraryrket beskrivas som en semiprofession. 
 

Kunskapsbas 
 
Enligt Selander (1989, 1993) utgörs en modern form av professionaliseringsprocess av att 
söka sin specifika kunskapsbas, en vetenskaplig grund för yrket. Vetenskaplig kunskap for-
mas genom långvarig högre utbildning och forskning. Förskolläraryrkets specifika kunskaps-
bas utgår sålunda i hög grad från innehållet i förskollärarutbildningen. Denna utbildning har 
genomgått olika förändringar och förlängningar under den tid som är i fokus för min under-
sökning. Den professionella kunskapen består inte enbart av de kompetenser som förväntas bli 
utfallet av utbildningen, utan även av de värderingar, normer, attityder, traditioner och gemen-
samma mönster för handlande som utvecklas inom yrkesgruppen (Strömberg, 1994, Rolf 
1991).  
 
Den professionella kunskapsbasen kan ses som en kollektiv företeelse och process och inte i 
första hand som en individuell egendom eller egenskap. Den professionella kunskapen be-
nämns av Ingrid Carlgren och Ference Marton (2001 s. 217) som det professionella objektet. 
Med det menas kårens samlade erfarenheter och insikter, som överförs från generation till 
generation. Genom den samlade kunskapen är yrkesutövaren inte begränsad av sin egen reper-
toar utan kan ta stöd i de gemensamma kunskaperna för att utveckla sitt sätt att handla, även 
om man inte har någon konkret förebild. Carlgren och Marton hävdar att lärarnas professio-
nella objekt är lärandet, som omfattar såväl utveckling av förmågor som förhållningssätt. De 
menar att lärare behöver en kollektiv, systematisk kunskapsbas sammansatt av gemensamma 
yrkeserfarenheter och forskning. Att ta del av varandras erfarenheter, exempel och situationer 
inom ett yrkesområde är betydelsefullt om ett yrkeskollektiv ska kunna utveckla sin kompe-
tens.  
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Utbildningen har en central roll i en professionaliseringsprocess. Utbildningens längd, inne-
håll och nivå utgör en grund för hur utbildningen värderas. Förskollärare har i likhet med 
lärare fram tills nyligen saknat en egen vetenskaplig kunskapsbas och de har inte haft ett eget 
forskningsfält (Strömberg 1994, Selander 1993). Forskning har i stället främst skett inom pe-
dagogik, psykologi och sociologi. För att göra anspråk på ett kunskapsmonopol krävs, att yr-
kesgruppen kan kontrollera kunskapen, dvs. att den både skapar, utvecklar, förmedlar och 
tillämpar kunskapen själv, något som kräver egen forskning (Hellberg, 1989). De starkaste 
monopolen innefattar en statlig legitimation, som gör yrkesutövningen olaglig för utomstå-
ende yrkesgrupper, vilket är fallet för exempelvis läkare och advokater.  
 
Jag avser att studera hur förskollärarnas fackliga organisationer försökt att avgränsa och stär-
ka förskollärarnas kollektiva kunskapsbas genom att följa deras krav på utbildningens utform-
ning och innehåll samt hur kraven på kunskaper regleras av staten. 
 

Stängning och allianser 
 
Den nyweberianska professionsforskningen, som i stor utsträckning betonar utbildnings- och 
yrkesmässiga gruppintressen samt själva professionaliseringsprocessen (Selander 1989) har 
varit en av utgångspunkterna för min undersökning. Den nyweberianska forskningen foku-
serar på vilka metoder som används för att utveckla professionen, hur man utestänger eller 
utesluter andra yrkesgrupper, samt vilka strategier man utnyttjar för att skaffa sig monopol 
och privilegier. Kontrollen av kunskapsutveckling, utbildningens betydelse, samt hur makt 
och inflytande utövas är centrala inom den nyweberianska professionsforskningen (Strömberg 
1994, Selander 1993). 
 
I den nyweberianska  professionaliseringsforskningen belyses begreppet social stängning med 
vilka mekanismer som används för att stänga ute från utbildningar och yrken (Selander, 
1989). Exklusion eller uteslutning är en strategi som riktas mot grupper som har lägre status, 
sämre löner och förmåner medan ursupationsstrategin (inträngning) riktar sig från underord-
nade grupper/yrken till grupper/yrken med högre status. Due och Madsen (1990) menar att 
semiprofessionella grupper använder sig av en dubbel strategi som därtill är en traditionell 
facklig strategi: exklusion neråt och ursupation uppåt.  Alliansstrategin är en öppningsstrategi, 
som innebär att en yrkesgrupp allierar sig med andra yrkesgrupper för att stärka sin ställning 
och höja yrkets status. Alliansstrategin kan vara ett sätt att minska konflikter och mobilisera 
resurser (Selander 1989). Handlingsalternativet allians är även centralt i förhållande till staten, 
som kan utfärda legitimationer för ett yrke eller olaglig förklara all utomstående yrkesutöv-
ning (Hellberg 1989). Yrkesgruppen försöker att skydda sin verksamhet genom att organisera 
sig eller övertyga med- och motaktörer om att de egna anspråken är rättmätiga utifrån att den 
besitter en unik kunskapsbas (Hellberg 1989).  
 

Autonomi 
 
Autonomi handlar om att ha makt över sin situation, att självständigt kunna bestämma över 
sitt yrkesutövande. En central fråga i denna avhandling avser hur stor autonomi de offentlig-
anställda förskollärarna givits under olika perioder och i synnerhet hur deras fackliga organi-
sation agerat för att säkerställa och öka denna självständighet i yrket. Förskollärarna liksom 
en rad andra yrken inom den offentliga sektorn omfattar arbete med människor, som befinner 
sig i speciella situationer och där yrkesutövaren utifrån sin kompetens förväntas ta hänsyn till 
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individen och dennes situation och samtidigt ta hänsyn till organisationen, till resurser, lag-
stiftning, riktlinjer och policyprogram (Aili 2002). Staten, kommunerna och landstingen är 
både uppdragsgivare och arbetsgivare för yrkesutövarna inom offentlig sektor. De legitimerar 
verksamheten och ger professionerna status, samtidigt som de svarar för arbetsvillkor och 
löner (Brante 1987). Samhället ramar sålunda in förskollärarnas ansvar och autonomi genom 
läroplaner, lagar och riktlinjer (staten), genom lokala planer och riktlinjer, personal-, verksam-
hets- och driftsbudgetar (kommunerna) samt kollektiva och individuella avtal (stat och kom-
muner). Barbro Strömberg (1997) menar att statens professioner samtidigt påverkar sina egna 
ramar genom att identifiera problem, peka på behov och brister, föreslå lösningar och föränd-
ringar. Professioner kan bli mer autonoma genom att beforska och teoretisera den egna prak-
tiken, förlänga utbildningen, etablera etiska koder och genom att bilda allianser med andra 
yrkesutövare (Strömberg 1994).  
 

Lärares och förskollärares professionaliseringsgrad 
 
Mats Ekholm (1995) har gjort en bedömning av lärares professionaliseringsgrad på grundval 
av de tidigare nämnda klassiska kriterierna på professionalisering, den specifika kunskaps-
grunden, ansvaret för utveckling av yrket, förekomsten av nertecknad etik, kontroll över vem 
som får utöva yrket samt graden av autonomi. Ekholms analys ger en viss vägledning för hur 
förskolläraryrkets professionalisering kan förstås. 
 
När det gäller det första kriteriet, den specifika kunskapsgrunden, anser Ekholm att grund-
skollärare är allmänpraktiker i sin kunskapsförmedlande uppgift.  Däremot kan lärare i grund-
skolans senare år och gymnasielärare anses ha en mer specifik kunskapsgrund. Ekholm menar 
dock att lärarna, oberoende av nivå, har särskilda kunskaper om hur barn/ungdomar lär, hur 
man kan hanterar inlärningsstoff, hur man kan ställa pedagogiska frågor och hur ett kunskaps-
innehåll kan delges unga elever. Läraren har också specifik kunskap om hur man kan få unga 
människor att fungera tillsammans. Ekholm menar att dessa lärarspecifika kunskaper skulle 
behöva lyftas fram mera så att läraruppdraget och kunskapsbasen kunde bli tydligare i sam-
hället. Kunskaper om hur barn lär, samspelet med barn och material är även central kunskap 
för förskollärarna, och Ekholms sistnämnda resonemang bör vara tillämpligt också på dem.   
 
När det gäller det andra kriteriet om ansvaret för utvecklingen av yrket, så är det ur professio-
naliseringssynpunkt bra om yrkesgruppen själv behärskar initiativ och rutiner för yrkesut-
vecklingen. Ekholm anser att läraryrket har gått bakåt i det avseendet. Tidigare hade lärarna 
själva kontroll över yrkets utveckling genom sina föreningar. De arrangerade möten och peda-
gogiska dagar, något som bidrog till att skapa en gemensam kunskapsgrund. Efterhand har 
ansvaret för yrkesutvecklingen övergått till arbetsgivaren, kommunerna och staten, och sam-
ma förhållande gäller för förskollärarna. 
 
Beträffande det tredje kriteriet, förekomsten av nedtecknad yrkesetik, menar Ekholm att ele-
ver står i stark beroendeställning till sina lärare. Lärarnas omdömen om elever har stor bety-
delse för deras fortsatta liv. Många yrkesgrupper som i sitt arbete tar emot förtroenden från 
andra har upprättat en egen yrkesetik där yrkesgruppen internt tar ställning vid övertramp eller 
tveksamheter i förhållande till gällande regler. Ekholm anser att lärarnas arbete och omdömen 
om elever borde vara omgärdade med interna yrkesetiska regler och att lärarna själva borde 
bevaka att etiska regler formuleras och följs inom yrkeskåren. Ekholm synpunkter på behovet 
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av en för yrket gemensam etik förverkligades i början av 2000-talet av Lärarförbundet som 
tillsammans med Lärarnas Riksförbund utarbetade etiska regler för förskollärare och lärare.9 

När det gäller det fjärde kriteriet, kontroll över vem som får utöva yrket anser Ekholm att 
yrket är professionellt ”lågt” eller ”mjukt” laddat. Yrken som bedömts vara högt laddade har 
oftast en legitimation. Vid oegentligheter kan legitimationen dras in och yrkesutövaren mista 
rätten att fortsätta utöva sitt yrke. Enligt skollagen är kommuner och landsting skyldiga att för 
undervisning använda lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning 
avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva (Skollagen 2 kap. 3 §). Emellertid 
har utvecklingen sedan början av 1990-talet gått mot en minskad andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen. Andelen lärare som saknade sådan examen var sålunda nästan 16 procent 
läsåret 2005/06, vilket kan jämföras med knappt 6 procent läsåret 1993/94.10 År 2000 saknade 
2,7 % av förskolans anställda utbildning för arbete med barn, år 2006 hade denna andel vuxit 
till 5,2%. Andelen utbildade förskollärare minskade under samma period från 52% till 48%, 
medan andelen anställda med lärarutbildning ökade från 0,4 till 2,1%. Andelen anställda med 
barnskötarutbildning var däremot oförändrad och låg på 41-42%11 Sammantaget indikerar 
frånvaron av en certifiering eller legitimation och den allt lägre andelen behöriga lärare och 
förskollärare att dessa yrkesgrupper haft en svag professionell kontroll över vem som får ut-
öva yrket.  
 
Det femte kriteriet gäller graden av autonomi i yrket. Yrken som har hög professionell ladd-
ning har också hög autonomi i yrkesutövandet. Ekholm menar att läraryrket har hög grad av 
autonomi. Lärare får utöva sitt yrke utan att andra lägger sig i de agerande och överväganden 
som görs, vilket även gäller förskollärare. Kritik och granskning kan förekomma från elever, 
föräldrar och kollegor om hur undervisningen bedrivs, men det är sällan lärares självständiga 
sätt att genomföra sitt arbete angrips eller anmäls till arbetsledning eller arbetsgivare. Även 
förskollärare har på den egna arbetsplatsen stora möjligheter att utöva sitt yrke i samspel 
mellan föräldrar, barn och arbetslag.  Begränsningar utgörs av politiska beslut, som styr-
dokument, ekonomi och organisation. På senare år har dock en ökad statlig kontroll från Skol-
verket skett genom utbildningsinspektion. Från och med 2003 ska alla kommuner och skolor 
samt kommunernas förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning regelbundet 
genomgå granskning.12 
 
Jag använder mig i det följande av en professionsteoretisk ansats med stöd av Torstendahls 
(1987 s. 31) definition:  professionaliseringsteori är en teori om kunskapsbaserade gruppers 
ställning och agerande i olika samhälleliga sammanhang. Det ger en ram med utrymme för 
vida tolkningar och möjligheter att använda begreppen kunskapsbas, autonomi, allianser och 
stängning som redskap för datafångst och analys i studien om förskollärares professionalise-
ringssträvanden. 

                                                 
9 Lärares yrkesetik antagna och utgiven av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2001 
10 Rapport från Skolverket Lärarnas utbildning, Enheten för utbildningsstatistik, Barbro Dunér 2006-12-04 . 
11 Sveriges officiella statistik. Skolverket Förskola - Personal- Riksnivå Tabell 2 B: årsarbetare efter utbildning 
åren1999-2006.Procentuell fördelning. 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/92/25/F%F6rskola_Personal_Riksniv%E5_Tabell2B.xls,  
hämtad 2007-12-17 
12  Se vidare Skolverkets information om Inspektioner, http://www.skolverket.se/sb/d/160.  
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Facklig organisering och professionalisering 
 
Att slå vakt om det egna arbetsområdet, att skapa och hävda ett revir är centralt i fackliga strä-
vanden. Den fackliga förhandlingsstrategin ställer krav på starka fackföreningar, tyngd och 
makt, som man får genom att företräda stora medlemsgrupper. Det fackliga intresset och pro-
fessionaliseringssträvandena har många likheter. Det finns starka drivkrafter för att öka ett 
yrkes professionalisering på samma sätt, som olika yrkesgrupper vill värna sina uppnådda 
positioner. Att bevaka ett yrke och ett yrkes professionalisering är nära besläktade företeelser, 
men det finns också viktiga skillnader mellan facklig organisering och professionaliserings-
strävanden. Staffan Selander (1993) uttrycker dessa som att syftet i den fackliga organisa-
tionen är kollektiv mobilisering och ett överskridande av klassgränser. De fackliga organisa-
tionerna vill i första hand uppnå förhandlingsstyrka gentemot en motpart på arbetsmarknaden, 
medan professionaliseringssträvandena traditionellt främst syftar till att få kontroll över ett 
kunskaps- och verksamhetsområde. Att fackliga intressen och professionaliseringssträvanden 
har många likheter medför att professionaliseringsteorierna är intressanta som analysredskap i 
min studie av förskollärarnas fackliga strategier för att stärka yrket. 
 

Genusperspektiv 
 
En yrkesgrupps professionaliseringssträvanden kan också antas påverkas av yrkets könsiden-
titet. Förskolläraryrket har historiska och kulturella rötter som ett kvinnligt arbete, vilket gör 
teorier om genus intressanta för tolkning av det empiriska materialet. Könsarbetsdelningen 
bidrar i hög grad till att reproducera ojämlikhet mellan män och kvinnor. Lena Sommerstad 
(1992) menar att det inte finns någon könsarbetsdelning som är given utifrån arbetets innehåll, 
utan arbetet har blivit kvinnligt eller manligt som ett resultat av en kulturell process, där män-
nens överordning har varit ett konstituerande drag i arbetsdelningen mellan könen. Lena Som-
mestad anser att det är nödvändigt att studera genus i konkreta samhälliga förhållanden för att 
kunna förstå dess betydelse. Eftersom innebörden av genus skapas i en viss kultur, som mani-
festeras och legitimeras i föreställningar, normer och symboler.  
 
Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande i stor utsträckning könssegregerad. Majoriteten 
av män arbetar inom vissa yrken och majoriteten av kvinnor inom andra. De flesta yrken till-
skrivs en manlig eller kvinnlig identitet. Yrkesidentiteten påverkar hur yrkesgruppen uppfattas 
i relation till andra yrkesgrupper, hur relationer inom gruppen utvecklas samt hur uppgifter 
och ansvar fördelas inom gruppen. Kerstin Sahlin-Andersson (1997) har funnit att omvårdnad, 
anpassning och underordning är några drag i kvinnligt dominerade yrken. Könsidentiteten i 
yrket sätter ramar för vad som förväntas i arbetet, hur arbetet beskrivs och uppfattas, vilket 
betydelse som yrkesutövningen ges och hur arbetsinsatsen bemöts. Ett yrkes kön följer yrkets 
historia och förändras inte lätt. Sahlin- Andersson menar att yrkesgrupper söker betona och 
belysa, stärka och försvaga gruppens kön i syfte att stärka gruppens position på arbetsmark-
naden. 
 
1900-talets svenska förskolehistoria illustrerar en kvinnokamp för en bättre uppväxt för de 
mindre barnen, för ökad kunskap om barn samt för ett kvinnoyrke med inriktning mot omsorg 
och undervisning (Tallberg Broman, 1995). Inom förskoleområdet har den könade arbetsdel-
ningen varit tydlig och konsekvent genom hela yrkets historia. Hatje (1992) som forskat om 
organisationsfrågor, fann att även förskollärarnas arbete i svenska facklärarförbundet blev ett 
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konfliktfyllt möte mellan kvinnlig och manlig kultur i början av 1950-talet. Sveriges förskol-
lärares riksförbund (SFR) hade sökt sig till Svenska facklärarförbundet (SFL) för att få hjälp 
med förhandlingar av löner, arbetstid och pensioner, men SFLs förhandlingsombudsmän tog 
inte med förskollärarnas framarbetade kravspecifikation (normalkontrakt), som utgångspunkt 
för förhandlingar under 1950-talet. I stället gjorde de schablonmässiga jämförelser med andra 
yrkesgrupper, som exempelvis ålderdomshemsföreståndare. Enligt Hatje (ibid) tog inte heller 
arbetsgivarparten Statsförbundet förskollärarnas arbetsuppdrag på allvar, utan ansåg att arbe-
tet i förskolan var något lättsamt och lekfullt. 
 
Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott ser genus som ett användbart analytiskt red-
skap i historisk forskning. Hon definierar dels genus som ett konstituerande element i sociala 
relationer, baserat på skillnader mellan könen. Dels är genus ett centralt sätt att ange maktre-
lationer på.13 När det gäller den första aspekten, genus som ett grundläggande element i socia-
la relationer, urskiljer hon fyra beståndsdelar. För det första kulturella symboler för manligt 
och kvinnligt. För den historiska analysen är det intressant att fråga sig vilka symboliska re-
presentationer som används när, hur och i vilka sammanhang? För det andra normativa be-
grepp som uttolkar vad som är manligt och kvinnligt, maskulint och feminint. Historiskt 
framställs dessa normer som givna och baserade på enighet och tradition snarare än på kon-
flikt. För kritisk historisk analys blir det viktigt att studera mekanismer som leder till den 
sortens förgivettagande och tidlöshet. För det tredje sociala institutioner och organisationer, 
eftersom genus inte bara konstrueras i familj- och släktförhållanden, utan också i ekonomin 
och politiken. För det fjärde genus som subjektiv identitet: historiker behöver undersöka hur 
genusbaserade identiteter konstrueras och relatera dessa till aktiviteter, sociala organisationer 
och kulturella representationer. Alla de fyra elementen verkar samtidigt och är relaterade till 
varandra. Den andra aspekten avser att genus är ett viktigt område som maktrelationer utövas 
inom – inte det enda, men ett som varit historiskt återkommande. Jag prövar att använda 
Scotts modell främst när jag i avslutningskapitlet diskuterar mina resultat mer övergripande.  

                                                 
13 Scott, Joan W. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. American Historical Review, 91 (5), 
1053-1075. 



 18



 19

 
Kapitel 4   
 
Metod 
 
I detta kapitel beskrivs mitt val av perspektiv, avgränsningar, urval och källor som använts i 
studien. Därefter följer ett avsnitt om bearbetning av data, tolkning och analys.  

Perspektivval och avgränsningar 
 
Jag har valt att anlägga ett historiskt och fackligt perspektiv på förskollärares professionalise-
ringssträvanden under perioden 1960- 2005, dvs. en period då förskolan byggdes ut och blev 
en hörnsten i det moderna välfärdssamhället.  Mitt huvudintresse ligger i att beskriva och för-
stå hur förskollärarkåren via sin fackliga organisation agerat för en professionalisering, dvs. 
för att uppnå en starkare ställning för den egna yrkesgruppen. Jag följer de fackliga ställnings-
taganden och agerande i frågor som rör förskollärarnas autonomi, kunskapsbas och yrkesmo-
nopol, så som detta avspeglas i fackliga tidskrifter, policyskrifter, verksamhetsberättelser och 
kongressmaterial.  Genom dokumentanalyser vill jag således förstå de argument och strategier 
som yrkeskåren valt i sina professionaliseringssträvanden vid skilda tidpunkter och studera 
förändring över tiden i dessa avseenden. Officiella dokument som utredningar, propositioner, 
utskottsbetänkanden och måldokument för förskoleverksamhet och förskollärarutbildning ut-
gör det andra stora källmaterialet i min avhandling. Dessa dokument utformade av regering, 
riksdag, socialstyrelse och skolverk återger samhällets ställningstaganden, som skapar ramar 
och påverkar verksamhetens innehåll, arbetssätt och professionens uppdrag. Förskollärarnas 
fackliga organisation har på olika sätt haft att förhålla sig till de politiska besluten, antingen 
genom att driva fram frågan, uppvakta i förväg, remissyttra sig eller i efterhand uttala sig om 
fattade beslut. Min studie bygger delvis på en granskning av den processen. Vidare avser min 
studie den nationella nivån, och de fackliga och offentliga dokument som studeras i avhand-
lingen härrör samtliga från denna nivå.  
 
Granskningen av en yrkeskårs professionalisering kan ske på flera olika sätt, och vissa av-
gränsningar är nödvändiga av praktiska skäl. En sådan avgränsning är att jag inte går in på 
förhandlingsarbetet med löneutveckling och arbetsvillkor, eftersom det är mindre centralt i ett 
professionsteoretiskt perspektiv. Förskollärares professionalisering gränsar till förskollärares 
professionalism, som speglar vad en enskild förskollärare skall kunna för att göra ett gott ar-
bete. I denna studie har jag inte heller studerat förskollärares professionalism eller relationen 
mellan förskollärarnas professionalisering och deras professionalism i meningen yrkes-
skicklighet.  
 
Studien omfattar tiden från slutet av 1960- talet till 2005, dvs. den tidsperiod när den kommu-
nala barnomsorgen byggs ut, förskoleseminarierna förstatligas och förskolans mål, innehåll 
och metoder formuleras och förändras. Under denna period tillkommer förskolelagen år 1975, 
som förändras till barnomsorgslagen år 1977. Under 1970-talet fick Socialstyrelsen riksda-
gens uppdrag att leda förskoleverksamhetens utveckling på det nationella planet. Riksdagen 
fattade 1985 beslut om en rätt för alla barn från 1,5-6 år att delta i förskoleverksamhet. År 
1996 överfördes förskolan från det familje- och socialpolitiska området till utbildningssek-
torn, dvs. ansvaret för verksamheten överfördes från socialdepartement till utbildningsdepar-
tement. År 1998 kompletterades skollagen med det som rörde förskolan från socialtjänstlagen 
och en läroplan för förskolan, och dessa båda författningar utgör numera förskolans primära 
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styrdokument. Den tidsperiod som jag valt att studera omfattar alltså stora förändringar av 
förskola och yrkesverksamhet som förskollärarnas fackliga organisation försökt påverka.  
 

Källor 
 
De viktigaste källorna för studien är en rad olika fackliga och officiella dokument. Till det 
fackliga underlaget hör program, rapporter, remissyttranden, tidskrifter, verksamhetsberät-
telser och kongressmaterial. Mina forskningsfrågor har väglett vad jag tagit fasta på i dessa 
dokument.  Jag har granskat kongressprotokoll från Sveriges Förskollärares Riksförbund 
(SFR) mellan åren 1974 och 1977, eftersom det var ett eget förbund vid denna tid. För åren 
1977-1989 har kongressprotokollen för Svenska Facklärarförbundet granskats liksom Lärar-
förbundets kongressprotokoll för åren 1992-2004. Vidare ingår Svenska facklärarförbundets 
verksamhetsberättelser för åren 1970- 1989 och Lärarförbundets verksamhetsberättelser för 
åren 1991-2004 i mitt primära källmaterial. Också fackliga handlingsprogram, remissyttran-
den och rapporter har studerats. Kongressbeslut, verksamhetsberättelser och policyprogram är 
antagna av förbundens högsta beslutande organ, dvs. kongress och förbundsstyrelse, vilket ger 
dem en hög grad av sanktion och representativitet (Lundahl, 1997). 
 
Förutom ovan nämnda fackliga dokument har jag använt förbundets tidskrifter: Barnträdgår-
den (1961-1968), Förskolan (1969 – 2004), Fackläraren under 1980-talet samt Lärarnas tid-
ning från år 1990 t.o.m. 2004. I tidskrifterna har jag framför allt använt mig av ledare och ar-
tiklar som återgett förbundsstyrelsens eller styrelseledamöters uppfattning i aktuell fråga. I 
Barnträdgården och Förskolan fram till år 1980 beskrevs remissvar och yttranden ofta i sin 
helhet, vilket varit värdefullt att få tillgång till. Artiklar och debattinlägg i de fackliga organen 
har visserligen lägre sanktion och representativitet än de tidigare nämnde dokumenten, men 
har bidragit till en mer nyanserad bild och förståelse av de fackliga strategierna. 
 
De officiella dokumenten består av utredningar, propositioner, utskottsbetänkanden och olika 
måldokument från regering och riksdag eller tillsynsmyndigheterna Socialstyrelsen och Skol-
verket. Forskningsfrågorna har styrt urvalet av dokument, och jag har följt den offentliga 
ärendegången parallellt med den fackliga organisationens agerande i ärendet. De olika käl-
lorna har gett fakta, stöd eller kompletterat ett beslut eller skeende i händelseutvecklingen.  
 

Beskrivning av processen, databearbetning, tolkning och analys 
 
Genom de ovan beskrivna dokumenten har jag följt hur yrkeskårens fackliga organisation 
agerat och argumenterat för att föra frågor framåt och vad som legat till grund för fattade be-
slut. Forskningsfrågorna har styrt urval och genomläsning av beskrivningar i dokument och 
tidskrifter. Genom att följa dokumenten över en längre tid, har jag haft möjlighet att se hur 
den fackliga organisationen förändrats, hur utbildningen utvecklats och hur ramarna för för-
skollärarnas pedagogiska uppdrag utformats över tid. Texttolkning kan beskrivas som att 
förståelsen växer fram i växelspelet mellan textens delar och helhet. Delarna kan bara förstås 
ur helheten och helheten framkommer ur delarna (Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, 1994).  
Innebörden i det enskilda textavsnittet har tolkats i förhållande till det sammanhang som det 
ingått i, och textens innebörd har förändrats i takt med att helheten vuxit fram (Bergström & 
Boréus, 2000).  
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Hur vi förstår en text är också relaterat till den egna bakgrunden (Alvesson och Sköldberg, 
1994), och forskaren måste därför ha insikt om förförståelsens betydelse. Den tolkning jag gör 
färgas sålunda av den erfarenhet och förförståelse som jag bär med mig som före detta för-
skollärare och som lärare verksam i förskollärarutbildningen. Under tiden som kommunalt 
anställd förskollärare var jag även fackligt engagerad. Min huvudfråga handlar om att beskri-
va och analysera förskollärarnas professionaliseringssträvanden med utgångspunkt i den 
fackliga organisationens agerande under en tidsperiod när jag själv varit yrkesverksam inom 
fältet. En ständig strävan har därför varit att distansera mig från och problematisera mina 
förgivettaganden. Här har de teoretiska perspektiven samt ventilering i olika seminarier varit 
mina viktigaste arbetsverktyg.  
 
Tolkningen och förståelsen av texten är först som sist beroende av vilka frågor som ställs till 
den (Alvesson och Sköldberg). Mina forskningsfrågor om utbildning, kunskapsbas, autonomi 
samt allians och stängning har således haft betydelse för hur jag förstått texten. Med stöd av 
mina forskningsfrågor har jag granskat det textmaterial som jag valt ut i min studie. Jag har 
använt professionsteorierna för att försöka förstå det fackliga agerandet och i vilket samman-
hang, beslut och agerandet ägt rum. Förbundets ställningstaganden i de studerade avseendena 
ställs mot de politiska beslut som fattats. Jag har också studerat och analyserat mitt material 
med ett genusperspektiv för ögonen.  

Etiska överväganden 
 
Studiens genomförande medför knappast några större etiska problem eftersom datainsam-
lingen inte rör enskilda individer utan enbart omfattar dokument på nationell och organisa-
tionsnivå (jfr Vetenskapsrådet 2007).  
 

Trovärdighet 
 
Eftersom kvalitativ forskning och tolkning är holistisk och flerdimensionell förskjuts validi-
tetsproblematiken från att handla om resultatens giltighet till att också innefatta själva proces-
sen och att forskaren är trovärdig i sina val och tolkningar. Steinar Kvale (1997) använder ett 
kommunikativt validitetskoncept där en kontinuerlig avstämning av frågor är nödvändig. I 
den här studien utgör den fortlöpande jämförelsen mellan en rad olikartade skriftliga källor 
det främsta sättet att kontinuerligt pröva resultatens trovärdighet.   
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Kapitel 5 
 
Förskollärarfackets strategier visavi förskolans utbyggnad 
och reformering 
 
I följande avsnitt kommer jag att granska förskollärarnas professionella strävanden från 1960-
talet och framåt. Jag följer de förändringar som påverkat förskollärarnas yrkesvillkor, däri-
bland den professionella autonomin. Jag granskar hur organisationen agerat i den utveck-
lingen, vem som haft tolkningsföreträde och vilket inflytande förskollärarna haft. Underlag är 
den fackliga organisationens yttranden, remissvar, policyprogram och ledare i de fackliga tid-
ningarna. Kapitlets första del ger en översikt och beskrivning av reformeringen av förskolan 
sedan 1960-talet, som också bildar en ram för övriga resultatkapitel. Därefter beskrivs för-
skollärarnas argument och agerande i förhållande till den statliga reformpolitiken. Avslut-
ningsvis diskuterar jag i vilken utsträckning, på vilka sätt och i vilka avseenden förskollärar-
facket sökt värna om en yrkesmässig autonomi – i den mån detta alls har varit en viktig fråga.  
 
Begreppet autonomi handlar om att ha makt över sin situation, att självständigt kunna bestäm-
ma över sitt yrkesutövande. Förskollärarkåren är både styrd och autonom utifrån hur sam-
hället legitimerar verksamheten genom upprättande av styrdokument, och genom hur man 
anger resurser och förväntningar på yrkesutövaren. Förskollärarkåren agerar för att stärka sin 
autonomi genom att ställa krav och föreslå lösningar samt reagerar på statliga utredningar, 
förslag och beslut.  
 
Den följande framställningen gör inte anspråk på att täcka samtliga utredningar och beslut på 
förskolans område, utan är ett urval av de som jag har bedömt vara mest centrala och relevan-
ta för att besvara mina forskningsfrågor. I tabell 2 de viktigaste behandlade utredningarna och 
reformbesluten sammanställts. 
 
 
Tabell 2. Viktigare statliga åtgärder och beslut rörande förskola och barnomsorg 1960- 2004 
 
Åtgärder och beslut rörande förskola 
och barnomsorg 

1960-t 1970-t 1980-t 1990-t 2000-t 

Barnstugeutredning 1968-72     
Förskolelag  1975    
Barnomsorgslag  1977    
Socialtjänstlag   1980   
Förslag till pedagogiskt program   1983   
Beslut om förskola för alla barn   1985   
Pedagogiskt program   1987   
Socialtjänstlagen,  
Kvalitetsparagraf tillförs 

   1995  

Överförande till utbildningsdepartementet    1996  
Läroplan för förskola (Lpfö 98)    1998  
Maxtaxa     2002 
Allmän Förskola från  4 år     2003 
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1960-talet: Socialstyrelsens Råd och anvisningar 
 
Fram till 1960-talets början var föreningar, organisationer och företag huvudmän för de flesta 
barnstugor. Nu började emellertid den kommunala förskoleverksamheten att utvecklas, även 
där man tidigare inte haft någon förskoleverksamhet. Statligt anordningsbidrag började utgå 
till daghem och fritidshem 1 juli 1963. Sedan 1944 hade statsbidrag utgått till daghem, lek-
skolor och eftermiddagshem i form av löne- och kostbidrag och varit knutet till krav på utbil-
dad personal. Vid ingången till 1960-talet rådde det brist på förskollärare och tillgången på 
expertis på det pedagogiska området var ytterst knapp; vid Socialstyrelsens barnstugeavdel-
ning fanns bara tre tjänster.14  
 
År 1963 gav Socialstyrelsen ut Råd och anvisningar för verksamheten. Råden utformades i 
samråd med Medicinalstyrelsen och rörde bl.a. hälsokontroll och planering av lokaler.15 Barn-
stugornas familjestödjande uppgift betonades med hänvisning till barnpsykologisk forskning, 
som visade vikten av att familjen fick stöd av samhället för fostran av barn i förskoleåldern. 
Barnstugorna skulle enligt Råd och anvisningar lägga en grund för samarbetsvanor och sund 
gruppgemenskap, utgöra komplement till hemmens fostran, förmedla kontakter med andra 
miljöer och förbereda för kommande krav i skolan.  
 
I Råd och anvisningar angavs också vilken pedagogisk grundsyn som borde prägla arbetet i 
barnstugorna. Socialstyrelsen underströk vikten av att stödja de anställdas ambitioner att fort-
bilda sig och ge dem tillfällen att delta i konferenser, kurser och studieresor. På det sättet skul-
le man hålla kontakt med nya resultat och idéer inom barnpsykologins och småbarnspedago-
gikens område. En teoretiskt och praktiskt duglig förskollärare skulle kunna leda barn, enskilt 
och i grupp, skapa trygghet och känslomässig kontakt med barn. Förskollärarna skulle ge bar-
nen kunskap om förhållanden i samhället, främja språkutveckling, lära barnen hålla ordning, 
vara renliga och hjälpa varandra.16 I avsnittet om mål och innehåll betonades föräldrasamar-
betet och stödet till föräldrarnas fostrargärning. Betydelsen av väl kvalificerad personal under-
ströks, eftersom arbetet var ansvarsfyllt och ställde krav på takt och omdöme hos personalen 
för att föräldrarna skulle uppfatta det som ett stöd. I Råd och anvisningar underströks att arbe-
tet bland barnen borde bedrivas i största möjliga frihet; det skulle inte föreskrivas utan vila på 
förskollärarens omdöme och intuition. Arbetet fick inte hellre vara alltför schemabundet, utan 
utrymme skulle ges för barnens egna idéer och initiativ. Med andra ord förutsattes professio-
nella och autonoma yrkesutövare. 
 
Under åren1962-1967 arbetade en statlig familjeberedning som hade till uppgift att kartlägga 
och analysera olika problem rörande samhällets service till barnfamiljerna. 1967 lade utred-
ningen fram två promemorior om barnstugans inre arbete och föräldraavgifter. 17 Den utred-
ning som kom att få störst betydelse var dock barnstugeutredningen, som jag går in på i det 
följande. 

                                                 
14 Barnträdgården, nr 2, 1964 s. 35. 
15 Socialstyrelsen (1963), Råd och anvisningar nr 163/1963. 
16 ibid.  
17 Barnträdgården nr 3, 1967 s. 63 
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1968 års barnstugeutredning  
 
År 1968 gav regeringen Barnstugeutredningen (BU) i uppdrag att definiera och utforma mål 
för förskoleverksamheten och utarbeta anvisningar för innehåll och utformning, framför allt 
för åldrarna närmast före skolstarten.18 BU arbetade brett; utredningen gav först ut en diskus-
sionspromemoria, som remissbearbetades av ett stort antal intressenter, för att 1972 ge ut två 
omfattande betänkanden.19  
 
Utredningen ansåg det viktigt att förskolan blev en del av den förebyggande barnavården och 
organisatoriskt integrerades med kommunernas familjsociala insatser. Daghemmen skulle 
vara öppna för barn från 6 månaders ålder och uppåt. Socialstyrelsen borde få i uppdrag att 
utveckla den inre verksamheten, följa upp utbyggnadsplaner och den uppsökande verksam-
heten. Till den inre verksamheten hörde pedagogiskt utvecklingsarbete, rådgivning och infor-
mation till kommuner och förskolor i hela landet.  
 
BU formulerade både övergripande och pedagogiska delmål för verksamheten. Målen tydlig-
gjorde vad arbetslagen skulle fokusera i arbetet med barnen och vilken teoretisk grund som 
förskolan skulle utgå ifrån. Samspelet mellan människor, hur personalen skulle fungera med 
barn, föräldrar och med varandra, behandlades mycket ingående. BU förordade arbetslag i så-
väl småbarnsavdelningar som för syskongrupper. Arbetslaget skulle utgöra en demokratisk 
förebild som barn kunde identifiera sig med och lära av. Alla i arbetslaget skulle delta i plane-
ring och förberedelser för verksamheten, samarbeta med föräldrar och andra, delta i personal-
konferenser m.m. Utredningen formulerade även hur olika ämnesområden och metoder på ett 
mer systematiskt sätt skulle föras in i förskolans alla verksamheter. Ett stort antal sakkunniga 
anlitades för att skriva underlag om bl.a. lek, språk, naturvetenskaplig begreppsbildning, bio-
logi, matematik, social omvärldsorientering, bild och musik. Enligt BU ställdes krav på en 
lång rad personliga egenskaper, kunskaper och medvetenhet hos de anställda. Personalen be-
hövde träning i att uppmärksamma och tyda barns behov, utvecklingsnivå och beteenden samt 
insikt om hur de skulle svara mot dessa behov. Samverkan med föräldrarna krävde kunskaper 
i vuxenpsykologi. BU förordade även kontinuerlig fortbildning för all personal där nya forsk-
ningsrön och erfarenheter av försöksverksamhet skulle förmedlas.  
 
Riksdagen fattade 1973 beslut på grundval av barnstugeutredningens förslag.20 Beslutet om-
fattade allmän förskola för alla sexåringar (525 timmar) och en förskola från fyra år för barn 
med särskilda behov. När det gällde barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar i 
behov av barnomsorg, ålades kommunerna att upprätta planer som redovisade behovet och på 
vilket sätt och i vilken utsträckning kommunen avsåg att tillgodose detta behov. Socialsty-
relsen blev tillsynsmyndighet. Resurser för att klara barnens särskilda behov i form av perso-
nalförstärkning, specialisthjälp osv. tillfördes inte. Riksdagen tog inte heller ställning till per-
sonaltäthet, personalens utbildning och fortbildning, utan detta ankom på kommunerna att be-
sluta. Riksdagsbeslutet kom till uttryck i lagstiftning, i en arbetsplan för förskolan21 och i all-

                                                 
18 SOU 1972:26. Förskolan del 1. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning.  
19  Ibid samt  SOU 1972:27. Förskolan del 2. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning 
20 SFS 1973:1205 Förskolelag, samt Kungl. Majt:s proposition 1973:136 Om förskoleverksamhetens utbyggnad 
och organisation, SOU 1973:30, rskr 1973:372 
21 Arbetsplanen för förskolan utkom i sammanlagt sex delar, varav den första introducerande delen publicerades 
1975 (Socialstyrelsen 1975. Vår förskola. En introduktion till förskolans pedagogiska arbete). Arbetsplanen 
utarbetades av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag och skulle utgöra en vägledning i förskolearbetet. 
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männa råd från Socialstyrelsen, som alltså blev de viktigaste styrdokumenten för barnomsor-
gen och förskollärarna under en lång tid framåt. Dessa styrdokument berörs i följande avsnitt. 
Beslutet innebar bland annat att barnstugornas inre arbete reglerades starkare än tidigare, 
vilket kan tolkas som en minskad autonomi för förskollärarna.  

Styrningen av förskolan under 1970-talet 
 
Behovet av fler förskole- och fritidshemsplatser var den centrala frågan i början av 1970-talet. 
Regeringen gjorde 1976 en överenskommelse med Kommunförbundet om utbyggnad av 100 
000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser under åren 1976-1981.22 Förskolelagen, 
som fastställdes 1975, ersattes från 1 januari 1977 av Barnomsorgslagen, som även innefatta-
de fritidshemsverksamheten. 23 I Barnomsorgslagen ålades kommunerna att göra utbyggnads-
planer för både förskolebarn och skolbarn upp till tolv år. Den kommunala barnomsorgen 
skulle ta emot barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar.  
 
Socialstyrelsen utgav 1978, i anslutning till den nya Barnomsorgslagen, råd och anvisningar 
för förskoleverksamheten, som ersatte 1963 års.24 Det nya materialet Om förskolan gav en 
samlad information om förskolans inre organisation och avsåg att ge kommunerna underlag 
för utbyggnaden av förskoleverksamheten. Om förskolan utgick från BUs förslag till organi-
sation och arbetssätt i förskolan, regeringens och riksdagens ställningstaganden samt aktuella 
rapporter från forsknings- och försöksverksamheter. De övergripande målen för verksamheten 
var desamma som i barnstugeutredningen, men man utvecklade vad som menades med be-
tingelser eller förutsättningar för att utveckla hela barnet i samarbete med föräldrarna.25 Ar-
betssättet med arbetslag, personalens roll som förebilder, personalens förhållningssätt mot 
barnen, varandra och mot föräldrar gavs liksom i BU en central ställning. De allmänna råden 
var Socialstyrelsens sätt att vidga och fördjupa information inom förskoleområdet och inte 
några tvingande anvisningar för kommunerna. Hur de olika kommunerna sedan tillämpade de 
allmänna råden var det som avgjorde vilket utrymme för självbestämmande, som förskollärar-
na fick.  
 
Socialutredningens slutbetänkande hösten 1977 låg till grund för ett riksdagsbeslut om att 
barnomsorgslagen skulle integreras i Socialtjänstlagen (SOL).26 De övergripande målen i 
barnomsorgslagen skulle finnas kvar, men nu tillkom socialtjänstens portalparagraf med sina 
nyckelbegrepp: demokrati, solidaritet, trygghet, jämlikhet och ansvar. Dessa skulle ingå i pla-
neringen av det dagliga arbetet i förskolan. Därutöver skulle förskolan, liksom övrig verksam-
het som reglerades av SOL präglas av helhetssyn, kontinuitet, flexibilitet och närhetsprinci-
pen. 
 
Den nytillträdda borgerliga regeringen tillsatte 1976 en departementsutredning för att analyse-
ra behoven av särskilda normer eller rekommendationer för bl.a. gruppstorlek, personaltäthet 
och personalens utbildning.27  Riksdagen beslöt 1979 på grundval av utredningens förslag om 

                                                 
22 Förskolan nr 2, 1976, SFS 1973:1205 Förskolelag, Kungl. Majt:s proposition 1973:136 Om 
förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation, SOU 1973:30, rskr 1973:372 
22  SFS 1973:1205  Förskolelag 
23 Barnomsorgslagen 1976:381, Prop 1975/76:92, bet 1975/76, Rskr 1975/76:219  
24 Socialstyrelsen Om förskolan 1978:2 
25 Socialstyrelsen Om förskolan 1978:2 
26 Förskolan nr 1, 1978, SOU 1977:40. Socialtjänst och socialförsäkringstillägg, lagar och motiv. Prop. 
1979/80:1  
27 Förskolan nr 9 1976, s 1 och 5, Ds 1979:3. Vissa kvalitetsfrågor i daghem och fritidshem  
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en ansvarsfördelning som innebar att kommunerna hade ansvar för förskolornas kvalitet, me-
dan staten formulerade mål och innehåll.28  Socialstyrelsens uppgift var att konkretisera 
förskolans mål och innehåll för kommunerna.  

Tillkomsten av ett pedagogiskt program 
 
På tröskeln till 1980-talet diskuterades inte bara behovet av utbyggd barnomsorg, utan även 
förskolans innehåll. År 1981 fick Socialstyrelsen i uppdrag av den borgerliga regeringen att 
utarbeta en utvecklingsplan för förskolan. I planen betonades behovet av fortsatt utbyggnad av 
barnomsorgen och ett samtidigt behov av ett pedagogiskt program. Ett förslag till pedagogiskt 
ramprogram för alla förskolor utarbetades av en expertgrupp, knuten till Socialstyrelsen, men 
föranledde aldrig något beslut.29  I stället tillsatte socialminister Sten Andersson (s) 1984 en 
arbetsgrupp, som arbetade fram ett underlag för riksdagens beslut om barnomsorgens framtida 
mål, innehåll och utbyggnad. Propositionen Om förskola för alla barn låg till grund för ett 
riksdagsbeslut 1985 att alla barn skulle ha rätt att delta i kommunal barnomsorgsverksamhet 
från 1½ års ålder fram till dess de började skolan.30  Genom planmässig utbyggnad skulle för-
skolan vara fullt utbyggd år 1991. På nytt fick Socialstyrelsen uppdraget att utarbeta ett peda-
gogiskt program för barnomsorgen, och ett sådant låg färdigt 1987.31  
 
Det nya pedagogiska programmet var ett ramprogram som behandlade ansvarsfördelningen i 
fråga om förskolan, förskolans uppgifter och den pedagogiska verksamhetens mål och inrikt-
ning. Det angav behov och stödåtgärder som krävdes på kommunal nivå. Programmet gällde 
för samtliga förskolor i landet, såväl daghem som deltidsförskolor, och skulle även vara väg-
ledande för övrig barnsomsorg såsom öppen förskola, familjedaghem och verksamhet för för-
skolebarn på sjukhus. Kommunerna ansvarade för utbyggnad, organisation och riktlinjer för 
förskolans pedagogiska verksamhet, inklusive principer för barngruppernas sammansättning 
och storlek. Kommunerna hade även ansvar för fortbildningsresurser och bedömning av per-
sonalbehov. Personalen ansvarade för den konkreta planeringen och utformningen av den pe-
dagogiska verksamheten och samarbetet med föräldrarna.   
 
Det pedagogiska programmet, som senare kompletterades med råd och anvisningar angående 
de äldre barnen i förskolan, utgjorde grunden i det pedagogiska arbetet fram till slutet av 
1990-talet. Det nya programmet vände sig i första hand till ledningsansvariga i kommunen, 
men också till förskolans personal och utbildare av personal för förskolan. I det pedagogiska 
programmet togs de första stegen mot att personalen till kommunens ledningspersonal skulle 
redovisa verksamheten och hur den kunde utvecklas via utvecklingsplaner, vilket gjorde att 
personalens autonomi började begränsas. Kommunala riktlinjer och beslut angav de konkreta 
förutsättningarna och utrymmet för förskollärarnas självständiga bedömningar och arbete. 

Nedskärningar och kvalitetskrav under 1990-talet 
 
Den borgerliga regeringen (1991-94) preciserade 1993/94 kvalitetskraven i Socialtjänstlagen 
genom att införa en kvalitetsgaranti som gav barn rätt till barnomsorgsplats från ett års ålder.32 
Kommunernas fick nu skyldighet att tillhandahålla barnomsorg utan skäligt dröjsmål. Kvali-

                                                 
28 Fackläraren nr 19, 1981, s 9  
29 Socialstyrelsen (1983) Förslag till Pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: Liber 
30 Proposition 1984/85:209 Om förskola för alla barn  
31 Allmänna råd från Socialstyrelsen 1987:3    
32 Regeringens proposition. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet 
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tetsparagrafen angav även att barngruppen skulle vara lämpligt sammansatt, dvs. man skulle 
ta hänsyn till både gruppens storlek, ålder och kön. Personaldimensioneringen och antalet 
barn skulle anpassas till behoven i barngruppen, och lokalernas storlek och utformning, miljö 
och material skulle vara ändamålsenliga. 
 
Socialstyrelsen följde 1995 upp kvalitetsparagrafen i SOL med ett allmänt råd.33 Här framgick 
Socialstyrelsens förändrade roll från normering och reglering av barnomsorgen till uppfölj-
ning och utvärdering av verksamheten. Kommunerna tillät barnomsorgen att organiseras i nya 
organisations- och driftsformer. Samordning mellan barnomsorg, skola, individ och familje-
omsorg och fritids- och kulturverksamhet underlättades. Under 1990- talet skedde nedskär-
ningar inom statlig och kommunal verksamhet, och ett vanligt sätt att spara var att samordna 
skola och barnomsorg samt att minska antalet anställda, med växande barngrupper till följd.  
Barnomsorgens mål och inriktning kvarstod emellertid oförändrade, liksom värderingarna i 
socialtjänstlagens portalparagraf.  
 

Slutet av 1990-talet: Förskolan får en läroplan 
 
Under 1990-talet inordnades förskolan i skolsektorn och fick 1998 en egen läroplan, Lpfö98. 
Förändringarna bör bl.a. ses mot bakgrund av den förändrade styrning som skolan och den 
offentliga sektorn genomgick vid denna tid. I slutet av 1980- talet utredde och beslutade 
regering och riksdag om en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommuner och en 
övergång från regelstyrning till målstyrning.34 I början av 1990-talet infördes flexibel skolstart 
på grundval av en proposition från den socialdemokratiska regeringen.35 Beslutet innebar att 
barnet kunde börja skolan vid sex års ålder, även om skolplikten började vid sju år. Införandet 
av flexibel skolstart grundlade för en närmare samverkan mellan förskola och skola än 
tidigare. Några år senare, i Göran Perssons regeringsförklaring efter en regeringsombildning 
1996, fastslogs att förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen skulle integreras. Från och med 1 
juli 1996 skulle frågor om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg handläggas av utbild-
ningsdepartementet.36  
 
Socialtjänstlagens bestämmelser om förskoleverksamhet arbetades in som ett nytt kapitel i 
skollagen.37 Den sexårsverksamhet som hittills bedrivits inom ramen för förskolan bildade en 
egen skolform, förskoleklass. Förskola och skolbarnsomsorg blev pedagogiska verksamheter i 
lagens mening. Skollagen betonade kommunernas ansvar att organisera, planera och admini-
strera samt följa upp och utvärdera både förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola.  
 
Regeringen tillsatte en Barnomsorgs- och skolkommitté (BOSK) 1997 med uppdrag att arbeta 
fram ett nytt måldokument, som skulle ersätta och bygga på de grundläggande principer och 
den utformning som antogs i samband med 1994 års läroplan.38 Förslaget till reviderad 
läroplan, som antogs av riksdagen 1998, omfattade det obligatoriska skolväsendet, förskole-

                                                 
33 Allmänna råd från socialstyrelsen 1995:2 Barnomsorgen i socialtjänstlagen 
34 DsU 1987:1 Ansvarsfördelning och styrning av skolområdet, SOU 1988:20 En förändras ansvarsfördelning 
och styrning inom skolområdet, Prop. 1988/89:4 Om skolans styrning och utveckling, Prop. 1990/91:18 Ansvaret 
för skolan 
35 Prop. 1990/91:115 Om vissa skollagsfrågor.   
36 Regeringskansliet; Göran Perssons regeringsförklaring 22 mars 1996.  
37 Prop. 1997/98:6 Förskolklass och andra skollagsfrågor, SFS 1997: 1212 Lag om ändring i skollag(1985:1100) 
Skollag, Rskr 107 
38 SOU 1997:21 Växa i lärande  
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klassen och fritidshemmet.39 Mål och riktlinjer kompletterades så att läroplanen kunde använ-
das i samtliga verksamheter – se det följande. Kvalitetskraven på kommunerna förtydligades 
och skärptes: uppföljning och utvärdering av verksamheten skulle ske årligen i varje kommun 
och skola genom en skriftlig kvalitetsredovisning, och nationella kvalitetsredovisningar inför-
des.40  Förskoleklassen skulle omfattas av kommunernas skolplaner. Begreppet lärare i läro-
plan skulle avse både förskollärare, grundskollärare och fritidspedagog, samtidigt som dessa 
specifika benämningar skulle behållas. Förskoleklassen skulle arbeta efter läroplanen och dess 
strävansmål, medan grundskolan även hade att arbeta med kursplaner och uppnåendemål.41 
 
BOSK utarbetade även förslag till måldokument för den pedagogiska verksamheten i försko-
lan som skulle ersätta det pedagogiska programmet och motsvara skolans läroplan.42 Rege-
ringens proposition om läroplan för förskolan innebar att måldokumentet skulle ha samma 
struktur som övriga läroplaner.43 Den skulle ange förskolans värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer för normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande samt för-
skola och hem. Förskola skulle vara den enda benämningen för barnomsorgsverksamhet. Det 
pedagogiska barnperspektivet skulle bli tydligare; förskolan skulle i första hand vara till för 
barnets egen omsorg, utveckling och lärande. Det pedagogiska innehållet betonades, liksom 
sambandet mellan förskola och skola. I betänkandet från BOSK föreslogs förskollärarna få ett 
särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet. I propositionen lades emellertid ansvaret på arbets-
laget.44   
 
Ytterligare några reformer på förskoleområdet genomfördes på 2000-talet: införandet av max-
taxa år 2002 och allmän förskola för 4-5 åringar år 2003.45  
 
För att sammanfatta, blev förskolan under den första stora utbyggnadsperioden på 1960-talet 
föremål för ökad styrning vad gäller de yttre ramarna, men kännetecknades av ett stort pro-
fessionellt utrymme för förskollärarna. Barnstugeutredningen och därpå grundade beslut och 
riktlinjer på 1970-talet innebar en ökad styrning också av förskolans inre arbete. Under 1980- 
och i synnerhet 1990-talet genomgick barnomsorg och förskola en rad förändringar: nedskär-
ningar, införande av mål- och resultatstyrning samt en allt starkare betoning av det pedagogis-
ka innehållet och samverkan mellan förskola och skola. Beslutet om Lpfö98 och överförandet 
av förskolan till skolsektorn i slutet av 1990-talet utgjorde kulmen på denna utveckling. Den 
skulle kunna tänkas innebära både hot och möjligheter för förskollärarnas professionella auto-
nomi. Förskollärarfackets reaktioner på och sätt att försöka påverka förskolans reformering 
behandlas i de följande avsnitten, och jag avslutar med att kortfattat diskutera autonomiaspek-
terna i detta sammanhang.   
 

                                                 
 39Prop 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet m.m   Bet. 
1997/98: UbU18, Debattprotokoll 1997/98:115, Beslut protokoll 1997/98:116) 
40 Proposition 1997/97:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet m.m,.  
SFS 1997:1212. lag om ändring i skollag (1985:1100) 
41 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Förordning om förändring i 
förordningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1998-06-11 (Se vidare Proposi-
tion 1997/98:94, UbU 1997/98:18, Rskr 1997/98:272) 
42 SOU 1997: 157 Att erövra omvärlden  
43 Regeringens proposition 1997/98:93 Läroplan för förskolan, betänk 1997/98 UbU16, rskr 1997/98:270. 
SKOLFS 1998:16 Förordning om läroplan i förskolan 
44 Lärarnas tidning nr 5, 1998  
45 Proposition 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola. Den allmänna förskolan skulle omfatta 525 timmar 
per år.  
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Förskollärarnas agerande rörande förskolans utveckling under 
1960-talet 
 
När Socialstyrelsens råd och anvisningar gavs ut 1963 var SFR kritiskt till att Socialstyrelsen 
accepterade en tjugoprocentig överinskrivning av barn på daghem och fritidshem, något som 
man menade skulle påverka verksamhetens kvalitet menligt. Däremot gladdes man åt avrådan 
av en överinskrivning vid lekskolorna. Det pågick vid denna tid en strid om vad som skulle 
byggas ut - daghem, fritidshem eller lekskolor. Förskollärarorganisationen agerade för att an-
ordningsbidraget inte bara skulle utgå till daghem och fritidshem, utan även till lekskolorna, 
eftersom man menade att dessa likaväl som daghemmen skulle betraktas som hjälp till barnfa-
miljerna och underlätta barnens fostran. Förskollärarna ansåg också att Socialstyrelsens råd 
och anvisningar borde kompletteras med pedagogiska och organisatoriska frågor, och krävde 
därför att Socialstyrelsens barnstugeavdelning skulle förstärkas med pedagogiskt utbildad per-
sonal.46  SFR manade sina medlemmar att skaffa skriften till varje institution och göra sig in-
förstådda med dess innehåll för att kunna föra en saklig debatt kring barnstugornas organi-
sation.47  
 
År 1966 uppvaktade SFR familjeminister Ulla Lindström (s) och framförde önskemål om ökat 
statligt stöd till lekskolor och en utbyggnad med alla olika former av institutioner anpassade 
för olika behov. SFR agerade för förskola och omsorg för barn i åldrarna 0-7 år. Man reagera-
de exempelvis negativt när Göteborg beslutade att i första hand ta in 6-åringar i sina lekskolor 
och befintliga avdelningar med barn i åldrarna 4-6 år förändrades till 6-årsgrupper. SFR ansåg 
att detta ur pedagogiskt perspektiv var ett steg bakåt.48 Även beslutet att ersätta förskollärare 
med barnskötare i 1-3-årsavdelningar kritiserades utifrån förbundets pedagogiska intentio-
ner.49 
 
Kraven på starkare pedagogiska inslag återkom i SFRs synpunkter på familjeberedningens ar-
bete (1962-67). På sådana grunder uppvaktade förbundet på nytt statsrådet Ulla Lindström, 
denna gång med en begäran om att förskoleverksamheten skulle flyttas från Socialstyrelsen 
till Skolöverstyrelsen.50 Förbundet argumenterade för att förskoleverksamheten borde ha sam-
ma tillsynsmyndighet som grundskolan eftersom verksamheten var av pedagogisk art.51 I sitt 
yttrande över Familjeberedningens slutbetänkande från 1967 beklagade SFR att det i stort sett 
bara utgick från arbetsmarknadsmässiga synpunkter. Barnstugornas inre arbete borde enligt 
SFR inta en mer central plats.52 Förbundet ville att man betonade nödvändigheten i att Social-
styrelsen råd och anvisningar tillämpades i kommunerna när det gällde personaltäthet, barn-
gruppsstorlek och sammansättning, lek och sysselsättningsmaterial. 53 SFR menade att den 
pedagogiska kvaliteten var ojämn på grund av brist på utbildad personal och argumenterade 
för att en pedagogisk nämnd borde tillsättas, som skulle kunna ge impulser för fortsatt experi-

                                                 
46 Barnträdgården, nr 3, 1964 s 65 
47 Barnträdgården, nr 3, 1964 s 65 
48 Barnträdgården nr 1 1966. 
49 Barnträdgården nr 2, 1966 
50 Barnträdgården nr 3, 1966 s 60. 
51 Barnträdgården Nr 5 1967, s 148 
52 SOU 1967: 8 behandlade Barnstugor, barnavårdsmannaskap, barnolycksfall. Barnträdgården nr 3, 1967 s 63 
53 Barnträdgården nr 5, 1967 s 148 
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menterande och forskning kring olika pedagogiska problem.54  SFR krävde också återkom-
mande fortbildning och fortbildningskonsulenter.  
 

Förskollärarnas engagemang i barnstugeutredningen 
 
Förskollärarnas fackliga organisation bevakade noggrant Barnstugeutredningens arbete och 
försökte påverka det på en rad olika sätt. Förbundsledamöter ingick sålunda i utredningen 
(SFLs utbildningssekreterare Carl-Erik Sandberg som TCO-ledamot, Gunnel Carlsson, 
ordförande för SFR, som expert). En särskild referensgrupp följde arbetet i utredningen och 
initierade interna diskussionen inom SFR. Man gjorde skrivelser och uppvaktningar och 
remissyttrade sig över BUs betänkanden.   
 
När socialminister Camilla Odhnoff (s) 1968 tillsatte Barnstugeutredningen, hälsade SFR 
detta med tillfredställelse. Man såg det dock som en brist att direktiven bara omfattade den 
inre verksamheten för 5-6 åringar; förbundet menade att utredningen borde gälla alla försko-
lebarn.55 På begäran från SFRs centralstyrelse tillsatte SFL en referensgrupp, med uppgift att 
behandla pedagogiska och organisatoriska frågor i förhållande till barnstugeutredningen.56  
Sammankallande blev Gunnel Carlsson, som också var knuten som expert till BU. När BU 
utgav en diskussionspromemoria våren 1971, beslutade förbundet att denna PM skulle få en 
bred behandling och man anordnade konferenser i alla kretsar som underlag för sitt remiss-
yttrande. En förskoleexpert, förskollärare Lena Carlsson, anställdes under första hälften av 
1971 som biträde till Carl- Erik Sandberg och för att hålla i SFLs behandling av barnstugeut-
redningens PM.57  En sammanfattande skrift av förbundets remissvar gjordes i syfte att hålla 
debatten om förskolans mål, verksamhet och organisationsformer levande.58 
 
SFR redovisade i sitt remissvar stor tillfredställelse över utredningens förslag. Det var för-
tjänstfullt att det ledde till preciseringar av målsättningen för förskolan, belyste förskolans 
inre arbete och behandlade hela förskoleåldern, menade man.59 SFR instämde helhjärtat i de 
uppställda delmålen, som omfattade barnets hela personlighetsutveckling. Enligt SFR var det 
även en styrka att utredningen lyfte fram utvecklingspsykologiska motiv till förskoleålderns 
betydelse och barnens behov av stimulans. De anvisningar för innehållet som redovisades i ut-
redningspromemorian ansågs vara adekvata: de innebar en tydligare strukturering i förhållan-
de till tidigare och var en studieplan som förskollärarna kunde anpassa till aktuell barngrupp. 
Någon hårt strukturerad kursplan ansåg man däremot inte vara lämplig i förskolan. SFR ställ-
de sig även bakom förslagen om föräldrautbildning och småbarns- och syskongrupper. Försla-
get om tjugo barn i syskongrupperna gick man emot, och förordade i stället högst femton barn 
i grupperna. SFR underströk även att flera av utredningens förslag var mycket personalkrä-
vande och pekade därför på behov av personalförstärkningar. Genomgången yrkesutbildning 
skulle vara ett krav för anställning och personaltäthet, behörighet och barngruppsstorlek 
skulle regleras i en förskolelag. Inskrivning av barn i behov av särskilt stöd skulle föranleda 
ytterligare personalförstärkning. SFR ställde sig positiv till arbetslagsprincipen, men hävdade 
att förskollärare måste ta det yttersta ansvaret för det pedagogiska arbetets planläggning, utfö-
rande och uppföljning.  En förutsättning för att lagarbetsprincipen skulle kunna fungera var att 

                                                 
54 Barnträdgården nr 6, 1964 s 130 
55 Barnträdgården nr 5, 1968 s 149 
56 Förskolan nr 1, 1970 s 13 
57 Förskolan nr 1, 1970 
58 SFL om barnstugeutredningen Skriftserie 3/72 
59 Hela remissvaret finns i Förskolan nr 9, 1972 s 14-39 
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arbetslaget gavs möjlighet till samråd och gemensamt planeringsarbete.  Förbundet underströk 
att tillgången på utbildad personal var en viktig faktor som borde beaktas när utbyggnadstak-
ten bestämdes. SFR var kritisk till att Socialstyrelsen föreslogs bli tillsynsmyndighet och för-
ordade i stället Skolöverstyrelsen, bl.a. för ökad kontinuitet mellan förskola och skola. 
 
SFR riktade kritik mot regeringens proposition 1973 om förskolans utbyggnad och organisa-
tion, som man såg som ett tunt och urvattnat förslag.60  Propositionen innebar förslag om 
allmän förskola för sexåringar, förskola för barn från fyra år med särskilda behov, ett ålägg-
ande för kommunerna att planera för utbyggnad av förskoleverksamheten för barn till 
förvärvsarbetande och studerande föräldrar. Socialstyrelsen skulle fortsätta vara tillsyns-
myndighet. Kommunerna skulle avgöra personaltäthet och personalsammansättning. 
Propositionen innehöll heller inget förslag om pedagogkonsulter. Riksdagsbeslutet följde 
propositionen, som även innebar 20 barn i grupperna. Besvikelsen inom SFR var stor när BU 
manglats genom departement och riksdag; i en ledarartikel i Förskolan argumenterade man att 
det skulle resultera i en verksamhet som inte höll acceptabel kvalitet.61 Förskollärarna kände 
sig lurade. Kvar fanns höga målsättningar, men ekonomiska förutsättningar för att klara 
reformen saknades, vilket skulle göra förskollärarnas arbetssituation otillfredsställande, 
menade man.62  
 
SFR fortsatte driva på krav om behörighet och regleringar av personaltäthet och gruppstorlek. 
Förbundet uppvaktade och skrev skrivelser till Kommunförbundet och Socialstyrelsen om 
personalbehovet, dels med anledning av den arbetstidsförkortning utan personalförstärkning 
som genomförts från 45 timmar till 40 timmar per vecka, men dels också för att kunna för-
verkliga intentionerna i BUs förslag.63  Förbundet riktade kritik mot Socialstyrelsen eftersom 
dess rekommendation om personaltäthet bara tillämpades i ett fåtal kommuner.64 SFR menade 
att det behövdes nya anvisningar, som var mer tvingande gentemot kommunerna.65 

Förändringar under 1970-talet 
 
SFR menade att det var en brist att det inte fanns några kvalitetsgarantier i överenskommelsen 
1976 mellan regeringen och Kommunförbundet om utbyggnaden av barnomsorg och fritids-
hem. När den nya barnomsorgslagen kom 1977 fortsatte förbundet att betona nödvändigheten 
av centralt reglerade kvalitetskriterier i form av en stadga knuten till barnomsorgslagen.66 
 
När Socialutredningen i sitt slutbetänkande hösten 1977 föreslog att den speciallag som regle-
rade förskolan skulle integreras i Socialtjänstlagen (SOL)67 reagerade SFR/SFL kraftigt och 
krävde att Barnomsorgslagen skulle fortsätta vara en speciallag och inte ingå i SOL. Förbun-
det menade att det annars framför allt blev tillsynsansvaret som betonades på bekostnad av 
förskolans pedagogiska verksamhet. Man upprepade kravet att barnomsorgslagen borde kom-
pletteras med en stadga som reglerade personalens yrkeskompetens, personaltäthet och barn-

                                                 
60 Förskolan nr 7, 1973 
61 Förskolan nr 1, 1974 
62 Förskolan nr 1, 1974 
63 Förskolan nr 9, 1974 s 4-5 
64 Förskolan nr 3, 1972 s 3 
65 Förskolan nr 4, 1975,  
66 Förskolan nr 2, 1976  
67 Förskolan nr 1, 1978 samt SOU 1977:40 Socialtjänst och socialförsäkringstillägg, lagar och motiv. 
Socialtjänstpropositionen 1979/80:1  
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gruppsstorlek.68 Förbundets synpunkter fick emellertid inget gehör utan riksdagen beslutade 
om ny Socialtjänstlag, i vilken Barnomsorgslagen arbetades in.  
 
Förskollärarna hade stora förväntningar på den borgerliga regeringen utifrån den regerings-
deklaration som avgetts vid dess tillträde 1976. Socialdepartementet lade fram en promemoria 
med förslag om förenklingar i statsbidragssystemet till barnomsorgen, sommaren 1979.69 Den 
innehöll även förslag om normer för gruppstorlek, personaltäthet och personalutbildning. För-
slaget blev en besvikelse för SFR och i remissvaret betonade förbundet att man kämpat för 
kvalitetsfrågorna år efter år och var trött på tillsynsmyndighetens svaga rekommendationer 
och på kommunernas frihet att göra lokala bedömningar.70 Man ansåg att en hög och jämn 
kvalitet skulle vara en rättighet för barn och personal oavsett i vilken kommun man bodde. 
Barngruppsstorleken begränsades till 15 barn i förslaget men innehöll betydande möjligheter 
till lokala avvikelser från denna norm, något som SFR inte ville acceptera. SFR kunde inte 
heller gå med på en sänkning av personaltätheten i förhållande till den gällande rekommenda-
tionen i Socialstyrelsens råd och anvisningar. SFR krävde slutligen att staten övertog kostna-
derna för personalens löner.  
 
Propositionen, som lades fram 1981 på grundval av den ovan nämnda promemorian om för-
enklade statsbidrag m m, avvisades totalt av SFL, som menade att den var fylld av inkonse-
kvenser och luddigheter och var ett till intet förpliktigande dokument.  Det fanns sålunda inte 
ett enda ställningstagande för någon kvalitetsförbättring och utveckling av samhällets barn-
omsorg, argumenterade förbundet.71 Det som hade utlovats i regeringsdeklarationen 1976 om 
normer för gruppstorlek och personaltäthet var bara tomma ord, enligt SFL.72 I den fortsatta 
politiska debatten fokuserades på hur statsbidraget skulle utformas. SFL kunde inte acceptera 
de kvalitetsförsämringar som skulle bli följden om förslaget genomfördes och agerade för att 
förslaget skulle återkallas och omarbetas. Den väsentligaste kvalitetsfrågan enligt SFL var 
personalens utbildning, som måste kopplas till ett statsbidragssystem, eftersom ett sådant 
skulle få en styrande effekt på kommunernas satsningar och barnsomsorgens utveckling.73 
SFL utarbetade ett eget förslag till statsbidragskonstruktion som innebar att bidraget skulle 
utformas som ett lönebidrag och kopplas till kravet på utbildad personal, så att kommuner 
som anställde förskollärare fick högre statsbidrag. Förslaget överlämnades vid en uppvaktning 
av socialministern Karin Söder(c) år 1981. SFL fick dock inte gehör för sina förslag. 74 

Förskollärarnas arbete för ett pedagogiskt program under 1980-talet 
 
I december 1980 beslutade SFRs styrelse att få fram ett förslag till pedagogiskt program för 
förskolan till 1983 års ombudsmöte.75 SFR/SFL anordnade 1981 ett symposium med social-
styrelserepresentanter, forskare, lärare och föräldrar, med syfte att sätta fart på den pedago-
giska debatten och där bl.a. för- och nackdelar med en läroplan diskuterades.76  Förskollärar-
nas Riksförening antog 1983 ett handlingsprogram i vilket man inledningsvis slog fast att för-
                                                 
68 Förskolan nr 2, 1978 s.5 
69 Socialdepartementet (1979) Vissa kvalitetsfrågor i daghem och fritidshem samt principer för 
statsbidragsgivningen 
70 Förskolan nr 7, 1979 s 24 
71 Fackläraren nr 12, 1981 s 4 SFL kommentarer och Regeringens proposition 1980/81:205 Om förenklade 
statliga regler inom barnomsorgen 
72 Fackläraren nr 12, 1981 s 4-5 
73 Fackläraren nr 13-14, 1981 s 8 
74 Fackläraren nr 6, 1981 s.8 och nr 7, 1981 s.19 
75 Förskolan nr 1, 1981  
76 Fackläraren nr 19, 1981 s 9  
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skolan skulle vara en rättighet för alla barn och att den kvalitativa och den kvantitativa ut-
formningen av förskolan skulle styras av förskolans pedagogiska huvuduppgift. En läroplan 
var det som bäst motsvarade förbundets krav på stöd för den pedagogiska verksamheten. 
Läroplanen skulle vara nationell och beslutad av riksdagen, och uppta samhällsmål, delmål, 
innehåll i verksamheten samt metoder för arbetet.77  
 
Samma år utarbetade och presenterade Socialstyrelsen ett förslag till pedagogiskt program. I 
SFLs remissvar sågs inte förslaget som ett färdigt pedagogiskt program, men som en god bör-
jan.78  Förbundets krav på nationella mål och riktlinjer för att garantera likvärdig verksamhet 
över hela landet återkom här.79 Man ville också ha ett program som riktade sig direkt till för-
skollärarna, som hade att utforma det pedagogiska arbetet, samt centrala riktlinjer för kom-
munerna, som skulle kopplas ihop med villkor för statsbidragen.80 SFR/SFL kritiserade att 
programförslaget var ämnesindelat, och framhöll att man i stället borde arbeta med teman i 
förskolan.81 Som tidigare nämnts, fattades inget beslut med anledning av Socialstyrelsens för-
slag till pedagogiskt program vid denna tidpunkt, men det kom att ingå som ett av flera under-
lag för arbetet med ett sådant de påföljande åren.  
 
SFLs andre vice ordförande Solweig Eklund ingick i arbetsgruppen som tillsattes av Socialde-
partementet 1984 för att utarbeta ett underlag för ett riksdagsbeslut om barnomsorgen. Hon 
var positiv till den resulterande propositionen En förskola för alla barn, i synnerhet till för-
slaget om förskola för alla barn från 1½ års ålder till dess de började skolan.82 Hon var även 
nöjd med att propositionen betonade det pedagogiska ansvaret och att verksamheten skulle 
ledas av pedagogiskt utbildad personal. Däremot ansåg hon att statsbidraget var för litet.83  
 
När riksdagen år1985 beslutade om en förskola för alla barn från ett och ett halvt års ålder, 
beslöt man även att principer för förskolans innehåll skulle utarbetas.84 Den expertgrupp som 
arbetade fram det nya pedagogiska programmet bestod av samma personer som lagt fram 
1983 års förslag från Socialstyrelsen. Till gruppen knöts en referensgrupp med bl.a. represen-
tanter för de fackliga organisationerna. År 1987 utgav Socialstyrelsen det resulterande nya pe-
dagogiska programmet i form av ett allmänt råd.85 SFL/SFR kommenterade att även om det 
inte exakt såg ut som förskollärarna velat ha det, så var det ett bra program och bättre än det 
som remissbehandlats 1983.86 Enligt det tidigare förslaget skulle innehållet ordnas i ämnes-
områden, något som SFR/SFL ställt sig kritisk till och i stället förordat en strukturering i te-
matiska områden.87 Nu föreslogs tre övergripande teman, natur, kultur och samhälle. Även le-
kens fundamentala betydelse för förskolebarnen lyftes fram på ett som man tyckte bättre sätt. 
SFL menade att programmet genomsyrades av en positiv helhetssyn på barn, deras uppväxt-
villkor och utveckling. Sambandet mellan vård/omsorg och inlärning/pedagogik framkom 
tydligt. SFL såg det emellertid som en brist att programmet inte behandlade personalens kom-

                                                 
77 Handlingsprogram för Sveriges Förskollärares Riksförening, antaget av ombudsmötet 1983 
78 Fackläraren nr 12/1984 s 4-5. 
79 SFLs remissvar på Socialstyrelsens förslag till pedagogiskt program för förskolan 1984-07-11. Särtryck, SFL-
arkivet.  
80 Förskolan nr 6, 1984 s 16-17 
81 ibid 
82 Förskolan nr 5, 1985 s 4 
83 Fackläraren nr 12, 1985 s 7 
84 Pedagogiska programmet, Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3.   
85 ibid 
86 Fackläraren nr 4, 1987 och Förskolan nr 3, 1987 
87 Förskolan nr 6, 1984 s 16-17 
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petens, även om sådana frågor låg på kommunerna att besluta om. Socialstyrelsen borde kla-
rare ha understrukit att det krävdes förskollärarutbildning för arbete i barngrupp, ansåg man.88  
 

Förskoleverksamheten överförs till skolväsendet på 1990-talet 
 
Lärarförbundet antog vid 1992 års kongress ett utbildningspolitiskt program som klargjorde 
hur förbundet såg på ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna och vilket ansvar 
lärare och förskollärare borde ha. I programmet krävde man att den allmänna förskolan skulle 
vidgas till att omfatta även 4-5 åringar.89 Staten borde ge ramar för verksamheten i form av 
läroplaner eller pedagogiska program, lärarutbildning, ekonomiska bidrag, uppföljning och ut-
värdering. Lärarna skulle tillsammans med ledning och arbetskamrater upprätta arbetsplaner 
och utvärdera arbetet. Lärarna skulle ta ett vidgat ansvar för hela verksamheten i förskolan 
och skolan, inte bara för arbetet i den egna avdelningen eller klassen. I det utbildningspolitis-
ka programmet underströks betydelsen av hög lärartäthet och lärarkompetens som centrala 
förutsättningar för det pedagogiska arbetet i förskolan.90  
 
Lärarförbundet menade att förskola och skola borde få en enhetlig lagstiftning och en gemen-
sam central tillsynsmyndighet.91 Lokalt borde förskolan sortera under samma kommunala 
nämnd som skolan. Man argumenterade för att det behövdes en gemensam läroplan och en 
organisation som gjorde övergången mellan förskola och skola smidig och underlättade sam-
arbete mellan olika skolformer. Regeringens beslut 1991 om flexibel skolstart krävde att skola 
var bättre anpassad till sexåringarnas behov, med större lärartäthet och förskollärare som in-
gick i grundskolans arbetslag, hävdade man. Lärarförbundet argumenterade också för ett obli-
gatoriskt förskoleår som tillsammans med den nioåriga grundskolans utgjorde en tioårig ut-
bildning för alla.92 Detta skulle göra den flexibla skolstarten överflödig. 
 
I sitt yttrande över Socialtjänstkommitténs betänkande återkom Lärarförbundet till att man 
länge förordat en gemensam lagstiftning för förskola, fritidshem och grundskola.93 Förbundet 
såg positivt på förstärkningen av barnperspektivet i det nya lagförslaget, liksom på kommit-
téns förslag om kvalitetskrav för verksamheten, och särskilt att personalen lyfts fram som en 
viktig kvalitetsfaktor.  
 
Den 1 juli 1996 överfördes förskolan och skolbarnsomsorgen från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet. En departementsutredning arbetade fram ett förslag om hur de 
delar i socialtjänstlagen som reglerade förskole- och fritidhemsverksamheterna kunde arbetas 
in i skollagen.94 I Lärarförbundets remissyttrande var man positiv till att inrätta förskoleklas-
ser för sexåringar inom ramen för det offentliga skolväsendet, vilket sågs som ett viktigt steg 
för att avskaffa den flexibla skolstarten.95 Lärarförbundet välkomnade även förslaget om att 
de bestämmelser som reglerade förskola och fritidshem arbetades in i skollagen. Lagstift-
                                                 
88 Förskolan nr 2, 1987 
89 Framtidens lärande Utbildningspolitiskt program antaget av kongressen 2002 
90 Lärarförbundet använde nu lärarbegreppet för både förskollärare, fritidspedagoger och lärare i grund- och 
gymnasieskola 
91 Lärarförbundet (1992) Utbildningspolitiskt program  
92 Förskolan nr 6, 1992 Aktuell kommentar av Solweig Eklund 
93 Lärarförbundets Yttrande 1995-04-06 Dnr 950017 Ny socialtjänstlag - huvudbetänkande av 
socialtjänstkommittén  (SOU 1994:139). 
94 Ds 1997:10 Samverkan för utveckling – om förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen  
95 Lärarfackligt nr 17, 1997  Förbundsstyrelsens Remissyttrande över Samverkan för utveckling, om förskolan, 
skolan och skolbarnsomsorgen( Ds 1997:10) 
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ningen borde ändras från en skyldighetslag för kommunerna till en rättighetslag för barn, dvs 
lagen behövde stärkas så att barns rätt till förskola och fritidshem skrevs fram. Lärarförbundet 
instämde i förslaget om samma anställningskrav för förskollärare och fritidspedagoger som 
övriga lärare. Lärarförbundet var även förespråkare för att använda begreppen förskola i stäl-
let för barnomsorg, lärare i stället för pedagog och ställde sig bakom förslaget om ett vidgat 
undervisningsbegrepp, som inkluderade organiserade situationer som syftade till inlärning 
ledda av fritidspedagoger och förskollärare. 
 
Lärarförbundet stödde huvuddragen i förslaget till reviderad läroplan för barn och unga 6-16 
år som lades fram av BOSK-utredningen 1997.96 Förbundet hade genom sin representation i 
referensgrupper följt och lagt synpunkter på kommitténs arbete, och genomfört centrala och 
regionala konferenser för att få en bred förankring bland sina medlemmar.97 Förbundet me-
nade att läroplanen stärkte samverkan mellan förskola, grundskola och fritidshem, samtidigt 
som varje yrkesgrupp skulle behålla sin yrkesidentitet. Yrkesgrupperna skulle inte vara utbyt-
bara med varandra, utan de skilda kompetenserna skulle berika verksamheten.98 Lärarförbun-
det ansåg det speciellt viktigt att barnens behov av lek, kreativitet och skapande lyftes fram. 
Synen på elevens eget aktiva lärande tydliggjordes, lärares förhållningssätt förändrades från 
att förmedla till att främja lärande. Sexåringarnas kognitiva lärande betonades. Samman-
fattningsvis menade man att den vidgade kunskapssynen som förslaget företrädde låg helt i 
linje med den Lärarförbundet verkat för.99  
 
Lärarförbundet välkomnade också utbildningsdepartementets förslag till läroplan för för-
skolan 1997 och menade att det gav förskolan en rättmätig roll i utbildningssystemet.100  
Förbundet såg positivt på att läroplanen för förskolan fick samma struktur som läroplan för 
grundskolan eftersom det skulle underlätta integrationen mellan förskola, grundskola och 
fritidshem.101 Förbundet ansåg att kommunens skolplaner borde omfatta förskolan och pre-
cisera målen, så att förskollärarna med stöd av dem kunde utforma lokala arbetsplaner och 
individuella planer för varje barn. Utvärdering skulle i första hand vara ett verktyg för 
pedagogerna för att utveckla sitt arbete i förskolan i den riktning som läroplanen angav.  
 
I förslaget till läroplan lades huvudansvaret på förskolläraren för det pedagogiska arbetet, 
samverkan med föräldrarna och övriga skolformer, vilket Lärarförbundet helhjärtat stödde. 
Förbundet menade att det på sikt bara borde finnas en personalkategori i förskolan. Att för-
skolan skulle bilda en egen skolform och ingå i ett gemensamt utbildningssystem låg helt i 
linje med det som Lärarförbundet hade agerat för, liksom att samma bestämmelser för 
innehav av tjänst skulle gälla förskollärare som för lärare.102  
 
Propositionen om förskolans läroplan103 och det därpå följande riksdagsbeslutet lade ansvaret 
för förskolans pedagogiska arbete på hela arbetslaget, medan BOSK hade föreslagit att 

                                                 
96 SOU 1997:21 Växa i lärande. Förslag till ny läroplan för barn och unga 6-16 år. Lärarnas tidning nr 5 /1997, 
samt Lärarförbundets Yttrande till utbildningsdepartementet, Dnr 97/208 
97 Lärarförbundets Verksamhetsberättelse 1997  
98 Lärarfackligt nr 18, 1997: Remissyttrande över Växa i lärande Förslag till ny läroplan för barn och ungdom 
6-16 år.  
99 Lärarnas tidning nr 5, 1997 
100 Lärarförbundets yttrande till utbildningsdepartementet Dnr 97:0690 ang. Barnomsorg och Skola-kommitténs 
betänkande Att erövra omvärlden SOU 1997:157 
101 Ibid 
102 Lärarnas tidning nr 19, 1997 
103 Proposition 1997/98:93 Läroplan för förskolan  
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förskollärarna skulle ha detta ansvar. Vid Lärarförbundets kongress 1998 gav ordföranden 
Christer Romilson i sitt inledningsanförande uttryck för sin besvikelse över beslutet: 
 

Riksdagens beslut kunde ha blivit det sista steget i vår kamp för förskolans 
erkännande. Men just i det sista steget snubblade skolministern. Hon strök 
förskollärarnas speciella pedagogiska ansvar. Den yrkeskår som gjort svensk 
förskola till vad den är i dag ges inte samma självklara ansvar för verksam-
heten i sin skolform som lärarna i grund- och gymnasieskolan har i sin.104 
   

Lärarförbundet ansåg, kritiken till trots, att läroplanen var en milstolpe i förbundets mångåriga 
arbete med att etablera förskolan som en del i utbildningssystemet. Förbundet  prioriterade lä-
roplansfrågorna under 1998 och uppvaktade bl.a. riksdagspartierna om förskollärarnas ansvar 
i arbetslaget.105  Förbundet fortsatte också uppföljningen av läroplanerna och skolutveck-
lingen i förskolan genom regionala utbildningsdagar.106   
 
Lärarförbundet stödde införandet av maxtaxa och allmän förskola för 4-5 åringar vid millen-
nieskiftet.107 Lärarförbundet menade att förskolan på sikt skulle vara en helt avgiftsfri rättig-
het för alla barn. Förbundet betonade dock att om reformerna skulle få genomslag och försko-
lan få sin plats i det livslånga lärandet måste den tillföras mer resurser, främst i form av en 
ökning av lärartätheten.108   
 
År 1998 hade Lärarförbundet tillsammans med LR ställt krav på en genomgripande och sam-
lad översyn av skollagstiftningen.109 Kravet infriades när riksdagen i samband med beslutet 
om de nya läroplanerna, antog ett förslag om översyn av skollagen. En skollagskommitté till-
sattes, i vilken Lärarförbundet var representerat genom sin ordförande Christer Romilson. 
Romilson framförde ånyo kravet att förskolan skulle vara en egen skolform och att samma be-
hörighet skulle gälla för förskollärare som för andra lärare.110 Ett förslag om ny skollag lades 
fram sista december 2002.111 Förslaget ledde emellertid inte till något beslut, eftersom en par-
lamentarisk majoritet i riksdagen om förslaget inte kunde nås.  
 

Strategier för professionell autonomi: en avslutande kommentar 
 
För att erhålla professionell autonomi måste yrkesgruppen tillerkännas ett stort mått av legi-
timitet från samhällets sida; det ska finnas ett förtroende för att yrkesgruppen i kraft av sitt 
specialistkunnande, själv kan bedöma hur yrkesutövningen ska gå till. När det gäller den 
svenska utvecklingen, kan man se en tydlig förändring från 1960-talets allmänna råd från So-
cialstyrelsen, där ansvaret och tilltron tydligt vilade på förskollärarnas omdöme och initiativ, 
och som medgav en höggradig autonomi för yrkesutövarna, till utvecklingen mot allt tydligare 
anvisningar från beslutsfattarnas och myndigheternas sida. En central fråga i min avhandling 
har varit hur förskollärarna via sin fackliga organisation har mött denna utveckling. Som 

                                                 
104 Kongressen 1998 Inledningsanförande av förbundsordförande Christer Romilson 
105 Lärarförbundets verksamhetsberättelse för 1998 
106 Lärarförbundets verksamhetsberättelse för 1999 
107 Lärarförbundets yttrande 2000-01-26 ang. Maxtaxa och allmän förskola 
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109 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 1998 
110 Lärarförbundet verksamhetsberättelse 2000 
111 Skollag för kvalitet och utveckling Betänkande av 1999års skollagskommitté SOU 2002:121. 
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framgått ovan, drev förskollärarfacket genomgående att staten skulle ta ett ökat ansvar för 
förskolans verksamhet, både vad gäller organisationen och det pedagogiska innehållet.   
 
När BU i slutet av 1960- och början av 70-talet inte bara formulerade övergripande samhälls-
mål och pedagogiska mål för förskoleverksamheten, utan också gick in detaljerat på försko-
lans innehåll och arbetssätt, så bejakade sålunda den fackliga organisationen detta i stort. Man 
sade sig acceptera en viss struktur i arbetet men underströk att man inte behövde någon hårt 
strukturerad kursplan. Det pedagogiska programmet initierades och välkomnades av förskol-
lärarna på 1980-talet. Åter ställde man sig positiv till att staten lade fast arbetssätt och innehåll 
i yrkesutövningen.  Det åläggande som förskolorna fick att lämna redovisningar till kommu-
nerna i form av utvecklingsplaner invände man inte emot, även om det skulle kunna ses som 
en inskränkning av den egna självständigheten. Läroplanen Lpfö98 med sina tydliga pedago-
giska mål hälsades med stor tillfredsställelse och betraktades som en framgång för de fackliga 
strävandena att förskolans pedagogiska verksamhet skulle bli erkänd och tydliggjord. De ut-
värderingar och årliga kvalitetsredovisningar som samtidigt infördes var inget som kritise-
rades från ett autonomiperspektiv. Sammanfattningsvis hade staten genom en lång serie utred-
ningar, beslut och anvisningar angett de grunder verksamheten skulle utgå ifrån, vilket 
innehåll som skulle ingå och vilket arbetssätt som skulle råda i verksamheten. Den fackliga 
organisation hade både drivit på och sett utredningarna och besluten som framgångar för de 
egna strävandena. Samtidigt som dessa kan leda till inskränkningar i friheten att göra egna be-
dömningar och självständigt agera i arbetet, även om ett betydande mått av frihet i det dagliga 
arbetet fortfarande existerar.   
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Kapitel 6  
 
Förskollärarnas stängning och allianser med andra 
yrkesgrupper 
 
I den nyweberianska professionaliseringsforskningen används begreppet social stängning för 
att beteckna de mekanismer som används för att stänga ute andra yrkesgrupper från det egna 
yrkesområdet. Alliansstrategin däremot innebär att en yrkesgrupp allierar sig med andra yr-
kesgrupper för att stärka sin ställning och höja yrkets status. Detta kan även vara ett sätt att 
minska konflikter och mobilisera resurser. Jag utnyttjar begreppet allians för att granska för-
skollärarnas agerande och argumentation för samarbete och samgåendet med andra yrkes-
grupper och deras fackförbund. 
 
Som framgår av det följande har förskollärarnas fackliga organisation övervägt både allians 
och stängning gentemot barnskötarna, som är organiserade i Svenska Kommunalarbetarför-
bundet (SKAF). Viktiga frågor är således med vilka argument och i vilket syfte man ville 
avgränsa förskolläraryrket mot barnskötarna respektive alliera sig med dem. För det andra 
granskar jag samarbetet och samgåendet mellan Svenska Facklärarförbundet (SFL) och Sve-
riges Lärarförbund (SL), och hur detta så småningom utvecklades till Lärarförbundet. För det 
tredje granskas hur samarbetet har utvecklats mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksför-
bund (LR), Skolledarna och arbetsgivarparten Kommunförbundet och i vilken mån detta 
också kan ses som en alliansstrategi ur förskollärarkårens synvinkel.  Beskrivningen är kro-
nologisk, med början i sextiotalet och fram till nutid. Underlaget bygger framför allt på för-
skollärarnas facktidningar och SFLs samt Lärarförbundets verksamhetsberättelser. 
 

Förskollärarnas fackliga organisation och Svenska Kommunal-
arbetarförbundet 
 
I detta avsnitt står både allians- och stängningsstrategier från förskollärarnas fackliga orga-
nisation gentemot barnskötarnas fackliga företrädare, Svenska Kommunalarbetarförbundet,  
i fokus.  
 
I början av 1960-talet var de anställda inom barnstugor och förskolor i huvudsak organiserade 
inom två förbund: SFR/SFL inom TCO som främst samlade förskollärarna och Svenska 
kommunalarbetarförbundet (SKAF) inom LO som organiserade barnskötarna. Vid denna tid 
var utbildningen till förskollärare den yrkesutbildning som krävdes för anställning i daghem 
och lekskola. Socialstyrelsen uttryckte det på följande sätt:  
 

I daghem bör, med hänsyn till personalens reglerade arbetstid knytas två 
förskollärare till varje avdelning.  Vid bristande tillgång på förskollärare kan 
dessa med beaktande av barnens ålder ersättas av tillräckligt antal barnskö-
tare.  För lekskola med en förmiddags och en eftermiddagsavdelning svarar 
en förskollärare.112  

 

                                                 
112 Kungl. Socialstyrelsen (1963).  Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor.  Nr 163, s 21 
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Det vanligaste arbetssättet under 1960-talet var att förskolläraren arbetade ensam i lekskolan 
tillsammans med en praktikant. I daghemmen arbetade förskollärarna främst med de äldre 
förskolebarnen (3-6 år) och barnskötarna med småbarnen (0,5-2 år). Daghemsutbyggnaden, 
förskollärarbristen och BUs förslag om arbetslag kom emellertid att förändra personalsam-
mansättningen, så att barnskötarna utgjorde ett större inslag även i arbetet med de äldre bar-
nen i barnstugorna. Arbetslagstanken tolkades både från myndigheterna och de anställda som 
en demokratisk fråga där alla delade på arbetet och hela arbetslaget var ansvarigt för daghem-
mens avdelningsverksamhet. En del daghem organiserade dessutom samtliga arbetsuppgifter 
inom hela daghemmet genom att rotera föreståndare-, köks-. städ- och barnarbetet i arbets-
lagen oavsett yrkesutbildning.  
 
Arbete i arbetslag var inte en friktionsfri fråga under den snabba daghemsutbyggnaden under 
1970-talet. Det fanns både en vilja till fördjupat fackligt samarbete med barnskötarna och 
samtidigt ett avståndstagande till att förskolearbetet skulle bestå av två yrkeskategorier med 
olika utbildningsbakgrunder, en med gymnasieskola och en högskoleutbildning. I det prak-
tiska arbetet utgjorde förskollärare och barnskötare ett arbetslag, som delade på arbetsupp-
gifterna med olika grader av samarbete och motsättningar.  På det fackliga planet värnade 
dock respektive organisation sina medlemmar och sitt revir.  
 
Idéer om ett enat barnstugeförbund väcktes utifrån en motion från Stockholmskretsen av SFR 
till SFRs kongress 1974 angående fackligt samarbete:113 
 

Förskolans personal är i dag uppsplittrad på en mängd olika personalkategorier och därav 
också anslutna till olika fackförbund. De olika personalkategorierna har i stort sett samma 
arbetsuppgifter och gemensamma fackliga intressen. Jag tycker  
att SFR på alla nivåer bör inleda ett intimt samarbete med övriga personalkategoriers 
fackförbund samt 
att SFRs förbundsstyrelse utreder frågan om att på sikt inrätta ett nytt förbund, gemensamt för 
alla personalkategorier inom förskolan.  
Innerstadssektionen i Stockholmskretsen av SFR  
Pähr Löfgren 
 

SFRs styrelse stödde motionen bl.a. med motiveringen de positiva effekterna av ett gemen-
samt agerande gentemot arbetsgivaren, det nära samarbetet inom verksamheten, behovet av 
fort- och vidareutbildning m. fl. gemensamma frågor talar för att det på sikt borde vara en 
gynnsam utveckling  för alla parter.114 
 
Kongressen biföll motionen och gav SFRs styrelse i uppdrag att tillsammans med SFL utreda 
frågan om en gemensam facklig organisation för förskolans personal.115 Målet var ett samlat 
förskolepersonalförbund.  Frågan skulle redovisas inför kongressen 1977. SFR inbjöd till 
överläggningar med representanter för SKAF, redogjorde för kongressbeslutet samt erbjöd 
SKAF att medverka i en arbetsgrupp. SKAF avböjde dock en sådan med hänvisning till ett 
planerat samarbete med TCO-K i gemensamma frågor. En utredning borde därför behandlas i 
kommande överläggningar mellan SKAF och TCO-K.116   Senare under hösten hade SFL och 
SKAF kontakter, vilket ledde fram till en överenskommelse i januari 1975. I överenskommel-

                                                 
113 TAM-arkivet (Tjänstemanna- & akademikerorganisationernas centrum för dokumenthantering & forskning) 
Utdrag ur kongresshandlingar 1974 
114 Utdrag ur Förbundsstyrelsens förslag till 1977års SFR-kongress avseende organisationsfrågor  
115 Förskolan nr 5, 1974  
116 Utdrag ur Förbundsstyrelsen förslag till 1977 års kongress anseende organisationsfrågor. Samarbete SKAF 
och den tilltänka förhandlingskartellen TCO-K, som var en förhandlingskartell för kommunalt anställda.  
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sen ingick ett samverkansavtal om gränsdragning för medlemskap.117 Frågan blev aktuell se-
dan SFR-kongressen 1974 beslutat att medlemskap i förbundet kunde vinnas genom innehav 
av förskollärartjänst, inte förskollärarutbildning.118 Överenskommelsen i samverkansavtalet 
innebar att förbunden inte skulle värva medlemmar av varandra. En barnskötare, som vika-
rierade på förskollärartjänst och var tjänstledig från en barnskötartjänst, kunde inte organisera 
sig i SFR/SFL utan hon/han skulle fortsätta vara ansluten till SKAF, och vice versa.119 Par-
terna SFL och SKAF kom även överens om att samverka i frågor av gemensamt intresse och 
bildade en central samverkanskommitté.120   
 
SFR arbetade vidare med frågan om ett gemensamt barnstugeförbund på egen hand. En ar-
betsgrupp tillsattes, informationsmöten anordnades i samtliga 24 kretsar och även i sektioner. 
Kretsar och sektioner tillsändes därefter ett frågeformulär. Inkomna svar sammanställdes, där 
majoriteten av kretssvaren visade att medlemmarna förordade alternativet nuvarande orga-
nisationsform inom SFL och samarbete med SKAF enligt samverkansavtalet.121 Majoritetens 
uppfattning var att förskollärare tillhörde lärargruppen dvs. man ville närma sig övriga lärar-
kategorier och bli jämställda med dem i löne- och anställningshänseende.122 Enkätunderlaget 
kritiserades av en grupp inom SFR för att innehålla styrda frågor och vara emot ett enat barn-
stugeförbund.123 SFRs förbundsstyrelse redovisade utifrån enkätsammanställningen ett svalt 
intresse för ett enat barnstugeförbund bland SFRs medlemmar. Till SFRs nästa kongress år 
1977 inkom sex kongressmotioner angående ett enat barnstugeförbund och krav på medlems-
omröstning i denna organisationsfråga. Förbundsstyrelsen redovisade sitt agerande från före-
gående kongress och yrkade avslag på motionerna. Förbundsstyrelsen ville i stället fortsätta 
arbetet med att vidareutveckla samverkansavtalet mellan SFL och SKAF. Det blev också 
kongressens beslut, men diskussionen om ett enat barnstugeförbund skulle fortsätta på lokal 
nivå och i de fackliga tidningarna, grundat på kongressbeslutet 1977. SFR-kongressen beslu-
tade även att hela organisationsfrågan, dvs. ett enat personalförbund för barnomsorgspersonal, 
samgåendet mellan SFL och SL, samt SFLs inre organisationsförändringar skulle ut på med-
lemsomröstning före 1980 års kongress.  SFRs fortsatta arbete med organisationsfrågan skulle 
ske genom en bred studiekampanj, en medlemsomröstning våren 1978, en extra kongress vå-
ren 1979, samt en ordinarie kongress 1980.124 Vid den medlemsomröstning som genomfördes 
1978 godkände mer än 2/3 av de röstberättigade förskollärarna den föreslagna omorganisa-
tionen av Sveriges Förskollärares Riksförbund.125 
 
Den diskussion om ett enat barnstugeförbund, som SFR-kongressen beslutat om 1977 tog fart 
under 1979. I debatten fördes frågan om samarbetet fram. Enskilda förskollärare och sektioner 
menade att alla personalkategorier vid en barnstuga hade samma problem, och därför borde 
samma arbetsvillkor gälla för alla anställda. Ett enat barnstugeförbund skulle ge större styrka 
åt kraven än vad yrkesgruppernas organisationer kunde ge var för sig.126  SKAFs förbunds-
sekreterare Bertil Andersson menade att SKAF var öppet för diskussion om att föra över för-

                                                 
117 Förskolan nr 3, 1975 s 8 Innehav av förskollärartjänst förklarades i nr 7, 1978, med fast tjänst som 
förskollärare, eller ett vikariat på minst 3 månader och inte ha en annan tjänst i botten. 
118 Förskolan 10, 1973 förslaget och Förskolan nr 5, 1974 
119 Förskolan nr 7, 1987 Bilaga Studiematerial om vårt framtida fackförbund   
120 Förskolan nr 2 1977, s 9 
121 Utdrag ur Förbundsstyrelsen förslag till 1977 års kongress anseende organisationsfrågor: en 
sammanställning av hur frågan behandlats under perioden 1974-1977. 
122 Förskolan nr 4, 1976  
123 Ibid,  samt Förskolan nr 3, 1976 
124 Förskolan nr 10, 1977 
125 Förskolan nr 4, 1979 
126 Förskolan nr 7, 1979 s 18-19 
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skollärarna till deras förbund, för det kunde inte bli tal om att föra barnskötarna till SFL.127  
SFLs förbundsstyrelse menade att det inte fanns någon anledning att utveckla förslaget om ett 
enat barnstugeförbund av två skäl.128 Det ena var att förskollärarna var en lärargrupp, som 
borde tillhöra en lärarorganisation. Förskolans verksamhet riktade sig till skolans tidigare åld-
rar och skolstarten, och det var i den riktningen som samarbete och utveckling av lärarorgani-
sationen borde ske. Det andra skälet handlade om bristande medlemsstöd för tanken. Enkäten 
som gått ut till SFRs medlemmar hade gett ett negativt svar på ett enat barnstugeförbund, och 
inte heller bland barnskötarna fanns det något större intresse för ett sådant129 
 
Den centrala samverkanskommittén mellan SFL och SKAF träffades med ojämna mellanrum 
och ibland med långa uppehåll. Samarbetet hade resulterat i två skrifter, en om barnomsor-
gens mål och innehåll och en om arbetsmiljön, som hjälp för det lokala fackliga arbetet. Ingrid 
Engdahl, ledamot i SFLs förbundsstyrelse, ordförande för SFR och ledamot i samverkans-
gruppen, uttryckte i en intervju 1984 att det fanns en samsyn om en enhetlig yrkeskategori i 
förskolan.130 Frågan om hur utbildningen skulle läggas upp i framtiden, var den som samver-
kanskommittén just då arbetade mest med. Om man kunde enas om personalens utbildning, 
menade Engdahl att det fanns goda möjligheter att påverka Skolöverstyrelsen (SÖ), som 
arbetade med översyn av barnskötarutbildningen och även Universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ), som omarbetade förskollärar- och fritidspedagogutbildningen.  
 
Någon enighet uppstod dock inte. SKAF formulerade efterhand ett handlingsprogram om 
barnomsorgen.131. I det gav SKAF uttryck för att arbetslagsprincipen skulle slås fast och att 
arbetslagen själva kunde utveckla sitt arbete. SKAF menade att det bara behövdes en perso-
nalkategori inom barnomsorgen, nämligen barnomsorgspersonal.132 All personal kunde i 
framtiden ha en treårig gymnasieutbildning. De skilda utbildningarna till förskollärare och 
fritidspedagog kunde utgå och ersättas av en treårig gymnasial vårdlinje för barn- och ung-
dom. SKAF menade att grundutbildningen kunde kompletteras med en återkommande, fri-
villig tilläggsutbildning omfattande fem veckor vart femte år. SFR kritiserade SKAFs modell. 
Det var alldeles för tidigt att välja yrke vid 15-16 års ålder och vara klar för ett mycket svårt 
och viktigt jobb tre år senare, menade förbundet. Förskollärarna ansåg också att förslaget inte 
hade tillräcklig teoretisk grund. När SFL talade om ”en personalkategori” avsåg man en 
strävan att barnomsorgen enbart skulle ha högskolutbildad pedagogisk personal.133  I SFLs 
krav på en enda personalkategori ingick också kompletterande utbildning för redan anställda 
barnskötare.  
 
UHÄ lade hösten 1987 fram ett förslag till en förlängd förskollärarutbildning om 120 poäng.  
Kravet från förskollärarna var 140 poäng, men 120 poäng ansågs bättre än ingen förlängning 
alls. UHÄs förslag gick stick i stäv med SKAFs förslag om tre års utbildning på gymnasie-
nivå. 134 LOs representant i UHÄs styrelse och Svenska Arbetsgivarföreningens (SAF) leda-
mot reserverade sig mot beslutet vid UHÄs styrelsemöte.135 UHÄ-förslaget resulterade emel-

                                                 
127 Förskolan nr 7, 1979 s 21 
128 Förskolan nr 7, 1979 s 22 
129 Förskolan nr 7, 1979 s 22 
130 Förskolan nr 6 1984  s 24-25 
131 Handlingsprogram för barnomsorg, antaget av SKAFs förbundsstyrelse 1986 samt Förskolan nr 3, 1987 s 16  
132 ibid 
133 Fackläraren nr 4, 1987 
134 Förskolan nr 9, 1987 s 2  
135 Fackläraren nr 19, 1987 s 5  SAF och LO ville i stället satsa på att ha kvar 100 poängsutbildningen och efter 
fyra års yrkesutövning erbjuda förskollärare och fritidspedagoger  20 veckors vidareutbildning. 
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lertid inte i någon proposition från regeringen om förlängd förskollärarutbildning vid denna 
tidpunkt. 
 
Sedan SKAF tagit ställning för en nedläggning av förskollärar- och fritidspedagogutbild-
ningen hösten 1986, blev överenskommelsen om samverkan mellan SFL och SKAF begrän-
sad till arbetsmiljöområdet.136 SFR-styrelse framförde till SFLs förbundsstyrelse åsikten att 
gränsdragningsöverenskommelsen borde sägas upp och barnskötare borde betraktas som obe-
höriga förskollärare. 137 Det nya Lärarförbundet, bildat genom beslut 1989 om en fusion mel-
lan SFL och SL, förlängde överenskommelsen om gränsdragning och samverkan med 
SKAF.138 Frågan om samverkan med SKAF förefaller helt ha somnat av under 1990-talet. Till 
exempel var frågan osynlig i Lärarförbundets verksamhetsberättelser för denna tid. 
  
Skollagskommittén som tillsattes 1998 ville införa krav på behörighet för yrkesutövare i hela 
skolväsendet, inklusive förskola och fritidshem. Lärarförbundet instämde helt med detta.139 
SKAF motsatte sig däremot förslaget och ville att det i lagstiftningen skulle synas att det 
fanns både förskollärare och barnskötare i förskolan. Utbildningsminister Thomas Östros (s) 
uppmanade i det skedet Lärarförbundet och SKAF att själva lösa de motsättningar, som det 
nya skollagsförslaget väckte.140 Östros underströk att det inte fanns någon ambition från re-
geringens sida att det bara skulle vara förskollärare i förskolan; barnskötare var inte någon 
nödlösning, menade han.  
 
I samband med skollagskommitténs arbete, formulerade Lärarförbundet och Kommunal 
(SKAF) ett gemensamt dokument angående ny skollag år 2003 och klargjorde förskollärares 
och barnskötarnas skilda roller.141 I skrivelsen betonade Lärarförbundet och Svenska Kom-
munalarbetarförbundet att det i lagen borde framgå att förskolans pedagogik skulle ligga fast, 
även om begreppen elev och undervisning förde tanken till traditionell skola. Förslaget att 
förskollärarna skulle ha ansvaret för undervisningen i förskolan godtogs av SKAF. Samtidigt 
skulle arbetslaget bestående av förskollärare och barnskötare tillsammans ansvara för att för-
skolans mål nåddes. I en gemensam skrivelse var man även överens om att barn till arbetslösa 
skulle ha rätt till förskola och fritidshem, att föräldrar skulle ha rätt att välja familjedaghem 
eller förskola och att förskola på obekväm tid borde utredas.142  
 
 

Samgående med Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund – 
en motsägelsefylld historia 
 
I detta avsnitt ger jag inledningsvis en kort tillbakablick på förskollärarnas båda nationella 
sammanslutningar, Sveriges Facklärarförbund och Sveriges Förskollärares Riksförbund som 
en bakgrund till samarbetet och alliansen med Sveriges Lärarförbund 1990. Sammanslag-
ningen skedde efter diskussioner i närmare tjugo år, och den fråga som stod i fokus var 
möjligheten till allians med skolans lärare.  
 

                                                 
136 Förskolan nr 8, 1987 s 11 
137 ibid 
138 Lärarförbundets Verksamhetsberättelse för 1991 och 1992 
139 Lärarnas tidning nr 6, 2003 
140 Lärarnas tidning nr 6, 2003 s.8 
141 Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2003, och Lärarnas Tidning nr 16, 2003 
142 Lärarnas tidning Nr 16, 2003 s 4 
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Svenska Facklärarförbundet (SFL) bildades 1948 av lärarföreningarna Slöjd-, yrkes- och han-
delslärarföreningen, Sveriges slöjdlärarinneförening, Svenska skolkökslärarinneföreningen 
och Föreningen Sveriges vävlärarinnor. Hösten 1948 och våren 1949 anslöt sig ytterligare ett 
antal lärarföreningar, däribland Sveriges Barnträdgårdslärarinnors riksförbund (SBR). Det var 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) som drev på sammanslagningen mellan olika före-
ningar. TCOs huvuduppgift var att verka för bildandet och upprätthållandet av effektiva fack-
liga tjänstemannaorganisationer, värna och utveckla förhandlingsrätten som grund för fackligt 
arbete samt ta tillvara tjänstemännens intressen i förhållande till statsmakterna.143 Från det att 
SFL bildades 1948 pågick en diskussion om organisationens uppbyggnad och utveckling, bl.a. 
om riksföreningarnas vara eller inte vara. Enskilda individer erhöll medlemskap i SFL genom 
inträde i en riksförening. Riksföreningarna i sin tur bildade federationen SFL. 
 
Sveriges Barnträdgårdslärarinnors riksförbund (SBR), som sedan blev Riksförbundet för Sve-
riges förskollärare (SFR), anslöts som ett självständigt riksförbund till SFL 1949.  Förskollä-
rarna ville att SFL skulle sköta förhandlingarna men i övrigt fortsatte man som ett självstän-
digt förbund, med egen tidning, eget kansli och ansvar för att agera i olika frågor. Ledamöter i 
SFR hade en tydlig uppgift att företräda förskollärarna och deras intressen.  
 
I årsberättelsen 1949 kommenterade SBRs styrelse beslutet att ingå i SFL på följande sätt.144   
 

Vår förhoppning är att SBR genom sin anslutning till ett förbund, där de an-
slutna organisationernas verksamhet är av övervägande pedagogisk art, skall 
vinna djup resonans för sina syften och få ett verksamt stöd i sin kamp för en 
rimlig lönesättning och riktigt avvägda ferier i förhållande till arbetsinsatsen. 

 
Vid SFLs kongress 1971 fattades beslut att utreda förutsättningar för ett samgående med det 
andra lärarförbundet inom TCO, Sveriges Lärarförbund (SL).145 SLs medlemsgrupp bestod 
framför allt av låg- och mellanstadielärare i grundskolan. SFLs kongress beslutade också att 
inrätta lokala organ i varje kommun eller bilda kommunblock, för att sköta det lokala fackliga 
arbetet.146 De lokala organen skulle ge förskollärarna större möjligheter till samarbete med 
andra lärare inom förbundet, än om de ensamma skulle agera för sin sak.147   
 
Vid nästa SFL-kongress 1974 beslutades om fortsatt förändring av förbundets inre organisa-
tion och fortsatt utredning om möjligheter till samgående med Sveriges Lärarförbund (SL).148 
Skäl för sammanslagning var att båda förbunden hade stora gemensamma intresseområden, 
gemensamma avtalsområden för de statligt reglerade lärartjänsterna och samma arbetsplats 
för lärarna i grund- och gymnasieskola. Även den nya medbestämmandelagen (MBL), som 
gav möjligheter att förhandla och utöva medbestämmande i viktiga frågor, krävde samverkan 
mellan organisationer för att ge större effektivitet i den lokala bevakningen. SFRs represen-
tanter vid kongressen ville att den fortsatta utredningen skulle ske förutsättningslöst, dvs. utan 
att i förväg ta ställning till ett av- eller tillstyrkande av ett samgående.149 Beslut i frågan kunde 
fattas först vid 1980 års kongress, efter en remissomgång bland medlemmarna.150  
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Kongressen 1977 beslutade att ändra SFLs organisation och uppbyggnad. 151Samgåendet 
krävde en rakare organisation, som byggde på individuellt medlemskap inom SFL med egna 
centrala och lokala organ. Med andra ord ville man tillskapa ett fackförbund som bestod av 
enskilda medlemmar och inte av självständiga riksförbund. De sistnämnda måste upplösas 
och ombildas till riksföreningar inom SFL. Omorganisationen krävdes även för att svara mot 
arbetsgivarorganisationen och det förhandlingsarbete som aktualiserades genom tillkomsten 
av MBL, LAS, Lagen om facklig förtroendeman osv. i mitten av 1970- talet.   
 
Det underlag för ett samgående som arbetades fram skickades ut på remiss till de lokala orga-
nen hösten 1978. Remissvaren visade att ungefär hälften av SFLs remissinstanser var positiva 
till en sammanslagning, medan endast en minoritet inom SL var för en sammanslagning. Ett 
stort antal av SLs lokalavdelningar menade att utredningen skulle inriktas på ett lärarförbund 
för ungdomsskolans lärare. SFR tolkade detta som att SL inte ville ha med förskollärarna el-
ler de kommunalt reglerade lärare inom SFL i ett nytt förbund. Detta avvisade SFL med skär-
pa; en sammanslagning kunde endast ske med samtliga grupper inom SFL.152 
 
Det förskollärarna hade att ta ställning till var SFRs status inom SFL. Det befintliga SFR be-
stämde själv vilka som fick vara medlemmar i föreningen, man förvaltade sin egen ekonomi, 
fastställde egna stadgar, bevakade löne- och anställningsvillkor samt utbildningspolitiska och 
pedagogiska frågor. Föreningen var både beredande och pådrivande gentemot SFL som var 
förhandlings- och samordningsorgan. SFR nominerade också ledamöter till SFLs olika arbets-
grupper och svarade i samverkan med SFL för medlemsinformation och medlemsrekrytering. 
Den nya riksföreningen skulle få en helt annan status inom SFL. Uppgiften att tillvarata och 
främja sina medlemmars ämnes- och yrkesfrågor skulle underordnas och finansieras av SFL. 
Ett nej till en ny form av riksförening skulle innebära att SFR tappade rätten att tillhöra SFL. 
SFR skulle stå utan ett fackförbund som hade förhandlingsrätt. Man måste i så fall bygga upp 
en ny facklig förhandlingsorganisation och söka anslutning till någon av huvudorganisationer 
LO, TCO eller SACO, för att kunna samverka och göra sig gällande på arbetsmarknaden.  Be-
slutet blev en upplösning av SFR som skedde i tre steg, medlemsomröstning, extra kongress 
samt ordinarie kongress.153    
 
I en medlemsomröstning inom SFR våren 1979 röstade mer än två tredjedelar av medlemmar-
na ja till den föreslagna sammanslagningen. Extrakongressen 1979 beslutade med stor majori-
tet om en upplösning av SFR.154 Vid extrakongressen fattades två beslut, som senare av en 
enig skiljenämnd förklarades strida mot SFRs stadgar. Efter skiljenämndens dom (feb 1980) 
gjorde SFLs förbundsstyrelse (FS) ett uttalande, där man framhöll vikten av att strikt tillämpa 
stadgarna.155 Dagen efter gjorde SFRs ordinarie kongress ett uttalande där majoriteten ansåg 
att extrakongressens felbedömning inte var av allvarlig art. Ett uttalande som av FS uppfatta-
des som att kongressmajoriteten inte accepterade skiljenämnden dom. En majoritet av SFLs 
förbundsstyrelse  ansåg det inträffade kunde allvarligt skada SFLs anseende och beslöt enligt 
SFLs stadgar att utesluta de 71 inblandade medlemmarna i  juni 1980.156 Uteslutningarna 
upphävdes dock i september samma år.157  Beslutet om uteslutning, och det som föregick och 
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föranledde beslutet hade skapat en djup splittring inom SFL, och inom förbundsledningen var 
man angelägen om att nu skapa ett enigt förbund, inåt och utåt.158  
 
SFL blev efter kongressen 1980 en organisation uppbyggd på förhandlingsrättsprincipen och 
med en likartad grund som SL för att underlätta samarbete med detta förbund.159 I februari 
1980 upplöstes Sveriges Förskollärares Riksförbund med över 30 000 medlemmar, för att om-
bildas till en förening inom SFL.160 Den nya Förskollärarnas Riksförening, som var en intres-
seförening för förskollärare, såg som sin viktigaste uppgift att samordna och utveckla debatten 
om förskolans roll i samhället och föra den pedagogiska utvecklingen framåt och därmed 
bidra till förskolläraryrkets pedagogiska framtoning. 
 
SFLs kongress 1980 gjorde enhälligt ett första principiellt ställningstagande för en fusion mel-
lan SFL och SL.161 Man betonade att samgåendet skedde mellan förbunden som helhet och in-
te delar. Utgångspunkten för förbundsstyrelsens plädering för ett samgående med SL och mot 
ett enat Barnstugeförbund var att lärarfunktionen utgjorde basen för organisationstillhörighe-
ten. Förskollärarna tillhörde lärargruppen, och en stark lärarorganisation med en enhetlig syn 
på läraryrket och på pedagogiska frågor var den kraft som kunde föra t.ex. behörighetsfrågan 
framåt, menade man. Även en gynnsam löneutveckling sågs som lättare att uppnå med ett 
sammanslaget lärarförbund. Det ökade samarbetet mellan förskola och lågstadium skulle un-
derlättas av ett samgående, dvs. en allians med lärarna, och var samtidigt ett argument mot ett 
enat barnstugeförbund. Slutligen framfördes utvecklingen på det arbetsrättsliga området, en 
effektivare bevakning och bättre ekonomiskt resursutnyttjande som skäl för ett samgående. 
 
SFLs och SLs förbundsstyrelser arbetade 1981 fram ett nytt förslag, som fördes ut till debatt 
bland medlemmarna och för remissbearbetning i de lokala organen. Ökat genomslag för ge-
mensamma fackliga värderingar och ett rationellare arbete var två huvudmotiv för att bilda det 
nya Lärarförbundet. Viktiga delar i förslaget var inflytande på utbildning, arbetsvillkor och lö-
ner, men också den enskilde medlemmens möjlighet till inflytande i det framtida förbundet. 
Svaren på SFL-remissen var överlag positiva till sammanslagningen.162 I SFRs remissvar 
krävde man att föreningarna ställning skulle stärkas; föreningarna skulle erkännas som organ 
och inte likställas med arbetsgrupper. Man ville även att föreningarna skulle adjungeras till 
kongress och representantskap och att deras synpunkter skulle beaktas i det slutgiltiga 
förslaget.163 
 
SLs remissinstanser däremot ställde sig övervägande negativa till ett samgående, med argu-
ment som ett stort lärarförbund borde omfatta alla lärare inom ungdomsskolan.164 Även SLs 
representantskap förhöll sig negativt till fortsatt samgående. Efter de negativa besked som 
remissvaren och representantskapet gett beslutade SLs förbundsstyrelse att inte lägga fram nå-
got förslag till kongressen om ett samgående med SFL.165 SLs kongress beslutade att betrakta 
utredningsarbetet som avslutat. Någon sammanslaganing var inte längre aktuell, utan samar-
bete i viktiga frågor skedde på samma sätt som tidigare.166 Förutsättningarna för ett samgåen-
de saknades med andra ord. SFL-styrelsen framhöll att SFL trots detta var en stark organisa-
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tion, vars styrka växte i takt med ökande medlemsantal.167 Utredningen om ett samgående 
stod nu stilla under några år. Vid SLs kongress 1985 började emellertid intresset för ett 
samgående att vakna igen. Kongressen beslutade att för att kunna samla alla lärare och 
skolledare i en organisation, skulle samarbetet med SFL intensifieras.168 
 
Vid SFLs kongress 1986 fick förbundsstyrelsen återigen uppdraget att få till stånd ett enat Lä-
rarförbund.169  Det gemensamma arbetet återupptogs, med inriktning på ett nytt Lärarförbund 
1991 och med ambitionen att lägga fram ett principförslag vid kongressen 1989.  Även Lärar-
nas Riksförbund (LR) inbjöds att ingå i arbetet med att bilda ett enat Lärarförbund inom TCO. 
Skäl för fortsatt arbete var arbetsgemenskapen mellan olika lärargrupper, samverkan mellan 
förskola och skola samt ekonomiska fördelar.170 LR organiserade framför allt gymnasielärarna 
och tillhörde Svenska akademikers centralorganisation (SACO). LRs eventuella deltagande 
skulle utredas i en särskild parallell grupp, som gav förbundet möjlighet att följa arbetet och 
lägga förslag. De motsättningar med LR om lärares arbetstid som förekommit kunde lösas 
inom organisationen, menade SFL.171   
 
Underlaget för den nya remissen bland förbundens lokala organ och riksföreningar innehöll 
likartade argument för ett samgående som tidigare.172 Vidare förordades att föreningarnas 
tidningar skulle finnas kvar. Den organisatoriska uppbyggnaden skulle ge förutsättningar för 
så stort medlemsinflytande som möjligt, med lokalavdelningar i varje kommun och en stark 
arbetsplatsorganisation.  För att bevaka yrkes- och ämnesfrågor föreslogs att i stället för be-
fintliga riksföreningar skulle skolformsnämnder och ämnesråd inrättas.173 En stor majoritet av 
SFLs remissinstanser ställde sig bakom en sammanslagning.174  Inom SL var stämningen för 
ett samgående denna gång positiv med argument som att vi borde vara ett yrkesförbund som 
kan samsas.175 LR, som genomförde en egen medlemsomröstning, ville inte slå sig samman 
med SFL och SL.176   
 
SFL beslutade på extrakongressen våren 1988 att gå samman med Sveriges Lärarförbund från 
den första januari 1991.177 Både SFLs extrakongress och SLs ordinarie kongress maj 1988 
beslöt med stor majoritet att bilda ett förbund för lärare och skolledare inom TCO genom en 
fusion mellan SFL och SL.178 På SFLs extra kongress 1988 fick SFRs ombud inte gehör för 
sin linje om en förening för förskollärare inom det nya förbundet.179  Även majoriteten av 
SFLs remissinstanser hade varit positiva utom  två riksföreningar som sa nej varav SFR var 
den ena. Styrelsen för SFR tolkade remissvaren annorlunda än SFLs styrelse.180 Det fanns två 
läger i SFRs styrelse, en majoritet som tyckte att SFL tolkat opinionen fel och en minoritet 
som instämde i SFLs bedömning. SFRs ordförande uttalade oro för att riksföreningarna av-
skaffades och att förskollärarnas frågor kunde komma bort i ett nytt förbund.181 Styrelse-
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majoriteten menade att förslaget krävde stora förändringar och ville ta reda på vad förskollä-
rarna egentligen tyckte genom en egen medlemsomröstning.182 Underlaget till omröstningen 
innehöll tre svarsalternativ: (1) ja till SFLs-styrelsens förslag, (2) förändringar i förslaget så 
att förskollärarna skulle få bestämma över sina egna frågor (SFR-styrelsens majoritetsförslag), 
(3) nej till samgående. I SFRs medlemsomröstning fick alternativ ett, ja till sammanslag-
ningen 49% av rösterna, alternativ två, dvs SFR-styrelsens förslag till förändringar, fick 34% 
av rösterna och altrenativ tre, nej till ett samgående, fick 5 %. SFRs styrelse tolkade resultatet 
som ett stöd för sin linje och agerade därefter vid SFLs extrakongress 1988183 
 
En konflikt uppstod mellan SFLs förbundsstyrelse och SFRs styrelse om hur SFR valt att in-
formera och agera när det gällde förslaget om ny organisation. Att genomföra en egen med-
lemsomröstning, var det klargörande eller missvisande, beträffande vad ett samgående SFL - 
SL skulle innebära?184 Inom SFR var man missnöjd med att yrkes- och ämnesspecifika frågor 
skulle tillgodoses med skolformsnämnder och ämnesråd; man ville behålla sin självständiga 
riksförening.185 Till SFRs ombudsmöte kom det in motioner om hur förskollärarnas yrkesin-
tresse skulle tas till vara efter sammanslagningen.186 Ett nästan enhälligt ombudsmöte beslu-
tade att SFR skulle fortsätta kräva en förening bestående av medlemmar, med direkta kanaler 
till central, regional och lokal nivå, egen budget och egna aktiviteter. Denna förening skulle 
självständigt besluta om sin tidning och finnas kvar i det sammanslagna förbundet.187  
 
Vid SFL s kongress 1989 lades förslaget om ett samgående fram för ett slutgiltigt beslut.  
Kongressen fattade beslut där mer än 90% av remissinstanserna sagt ja till samgående. För-
skollärarna krävde dock ändringar som villkor för sitt stöd till förslaget. SFRs representanter 
krävde en riksförening för att säkerställa inflytandet, inte bara en skolformsnämnd. Kongres-
sen avslog förskollärarnas motion om en skolformsförening i det nya förbundet.188 Inom SFR 
var man kritisk till beslutet189 Man menade att det var illa nog när SFLs extrakongress beslu-
tade att lägga ner riksföreningarna, men än allvarligare var den ordinarie kongressens beslut. 
När SFLs kongress sade nej till en förskollärarförening inom det nya Lärarförbundet, besluta-
de SFRs styrelse att gå vidare med att undersöka möjligheter, intresse och förutsättningar för 
en förening utanför Lärarförbundet.190 
 
SFRs styrelse ifrågasatte vem som skulle få ärva tidningen Förskolan, föreningens fonder och 
rätten till föreningsnamnet.191 Styrelsen menade att SFRs extra ombudsmöte skulle avgöra de 
frågorna. Vid SFRs sista ombudsmöte beslutades om en ny yrkesförening utanför Lärarför-
bundet, Sveriges Förskollärares Yrkesförening SFY.192 Sveriges Förskollärares yrkesförening 
bildades i juni 1990 med ambitionen att ta vid efter SFR.193  
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År 1989 konfirmerade de två TCO-förbunden Svenska Facklärarförbundet och Sveriges 
Lärarförbund sina  tidigare beslut att gå samman i ett stort Lärarförbund från år 1991. Där är 
de flesta förskole- och grundskollärare organiserade i dag.  Efter den första januari 1991 
övertog det nya Lärarförbundet samtliga skulder och tillgångar i riksföreningen och därmed 
även tidningarna.  
 

Det nya Lärarförbundet 
 
Vid Lärarförbundets första konstituerande kongress 1990 var förbundets arbetsformer uppe 
till behandling. Lärarförbundet hade blivit en facklig organisation för lärare, skolledare och 
lärarstuderande med ändamål bl.a. att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen och verka 
för pedagogisk och organisatorisk utveckling av utbildningsväsendet.194 Nu inrättade man 
skolformsnämnder och ämnesråd, med uppgift att behandla frågor inom sina respektive 
verksamhets- eller ämnesområden. Råden/nämnderna skulle vara rådgivande till förbunds-
styrelsen och samverkande med respektive ämnes- eller skolformstidning. För förskollärarna 
blev det en skolformsnämnd som ersatte deras tidigare riksförening.  
 
Samgåendeprocessen fungerade och vid utgången 1991 fanns det med något undantag en lo-
kalavdelning i varje kommun.195 Ett viktigt inslag i konsolideringen och uppbyggnaden var att 
starta projekt och programarbete inför 1992 års kongress. Diskussionerna, baserade på mate-
rial om utbildningspolitik, arbetsmiljö och personalpolitik, skulle bidra till att svetsa samman 
medlemmarna och skapa en värdegemenskap inom Lärarförbundet. Inför kongressen 1992 
ville förbundsstyrelsen göra besparingar genom att lägga ner skolformsnämnder och ämnes-
råd. Ledamot i skolformsnämnden för förskolan, Kent Roslund, tillika ordförande i tidningen 
Förskolans tidningsgrupp argumenterade emot, eftersom han ansåg det viktigt att förskol-
lärarna utsåg sina förtroendevalda nationellt, och att företrädarna hade egna erfarenheter från 
förskolan.196 Roslund ville även värna tidningen Förskolans självständighet. Kongressen 
beslutade att behålla skolformsnämnderna och ge dem tid att hitta sina arbetsformer. Även 
efter kongressen år 1995 kvarstod skolformsnämnderna, men nu skulle förbundsstyrelsen utse 
representanter i dem, och inte som tidigare via rikskonferenser.  Därefter blev det osynligt i 
tidningen Förskolan hur förskollärarnas riksförenings företrädare agerade i förhållande till 
förbundet som helhet, eftersom ej några förtroendevalda ingick i tidningens arbete.  
 
Vid Lärarförbundets kongress 1992 lade man fast riktlinjer för förbundets verksamhet genom 
att fastställa ett antal program.197 Den nya gemensamma Lärartidningen hade till uppdrag att 
vara språkrör för förbundet i förhållande till andra organisationer och allmänhet samt ge med-
lemmarna information i fackliga och yrkesmässiga frågor. Den skulle bevaka alla former av 
skola och utbildning. Kongressen 1992 beslutade att utveckla Lärarförbundets lokala och cen-
trala verksamheter och bygga upp heltäckande arbetsplatsorganisationer ute i kommunerna. 
Det fackliga arbetet skulle föras närmare den enskilda medlemmen på dennes arbetsplats. För-
bundet genomförde bl.a. projektet Satsa på barn och ungdom, som syftade till att informera, 
bilda opinion och visa på nerskärningarnas skadliga konsekvenser inom barnomsorgen.  Vid 
kongressen 1995 startades projektet Lärarna lyfter Sverige i syfte att mobilisera alla lärare att 
utveckla skolan, från förskola till högskola, och stärka utbildningens kvalitet.   
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Individuella löner och arbetstidsfrågor kopplades ihop med skolutveckling. I och med pro-
jektet Lärarna lyfter Sverige, Avtal 2000 och den därtill kopplade partsöverenskommelsen om 
skolutveckling En satsning till två tusen, förändrades tyngdpunkten i Lärarförbundet från att 
avse löner och allmänna anställningsvillkor till fackligt arbete med att utveckla och uppvärde-
ra läraryrket, och uppvärdera lärarna.198 Förbundet anlitade forskare att skriva debattartiklar 
och idéskrifter, för att stödja det lokala arbetet med att skapa debatt kring skolfrågor och yr-
kesprofessionalisering. Skrifterna distribuerades till medlemmarna som underlag för fackliga 
diskussioner, seminarier och konferenser. I ambitionen att uppvärdera läraryrket startade Lä-
rarförbundet 1996 tidskriften Pedagogiskt magasin, en tidskrift med forskningsartiklar, recen-
sioner och idédebatt, som distribuerades till samtliga medlemmar. I Lärarförbundets långsik-
tiga mål att uppvärdera alla lärare, låg tanken att lärarna skulle ha inflytande över arbetsorga-
nisation, arbetstid och kompetensutveckling.199 Lärarna skulle även förfoga över beslut som 
rörde den pedagogiska verksamheten och ha inflytande över ekonomin.  
 
Vid 2001 års kongress antogs ett nytt utbildningspolitiskt program Framtidens lärande. Pro-
grammet pekade ut fem punkter för framtidens skola. För det första skulle skolan vara flexibel 
med utrymme för varje elev. För det andra skulle lärare och skolledare ges ökad makt och vid-
gat ansvar för besluten i den enskilda skolan. För det tredje framhölls behovet av ett mångfor-
migt utbildningssystem som inrymde olika pedagogiska inriktningar. För det fjärde behövde 
det statliga ansvaret för kvalitet och likvärdighet öka. För det femte behövde utbildningsinves-
teringarna öka. Här användes begreppen skola, elever, lärare och lärande, och något specifikt 
om förskolan och förskollärare beskrevs inte. Förskolans och förskollärarnas integrering i 
skol- och lärarbegreppen ledde till att alla beskrivningar blev generella. Förskolan benämndes 
”den tidiga utbildningen”, en verksamhet som skulle förena undervisning och omsorg och 
vägledas av nationella mål.200   
 
Vid 2001 års kongress förändrades stadgarna till att betona att Lärarförbundet var en facklig 
yrkesorganisation för lärare, skolledare och lärarstuderande med ändamål att tillvarata med-
lemmarnas fackliga intressen och främja läraryrkets utveckling. Vid kongressen 2004 skärp-
tes betoningen ytterligare av att förbättra individens och kollektivets villkor och stärka infly-
tandet över och förutsättningarna för läraryrket, yrkesutvecklingen och utbildningsområdets 
utveckling.201 I utvecklingen av yrket ingick att sprida kunskap och pedagogiska diskussioner 
genom tidskriften Pedagogiska Magasinet och böcker om lärarprofession och yrkesetik. En 
annan viktig del var anordnandet av Skolforum, en mässa för att sprida kunskap, skapa diskus-
sioner och förstärka den vetenskapliga basen i lärarnas yrkesverksamhet.  
 
2003 inrättade Lärarförbundet ett vetenskapligt råd bl. a. med syfte att stärka läraryrkets ve-
tenskapliga kunskapsbas. En av rådets ledamöter var professor Ingrid Pramling, med forsk-
ningsinriktning på små barns lärande och förskola. Förbundet inledde även en satsning be-
nämnd Kraftsamling för lärar- och skolledaryrket. De fackliga förtroendemännen fick ett 
vidgat förhandlingsuppdrag att skapa dialog med medlemmarna och stimulera medlemmarna 
att initiera förbättringsarbetet på arbetsplatsen. Det handlade m.a.o. om partsarbete för att 
skapa förutsättningar för medlemmar att själva påverka sin arbetssituation och löneutveckling. 
Lärarförbundet inrättade vidare ett råd för kompetens och utveckling, som år 2004 utgav 
skriften Makten över läraryrket. Här betonades att styrningen av skolan liksom utvecklings-
arbete och forskning borde ha sin utgångspunkt i lärarnas kunskaper och erfarenheter, och att 
                                                 
198 Avtal 2000 och En satsning till två tusen. 
199 Lärarförbundet (1999) Lön, tid och makt Måldokument för Lärarförbundet 
200 Lärarförbundet( 2002) Framtidens lärande Utbildningspolitiskt program 
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större ansvar borde föras över till lärarna. Politiker skulle ha ett övergripande ansvar, medan 
lärare och skolledare självständigt skulle planera och genomföra verksamheten, framhöll 
Rådet för kompetens och utveckling. Lärarnas beskrivningar av möjligheter och problem 
borde vägleda politiska beslut.  

Lärarförbundets samarbete med Lärarnas Riksförbund och 
Arbetsgivarparten. 
 
Här beskriver jag hur Lärarförbundet under 1990-talet och tidigt 2000-tal allierade sig med 
Lärarnas Riksförbund (LR) och med arbetsgivarparten Sveriges Kommunförbund. Vad var 
grunden i den alliansen och var fanns förskollärarna i det samarbetet? Förekom någon form av 
stängning? 
 
Avtalsrörelserna 1991 och 1993 var kärva för grund- och gymnasielärarna och bedrevs i total 
samverkan mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR). Samverkan motiverades 
med behovet av ett enigt uppträdande inför den kommunala arbetsgivaren, för att motverka 
avskaffandet av central reglering av löner och arbetstider på lärarområdet.202 För Lärarförbun-
det var samverkan också ett medel för att verka för ett enat förbund med alla lärare och skol-
ledare i enlighet med kongressens beslut. Samarbetet innefattade även gemensamma protester 
mot de av regeringen år 1991 föreslagna försämringarna på det arbetsrättsliga området: 
höjning av egenavgift till A-kassan och införandet av karensdagar.203 Lärarförbundet och Lä-
rarnas Riksförbund genomförde också 1995 års avtalsrörelse gemensamt med mål att uppvär-
dera läraryrket och se löne- och avtalsfrågor i ett skolutvecklingsperspektiv. Det sistnämnda 
innebar att förbunden var villiga att sluta ett femårigt skolutvecklingsavtal med möjligheter att 
diskutera nya löne- och arbetstidssystem.204 I utbyte krävde förbunden att lärarna skulle få 10 
procent mer i lönepåslag än andra kommunalt anställda. Förbunden motiverade det femåriga 
skolutvecklingsavtalet med att det skulle behövas en längre tid att stimulera och motivera 
lärare och skolledare att själva utveckla skolans arbete, arbetsorganisation och möta genom-
förda läroplansförändringar.205 Avtal 2000 var ett femårigt avtal från 1995 till 2000, som 
präglades av att parterna, dvs. Kommunförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, 
skulle ta ett gemensamt ansvar för skolutveckling.206 I avtalsrörelsen formulerade parterna det 
tidigare nämnda utvecklingsprogrammet kopplat till Avtal 2000, En satsning till två tusen.207  
Här utvecklade man sin gemensamma syn på behovet av satsning inom hela det kommunala 
skolområdet och angav en rad gemensamma åtaganden för avtalsperioden.208 I samarbetet 
ville man utveckla och stärka lärarprofessionen och lärarrollen och utveckla det pedagogiska 
ledarskapet. Man poängterade behovet av karriär-/utvecklingstjänster i samtliga skolformer 
och behov av forskning i och om skolan. I partsdokumentet fanns ett enda avsnitt om försko-
lan, i vilket man beskrev statsmakternas ambition och höga krav på den svenska förskolan i 
förhållande till den ekonomiska knappheten. Allt fler barn skevs in de befintliga barngrup-
perna, vilket krävde att förskolan utvecklade ett mer strukturerat och grupporienterat arbets-
sätt. I En satsning till två tusen betonades att Kommunförbundet utvecklat metoder och 
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arbetssätt för arbete med större barngrupper utifrån ett projekt Metoder för att arbeta med 
större barngrupper.209  
 
Lärarförbundet beskrev Avtal 2000 som ett inslag i decentraliseringsprocessen. Det var avgö-
rande för att utveckla lärarnas arbetsvillkor och för att skapa förutsättningar att flytta lärarar-
betet till lokal nivå och till den enskilda skolan.210  Samarbetat med Lärarnas Riksförbund, 
som inleddes hösten 1992, intensifierades och utvecklades för att under 1996 formuleras i ett 
avtal, Gemensamma lönepolitiska riktlinjer i arbetet med avtal 2000.211 Lärarnas Riksförbund 
och Lärarförbundet kom här överens om att inte rekrytera varandras medlemmar. Det nära 
samarbetat fortsatte och utvecklades till ett Samverkansråd, vilket utgjorde en part i det kom-
munala huvudavtalet.212 Samverkan omfattade såväl löne- och anställningsfrågor som utbild-
ningspolitiska frågor. Gemensamt bildade man även Svenska Lärarförsäkringar AB.213  Sam-
verkansavtalet reviderades och fick en ännu fastare organisatorisk form. Samverkan skulle ske 
både på lokal och central nivå och omfatta både förhandlingsfrågor, utbildningspolitiska frå-
gor, pensions- och försäkringsfrågor.214  
 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund uppvaktade 1997 skolminister Ylva Johansson (s) 
och överlämnade ett gemensamt policydokument med krav på utökat lärarinflytande, bättre 
styrinstrument för att garantera likvärdighet i skolan, tydligare kompetenskrav för lärare och 
skolledare.215 Man krävde bestämmelser om lärares och skolledares kompetensutveckling och 
starkare statliga sanktionsmöjligheter mot kommunerna.  Dessutom menade man att regel-
systemet måste renodlas så att bestämmelserna inte föreskrev hur arbetet skulle utföras, utan 
endast angav vad arbetet skulle leda till.  Förbunden menade att den professionella friheten 
begränsades i ett system med alltför mycket detaljreglering. 216 
 
En uppföljning av avtal 2000 gjordes i slutet av nittiotalet på uppdrag av Lärarnas Samver-
kansråd. 217 Uppföljningen visade att avtal och överenskommelser mellan parterna hade förut-
sättningar att vara instrument för utveckling av verksamheten. Problemet var brist på helhets-
syn i skolväsendet, och särskilt hamnade förskolan för 1–5-åringar utanför. Problem var även 
att de centrala överenskommelserna om yrkes - och kompetensutveckling haft dålig genom-
slagskraft i kommunerna. Förhandlingsverksamheten utvidgades med andra fackförbund ge-
nom att parterna i Samverkansrådet, dvs. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, 1998 
skrev ett avtal med Skolledarna, som överlät sin förhandlingsrätt på den centrala nivån till 
Samverkansrådet.218  
 
Samarbetet skedde inte bara mellan olika fackförbund utan även med arbetsgivarparten. Det 
började med det partsgemensamma dokumentet En satsning till två tusen. Hösten 1998 under-
tecknade Utbildningsdepartementet, Svenska Kommunförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas 
riksförbund och Skolledarna en gemensam avsiktsförklaring i mening att vidta åtgärder för att 
främja läraryrkets utveckling och rekrytering.219 De gemensamma satsningarna på skolutveck-
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ling och de ansträngningar för att gemensamt uppvärdera läraryrket som inleddes med avtal 
2000 år 1995, fortsatte i avtalsrörelsen år 2000. I dokumentet en satsning till 2000 utvecklades 
särskilt olika åtaganden vad gällde skolutveckling som i stort överensstämde med idèerna i 
projektet Lärarna lyfter Sverige220. Avtal 2000 från 1995 var ett ramavtal som framför allt be-
rörde  skolans utveckling, och i de flesta kommuner slöts därför inga lokala avtal som omfat-
tade verksamheten i förskolan.221 Däremot ingick förskolan i det nya skolavtalet ÖLA 00.222 
Avtalen skulle skapa förutsättningar för att åtgärda brister i arbetsmiljön och upprätta ända-
målsenliga arbetsorganisationer.223  Den bärande tanken var att utifrån ÖLA 00 sluta lokala 
kollektivavtal om skolutveckling. Utvecklingsavtalen byggde på att lärare och skolledare 
formulerade vad som skulle hända i verksamheten och hur det påverkade resultaten. Tanken 
var att yrkesutövarna själva skulle ha kontroll över sambandet mellan förutsättningar för yr-
kesutövning och resultat och därmed äga diskussionen om sambandet lön och resultat.  
 
Projekt för utveckling av skola och förskola 
 
Att genomföra Avtal 2000 och En satsning till tvåtusen krävde stora insatser även lokalt. Det 
kommunala engagemanget var mycket varierande från utveckling av gemensamma projekt till 
att i vissa kommuner enbart bestå av löneförhandlingar och inte skolutveckling.224  Ett antal 
partsgemensamma arbetsgrupper tillsattes under 1996 med uppdrag att föreslå insatser och 
vidta åtgärder för att omsätta idéer och förslag i En satsning till två tusen till praktisk verk-
samhet.  Av de projekt och idéer som framkom, var projektet Albatross (1996-99) det mest 
omfattande. Albatrossprojektets huvudmål var framför allt att förändra arbetsorganisationen 
och ge lärarna mer inflytande.225  Samtliga skolor inom projektet bedrev systematiskt föränd-
rings- och utvecklingsarbete, och en grundtanke var att skolorna skulle lära av varandra. 
 
Kommunförbundet startade tillsammans med Lärarförbundet projektet Förskolan – den 
gyllene länken, med ekonomiskt stöd av utbildningsdepartementet. Projektet, som syftade till 
att stimulera pågående utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för en medveten pedago-
gisk utveckling av förskolans innehåll var en del av Svenska Kommunförbundets arbete med 
utvecklingsprojektet En satsning till tvåtusen. 
 
Efter avtal ÖLA 00 utvecklades projektet Attraktiv skola, som drevs i samverkan mellan Lä-
rarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Svenska Kommunförbundet, 
Utbildningsdepartementet och Skolverket.226 Projektet startade hösten 2001 med 34 deltagan-
de kommuner i syfte att stärka kvaliteten i skolan och öka läraryrkets attraktivitet. Tre delmål 
angavs: att skapa arbetsorganisationer som stöd för utvecklings - och kvalitetsarbete, att finna 
nya utvecklings- och karriärmöjligheter för lärare och att främja skolutveckling genom sam-
arbete med högskola och näringsliv. Projektet skulle pågå fram till 2006.227 I samband med 
Avtal 2000 tog Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på sig ett gemensamt ansvar för att 
utarbeta etiska grundståndpunkter för lärarprofessionen.228 Underlag för arbetet skickades ut 
till medlemmarna för diskussion. Ett bearbetat förslag antogs av respektive förbundsstyrelse 
december år 1999 och presenterades våren 2000. Att diskutera de yrkesetiska principerna sågs 
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som en viktig del i verksamheten. De båda fackliga organisationerna medverkade vid studie-
dagar och motsvarande träffar med lärare för att diskutera etiska frågor. De två förbunden ord-
nade konferenser med temat Vad eleverna lär - en yrkesetisk fråga.  Inbjudna var lärare som 
ingick i lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och högskolans lärarutbil-
dare. Lärarförbundet och LR gav också ekonomiskt stöd för framtagande av en antologi med 
bidrag om etiska frågor från 16 forskare och doktorander.229  Som en fortsättning på arbetet 
med yrkesetiska ståndpunkter för lärare inleddes diskussioner mellan Lärarförbundet och LR 
kring certifiering/auktorisation av lärare.230 I syftet att allsidigt belysa frågan och komma fram 
med förslag, som kunde debatteras brett inom de båda förbunden. Att samhället på något sätt 
skulle utforma en legitimation för yrket innebär att det skall finnas utbildningskrav för att få 
utöva yrket, men också att det ska finnas kontroll över hur yrket utförds. Jag återkommer till 
detta i kapitel 8 om kunskapsbas och utbildning. 
 

Sammanfattande kommentar 
 
Förskollärarnas fackligt-professionella strategier gentemot barnskötarna och deras fackliga 
organisation har inte följt någon entydig allians- eller stängningsstrategi under den studerade 
perioden. Snarare kan man se en kluvenhet mellan å ena sidan en alliansstrategi, uttryckt som 
bildandet av ett gemensamt barnstugeförbund för att nå ökad fackligt genomslag och styrka, 
och en stängningsstrategi gentemot barnskötarna. Majoriteten av förskollärarna och deras 
fackliga företrädare har förespråkat den senare linjen, dvs. en stängningsstrategi, på grundval 
av att man tydligt velat markera en närhet till och samhörighet med lärarna. Denna linje för-
stärktes av SKAF-strategin, att skapa en gemensam personalkategori baserad på gymnasie-
utbildning. Tanken på en personalkategori fördes även fram av förskollärarna, men grundad 
på högskoleutbildning. Sammanfattningsvis kan sägas att stängningen mot barnskötarna grun-
dad i skilda utbildningskrav efterhand har förändrats till en överenskommelse mellan de båda 
yreksgrupperna om att förskollärarna har undervisningsansvaret och att det ska finnas arbets-
lag bestående av både förskollärare och barnskötare. 
 
De överväganden och det arbete som ledde till att förskollärarna organiserades i Lärarför-
bundet var en långvarig och långtifrån harmonisk process.  Det var en stor majoritet inom 
både SFR och SFL som ville bilda allians med SL. De skäl förskollärarna anförde var till-
hörigheten till en lärarorganisation, möjligheter att förbättra lönen och vinna gehör för be-
hörighetskraven för förskollärartjänster i likhet med lärarna. Dessutom gav organisationen 
möjlighet till effektivare lokal facklig bevakning. Däremot agerade SFRs styrelse för att man 
skulle behålla sin yrkesförening, med egen ekonomi och större inflytande inom det nya för-
bundet. Den till förbundsstyrelsen föreslagna rådgivande förskolenämnden gav inte samma 
möjligheter att agera som ombud till kongressen, möjligheter till egna ombudsmöten eller 
anordnade av konferenser. Under samgåendeprocessen upplevde förskollärarna att SL ville 
utestänga dem vid den första remiss- och beslutsomgången i slutet av 1970-talet. Där ute-
stängdes även barnskötarna, så diskussionen om ett enat barnstugeförbund fick hållas inom 
SFR. SFL var hela tiden öppen för alliansen med SL, och öppnade även för en allians med 
LR, vilket även SL var positiv till, eftersom SL helst såg ett stort fackligt lärarförbund för 
samtliga lärare. LR stängde emellertid ganska snabbt den dörren under 1980-talet  
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Lärarförbundets utveckling skulle ske genom att ena samtliga medlemmar i en organisation. 
Rådgivning till förbundsstyrelse skulle ske genom skolformsnämnder och råd, som förbunds-
styrelsen själv utsåg. Kampanjer och projekt genomfördes för att påverka den egna organi-
sationen och agra utåt. När förskollärarna införlivades in i det gemensamma förbundet, blev 
de och förskolan samtidigt osynligare. I skrifter som gällde samtliga medlemmar användes 
lärare och skola som generella begrepp, och i fotnoter förtydligades att i begreppen ingick 
förskollärare och fritidspedagoger, förskola och fritidshem. Däremot skärpte Lärarförbundet 
sitt ändamål att främja yrkets utveckling till skillnad mot den tidigare betoningen av pedago-
gisk och organisatorisk utveckling. Inflytande och påverkan på politiska beslut skulle ske 
genom beskrivningar av problem och möjligheter, spridande av kunskap och skapande av dis-
kussioner. Förbundet inrättade också ett vetenskapligt råd för att stärka läraryrkets vetenskap-
liga kunskapsbas. 
 
Det skedde ett nära samarbete, en allians, med Lärarnas riksförbund när det gällde avtal och 
uppföljning av avtalen, under 1990-och 2000-talet. Samverkan rörde framförallt samarbetet 
kring ungdomsskolan. Förskolan ställdes på sidan om i det första femåriga skolutvecklings-
avtalet, men fanns med i det avtal som slöts 2000.  Det enda som uttrycktes om förskolan i det 
partsgemensamma dokumentet En satsning till 2000 rörde förskolans svårigheter att hantera 
stora grupper med 1- 5 åriga barn. I samarbete med Svenska Kommunförbundet tillkom ett 
större projekt för förskoleverksamheten, men detta låg utanför samarbetet med LR. Man kan 
mer allmänt säga, att i samarbetet med LR utestängdes förskollärarna till stor del. 
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Kapitel 7 
 
Förskollärarna och professionsutbildningen 
 
Förskollärarutbildningen kan ses som central i definierandet av förskolläraryrkets professio-
nella kunskapsbas. I detta kapitel studeras i första hand förskollärarkårens professionalise-
ringssträvanden visavi den egna yrkesutbildningen - dess längd, innehåll och form samt rela-
tion till närliggande yrkesutbildningar, främst barnskötarutbildning och lågstadielärarutbild-
ning (motsv.). Redan tidigare har jag varit inne på hur förskollärarnas fackliga organisation 
agerat för att definiera, slå vakt om och förstärka förskolläraryrkets kunskapsbas, främst frå-
gan om yrket skulle ha sin tyngdpunkt i ett omsorgs- eller lärandeinnehåll. Förskollärarfackets 
mångåriga hävdande av att vara experter på förskolans pedagogiska arbete har behandlats 
både i kapitel 5 och kapitel 6.  
 
Jag inleder kapitlet med att beskriva förskollärarkårens fackliga strävan att endast behöriga 
yrkesutövare, dvs. sådana som genomgått förskollärarutbildning, skulle erhålla tillsvidarean-
ställning som förskollärare och att all personal inom förskolan skulle vara förskollärarutbil-
dad. Därefter beskrivs argument och agerande från förskollärarnas fackliga organisation för 
att utveckla utbildningen och kunskapsbasen i samband med att staten reformerade förskol-
lärar- och den högre utbildningen under den studerade 45-årsperioden. Underlaget är hämtat 
ur fackliga tidningar, verksamhetsberättelser och policyprogram samt ur offentliga utred-
ningar och skrifter.  

En enhetlig personalkategori och förskollärarnas krav på behörig-
hetsbestämmelser  
 
Som beskrivits tidigare förändrades det statliga stödet till barnstugor år 1963 till att stimulera 
utbyggnaden av barnomsorgen, oberoende av tillgång på utbildad arbetskraft. Statsbidrag 
utgick per daghemsplats i stället för som tidigare i form av bidrag till förskollärarnas löner. 
Det ansågs angeläget med kvalificerad personal, men ännu viktigare var att expandera verk-
samheten, och därför inrättades anordningsbidrag till dag- och fritidshemsutbyggnad.231 För-
skollärarnas fackliga organisation SFR krävde nu behörighetsbestämmelser liknande de som 
fanns för skolans område. I det remissvar som förbundet lämnade på Barnstugeutredningens 
betänkande år 1972 framfördes sålunda krav på en särskild stadga där för verksamheten cen-
trala kvaliteter regleras, bl.a. behörighetsbestämmelser för föreståndare och personal i barn-
grupperna.232 SFR/SFL såg det som angeläget att åstadkomma en likvärdig verksamhet över 
landet både vad gällde kvantitet som kvalitet. De argumenterade för att grundläggande kvali-
tet i förskolan krävde fastare reglering och utbildningskrav för tjänsterna.233 SFL hävdade att 
behörighetsbestämmelser måste utfärdas om BUs målsättning för barnomsorgen och det peda-
gogiska arbetssättet skulle kunna förverkligas. Den kraftiga utbyggnad av barnomsorgen som 
genomfördes under 1970-talet i kombination med tillkomsten av lagen om anställningsskydd 
(LAS) gjorde att behörighetsbestämmelser blev en ännu viktigare fråga för SFL.234 Förbun-

                                                 
231 Nordin Inga (1970) Förskolan i samhället en utvecklingsstudie. Sveriges Förskollärares Riksförbund  
232 Förskolan nr 9, 1972 SFRs svar till BU 68  s.14-38 
233 Ur Kongressprotokoll 1977. Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna om behörighet genom ordf. Kerstin 
Wilén 
234 SFL s verksamhetsberättelse 1973 s 55 
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dets farhågor gällde att personer utan adekvat utbildning, i ett läge med brist på utbildade 
förskollärare, skulle kunna få fast anställning och i vissa fall förtur till tjänst i stället för 
nyexaminerade förskollärare.  
 
Frågan om behörighet till förskollärartjänst försökte SFL lösa via avtalsförhandlingar. I 1974 
års avtalsuppgörelse inom den kommunala sektorn kom parterna överens om en protokollsan-
teckning, som innebar att parterna under avtalsperioden skulle utreda frågan med hjälp av en 
partsgemensam arbetsgrupp.235 Den rapport som den partsgemensamma gruppen lade fram 
stödde vikten av utbildad personal för att BUs mål för verksamheten skulle kunna förverkli-
gas. Rapporten redovisade den obalans som rådde mellan tillgång och efterfrågan på utbildad 
personal. Dessutom innehöll rapporten prognoser, som visade att klyftan mellan utbildade och 
outbildade snarare ökade än minskade, som en följd av den stora utbyggnaden. När SFL i 
1975 års förhandlingsarbete yrkade på att genomgången förskollärarutbildning skulle krävas 
för tillsvidareanställning, hade arbetsgivarparten ingen förståelse för förbundets synpunkter. 
Det fanns heller ingen förståelse för det kvalitetskrav som den partsgemensamma arbetsgrup-
pen ställt sig bakom.236 Kommunförbundets representanter hävdade som ett svar på detta att 
man inte hade för avsikt att göra avsteg från LAS för att tillgodose SFLs krav.  
 
Nu prövade SFL andra vägar. Att tillförsäkra utbildad personal till den expanderande försko-
leverksamheten var inte bara var en angelägenhet för de anställdas fackliga organisation utan 
även för huvudmannen, hävdade man.237 Man ansåg att behörighetsbestämmelser var en nöd-
vändig kvalitetsgaranti, som borde skrivas in i en utvidgad barnomsorgslag. SFL argumente-
rade för målet att all förskolepersonal skulle vara förskollärarutbildade, men accepterade som 
ett första steg att minst hälften av tjänsterna i barngrupp skulle vara förskollärartjänster. För-
skollärarna menade att om arbetet skulle ske i arbetslag med delat ansvar, så borde alla ha 
samma utbildning. Kravet var alltså på sikt en personalkategori – förskollärare. Utbildade 
barnskötare med yrkeserfarenhet och som redan hade anställning borde få förtur till förskol-
lärarutbildning och få lön under utbildningen. Alla övriga borde också stegvis utbildas till för-
skollärare.238  
 
Inom regeringskansliet bildades i november 1977 en arbetsgrupp, med uppgift att ta fram un-
derlag för policyåtgärder inom barnomsorgen rörande personaltäthet, gruppstorlek, normer för 
lokalytor och frågan om särskild behörighet för personalen. 239 SFL satte stor tilltro till denna 
arbetsgrupps arbete. SFL beslutade därför på avtalsfullmäktige i december 1977 att inte ta upp 
frågan om behörighetsbestämmelser vid 1978 års förhandlingar. Även TCO menade att det 
var taktiskt klokt att avvakta utredningens resultat innan förbundet tog upp nya förhandlingar 
om avtal i behörighetsfrågan och menade att frågan kunde lösas lagstiftningsvägen i stället. 
Det blev inte något politiskt beslut, men däremot kom Socialstyrelsens ut med skriften om 
förskolans inre organisation.240 I den uttalade Socialstyrelsen att en förutsättning för god 
verksamhet var tillräckligt med personal som hade lämplig utbildning. Hälften av personalen 
borde vara utbildade förskollärare och hälften utbildade barnskötare. 
 

                                                 
235 Förskolan nr 1,1979 Med parterna menas de förhandlande arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna 
236 Förskolan nr 3, 1975, Fackläraren nr 5, 1975 och nr 6, 1975 
237 Förskolan nr 1, 1979 s 6-7 I förslaget till fackligt handlingsprogram beskrevs ärendegången i 
behörighetsfrågan 
238 Fackläraren nr 6, 1975  
239 En borgerlig regering tillträdde efter 1976 års val 
240 Socialstyrelsen anser om förskolan 1978:2 
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I olika sammanhang fortsatte SFL framföra kravet på en pedagogiskt utbildad personalkate-
gori för förskolan.241 SFLs kongress 1980 antog sålunda ett särskilt uttalande, med krav om 
behörighetsbestämmelser i form av genomgången utbildning inom områdena barnomsorg, 
musik och vård242 Vid samma kongress uttalade den nyvalde ordförande Christer Romilson, 
att han såg behörighetsfrågan som en av de viktigaste frågorna förbundet hade att driva.243 
SFL måste hålla frågan levande, inte minst inför riksdagens behandling av en förväntad 
proposition om kvalitet i barnomsorgen och inför att motioner om behörighetsfrågan skulle 
behandlas. I en departementspromemoria analyserades behovet av särskilda normer eller 
rekommendationer för gruppstorlek, personaltäthet, personalens utbildning och lokalernas 
utrymmesstandard.244 När det gällde utbildningens betydelse för tjänster inom förskola, 
rekommenderade man att minst hälften av de inrättade tjänsterna för arbete i barngrupp skulle 
vara förskollärartjänster. I regeringens proposition om förenklade statliga regler inom 
barnomsorgen, som byggde på promemorian, uttryckte socialminister Karin Söder (c) att man 
på sikt, med en ökad tillgång på utbildad personal, ville få till stånd en jämnare fördelning av 
personal med förskollärar-, fritidspedagog- och barnskötarutbildning mellan och inom 
kommunerna. 245 Söder ansåg dock att inte enbart formell utbildning kunde vara en mätare på 
personalens kunskaper och kompetens. De som redan arbetade inom barnomsorgen hade 
också genom erfarenhet skaffat sig betydande kunskaper som borde tas tillvara. Söder var 
dock inte beredd att fastställa behörighetskrav, utan nöjde sig med rekommendationer.246 
 
Vid riksdagens behandling av propositionen om förenklade statliga regler inom barnomsorgen 
fick Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa en utvecklingsplan över förändringar och åtgärder 
som kunde förbättra barnomsorgens pedagogiska innehåll. I planen som redovisades 1982, an-
såg Socialstyrelsen att det inte fanns några skäl relaterade till verksamheten som motiverade 
två yrkesgrupper i förskolan.247 Den uppdelning som skett under 1970-talet sågs som en följd 
av den faktiska tillgången på personal med förskollärarutbildning och strävan borde vara att 
uppnå en enhetlig yrkeskår. Socialstyrelsen menade vidare, på samma sätt som SFL, att barn-
skötare kunde erbjudas vidareutbildning till förskollärare eller fritidspedagog enligt BUs steg-
visa utbildningsförslag. Förslaget skulle medföra att den arbetslöse fick yrkeserfarenhet, per-
sonalens kompetens inom barnomsorgen skulle höjas och högskolan skulle kunna nyttja den 
överkapacitet som hotade i början av 1980-talet.248 Socialstyrelsens förslag om en enhetlig 
yrkesgrupp i förskolan ledde emellertid inte till några förändringar.  
 
Vid SFL-kongresserna 1983, 1986 och 1989 fortsatte medlemmarna att driva frågan om en 
personalkategori, dvs. förskollärare, för arbete i barngrupp, samt upprättande av behörighets-
villkor.249 SFL hade i olika sammanhang den politiska vägen drivit frågan om en personalka-
tegori och att villkor för statsbidragen skulle kopplas till krav på högskoleutbildad pedagogisk 
personal för arbete i barngrupp.250 SFL kunde notera en framgång i Socialstyrelsens arbete 

                                                 
241 SFLs verksamhetsberättelse 1979, s 51 
242 SFLs verksamhetsberättelse 1980, s 26 
243 Förskolan nr 7, 1980 
244 Ds S 1979:3. Vissa kvalitetsfrågor i daghem och fritidshem samt principerna för statsbidrag. Prop. 
1980/81:205, Om förenklade statliga regler inom barnomsorgen, bilaga 1 
245 Regeringens proposition 1980/81:205 Om förenklade statliga regler inom barnomsorgen. 
246 Ibid s 27 
247 Socialstyrelsen (1983) ”I utvecklingsplan för förskolan”, s 63 
248 Socialstyrelsens utvecklingsplan redovisades i regeringens skrivelse 1982/83:34 till riksdagen 
249 Fackligt handlingsprogram Utbildning för framtiden 1986 och 1989  
250 Förbundsstyrelsen yttrande över motioner kongressen 1989 s 101 samt Fackligt handlingsprogram Utbildning 
för framtiden 1986,  
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med det pedagogiska programmet för förskolan, som pågick åren 1982-87.251 I programmet 
framhölls att verksamheten borde ledas av förskolepedagogiskt utbildad personal. I SFLs 
idéer om hur man skulle uppnå en enhetlig personalkategori fanns också krav på att redan 
anställd personal som saknade föreskriven utbildning skulle få kompletterande högskoleut-
bildning.252  
 
Arbetet med att uppnå behörighetsbestämmelser för förskollärartjänster fortsatte även under 
1990-talet. Vid den första kongressen efter bildandet av Lärarförbundet utarbetades ett ge-
mensamt Utbildningspolitiskt handlingsprogram där krav på behörighet fastställdes för arbete 
med de yngsta barnen.253 År 1995 när en kvalitetsparagraf infördes i socialtjänstlagen och för-
stärkte barns rätt till barnomsorg, framhölls att personal skulle ha sådan utbildning eller erfa-
renhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses”. 254   
Till lagtexten utarbetade Socialstyrelsen allmänna råd där man på samma sätt betonade att 
personalens utbildning och kompetens var avgörande för kvaliteten i verksamheten.255 
 
År 1998 när förskoleverksamheten överfördes till skollagen formulerades utbildningskrav för 
anställning av förskollärare i förskoleklass på samma sätt som för övriga lärare inom skolvä-
sendet.256 Utöver lärare skall för undervisning i det offentliga skolväsendet användas förskol-
lärare och fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak 
skall bedriva.257 För anställning i förskola för barn 1-5 år behöll man dock den lösligare skriv-
ning som införts 1995 i socialtjänstlagen, dvs. att barnens behov skulle tillgodoses.258 Den lä-
roplan för förskolan som antogs 1998, hade samma struktur och uppbyggnad som övriga läro-
planer.259 Förskollärarna fick dock inte det pedagogiska ansvaret i likhet med lärarna inom 
skolans område, utan ansvaret lades på arbetslaget.260  En besvikelse som föranledde 
Lärarförbundet att uppvakta samtliga riksdagspartier i frågan om förskollärarnas ansvar i 
arbetslaget samt om förskolans ledning.261 
 
Förskollärarutbildningen har varit en central fråga för SFR/ SFL i arbetet med att främja kva-
litet i förskoleverksamhet. För att bidra till förståelsen av förskollärarkårens professionalise-
ringssträvanden följer en beskrivning av förskollärarutbildningens framväxt och vilket inne-
håll och vilka synsätt som präglat utbildningen under olika tidsperioder. 

                                                 
251 Allmänna Råd från Socialstyrelsen 1987:3: Pedagogiskt program för förskolan 
252 Fackläraren nr 4, 1987 s 4 
253 Lärarförbundet 1992. Utbildningspolitiskt program 
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Förskollärarutbildningen och fackliga strategier visavi denna fram 
till 1980- talet  
 
Utbildning av förskollärare växte fram från slutet av 1800-talet i Sverige, som en del av för-
skoleverksamhetens etablering i Europa och i USA. De första förskoleseminarierna tillkom på 
privat initiativ. Seminarierna var grunden till en speciell barnträdgårdskultur, där utbildning-
ens teori och praktik var nära förbundna med varandra.262 Praktiken hade en dominerande po-
sition i utbildningen. Varje seminarium hade sin egen identitet och inriktning. Utbildningen 
omfattade till en början kortare kurser, men förlängdes efterhand till att omfatta ett år. Vid 
slutet av 1920-talet och början av 1930-talet förlängdes utbildningen och blev tvåårig. För-
kunskapskraven förändrades också efterhand och i samband med att seminarierna beviljades 
statsbidrag år 1945 skärptes kraven på förpraktik till att omfatta mellan ett och fyra år. De då-
tida seminarieföreståndarna hade stort inflytande över hela den framväxande barnomsorgen.  
De var ledare för förskollärarseminarierna, de kombinerade arbete i barnträdgården och un-
dervisade elever, där praktiken var närvarande på många sätt i undervisningen.  De första se-
minarieföreståndarna var också engagerade i tillkomsten av förskollärarnas intresseorganisa-
tion, de bidrog till utgivandet av förskollärarförbundets tidskrift, skrev artiklar och utvecklade 
undervisningsmaterial.263 Det var vid seminarierna som riktlinjer för förskolans innehåll och 
arbetssätt drogs upp. Seminarierna hade ett starkt inflytande över hela förskoleverksamheten 
fram till tiden för barnstugeutredningen dvs. i början av 1970-talet. Förskollärarutbildningen 
fick efter barnstugereformen 1975 inte samma inflytande på förskolans praktik och teori, utan 
det var, som framgått av det tidigare, främst de statliga verken Socialstyrelsen och Skolverket, 
som fick i uppdrag att utforma närmare anvisningar för verksamheten.  
 
På sextiotalet förstatligades samtliga förskoleseminarier och Skolöverstyrelsen (SÖ) fick i 
uppdrag att utarbeta gemensamma kurs- och timplaner för dem.264 Målet var att göra de bli-
vande förskollärarna medvetna om förskolepedagogikens målsättning, innehåll och arbetsfor-
mer samt väcka insikt om betydelsen av ständig förkovran och förnyelse. Förskolepedagogi-
ken beskrevs som en tillämpning av utvecklingspsykologin i stor utsträckning.265 Riktlinjerna 
betonade att de studerande under sina två studieår skulle mötas av en attityd till arbetet, grup-
pen och individen, som motsvarade den attityd som förskollärare skulle förmedla till barnen. 
Samverkan mellan läroplanens olika ämnen, och värdet av att samla lärarna vid seminariet till 
konferenser betonade i riktlinjerna.  Även handledarna för den praktiska delen av utbildningen 
skulle ges möjligheter till gemensamma konferenser.  

Utbildningen var fortfarande tvåårig under 1970- talet. Halva utbildningstiden utgjordes av 
praktik, även om bristen på övningsinstitutioner medförde att praktiken blev begränsad till 
fältstudier med observationer.266 Tyngdpunkten i den teoretiska utbildningen låg på psykolo-
gi, pedagogik, metodik och skapande verksamhet. Naturvetenskapens inflytande visade sig 
genom ämnen som medicinsk barnavård, hygien, mentalhygien och barnpsykiatri. Ämnet 
                                                 
262 Tallberg Broman, 1994 
263 Intresseorganisationen Svenska Fröbelförbundet, som efterhand blev Pedagogiska Föreningen för 
förskolåldern (PFF), Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (SBR), Sveriges Förskollärares Riksförbund 
(SFR), Svenska Facklärarförbundet (SFL). Se vidare Tallberg-Broman (1995) 
264 Skolöverstyrelsen (1964). Förskolläraren Verksamhetsområden Utbildning Specialnummer av Aktuellt från 
Skolöverstyrelsen 
265 Ibid s 78  
266 Förskolan nr 2, 1970 Några synpunkter på förskollärarens utbildning.  Artikel av Kerry Persson, rektor vid 
förskoleseminariet i Malmö 
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barnobservationer var särskilt viktigt för samordningen mellan teori och praktik. Lärarstude-
rande gjorde också ett specialarbete, något som innebar studier med viss vetenskaplig meto-
dik, i ett ämne som företrädesvis hade anknytning till metodik och psykologi.  

Fram till år 1978 utgjordes alltså hälften av den tvååriga förskollärarutbildningen av praktik 
och denna praktiska del tillmättes stor betydelse. Handledare utsågs med stor omsorg och det 
betraktades som ett erkännande att få ta emot kandidater från förskollärarutbildningen. Hand-
ledarna var skyldiga att, utöver sin ordinarie arbetstid, ha lektioner med lärarkandidaterna ett 
antal timmar per vecka. Under hela utbildningen hade handledaren och läraren i metodik en 
avgörande roll för att samordna teoretisk och praktisk utbildning. Metodikläraren besökte 
kontinuerligt praktikinstitutionerna och handledarna deltog kontinuerligt i konferenser och 
fortbildningskurser vid seminariet. Konferenserna gav möjligheter att hålla kontakt med ut-
bildningen. SÖ anordnade handledarkurser sommartid för att ge behörighet att handleda vux-
na. Övriga teoretiska ämnen omsattes till förskolemetodik genom metodiklärarna, som hade 
egen erfarenhet av arbete som förskollärare och en teoretisk påbyggnad omfattande 20 veckor. 
För att vinna inträde till denna fortfarande tvååriga förskollärarutbildning skulle den sökande 
ha uppnått viss ålder, samt ha viss skolbakgrund och förpraktik.267 Från år 1964 var inträdes-
åldern nitton år (tidigare 20 år), och man skulle ha genomgått nioårig grundskola, realskola 
eller motsvarande. Dessutom fordrades förkunskaper i barnavård. Flera alternativ godtogs, 
såsom sexton veckors kurs i spädbarnsvård, familjepraktik, daghems- eller spädbarnspraktik. 
Det tidigare kravet på barnskötarexamen hade däremot tagits bort.  

Behov av utbildningsplatser och förkortade utbildningar 
 
Bristen på förskollärare var mycket stor sedan utbyggnaden av förskolor kom igång vid mitten 
av sextiotalet. Behovet av utbildningsplatser ökade år för år, allteftersom daghemsutbyggna-
den utvecklades. Bristen på förskollärare gjorde att det skapades förkortade utbildningar för 
tre olika målgrupper: en 40-veckors utbildning för arbetslösa akademiker med betyg i pedago-
gik, psykologi och sociologi, en 50-veckors utbildning för erfarna barnskötare samt en utbild-
ning till arbetslösa låg- och mellanstadielärare.268  Samtliga ledde till en examen som jämställ-
des med en reguljär förskollärarutbildning.  

Inom SÖ arbetade man i början av 1970- talet med frågor om samverkan mellan förskollärar- 
och lågstadielärarutbildningarna och lade fram förslag om att inordna förskollärarutbild-
ningarna i lärarhögskolorna. Exempelvis skulle en förskollärarlinje inrättas hösten 1973 vid 
lärarhögskolan i Karlstad. Detta välkomnades av utbildningsanordnaren eftersom det gav ar-
bete åt lärarutbildare, som blev övertaliga när den fyraåriga lärarutbildningen lades ner. Ett 
annat exempel är den samläsning mellan förskollärar-, fritidspedagog- och lågstadielärarut-
bildningarna som inrättades vid lärarhögskolan i Härnösand från hösten 1976.269 

Under 1970-talet påbörjades en långvarig omvandlingsprocess av förskollärarutbildningen 
från att vila på en seminarietradition till att bli en längre högskoleutbildning med forsknings-
anknytning, Som beskrivs i det följande utgjorde barnstugeutredningens arbete och högskole-
reformen utgångspunkter för denna utveckling.   
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Barnstugeutredningens utbildningsförslag och inordnandet i 
högskolan 1977 
 
Barnstugeutredningen fick 1973 ett tilläggsdirektiv att se över utbildningen för all personal in-
om förskoleverksamheten.270  År 1975 överlämnade BU sitt betänkande angående grundut-
bildning, vidareutbildning och fortbildning av personal i förskola och fritidshem.271 Utred-
ningen framhöll att den befintliga förskollärarutbildningen gav kunskaper om barns utveck-
ling och fysiska vård, men inte tillräckligt om relationerna mellan den vuxne och barnet. Be-
grepp som BU grundlagt, dialogpedagogik och lagarbete, skulle lanseras i utbildningen.  Be-
träffande dimensioneringen av utbildningsplatser så beräknade BU att mer än 100 000 per-
soner behövde utbildas under en tioårsperiod för arbete inom barnomsorgens område.  

Barnstugeutredningen föreslog en barnpedagogisk utbildning i tre steg. Steg ett skulle vara 
barnskötarutbildning i form av en 2-årig ungdomsutbildning eller en ettårig vuxen- eller ar-
betsmarknadsutbildning. Steg två, som ledde till kompetens som förskollärare eller fritidsle-
dare, skulle utgöras av en tvåårig högskoleutbildning (50 veckor för barnskötare med lång-
varig erfarenhet av arbete i förskola).  Steg tre skulle vara en 20-veckors vidareutbildning för 
arbete som metodiklärare, föreståndare och pedagogkonsulent eller för arbetsuppgifter inom 
den uppsökande verksamheten. Innehåll och arbetssätt i förskollärarutbildningen föreslogs or-
ganiseras i tre ämnesblock: kommunikation, omvärldsorientering och pedagogik. Ämnes-
blocket kommunikation skulle innehålla språk och litteratur, pedagogiskt drama, bild och 
form, musik samt rörelse. I ämnesblocket omvärldsorientering ingick samhällskunskap, so-
cialkunskap, arbetslivsorientering, samt livsåskådningsfrågor. Dessutom föreslogs naturve-
tenskaplig orientering med stoff från biologi, kemi, fysik och geografi som belyste samspel 
eller system i naturen ingå. Ämnesblocket pedagogik innehöll psykologi, pedagogik samt 
praktik.  För den pedagogiska planeringen och verksamheten bland barn och ungdomar, för-
äldrar och personal ansågs kunskaper om utvecklingsprocesser, pedagogiska processer och 
sociologiska sammanhang vara en väsentlig grund som lyftes fram.  Lagarbete och dialog 
mellan de studerande och lärarna skulle känneteckna utbildningens alla delar.272  Utbild-
ningens kärna skulle utgöras av frågor som de studerande själva formulerade i samspel med 
lärarna. Utbildningen skulle utveckla kritiskt tänkande och problemlösning och vara ett led i 
den blivande förskollärarens personlighetsutveckling.  

1977 års högskolereform innebar att all tertiär utbildning, inklusive förskollärarutbildningen, 
inordnades i en och samma organisation, högskolan.273 All högskoleutbildning skulle dels 
vara yrkeslivsanknuten, dels ha en forskningsanknytning. Principiellt medförde reformen de 
största förändringarna dels för de utbildningar som tidigare stått utanför universitets- och hög-
skolesystemet och saknat forskning och forskarutbildning, som exempelvis lärar-, socionom- 
och konstnärliga utbildningar. Dels fick den stora konsekvenser för de akademiska utbild-
ningar, främst inom de gamla filosofiska fakulteterna, som hade bristfälliga kopplingar till 
arbetslivet. I praktiken skulle det dröja in på 2000-talet innan lärarutbildningarna, inklusive 
utbildningen till förskollärare, fick den forskningsanknytning som högskolereformen 
förutsatte.  
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BUs förslag om stegvis barnpedagogisk utbildning lade grunden till en ny högskoleutbildning 
för förskollärare, som anordnades fr.o.m. läsåret 1978/79. Utbildningen omfattade tre olika 
varianter om 50, 80 och 100 poäng.  Allmänna behörighetskrav för utbildning inom högskola 
skulle gälla för 100-poängsutbildningen medan det för tillträde till 50-poängsutbildningen 
krävdes slutförd tvåårig vårdlinje eller barnskötarutbildning samt tjänstgöring som förskol-
lärare eller barnskötare under sammanlagt minst fyra år. För tillträde till 80-poängsutbild-
ningen gällde vårdlinjens barna- och ungdomsvårdsgren eller annan barnskötarutbildning. 
Kravet på förpraktik togs bort.274  Praktiken hade nu skurits ner och omfattade vid denna 
tidpunkt ca en tredjedel av utbildningstiden.  

I samband med införandet av den nya utbildningen fick UHÄ i uppdrag att följa upp hur den 
nya praktikorganisationen med arbetslaget fungerade.275 Praktiken hade kritiserats för brist-
fällig koppling till praktikinstitutionernas verksamhet, och arbetslagens handledning ifråga-
sattes.276 UHÄ konstaterade att det tog lång tid att gå från enskilt handledaransvar till mot-
svarande ansvar för hela arbetslaget.277  

Tillsammans med Socialstyrelsen fick UHÄ 1983 den socialdemokratiska regeringens upp-
drag att se över innehållet i förskollärar- och fritidspedagogutbildningen mot bakgrund av 
tidigare påtalade brister, som påtalats genom Socialstyrelsens utvecklingsplan samt det 
pågående arbetet med ett pedagogiskt program för förskolan. 278 På sikt tror vi på en 
gemensam utbildning av förskolans personal, kommenterade utbildningsminister Lena Hjelm-
Wallén och socialminister Sten Andersson uppdraget.279  I uppdraget betonades att större vikt 
borde läggas på barns språkutveckling och begreppsbildning. UHÄ skulle även se över 
praktikutbildningens innehåll och pröva samverkansformer mellan förskollärar- och 
fritidspedagogutbildningen.280 

Förslag till förändrad utbildning kom 1985.281 UHÄ ville samordna utbildningslinjerna för 
förskollärare och fritidspedagoger till en barn- och ungdomspedagogisk linje på 120 poäng 
med ett basblock på 60 poäng och en fördjupningsdel på 60 poäng.  Ämnesblocken kommuni-
kation, omvärldsorientering, pedagogik/metodik och praktik skulle ersättas av temainriktade 
kurser där ämnesteori, pedagogik, metodik och praktik integrerades.  

UHÄs förslag till ny utbildning remissbehandlades våren 1985.282 När UHÄs styrelse fattade 
beslut om förslaget reserverade sig LOs och Kommunförbundets representanter.283  SAF och 
LO ville i stället ha kvar 100 poängs utbildningen och efter fyra års yrkesutövning skulle 
förskollärare och fritidspedagoger erbjudas 20 veckors vidareutbildning. Detta och det faktum 
att UHÄ inte kunde presentera hur en förlängd utbildning skulle finansieras ledde till att man 
inte föreslog en förlängd utbildning för förskollärare och fritidspedagoger inför budgetåret 
1989/90. Förslaget på en barn- och ungdomspedagogisk linje fanns visserligen med i UHÄs 
anslagsframställning, men förändring och förlängning skulle ske först på längre sikt.284  
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Förskollärarnas agerande i fråga om förskollärarutbildningen under 
1960- och 70-talet  
 
Förskollärarna såg med blandade känslor på överflyttningen av seminarierna från Socialsty-
relsen till Skolöverstyrelsen på 1960-talet. Det var visserligen ett önskemål från SFR, men 
förbundet hade alltid hävdat att seminarierna och förskoleverksamheten borde tillhöra samma 
tillsynsmyndighet, eftersom de olika verksamhetsformerna var nära sammanlänkade.285 Bris-
ten på förskollärare var ett stort problem och SFR förordade kortare reaktiveringskurser för 
icke yrkesverksamma förskollärare.286 Det skedde en snabb och effektiv ökning av utbild-
ningsplatser sedan skolöverstyrelsen övertagit ansvaret för utbildningen.287 Hösten 1965 på-
började vid förskollärarseminarierna ca 840 lärarkandidater till skillnad mot 330 vid intag-
ningen 1962. Den snabba ökningen av utbildningsplatser föranledde viss oro hos SFR, att den 
kunde sänka kvalitén på utbildningen genom brist på kompetenta lärare 288 Dessutom menade 
förbundet att om seminariekullarna ökade för snabbt, samtidigt som kommunerna i brist på 
pengar släpade efter med utbyggnaden av förskoleinstitutioner, kunde det innebära brist på 
tjänster. SFR krävde mer långsiktig planering av utbyggnaden, så att förskollärarbehovet och 
utbildningskapaciteten säkrare kunde fastställas.289  
 
I SFRs remissvar 1972 angående BU underströks betydelsen av lämplig yrkesutbildning och 
kontinuerlig fortbildning.290 SFR instämde i nödvändigheten av att öka dimensioneringen av 
förskollärarutbildningen. Samtidigt uttalades nödvändigheten av att minska intagningen till 
klasslärarutbildningen i stället för att senare omskola övertaliga klasslärare till förskollärare. 
Olika förkortade utbildningar skulle enligt SFR innebära en kvalitetssänkning av förskollärar-
utbildningen och ett hot mot den reguljära utbildningen. SFR förordade därför en samordning 
mellan olika barnavårdande utbildningar i det fortsatta utredningsarbetet. Som framgått ovan, 
anordnades trots SFR:s farhågor kortare bristyrkesutbildningar i början av 1970-talet för att 
möta behovet av utbildade förskollärare. Förskollärarnas fackliga organisation uttryckte även 
nu, när utbildningarna var ett faktum, att dessa korta utbildningskurser inte var någon bra 
lösning.291  
 
När förskollärarutbildningarna började inordnas i lärarhögskolorna förordade SFR en samord-
ning mellan olika lärarutbildningar inom högskolans ram. Man trodde att förskollärarutbild-
ningarna som var den billigaste utbildningen, därigenom skulle få del av lärarhögskolorna re-
surser och få samma kvalitet.292  Förskollärarlinjerna innehöll grupper om 30 studenter medan 
övriga lärarlinjer hade gruppstorlekar om 24.  För undervisning i pedagogik var behörighets-
kravet adjunkt för förskollärarlinjen, medan det för övriga lärarlinjer krävdes lektorsbehörig-
het.  Dock förhöll man sig avvaktande när förskollärarlinjen inrättades i Karlstad hösten 1973, 
eftersom denna högskola uttalade sin tillfredsställelse med att det skulle ge sysselsättning åt 
lärarutbildare som blivit över när en grundskollärarlinje lades ner.  SFR menade att det knap-
past var troligt att lärare som under en följd av år utbildat folkskollärare var bevandrade inom 
förskolepedagogik.293 
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SFRs kongress 1974 beslöt att skicka en skrivelse till utbildningsdepartementet, socialdeparte-
mentet, Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen med krav på ordentliga satsningar på grundut-
bildning, fortbildning och vidareutbildning. SFR ansåg att förskollärarutbildningen var hotad 
genom olika utspel om förkortade utbildningar. Kongressen uttalade att förkortade utbild-
ningar var helt omöjliga lösningar. Förskollärarkåren hade ju sedan länge tvärtom krävt en 
förlängning av den reguljära tvååriga utbildningen.294  

Frågan om förkortad utbildning hade bl. a. aktualiserats när regeringen gett SÖ i uppdrag att 
utreda möjligheten till en ettårig utbildning för elever med tvåårig vårdgymnasieutbildning.295  
Praktikanter hade reagerat och demonstrerat angående de ekonomiska förutsättningarna under 
den obligatoriska förpraktiken, vilket lett till röster för borttagandet av sådan praktik.  SFR 
värnade om förpraktiken som inträdeskrav eftersom den gav möjligheter att pröva yrket och 
utgjorde en referensram till de teoretiska studierna. SFR menade att förpraktikanter i stället 
borde betraktas som studerande och berättiga till studiemedel, som ett led i utbildningen.296  

SFR aktualiserade det förslag som SFL tidigare lagt fram, nämligen att kraftigt öka platserna i 
den reguljära förskollärarutbildningen under ett begränsat antal år för att täcka det stora beho-
vet av förskollärare under förskolans uppbyggnadsskede, varvid lärarhögskolornas möjlighe-
ter till samverkan mellan olika utbildningslinjer kunde utnyttjas.297 Detta skulle ge en början 
till stadiesamverkan i en framtida lärarutbildning, resonerade man. SFR ansåg det även vä-
sentligt att längden på den svenska förskollärarutbildningen harmoniserade med den i övriga 
nordiska länder.298  

I SFRs remissyttrande om Barnstugeutredningens förslag till utbildning för förskolepersonal i 
tre etapper (se ovan), betonades ånyo att förskollärarutbildningen borde förlängas med en ter-
min.299 SFR hade tidigare krävt en femte termin bl. a. i samband med att kommunerna fick en 
lagstadgad skyldighet att bereda förskoleplats åt alla barn i behov av särskilt stöd. SFR ansåg 
att all förskolepersonal borde ha förskollärarutbildning, och man avvisade helt förslaget om 
barnskötarutbildning, dvs. steg ett i BUs förslag. SFR ansåg att den linjen inte skulle ge all-
män behörighet till annan eftergymnasial utbildning än förskollärarutbildning. Ungdomar 
skulle inte behöva göra ett definitivt yrkesval redan i sextonårsåldern, eftersom det innebar 
risk för felval och sned könsfördelning i utbildningen. Förutom inlåsning inom barnomsorgs-
området skulle rekryteringen till förskollärarutbildning begränsas eftersom enbart den som 
gått steg ett kunde få tillträde till steg två.   

För inträde till förskollärarutbildningen ville SFR behålla åldersgränsen 19 år och krav på för-
praktik. Undantagna från krav på förpraktik borde bara de som gått Service- och barnom-
sorgslinjen (SSB) vara, tillika barnskötare med fyra års erfarenhet som sökte den förkortade 
förskollärarutbildningen. BUs förslag om en sammanhållen utbildning för förskollärare och 
fritidspedagoger borde enligt SFR även omfatta lågstadielärarutbildningen. Förbundet menade 
att en viss kontinuerlig integrering skulle ske mellan förskollärar-, fritidspedagog- och lågsta-
dielärarutbildningarna under hela utbildningstiden. Dock borde den sista terminen ägnas åt 
yrkesspecifika frågor inom respektive utbildning. SFR delade inte uppfattningen att praktik-
platsens arbetslag skulle vara handledare för lärarstudenter, utan förordade att en förskollärare 
i arbetslaget skulle ha denna uppgift. SFR ansåg att ämnet utvecklingspsykologi, som enligt 
SFR gav förskollärare viktiga grundläggande kunskaper, tunnades ut i förslaget. Man menade 
att det krävdes gedigna utvecklingspsykologiska kunskaper för att föra en dialog med barn 
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och även insikter i den miljö som barnen levde i. När det gällde utbildningens uppläggning 
och arbetssätt godtog förskollärarnas fackliga organisation införande av dialogpedagogik, 
projekt- och lagarbete, liksom indelningen i ämnesblocken kommunikation, omvärldsorien-
tering och pedagogik.300 SFR tillstyrkte också förslaget om vidareutbildning till pedagogik-
/metodiklärare, pedagogkonsulter samt föreståndare, men menade att den borde förlängas till 
40 studieveckor. 

När riksdagen fattat beslut om utbildningen, beklagade SFR att utbildningen inte fick en 
femte termin, även om de inte hade hyst några orealistiska förväntningar.301 Den femte termi-
nen hade behövts inte minst för att stärka förskollärarnas kunskaper för att möta barn i behov 
av särskilt stöd.302 Riksdagens beslut innebar också att personalens fortbildning, omfattning 
och former, skulle lösas mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.303 SFR menade 
att det här hade varit av värde med ett centralt beslut, eftersom det var stora variationer mellan 
kommunerna. Beslutet innebar även att handledning under den praktiska delen av utbildnin-
gen blev en uppgift för arbetslaget. SFRs uppfattning var att det inte fanns någon anledning 
att lägga handledningen på arbetslaget, utan det borde en ansvarig förskollärare svara för.304 

SFRs kongress 1977 uttalade sig visserligen för ett kollektivt ansvar för handledning vid 
praktikförskolor. Förbundsstyrelsen förtydligade dock uttalandet; arbetet byggde på arbets-
lagsprincipen, men att en handledare med förskollärarkompens måste vara ansvarig. En kom-
petent handledare skulle enligt SFR, ta ansvar för att lärarkandidatens arbete i barngruppen 
sattes i ett teoretiskt sammanhang. För att kunna arbeta på det sättet måste handledaren sam-
arbeta med lärarhögskolan, följa utvecklingen, delta i konferenser och genomgå kurser. Er-
sättning borde enligt SFRs styrelse gå både till den enskilda handledaren och till arbetsla-
get.305   

Förhandlingarna för att lösa handledarfrågan tog tid. I ett första skede rekommenderade 
Svenska Facklärarförbundet (SFL) sina medlemmar att ta emot studenter i den omfattning 
som utbildningen hade behov av.306 Fortsatta förhandlingar visade att parterna stod långt från 
varandra i frågan. Kommunförbundet menade att de studerande skulle ingå i arbetslaget och ta 
del av förekommande arbetsuppgifter, medan SFL menade att det krävdes kvalificerad hand-
ledning av en utbildad förskollärare. I SFLs nästa rekommendation uppmanades förskollärar-
na att inte utföra handledning utan ett direkt åläggande från arbetsgivaren.307 Handledarfrågan 
löstes till slut genom att arbetsgivaren förhandlade bort det särskilda handledararvodet genom 
att erbjuda alla förskollärare högre lön.308 Enligt överenskommelsen skulle handledning ske 
inom ramen för ordinarie arbetstid. Kommunerna fick ersättning av staten för att tillhanda-
hålla praktikplatser för handledd praktik. Den ersättningen skulle kommunen använda till re-
sursförstärkning inom verksamheten för bl.a. kompensera den personalinsats som erfordras 
för handledning. Någon särskild enskild ersättning utgick inte. 309   

De försök med samordnad utbildning för blivande förskollärare, lågstadielärare och fritids-
pedagoger som påbörjades under tidigt 1980-tal i Kristianstad och Härnösand sågs som posi-
tiva av SFR. Förbundet såg gärna mer samverkan mellan dessa utbildningar men reagerade 
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negativt mot ett av syftena med samordningen i Härnösand, nämligen att utvidga behörigheten 
för lågstadielärare. SFR fann det märkligt att av tre inblandade parter förskollärare, fritidspe-
dagoger och lågstadielärare, ge en part utvidgad behörighet, och framhöll att nedvärderingen 
av förskollärarutbildningen inte kunde uttryckas tydligare.310  

Försök med samordnad utbildning mellan förskollärare, fritidspedagoger, låg- och mellansta-
dielärare fortsatte på vissa lärarhögskolor. Facklärarförbundet (SFL) påtalade i samband med 
sitt remissvar på lärarutbildningsutredningens (LUT) betänkande att förskollärarutbildningen 
borde inordnas i grundskollärarutbildningen som ett eget specialiseringsalternativ. Förskol-
lärarutbildningen riskerade i annat fall att fjärmas från övrig lärarutbildning och glida in i den 
sociala utbildningens sfär, vilket skulle urvattna den pedagogiska yrkesutbildningen. 311  

UHÄs översyn av förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna var ute på remiss 1985. I en 
kommentar skrev SFR att de pågående utredningarna om förskola, skola och grundskollärar-
utbildning borde samordnas, för att olika lärarkategorier skulle få en gemensam grundsyn på 
barns utveckling och på förskolans, fritidshemmets och grundskolans innehåll och arbets-
sätt.312 Även inträdeskraven borde vara lika. SFR menade att det inte fanns några sakliga skäl 
för att förskollärare och fritidspedagoger skulle ha kortare utbildningar än grundskollärare, 
utan samtliga dessa utbildningar borde omfatta 140 poäng. Förlängningen från 100 till 140 
poäng behövdes i första hand för praktik, metodik och ämneskunskaper, ansåg förbundet. 
Praktik och metodik ansågs vara grunden i utbildningen och även moment om barn i behov av 
särskilt stöd, invandrarbarn och föräldrasamverkan behövde rymmas. 313 

Förskollärarnas förslag till utbildning under 1980-talet   
 
Olika förslag om förändringar av förskollärarutbildningen diskuterades och bearbetades under 
åttiotalet, men resulterade inte i några beslut. Inom SFL arbetade en grupp år 1983 fram ett 
eget förslag till utbildning där det gemensamma intresseområdet för barnavårdslärare, fritids-
pedagoger och förskollärare samordnades. Förslaget innebar att de befintliga utbildningarna 
av barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger, barnavårdslärare och pedagogik-/metodiklä-
rare fördes samman i en gemensam utbildningstrappa, en byggbar trestegsmodell.314 Modellen 
påminde om den som BU föreslagit, men innehöll nu alla ovannämnda aktörer. Arbetsgrup-
pens förslag innebar att steg ett skulle vara en normalväg inom gymnasieskolan med möjlig-
het till både en första anställning och till vidare studier. Lämpliga arbetsuppgifter efter steg ett 
kunde vara arbete som barnvårdare, dagbarnvårdare och fritidsassistent. Barn- och ungdoms-
kunskap skulle vara karaktärsämne på linjen.  
 
Steg två utgjordes av treåriga förskollärar- och fritidspedagogutbildningar. Dessa kunde för-
stärkas med inslag om kost, hälsa och fysisk utveckling från den befintliga barnavårdslärar-
utbildningen. Steg två skulle samordnas med låg- och mellanstadielärarutbildningarna.  Steg 
tre skulle omfatta en ettårig vidareutbildning som gav behörighet till pedagogik-/metodikun-
dervisning för tjänster på grund- och gymnasieskola, samt för högskolans förskollärar- och 
fritidspedagogutbildning. Tidpunkten överensstämde med en utredning på utbildningsdepar-
tementet om förslag till framtida lärarutbildning, samtidigt som det pågick översyn av för-
skollärar- och fritidspedagogutbildningen inom UHÄ och barnskötareutbildningen inom Skol-
överstyrelsen. SFL uppmanade utbildningsanordnarna att ta till sig förbundets helhetsförslag 
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som de ansåg kunde förstärka utbildningarna samtidigt som en bredare och tryggare arbets-
marknad för samtliga lärarkategorier skulle åstadkommas.315 Förslaget var ett uttryck för 
samordning av flera lärargrupper inom SFL och hade arbetsmarknads- och utbildningspo-
litiska ambitioner. Här kan noteras att SFL intog en annan hållning än den SFR hade haft när 
förbundet avgav remissyttrande över BUs förslag 1976 till en tredelad utbildningsstruktur. 
SFR avvisade då med kraft steg 1, en gymnasial barnskötarutbildning (se ovan) som man då 
menade låste in 16-åringar inom barnomsorgsområdet och risken för felval var stor, då den 
linjen inte skulle ge allmän behörighet.  

Facklärarförbundets utbildningspolitiska handlingsprogram 
 
I SFLs utbildningspolitiska handlingsprogram som behandlades vid 1986 och 1989 års kon-
gresser, enades man inom förbundet om vilka kunskaper som krävdes för läraryrket. Lärare 
måste känna till hur man skaffade sig kunskaper och utvecklades i olika åldrar, dvs. ha kun-
skaper i utvecklingspsykologi.316 I SFLs handlingsprogram uttrycktes också att lärares pro-
fessionalism var den viktigaste faktorn i skolan och hade avgörande betydelse för skolans 
utveckling. Integrering av pedagogik, metodik, praktik och ämnesstudier samt verksamhets-
anknytning var enligt SFL nödvändig. 

Verksamhetsanknytningen sågs som central och kunskaper om samverkan, teman, och lag-
arbete skulle ingå i utbildningen, både som innehåll och form. Inom utbildningen borde lag-
arbete tillämpas som arbetssätt och ge stöd till samverkan mellan olika blivande lärarkatego-
rier. SFL förordade även resurser för forskningsanknytning och för försöks- och utvecklings-
arbete.  I handlingsprogrammet framhölls att tjänster inom förskolan krävde genomgången 
förskollärarutbildning på högskolenivå av samma omfattning som utbildningen för lärare för 
tidigare årskurser i grundskolan. För att åstadkomma en gemensam syn på barns utveckling 
var det viktigt, enligt SFL, att förskollärar-, fritidspedagog- och grundskollärarutbildningen 
fick samma längd och förkunskapskrav samt att delar av innehåll och undervisning var ge-
mensamma.  Det kunde ge en ökad förståelse och förbättrad insikt i varandras yrkesroller 
samt förbereda för kommande samarbete i förskolor och skolor. En satsning på handledning 
lyftes fram som väsentlig.317  Handledarna måste få ordnade anställningsförhållanden och nära 
kontakt med utbildningen. Barn i behov av särskilt stöd, föräldrasamverkan, språkutveckling 
och estetisk verksamhet var områden som behövde stärkas i förskollärarutbildningen.  SFL 
lyfte i handlingsprogrammet återigen frågan om förskollärarutbildningens längd; den måste 
förlängas till 140 poäng för att tillgodose kravet på god yrkeskompetens. SFL fortsatte även 
under den här perioden att förorda en enda personalkategori, förskollärare i förskolan.  

 

Förskollärarutbildningen och förskollärarnas fackliga strategier 
under 1990-talet 
 
Ett politiskt beslut om förändring och förlängning av förskollärarutbildningen kom i samband 
med en proposition om högre utbildning, år 1993.318  I propositionen beskrevs  den varierande 
dimensioneringen av förskollärarutbildningen över tiden.319 Under 1970/80-talet fanns ett om-

                                                 
315 Svenska facklärarförbundets verksamhetsberättelse 1983 
316 SFL 1986 Utbildning för framtiden.   
317 SFL 1986 Utbildning för framtiden samt  SFL 1989 Fackligt handlingsprogram 
318 Prop. 1992/93: 169 Regeringens proposition om högre utbildning för ökad kompetens s 47- 48 
319 Ibid s 47 
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fattande behov av förskollärare med anledning av den stora utbyggnaden av barnomsorgen 
och andelen utbildade förskollärare var relativt liten. Den nytillträdda borgliga regeringen me-
nade att efterfrågan av utbildade förskollärare framgent skulle stabiliseras på en lägre nivå och 
hänvisade till SCB:s analys av minskat behov av examinerade förskollärare under återstoden 
av 1990-talet.320 Beslutet i dimensioneringsfrågan blev därför att antalet utbildningsplatser 
skulle minskas med 25%. Samtidigt föreslogs en förlängning av utbildningen mot bakgrund 
av nya arbetsuppgifter för förskollärare, som budget och personalansvar, samtidigt som det 
fördjupade samarbetet mellan skola och förskola ställde krav på ökade ämneskunskaper. 
Dessutom innebar förlängningen en harmonisering med motsvarande utbildningar i övriga 
nordiska och europeiska länder. En treårig barn- och ungdomspedagogisk utbildning inrätta-
des från och med hösten 1993. 
 
1993 års högskolereform innebar en förändring i riktning mot en tydligare mål- och resultat-
styrning. 321 De övergripande ramarna och målen för högskolans utbildning angavs i högsko-
lelag och högskoleförordning inklusive examensordningar. Varje universitet och högskola 
hade rätt att relativt fritt utforma och profilera sina utbildningar inom ramen för dessa. För-
skollärarutbildningens reglerades således, förutom av högskolelag och högskoleförordning, av 
examensordningen i högskoleförordningen.322 Målbeskrivningen i examensordningen lyfte 
inledningsvis fram vikten av relevanta ämneskunskaper, förmåga att förverkliga och att vi-
dareutveckla verksamhetens mål och lagarbete. Krav på att utbildningen dessutom skulle om-
fatta ett examensarbete pekar på ambitionen att stärka utbildningens vetenskapliga dimension.  
 
Efter sammanslagningen mellan SFL och SL presenterade Lärarförbundet sina krav rörande 
förskollärarna.323 Kravet om förlängd utbildning till 140 poäng kvarstod, och baserades på 
argument för behovet av utökade kunskaper till följd av kommunernas decentralisering av 
ekonomi, arbetsledning, personalutveckling och verksamhetsansvar. 324 En förlängning av 
utbildningen skulle även betyda möjligheter till forskningsanknytning och aktivt deltagande i 
förändrings- och utvecklingsarbete samt samverkan med andra lärargrupper. För att öka kva-
liteten inom förskolan ansåg Lärarförbundet att barnskötarna borde få möjligheter att vidare-
utbilda sig till förskollärare, något som var helt i linje med Lärarförbundets uppfattning om 
nödvändigheten av högskolutbildade förskollärare. 
 
Lärarförbundet uppvaktade 1992 utbildningsminister Per Unckel (m) med krav på förlängning 
av förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna325 och välkomnade senare regeringens be-
slut om en förlängning eftersom förbundet länge krävt detta.326  Lärarförbundet menade vidare 
att förslaget låg i linje med ambitionen att anpassa den svenska utbildningen till europeisk 
standard och att det även möjliggjorde en kvalitetshöjning av förskole- och fritidspedagogut-
bildningarna. Enligt förbundet hade den skolförberedande verksamheten alltmer kommit att 
betraktas som viktig för barns utveckling såväl bland föräldrar som bland politiker.  Det blev 
också allt vanligare att förskolans och skolans personal samarbetade om sexårsverksamheten.  
Nerskärningen med 25 % av utbildningsplatserna kommenterade förbundet med att förskol-
                                                 
320 SCBs Personalprognos för barnomsorgen (1992:2) 
321 Regeringens Proposition Frihet för kvalitet 1992/1993:1, UbU 1992/93:3, betänkande om ny högskolelag, 
rskr 1992/93:103 (SFS 1992:1434),  Prop. 1992/93: 169 Regeringens proposition om högre utbildning för ökad 
kompetens s 47- 48, bet 1992/93:UbU 14, rskr 1992/93:363 ang. den barn- och ungdomspedagogiska 
utbildningen, SOU 1992:1 Frihet, ansvar, kompetens  
322 SFS 1993:952 bilaga 2 
323 Lärarförbundet (1991) Förskollärare i Lärarförbundet  
324 Ibid 
325 Lärarfackligt nr 29,1992 
326 Nr 6 1993 Lärartidningen 
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lärare och fritidspedagoger till största delen var unga människor med få pensionsavgångar och 
att det därför var rimligt med en viss minskning av platsantalet. Det kunde också skapa det ut-
rymme som krävdes för att finansiera den förlängda utbildningen. Lärarförbundet manade 
dock till viss försiktighet, eftersom SCBs arbetskraftsprognoser tidigare inte varit tillförlitliga.  
 
Enligt Lärarförbundet var det angeläget att även yrkesverksamma förskollärare och fritidspe-
dagoger fick möjlighet till kunskapsutveckling och befordran. Den förlängda utbildningen 
måste inrymma så mycket pedagogik att den gav behörighet till forskarutbildning, något som 
borde uppfyllas för alla lärargrupper menade förbundet.327 
 

Lärarförbundets utvärdering av förskollärarutbildningen under 
1990-talet 
 
Den barn- och ungdomspedagogiska utbildning som inrättades år 1993 utvärderades 1996 av 
Bertil Gran på uppdrag av Lärarförbundet.328 Gran hade året innan utvärderat grundskollärar-
utbildningen och påtalat ett antal brister i denna. Han använde samma frågeställningar vid ut-
värderingen av den barn- och ungdomspedagogiska utbildningen, som vid utvärderingen av 
grundskollärarprogrammet. Det var frågor om hur utbildningen styrdes och kontrollerades, i 
vilken grad utbildningsprogrammet hölls samman, frågor om nationell likvärdighet, yrkesrol-
len i förhållande till utveckling och förändring inom förskola och fritidshem samt utbild-
ningens forskningsanknytning och vetenskapliga grund. Analysen fokuserade på sambanden 
med grundskolan och grundskollärarutbildningen. Motiv för fokuseringen var den flexibla 
skolstarten och andra åtgärder som vidtagits för att föra in sexåringar i skolans verksamhet. 
Andra motiv var det arbete som pågick om ett gemensamt måldokument och kommunernas 
strävan att föra samman skola och skolbarnsomsorg. 
 
Gran fann att förskollärarutbildningen generellt höll hög kvalitet och var tydligt yrkesinriktad. 
När det gällde den vetenskapliga grunden fann Gran att arbetet med att forskningsanknyta ut-
bildningen och ge den en vetenskaplig bas bedrevs på olika sätt vid olika högskolor. Ambitio-
nen var ofta att bygga upp en progression i utbildningen med ett avslutande examensarbete. 
Gran drog slutsatsen att högskolorna genomförde ett ambitiöst och målmedvetet arbete för att 
skapa en god vetenskaplig kvalitet på utbildningen, även om lärarkompetensen ur vetenskap-
lig synvinkel var låg, antalet disputerade få och miljön inte genomsyrades av forskning och 
vetenskapligt tänkande. Totalt sett bedömde Gran att det vetenskapliga perspektivet var sämre 
tillgodosett än yrkesperspektivet.   
 
Ett delsyfte för utvärderingen av den barn- och ungdomspedagogiska utbildningen var att stu-
dera vilken beredskap förskollärare och fritidspedagoger hade för arbete inom skolans områ-
de. Grans analys visade, att den pedagogisk-metodiska utbildningen som helhet var omfatt-
ande och hade hög ambitionsnivå. Det ämnesmetodiska innehållet var uttalat i kursplaner och 
litteratur, medan det ämnesteoretiska framträdde svagare. Den didaktiska kunskapen kring 
grundläggande färdigheter att läsa, skriva och räkna var endast delvis tillgodosedd.  
 

                                                 
327 Lärarnas tidning nr 15, 1993  
328 Gran, Bertil (1996) Professionella förskollärare och fritidspedagoger? En granskning av det barn och 
ungdomspedagogiska programmet vid samtliga högskolor i Sverige. Lärarförbundet  
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Gran formulerade några principiella frågeställningar som underlag för Lärarförbundets ställ-
ningstagande inför en ny utredning om lärarutbildning.329 Gran menade att lärarutbildningen 
hade tre grundläggande kvalitetskriterier: yrkeskompetens, vetenskaplig kompetens och för-
ändringskompetens. Hans båda utvärderingar visade på svårigheterna att förena dessa tre 
aspekter. Det behövdes mera forskning som riktade sig kring lärandet, om barn- och ungas 
personlighets- och kunskapsutveckling. Utbildningen behövde bygga upp en forskande in-
ställning till yrkesverksamhet och skapa beredskap att lösa problem inom verksamheten.  
Grans utvärdering utgjorde sedan underlag för Lärarförbundets ställningstagande inför en ny 
utredning av lärarutbildningen.   
 

En förnyad lärarutbildning och förskollärarnas fackliga agerande på 
2000-talet 
 
Våren 1997 tillsattes en Lärarutbildningskommitté (LUK 97). Skäl för att reformera lärarut-
bildningen var de förändringar som skett inom utbildningsväsendet med nya läroplaner, kurs-
planer, betygssystem och den samordnande organisationen för skola och förskola. Ett annat 
motiv var den kritik som framkommit i olika utredningar och utvärderingar av lärarutbild-
ningarna.330 Lärarutbildningskommitténs förslag som presenterades 1999 låg till grund för ett 
riksdagsbeslut år 2000. Beslutet innebar en ny lärarutbildning med en gemensam examens-
ordning för alla lärarkategorier.331 Utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger för-
längdes till 140 poäng med samma form och omfattning som utbildning av lärare mot grund-
skolans tidigare år. Valfriheten ökade genom att alla blivande lärare skulle ha en gemensam 
grundkompetens och studenterna sedan fick välja kurser beroende på vilken lärarkategori de 
skulle utbildas för.   
 
Den nya lärarutbildningen, som alltså inkluderade förskollärare, byggdes upp kring tre huvud-
områden. Ett område, det allmänna utbildningsområdet (AUO) innefattade ett gemensamt 
kunskapsinnehåll som lärande, socialisation, värdegrund och lärarverksamhetens yrkesupp-
drag. AUO skulle omfatta 60 poäng, varav minst 10 poäng verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). Förutom denna gemensamma kärna omfattade utbildningen dessutom en eller två 
inriktningar på 40/60 eller 80 poäng, med ämnen/ ämnesområde som svarade mot den bli-
vande lärarens arbetesområde. För utbildning mot förskola, fritidshem och grundskolans ti-
diga år gällde en inriktning om 40 poäng. Minst 10 poäng av varje inriktning skulle vara verk-
samhetsförlagd. Det tredje området, specialisering, om 20-40 poäng, gav möjligheter till för-
djupning, breddning eller komplement av tidigare studier. Utbildningen omfattade slutligen 
ett examensarbete om 10 poäng.  
 
Den verksamhetsförlagda delen förkortades jämfört med tidigare och kom nu att omfatta 
ungefär en sjundedel av utbildningen. Den nya utbildningen startade hösten 2001, med ny 
examensordning, nya kursplaner och nytt betygssystem.332  Övergripande mål för en lärar-
examen var att studenten skulle ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att förverk-
liga förskolans, skolans eller fritidshemmets mål och medverka i utvecklingen av verksam-
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heten enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.333 Förutom de allmänna mål som gällde all 
högskolutbildning och det övergripande målet specificerades ytterligare nio delmål. Till det 
lades 2004 ett specifikt mål för lärarexamen med inriktning mot förskola, förskoleklass och 
grundskolans tidigare år, att studenten skulle ha fördjupad kunskap i läs- och skrivinlärning 
och i grundläggande matematikinlärning. 
 
Högskoleverket kunde tidigt efter inrättandet av det nya lärarprogrammets förespå en kom-
mande stor brist på utbildade förskollärare. Lärarutbildningen var i obalans med arbetsmark-
nadens behov av förskollärare. I regeringens budgetproposition 2004 uppmanades landets lä-
rosäten att utbilda fler lärare för arbete i förskolan.334 
 
Lärartidningen menade att förslaget till förnyad lärarutbildning 2000 tog ett samlat grepp på 
lärarutbildningarna och den därtill knutna forskningen.335  Lärarförbundet ställde sig mycket 
positivt till förslaget i sitt remissvar och pekade särskilt på förtjänsterna med den gemensam-
ma basen för alla lärare, det allmänna utbildningsområdet.336 Att utbildningen för dem som 
tog en barn- och ungdomsexamen skulle förlängas var helt i linje med Lärarförbundets upp-
fattning. Förbundet menade att denna nya lärarexamen skulle ge en samsyn på barn, ungdo-
mars lärande och socialisation. Även att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen blev 
en integrerad del av utbildningen och att skolans lärare som medverkade i VFU betraktades 
som lärarutbildare noterades med tillfredsställelse. Förbundet var även mycket positivt till för-
slaget om ett nytt vetenskapsområde337, utbildningsvetenskap, eftersom en ökad satsning på 
forskning knuten till den pedagogiska yrkesverksamheten och på fler forskarutbildade var en 
förutsättning för att skolan skulle kunna utvecklas.338  
 
Problemen i den nya utbildningen började efterhand visa sig. Lärarförbundet konstaterade 
brister i organisationen av den verksamhetsförlagda delen, och man menade att staten inte 
hade lyckats förklara för kommunerna vilket ansvar de hade i utbildningen.339 Bristerna inom 
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kunde delvis förklara att vissa inriktningar inte 
fick tillräckligt med studenter, bl.a. inriktningarna mot förskollärare och fritidspedagoger 
 
Under 2004 återkom inlägg och artiklar i Lärarnas tidning om det minskade intresset för att 
bli förskollärare. Förklaringarna pekade dels mot att studenter tidigt i utbildningen inte ge-
nomfört sin VFU i förskolan, men också att det blivit svårare för studenterna att bilda sig en 
uppfattning om olika skolformer och var de ville arbeta. Det minskade intresset för val av kur-
ser inriktade mot arbete i förskola var störst vid de lärosäten som har lärarutbildningar med 
öppna ingångar. Studenterna valde hellre grundskollärar- och gymnasielärarinriktningar uti-
från de friare valen.340  Lärarförbundets förste vice ordförande Solweig Eklund menade att 
förklaringarna till det minskade intresset för utbildning mot förskola fanns i de olika lärar-
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gruppernas skilda villkor. Förskollärarnas löner måste exempelvis höjas för att fler skulle 
välja inriktningen mot förskolan.341  
 
I Lärarförbundets utbildningspolitiska program från 2002 betonades att kärnan för alla lärare 
var lärande och kunskapsbildning, demokrati, värdefrågor, barns och ungdomars livsvillkor 
och socialisering.342  Förbundet menade att kvaliteten i utbildningen säkrades genom en bred 
vetenskaplig bas och genom att teori och praktik knöts samman och diskuterades med ut-
gångspunkt i frågor som var relevanta för lärare. De ämnesorienterade kunskaperna måste 
struktureras med hänsyn till yrkets krav. Lärare behövde både ämnes- och allmändidaktiska 
kunskaper. Även Lärarförbundets kongress 2004 tog fortsatt ställning för en gemensam bas av 
kunskaper som skulle omfatta alla lärare och stod fast vid den tidigare formulerade kunskaps-
kärnan.  Lärarförbundet betonade också vikten av examensordningens krav på att bedöma, 
värdera, dokumentera och klargjorde sin inställning att all lärarutbildning skulle ge grund-
läggande behörighet till forskarutbildning och tillgång till egen forskning. 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Det fackliga arbetet att driva frågan om behörighet för tjänst i förskolan pågick under hela den 
studerade 45-årsperioden. Trots att de fackliga strävandena var konsekventa och målmedvetna 
fick kravet på en personalkategori aldrig politiskt gehör. Mer framgångsrika var strävandena 
att förlänga utbildningen. Förbundet argumenterade redan på 1960-talet för att den tvååriga 
förskollärarutbildningen var för kort. De kortutbildningar som introducerades på 1960- och 
70-talet för att täcka det snabbt växande behovet av förskollärare skulle enligt SFR medföra 
en kvalitetssänkning av förskollärarutbildningen och utgöra ett hot mot den reguljära utbild-
ningen. Förskollärarutbildningen förlängdes till 3, 5 år i samband med lärarutbildningsrefor-
men 2001.  Detta innebar nästan en fördubbling av utbildningens längd i jämförelse med den 
tvååriga utbildning som fanns fram till 1993.  
 
Förskollärarutbildningens innehåll och form har successivt förändrats på flera olika sätt och 
förskollärarnas fackliga strävanden har riktats mot bevarande av för förskollärarutbildningen 
specifika utbildningsinslag men också tydligt utvecklats och formats mot en likriktning med 
andra lärarutbildningar. Under 1960- och 70-talen ansåg SFR att utvecklingspsykologi, till-
sammans med metodik, pedagogik och praktik var centrala grundläggande kunskaper i en 
personlighetsutvecklande yrkesutbildning. Förskollärarnas fackliga organisation var positiv 
till att införa dialogpedagogik och lagarbete, liksom ämnesblocken kommunikation, om-
världsorientering och pedagogik.  
 
1990-talets utbildning skulle ge de studerande kunskaper i ämnesteori, pedagogik, didaktik, 
metodik och praktik samt kompetens inom det praktisk-estetiska området. År 2000 framhöll 
Lärarförbundet att de ämnesteoretiska kunskaperna i lärarutbildningen måste utgå från och 
struktureras i förhållande till yrkets krav. Den nya utbildningen 2001 innehöll begreppen lä-
rande, socialisation, värdegrund och yrkesverksamhetens samhällsuppdrag och centrala, tvär-
vetenskapliga ämnesstudier samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Efterhand har alltså 
utvecklingspsykologin försvagats och utvecklingen har gått mot en pedagogisk inriktning med 
begrepp som lärande, kunskap och värdegrund. 
 
Andra frågor som varit centrala i förskollärarutbildningen är praktiken och praktikhandled-
ningen. Praktiken i förskollärarutbildningen har successivt förkortats från att den under 1960-
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70-talet utgjorde hälften av utbildningen, under 1980-talet ungefär trettio procent för att under 
2000-talet omfatta ungefär 14 procent av utbildningstiden. I SFRs policy under 1980-talet 
betonades att pedagogik, metodik och praktik måste integreras med ämnesstudier och ankny-
tas till verkligheten för att ge förskollärarstudenten tillräcklig handlingsberedskap SFRs upp-
fattning under 1970- och 80-talen var att förskollärarna skulle fungera som handledare, efter-
som bara de hade kompetens att sätta lärarkandidatens arbete i barngruppen i ett teoretiskt 
sammanhang. Praktikhandledningen blev ett uppdrag för arbetslaget när utbildningen föränd-
rades 1978. Förskollärarnas fackliga organisation accepterade inte detta, och efter en konflikt 
blev praxis att handledaruppdraget ålades utbildade förskollärare. När den nya lärarutbild-
ningen startade 2001, fann Lärarförbundet det lovvärt att lärare och förskollärare som arbeta-
de som handledare vid praktikskolor och -förskolor sågs som lärarutbildare.   
 
Slutligen kan den samordning mellan förskollärar-, fritidspedagog- och lågstadielärarutbild-
ningarna som förordades av SFR/SFL och på vissa utbildningsorter genomfördes redan på 
1970-talet ses som en föregångare till den förnyade utbildningen 2001. Lärarförbundet mena-
de att grunden i den nya lärarutbildningen gick i linje med Lärarförbundets policy.343 Att den 
tillgodosåg många av de krav Lärarförbundet haft om den framtida lärarutbildningen. Den 
klargjorde att läraryrket var en profession med en gemensam kunskapsbas.344 Den förnyade 
Lärarutbildningen innebar, enligt Lärarförbundet ett nytt sätt att lägga grunden för lärares 
yrkesprofession och för yrkes vidareutveckling, både när det gällde kompetensutveckling och 
forskarutbildning och forskning. 345 

                                                 
343 Lärarförbundets Verksamhetsberättelse 1999 s 31 
344 Lärarförbundets Verksamhetsberättelse 2000 s 4 
345 Lärarförbundets Verksamhetsberättelse 2000 s 31 
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Kapitel 8   
 
Slutsatser och diskussion   
 
Det övergripande syftet med min studie var att beskriva, förstå och över tid jämföra förskol-
lärarkårens fackliga professionaliseringssträvanden från slutet av 1960-talet till 2005. Jag 
ställde upp fem forskningsfrågor för arbetet. För det första frågade jag mig hur förskollärarnas 
fackliga organisation förhöll sig till den samhälleliga utbyggnaden och reformeringen av för-
skolan och barnomsorgen. För det andra ville jag veta i vilken grad och på vad sätt den fack-
liga organisationen sökte slå vakt om och öka förskolläraryrkets autonomi. För det tredje frå-
gade jag hur organisationen försökte stärka förskolläraryrkets ställning genom att avgränsa sig 
gentemot och/eller liera sig med andra yrkesgrupper. Den fjärde frågan gällde vilken kun-
skapsbas förskollärarna strävade mot. Den femte avsåg hur man kan förstå de fackliga 
professionssträvandena ur ett genusperspektiv. I det följande presenterar jag mina slutsatser 
kopplade till forskningsfrågorna och för en kortfattad diskussion i anslutning därtill.  Jag 
berör också kortfattat i vilken grad mina slutsatser stöds eller motsägs av annan forskning, och 
i vilken mån de innebär att ny kunskap tillförs. 
 
 

Förhållningssätt till reformeringen av förskolan 
 
Hur förhöll sig förskollärarnas fackliga organisation till den samhälleliga utbyggnaden och 
reformeringen av förskolan och barnomsorgen? 

En viktig slutsats är att förskollärarkåren via sin fackliga organisation i stort sett under hela 
den studerade perioden envetet drev krav på att förskoleverksamheten skulle bli en del av 
samhällets skolväsende; det pedagogiska uppdraget skulle utgöra grunden för denna verksam-
het. Förskollärarnas fackliga professionaliseringssträvanden – främst alliansen med lärarnas 
fackliga organisation och tveksamheten till ett barnstugeförbund, formuleringen av förskollä-
rarnas kunskapsbas, och kraven på en statlig styrning av uppdraget - bör först och främst ses i 
ljuset av detta sätt att definiera sin professionella uppgift och identitet på. Enligt min bedöm-
ning har denna mångåriga strävan efter att lyfta förskoleyrkets pedagogiska inriktning inte 
belysts i annan forskning annat än bitvis och från andra utgångspunkter än de fackliga (se t ex 
Tallberg-Broman 1991 och 1995, Hatje 1999 och Holmlund 1996).  

En andra slutsats är att förskollärarnas fackliga organisation såg sig som en viktig part i ut-
byggnaden av förskolan och barnomsorgen, i kraft av sin kunskap om förskolebarnets utveck-
ling och behov. Under stora delar av perioden 1960-2005 ingick förbundet också i utredningar 
och arbetsgrupper och kunde även på andra sätt påverka utvecklingen av förskoleverksamhe-
ten. Dock kunde man i arbetet med förskolans läroplan på 1990-talet se en tendens att förskol-
lärarnas fackliga organisation fick komma in senare och med mindre inflytande än vad som 
varit fallet tidigare.  Förskollärarnas betydelse som pådrivande faktor i utbyggnad och utveck-
ling av barnomsorgen har tidigare främst belysts i facklig historik (t ex Bruun 1968, Lirén 
1986 och 1980, Nordin 1970 samt i det nyligen utkomna verket om SFL av Klason, 2007).346 
Däremot har frågan till mindre del belysts i forskningsarbeten. 

                                                 
346 Detta arbete publicerades på ett mycket sent stadium i mitt arbete och har därför inte kunnat utnyttjas i det. 
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Diskussion: 
Det som är tydligt i mina resultat är hur förskollärarnas fackliga organisation varit pådrivande 
i riktning mot att förskolan skulle vara en del av utbildningsväsendet. Beslutet om förskole-
lagen 1975 (från 1977 barnomsorgslagen) sågs som ett positivt steg av förskollärarnas 
fackliga organisation, som dock uttryckte besvikelse över att inte lagstiftningen följdes upp 
med en stadga som reglerade utbildningskrav, personaltäthet och barngruppsstorlek. Här 
uttrycktes, som många andra gånger, misstron mot kommunernas förmåga att hantera dessa 
frågor på ett för kvaliteten gott sätt. SFR/SFL reagerade negativt när barnomsorgslagen info-
gades i socialtjänstlagen 1980, eftersom man menade att det framför allt var barnomsorgens 
tillsynsansvar som betonades och inte förskolans pedagogiska verksamhet. Först 1998 när 
förskoleverksamheten överfördes till utbildningssektorn och reglerades i skollagen, betonades 
tydligt den pedagogiska verksamheten framför tillsynen eller omsorgen om barnen. Förskol-
lärarfackets krav från 1960-talet på att förskolan skulle tillhöra skolväsendet förverkligades 
alltså, men först efter nästan 40 år.  
 
SFR/SFL och sedermera Lärarförbundet strävade också efter en nationell styrning av det pe-
dagogiska uppdraget – från början av 1980-talet uttryckt som krav på en förskolans läroplan. 
När ett pedagogiskt program kom till stånd i slutet av åttiotalet, var det dock inte ett styrdoku-
ment likvärdigt med skolans läroplaner utan hade formen av ett allmänt råd från Socialstyrel-
sen. Förskollärarnas fackliga krav på styrdokument fick alltså visst begränsat gehör vid denna 
tidpunkt. Först tio år senare, i slutet av nittiotalet, blev strävan efter en läroplan för förskolan 
verklighet i samband med att förskolan organisatoriskt inordnades i utbildningsväsendet, men 
man kan ifrågasätta förskollärarnas betydelse som pådrivande faktor bakom läroplanen Lpfö 
98.  
 
Förskollärarnas fackliga organisation har aktivt sökt påverka reformeringen av förskolan på 
ett otal olika sätt. Förbundet har ingått som ledamöter eller experter i de viktigare statliga 
utredningarna och arbetsgrupperna på området – t ex Barnstugeutredningen, arbetsgrupperna 
som utarbetade Allmänna råd och det pedagogiska programmet. Den fackliga organisationen 
har vidare avgett remissvar, deltagit i samrådsförfaranden, uppvaktat social- och utbildnings-
ministrar, deltagit i den offentliga debatten genom tidnings- och tidskriftsartiklar, osv. För-
skollärarnas fackliga företrädare tycks ha haft ett genomslag i synnerhet genom att delta i ut-
rednings- och annat förarbete inför förskolereformering, i synnerhet när förskolan sorterade 
under Socialstyrelsen. Vid utarbetandet av läroplanen på 1990-talet var däremot inflytandet 
mindre; en Barnomsorg-skola-kommitté tillsattes, som utökades med sakkunniga och exper-
ter. En referensgrupp med fackliga företrädare tillsattes först när det var dags att utveckla lä-
roplanen för förskolan, och forskarna och experterna framstod tydligare än företrädarna för 
den fackliga organisationen som centrala aktörer i denna sistnämnda process. Man kan notera, 
att när förskollärarnas fackliga organisation inte inkluderats i utredningsarbetet, som exempel-
vis i utredningen om stadsbidragets förändring i början av 1980-talet och vid det första försla-
get till pedagogiskt program, avfärdades förslagen i sin helhet, medan man endast riktat kritik 
mot delförslag i de utredningar där man själv haft representation. Det tätaste samarbetet mel-
lan beslutsfattarna och förskollärarnas fackliga organisation verkar ha förekommit under till-
komsten av BU, allmänna rådet Om förskolan 1978 och under arbetet med det Pedagogiska 
programmet 1987.  
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Förskollärarnas professionella autonomi 
I vilken grad och på vad sätt försökte den fackliga organisationen slå vakt om och öka för-
skolläraryrkets autonomi? 

En andra slutsats är att frågan om professionell autonomi främst tagit sig uttryck i krav på att 
förskollärarnas uppdrag skulle formuleras av regering och riksdag i form av nationella mål 
och riktlinjer för förskolan, och en kritik av att kommunerna fick alltför mycket frihet att sätta 
ramar för förskola och barnomsorg. Däremot syns i min undersökning få försök att hävda en 
frihet från alltför mycket statliga regleringar och påverkan av förskollärarnas arbete.  

En fråga som påtagligt begränsat förskollärarnas professionella autonomi i förskolans inre ar-
bete är förhållandet till barnskötarna och arbetslaget – se det följande. Eftersom man under 
många år inte lyckades hävda att förskolans pedagogiska uppdrag var det primära, och att de 
högskoleutbildade förskollärarna var de enda som hade expertkunskap på detta område, 
lyckades man heller inte hävda professionell autonomi inom det.  

Frågor som de ovanstående har föga belysts på förskolans område tidigare – i någon mån har 
dock Berntson (2006) varit inne på dem. Däremot finns det en relativt omfattande lärarforsk-
ning som behandlar lärarnas frihet eller brist på sådan, i synnerhet efter 1990- och 2000-talets 
förändringar (för en diskussion av denna forskning, se Lundström 2007). Att dra paralleller 
till förskollärarna i detta avseende är dock inte helt okomplicerat och faller utanför mina 
forskningsfrågor. 

 

Diskussion:  
I de första råden och anvisningarna för förskolan från Socialstyrelsen år 1963 underströks 
vikten av att ge förskollärarna professionell frihet att lägga upp arbetet; bara om man förlitade 
sig på deras kunskap och omdöme kunde de ha tillräcklig legitimitet inför de föräldrar som de 
skulle ge stöd. Sedan dess har emellertid förskollärarkårens professionella autonomi minskat. 
Samtidigt måste påpekas att jämförelsen haltar, eftersom verksamheten har genomgått så ge-
nomgripande förändringar sedan dess. Förskollärarnas autonomi reducerades, inte minst ad-
ministrativt, när kommunerna tog över ansvaret på 1960-talet. Alltsedan dess har samhällets 
styrning via lagstiftning och pedagogiska mål ökat i takt med att barnomsorgen expanderat 
och blivit en allt mer betydelsefull och kostsam del av välfärdssamhället. Dock har ett bety-
dande utrymme lämnats åt förskollärarna att inom dessa ramar utforma verksamheten på 
grundval av sina professionella överväganden. BU betonade sålunda att anvisningarna för för-
skolans innehåll och uppläggning inte skulle fungera som en kursplan, som band verksamhe-
ten alltför hårt; förskollärarna skulle vara relativt autonoma i förhållande till de formulerade 
målen. Det pedagogiska programmet gav inte bara struktur utan också frihet åt personalen att 
utforma verksamheten utifrån kommunala förutsättningar, vilket också gällde när läroplanen 
för förskolan fastställdes 1998.   
 
Ansvaret för arbetet i förskolan lades, sedan riksdagsbeslutet som följde på BU, i hög grad på 
arbetslaget.  Det innebar att det individuella ansvaret underordnades arbetslagets, vars kollek-
tiva ansvar delades på lika villkor oavsett utbildning eller tjänstgöringsgrad. Förskollärarnas 
professionella kompetens och ansvar osynliggjordes därigenom, eftersom det var oklart vad 
som förväntades av dem i förhållande till andra arbetstagare i arbetslaget. Den fackliga orga-
nisationen accepterade, om än inte reservationslöst, arbetslagstanken. Detta motsäger klas-
siska professionaliseringssträvanden, som ju går ut på att yrkesgruppers kunskapsområde och 
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arbetsfält ska vara så väldefinierade som möjligt i förhållande till andra yrkesgrupper (jfr 
Emanuelsson 1990). För att förstå denna linje bör man hålla i minnet under vilken tid som 
arbetslagstanken lanserades, samtidigt som förskolläraryrket konsoliderades; under 1970-talet 
var det sannolikt svårt att gå emot de demokratiargument som arbetslagsidén underbyggdes 
med, och driva krav på överordning i kraft av en längre utbildning. Man kan också anlägga ett 
genusperspektiv på denna fråga – se det följande.    
 
När man under 1990-talet införde mål- och resultatstyrning blev det samtidigt allt vanligare, 
både i politiska, fackliga och forskningssammanhang, att tala om ett utvidgat professionellt 
ansvar för utveckling av hela förskolan/skolan. Exempelvis ger utvecklingsprogrammet En 
satsning till 2000 (Lärarförbundet m fl 1995) tydligt uttryck för ett sådant tänkande.  Man kan 
här vad gäller förskollärarna liksom för andra lärargrupper tala om en utvidgad professiona-
litet (jfr Lundström 2007). Nu förväntades lärare och förskollärare i allt högre grad granska, 
redovisa och utvärdera sin verksamhet. Förskollärarnas fackliga organisation såg detta i första 
hand som ett arbetssätt för att utveckla den egna verksamheten, och det rimmade i så måtto 
väl med professionell autonomi. Emellertid användes självvärdering och dokumentation 
samtidigt som kontrollverktyg för ledning och överordnade myndigheter. De tidigare årliga 
rapporterna utvecklades sålunda i riktning mot systematisk utvärdering utifrån kommunala 
riktlinjer och nationella allmänna råd. Utvärdering och redovisning bidrog till att verksam-
heten blev synlig, vilket å ena sidan ökade möjligheten till utbyte mellan förskolor och däri-
genom kunde bidra till utveckling. Å andra sidan kunde det bidra till konkurrens om hur 
verksamheten skulle uttryckas och visas upp. Detaljerade rekommendationer kunde vara ett 
stöd i arbetet, men de riskerade även binda de yrkesverksamma till likriktning. Som ett ännu 
större hot mot autonomin upplevdes emellertid att kommunernas krympande resurser och 
skilda bedömningar fick betydligt större genomslag i förskoleverksamheten på 1990-talet än 
tidigare till följd av nedskärningar inom den offentliga sektorn och ökad lokal frihet inom 
ramen för mål- och resultatstyrningen. Liksom tidigare uppfattades den statliga regleringen 
mer som ett skydd för kvaliteten och den professionella yrkesutövningen än något som 
reducerade autonomin.  
 
 

Allianser och stängningar med andra yrkesgrupper 
Hur försökte förskollärarnas fackliga organisation stärka förskolläraryrkets ställning genom 
att avgränsa sig gentemot och/eller liera sig med andra yrkesgrupper? 

I min undersökning fann jag att förskollärarnas fackliga organisation målmedvetet strävade att 
alliera sig med andra lärarförbund. Därigenom ville förbundet dels understryka förskollärar-
yrkets pedagogiska inriktning, dels uppnå samma status, förmåner och villkor i arbetet som 
grundskolans lärare. Relationen till barnskötarna och deras fackliga företrädare var mer kom-
plicerad. Man strävade tidvis efter ett enat barnstugeförbund och accepterade, om än motvil-
ligt, en arbetslagsprincip som innebar lika arbetsuppgifter för barnskötare och förskollärare, 
men i princip ville man enbart ha en personalkategori i förskolan, högskoleutbildade förskol-
lärare. Allians- och stängningsstrategierna har i forskningssammanhang främst belysts av 
Berntsson (2006) men från andra utgångspunkter än mina. I övrigt är det främst i fackliga ar-
beten som sådana frågor behandlats. Det förhärskande perspektivet i forskningen om försko-
lan och förskolläraryrket är att fokusera på den egna verksamheten, men inte att ställa den i 
relation till andra yrkesgrupper och verksamheter. Forskningen om kopplingen mellan 6-års-
verksamhet/förskoleklass och grundskola är dock ett undantag (jfr forskningsöversikterna av 
Lind 2001, Klerfält 2002). 
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Diskussion: 
 
Strävan efter yrkesmonopol 
 
Av min studie framgår att förskollärarnas fackliga organisation försökt att utveckla och för-
svara ett yrkesmonopol, genom att avgränsa förskolefältet för bara högskoleutbildade, men att 
dessa strävanden inte har rönt någon framgång. Förskollärarnas strävan efter kontroll över fäl-
tet uttrycktes som krav på behörighetsbestämmelser för att erhålla förskollärartjänst och krav 
på en personalkategori i verksamheten. Ett delmål för denna strategi uppnåddes efter 30 år, 
när förskollärarutbildning blev ett krav för tjänst i förskoleklass.  
 
I förskolans verksamhet var helhetssyn och arbetslaget som ansvarigt för verksamheten en 
central utgångspunkt under den studerade perioden. Förskollärares hävdande av sina specifika 
yrkeskunskaper vann uppenbarligen inte tillräckligt gehör. Kravet på en personalkategori fick 
visserligen visst offentligt stöd, t ex av Socialstyrelsen 1982, och i regeringens proposition 
1993/94:11. Här gjordes bedömningen att det bör vara en strävan att successivt öka andelen 
högskoleutbildad personal och på sikt ha en mer enhetlig personalstyrka inom barnomsorgen 
(s 40).  I de slutliga besluten av riksdag och regering fick emellertid en sådan lösning stå till-
baka för en arbetsorganisation med flera yrkeskategorier. Till stor del kan detta förklaras av 
det stora behovet av personal under den snabba utbyggnaden av barnomsorg och förskola. Det 
rådde stor brist på förskollärare. Dimensioneringen av utbildningsplatser var låg i förhållande 
till behovet och avgångarna från yrket var stora på grund av dåliga löner och arbetsvillkor. 
Väl så viktigt var en utbredd uppfattning att det inte behövdes högskoleutbildning för att arbe-
ta i förskolan och att också annan utbildning eller andra erfarenheter kunde vara kvalifice-
rande. När kommunerna beslutade om vilka tjänster som skulle finnas i förskolan, var oftast 
hälften förskollärare och hälften barnskötare. Frågan om utbildningens dimensionering var 
följaktligen central för förskollärarnas fackliga organisation under en följd av år. 
 
Kravet på en personalkategori var relevant i förhållande till den helhetssyn som infördes av 
Barnstugeutredningen, att alla skulle göra allt och att alla vardagliga situationer skulle tas till-
vara som pedagogiska situationer. Om verksamheten i likhet med skolan eller som i övriga 
Europa organiserats i en pedagogisk och en omsorgsdel (jfr Oberhuemer 2000), hade diskus-
sionen förmodligen aldrig uppstått. Den fackliga organisationens krav på en enhetlig perso-
nalkategori, dvs. förskollärare, drevs från 1970-talet fram till år 2003. Kravet släpptes då i 
utbyte mot att SKAF ställde upp på att förskollärare skulle föreslås bli ansvariga för det peda-
gogiska innehållet i förskolan. Arbetslag i förskoleklass gav inte upphov till samma diskus-
sion. I förskoleklassen ligger ansvaret på läraren, dvs förskolläraren enligt Lpo 94, och arbets-
laget består i stor utsträckning av högskoleutbildare förskollärare, fritidspedagoger och grund-
skollärare.   
 
Stängning mot barnskötarna 
 
Inom SFR fanns ett intresse för att utreda frågan om ett enat barnstugeförbund för samtliga 
anställda inom förskolan. Här fanns det traditionellt fackliga tänkesättet att skapa styrka ge-
nom enighet. Frågan diskuterades inom förbundet och med SKAF i synnerhet under 1970- 
men även in på 1980-talet. På 1990-talet tycktes emellertid denna tankegång ha övergivits; 
åtminstone var det fullständigt tyst i frågan. 
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På 1970-talet öppnade SKAF för att förskollärarna kunde bli deras medlemmar. Förbundet 
organiserade redan barnskötare, kokerskor, köksbiträden och vaktmästare och hade intresse av 
att bilda allians på sina villkor. Den möjligheten tog SFR/SFL inte upp till diskussion och den 
hade knappast legat i linje med förskollärarnas professionssträvanden. Att kunskapsbasen 
skulle ligga på gymnasienivå, som var SKAFs linje, var otänkbart för SFL som strävade efter 
att utveckla förskolläraryrket genom att förlänga högskoleutbildningen till 140 poäng. Skill-
naden i synsätt om kunskapsgrunden gjorde avståndstagandet mellan förbunden mycket tyd-
ligt.  
 
Samarbetet mellan förskollärarnas och barnskötarnas fackliga organisationer reglerades via ett 
samverkansavtal. I backspegeln kan man konstatera att samverkansavtalet var ett effektivt sätt 
att stoppa utvecklingen av enskilda övergångar mellan förbunden och sätta gräns mellan SFR 
och SKAF. Den fackliga principen att inte värva medlemmar av varandra blev en gräns, som 
inte fick överskridas. Även om förbunden hade likartade tankar om en enda personalkategori, 
så blev förbundens skilda syn på utbildningsnivån och vilket förbund medlemmarna skulle 
tillhöra en skiljelinje för fortsatta diskussioner.  
 
 
Allians med lärarna 
 
Om SFR/SFL var avståndstagande till ett enat barnstugeförbund, strävade man i stället efter 
en allians med lärarna inom Sveriges Lärarförbund. En sådan allians kunde stärka den peda-
gogiska inriktningen på yrket och höja förskollärarnas status och löner. Min undersökning 
visar emellertid att processerna för allianser och samgående med lärarna var komplexa och 
långvariga, både beroende på interna farhågor från förskollärarnas sida, och på invändningar 
från lärarna mot att alliera sig med förskollärarna. Den utdragna proceduren om ett sam-
gående mellan SFL och SL och det uppehåll i samverkansarbetet som ägde rum i början av 
1980-talet grundade sig i tankar från SL om att utestänga förskollärarna, som hade kommunalt 
reglerade tjänster och sämre arbetsvillkor än lärarna. SFL var däremot hela tiden positiv till ett 
samgående, dels för att utveckla ett slagkraftigt förbund, men även för att höja statusen för 
sina medlemsgrupper som var anställda inom grund- och gymnasieskolan. Förskollärarna 
behövdes i den processen, inte bara för att höja sin egen status utan också för att de kunde 
bidra med en stor medlemsgrupp till ett slagkraftigt förbund.  
 
Förskollärarna ville värna det egna reviret och sträva efter bättre arbetsvillkor genom att 
jämföra sig med lärare i de tidigare skolåldrarna. Sveriges förskollärares riksförbund var från 
början en självständig organisation, som enbart bevakade förskollärarnas intressen. När sedan 
förbundet upplöstes och ingick i SFL ökade avståndet till riksorganisationen och bevaknings-
området breddades. Till exempel kom behörighetsfrågan att drivas för samtliga kommunalt 
anställda, dvs. även musiklärare, fritidspedagoger m.fl. Företrädare i olika utredningar, 
uppvaktningar osv. var inte med självklarhet förskollärare längre, utan kunde tillhöra en an-
nan lärarkategori. Alliansen med SL ledde till att Förskollärarnas Riksförbund och därefter 
Riksföreningen upplöses. Förskollärarnas majoritet var tydlig i att vilja tillhöra lärargruppen 
och tog därför avstånd från ett enat barnstugeförbund. Men även den grupp som förespråkade 
ett sådant förbund ville behålla sin riksförening, sin tidning och vara en del i en lärarorgani-
sation. Det fanns en rädsla bland förskollärarna för att bli osynliga i det stora lärarkollektivet. 
Att den farhågan inte var obefogad skulle främst visa sig på 1990- och 2000-talet.  
 
I allianssträvandena fanns även ambitionen att få med LR som organiserade gymnasielärarna, 
som hade den högsta statusen inom skolans område. Samarbetet med LR växte sig starkt un-
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der 1990-talet, trots att Lärarförbundet och LR tidigare konkurrerat om medlemmar. Samarbe-
tet rörde dels löneförhandlingar, men även etiska riktlinjer, auktorisation och lärarförsäk-
ringar. Förskolan och förskollärarna var osynliga i samarbetet med LR; ungdomsskolan och 
lärarnas villkor utgjorde normen. Även i partsamarbetet med arbetsgivarorganisationen stod 
förskolan utanför det egentliga avtalet. Enda gången förskolan omnämndes i parternas gemen-
samma skrift En satsning till 2000 handlade det om problemet med alltför stora barngrupper, 
något som enligt parterna måste förbättras. Först när avtalet ÖLA 00 år 2000 slöts ingick även 
förskolan.  
 
Förskolan och förskollärarna var osynliga eller utgjorde sidospår som Lärarförbundet utveck-
lade utanför samarbetet med LR, exempelvis projektet Den gyllene länken från slutet av 1990-
talet. Man kan resa frågan om osynliggörandet av förskollärarna utgjorde en förutsättning för 
samarbetet med LR? Det framstår vidare som uppenbart att förskollärarna i sin allians med 
övriga lärargrupper införlivat lärarkulturen och som en följd av detta blivit mera anonyma. 
Vid förbundets bildande 1991 var Lärarförbundets ambition att föra ihop alla sina medlemmar 
genom att tona ner skillnader mellan olika verksamheter och lärargrupper och betona det ge-
mensamma. Redan i Lärarförbundets egna skrifter 1991 framhölls att begreppet lärare omfat-
tade både förskollärare och fritidspedagoger och i begreppet skola ingick även förskolan. Vid 
remissyttrande om skollagsförslaget 2002 blev förskolebarn elever och den pedagogiska verk-
samheten blev undervisning. Förskolans begrepp underordnades med andra ord alltmer sko-
lans. Detta bidrog till att förskolan och förskollärarna blev osynliga, i synnerhet i samverkan 
med LR och i förhandlingssammanhang.  
 
Sammanfattningsvis skedde under den studerade perioden ett tydligt försök till alliansbyg-
gande med lärargrupperna i professionsstärkande syfte från förskollärarnas sida. Alliansen 
genomfördes till stora delar, men under resans gång försvagades samtidigt förskollärarnas 
profil och identitet utåt. Alliansstrategin visade sig med andra ord vara ett tveeggat verktyg i 
förskollärarnas professionssträvanden.  
 
 
 

Kunskapsbas och utbildning 
 
Vilken kunskapsbas eftersträvade förskollärarnas fackliga organisation för yrkesutövningen? 
 
Min studie visar att förskollärarnas fackliga organisation strävat efter att förlänga utbildningen 
till att vara likvärdig med grundskollärarnas utbildning, och i slutet av 1990- och början av 
2000-talet har förbundet också eftersträvat att förstärka forskningsanknytningen av utbild-
ningen.   
 
Medan utbildningen av förskollärare på 1970-, 1980- och 1990-talen var direkt utformad för 
den blivande yrkesverksamheten, blev sådana inslag mindre omfattande och mindre tydliga 
efter reformeringen av lärarutbildningen år 2000, då förskollärarutbildningen ingick som en 
av flera möjliga vägar inom lärarprogrammet. Den specifika yrkesbeteckningen förskollärare 
integrerades i begreppet lärare. Förskollärarnas kunskapsbas förändrades till att utgå från be-
greppet lärande från att tidigare ha grundats i utvecklingspsykologi. Barnomsorgens identitet 
som tillsyn eller omsorg förändrades till en förskoleidentitet grundad på lärande. I allt väsent-
ligt har förskollärarnas fackliga organisation ställt sig bakom den beskrivna förändringen, vil-
ken dock kan anses problematisk ur ett professionaliseringsperspektiv. 
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I tidigare forskning om förskollärarna är förskollärarutbildningen relativt sparsamt behandlad, 
om man undantar Jan-Erik Johanssons (1992) avhandling. Johansson har dock metodiklärarna 
som fokus och tar inte upp fackliga strategier visavi utbildningen. Vidare berör Berntsson 
(2006) frågan om att utbildningens förändringar bidragit till att höja yrkets status, från de 
yrkesverksamma förskollärarnas synvinkel och finner att förskollärarna till stor del stöder den 
fackliga strategin på denna punkt. Mig veterligt finns det dock ingen forskning som belyser 
förskollärarutbildningen som ett fackligt professionaliseringsprojekt över en längre tidsperiod 
före mitt eget arbete. 
  
Diskussion 
 
Frågan om kunskapsbasen 
 
En viktig fråga för min undersökning har varit vilken kunskapsbas förskollärarnas fackliga 
organisation har strävat mot och hur man har agerat i frågor som rör förskollärarnas kunskaps-
bas.  På 1960-talet bestod denna till stor del av utvecklingspsykologi och kunskaper om upp-
växtvillkorens betydelse. Arbetssättet skulle bygga på lek och skapande verksamhet med 
utgångspunkt i samhällsorientering och naturvetenskapliga begrepp. På 1970-talet lade barn-
stugeutredningen en gemensam grund för förskola och förskollärarutbildning i form av teori, 
pedagogiskt innehåll och arbetssätt, en grund där uppväxtvillkorens betydelse, barns sociala 
förmågor och deltagande i samhället betonades. Förskollärarnas egna uppfattningar om sin 
kunskapsbas stämde väl överens med barnstugeutredningens. I utvecklingen av det pedago-
giska programmet på 1980-talet framhölls att förskolan skulle arbeta tematiskt och ej ämnes-
inriktat, och att lek och skapande verksamhet var väsentliga inslag i verksamheten.  Förskole-
pedagogiken hade dittills i hög grad inneburit en tillämpning av utvecklingspsykologins teo-
rier om barns utveckling i mer eller mindre lagbundna faser eller stadier. I arbetet med det pe-
dagogiska programmet betonades växelspelet mellan barnet och omgivningen starkare. Efter 
överföringen av förskolan till skolsektorn i 1998 års läroplan för förskolan blev begreppet lä-
rande framträdande. Enligt Lpfö 98 skulle arbetet utgå från barnets eget lärande, som fick 
större tyngd än utveckling, omsorg och omvårdnad, och sättet att beskriva innehållet kom att 
likna skolans ämnesområden. Tyngdpunktsförskjutningen från utveckling, omsorg och om-
vårdnad till lärande hade stöd hos förskollärarnas fackliga företrädare. Däremot tyder flera 
forskningsstudier på att förskollärarna på fältet haft en annan syn (Gannerud & Rönnerman 
2002, Berntsson 2006, Ekström 2007). Lärande som kunskapsbas i förskolan tycks inte ha 
etablerats tillräckligt starkt, utan fokus på barns utveckling och social färdigheter är fortfa-
rande starkt levande i verksamheten. Detta tyder på att yrkesverksamma förskollärare och 
deras fackliga företrädare driver delvis skilda professionaliseringsprojekt.  
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Utbildningens längd och innehåll 
 
Utbildningen till förskollärare förlängdes under den undersökta perioden från 2 år till 3½ år. 
Under hela perioden vidhöll förskollärarnas fackliga organisation kravet på en förlängning; 
förbundet menade redan på 1960-talet att den tvååriga utbildningen var för kort. Förskollärar-
nas fackförbund gjorde i detta sammanhang jämförelser med grundskollärarutbildningen. 
Strävan att förlänga utbildningen och göra den jämbördig var framgångsrik – lärarutbildnings-
reformen år 2001 innebar bl a att förskollärarutbildningen, liksom utbildningen för grundsko-
lans tidigare år omfattade 3,5 år. Innehållsligt förändrades samtidigt förskollärarutbildningen 
från att vara en specifik utbildning om förskolans mål, innehåll och metoder, till en bred ut-
bildning som gav en med övriga lärarkategorier gemensam lärargrund, ämneskunskaper och 
valmöjligheter i innehållet. Den samordning som SFR/SFL förordade redan på 1970/80-talet 
mellan förskollärar- fritidspedagog- och lågstadielärarutbildningarna, med en gemensam 
grundsyn på barns utveckling, verksamhetens innehåll och arbetssätt, förverkligades således. 
Lärande, didaktik och värdegrund blev gemensamma begrepp i lärarutbildningens allmänna 
utbildningsområde, som alla lärarstudenter skulle läsa. Läs- skriv- och matematikkunskaper 
som tidigare ingått i utbildningen för grundskollärare i tidigare skolåldrar kom nu att omfatta 
alla lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass, fritidshem och tidigare år i grundskolan. 
Förskollärarnas specifika kunskaper om förskolebarnets utveckling, språk och skapande verk-
samhet fick samtidigt en mer nertonad roll. Å ena sidan rimmade den ovan beskrivna föränd-
ringen väl med den närhet och allians med lärarna som eftersträvades av förskollärarnas fack-
liga företrädare. Å andra sidan försvårade en sådan utveckling starkt en professionell strävan 
mot ett eget kunskapsmonopol.    
 
Praktiken i förskollärarutbildningen har successivt kortats ned från att utgöra hälften av en 
tvåårig utbildning, till omkring en sjundedel av en 3,5-årig utbildning utan krav på förpraktik. 
Den förpraktik från förskoleverksamhet som tidigare krävdes för tillträde till förskollärarut-
bildningen är helt borta idag. SFR värnade länge om förpraktiken som krav för antagning och 
såg inte förlängningen till 100 poäng 1977 som en reell förlängning utan som ett införlivande 
av förpraktiken i utbildningen. Praktiken och praktikhandledarnas betydelse betonades 
mycket tydligt i den tidigare utbildningen, men även i den förnyade lärarutbildningen 2001 
lyftes den fram som viktig. SFL drev frågan om utbildade handledare bl a med argumentet att 
de skulle ta ansvar för att ge studentens arbete ett teoretiskt sammanhang. Praktiken behövdes 
för att ge en helhetsbild av yrkesuppdraget, erfarenhet av arbete med barn i grupp och 
handlingsberedskap för den kommande yrkesverksamheten. Lärarförbundet ansåg på liknande 
sätt att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i den nya lärarutbildningen bidrog till att 
teori och praktik knöts ihop och diskuterades med utgångspunkt i frågor som var relevanta för 
lärare. Synen på praktikens funktion fick dock en förändrad tyngdpunkt från att den främst 
skulle utveckla yrkesspecifik handlingsberedskap till att mer generellt integrera teoretisk 
kunskap och praktisk erfarenhet som en grund för yrkesutövning. Om förskollärarna tidigare 
värnat om för yrket specifik praktik i utbildningen, syntes mindre av detta i den nya lärar-
utbildningen. Också detta kan antas ha försvårat förskollärarnas professionella framtoning 
som ju bygger på en koppling mellan utbildningsmonopol och yrkesmonopol (jfr Hellberg 
1989). 
 
Förskollärarnas specifika kunskapsbas ingår för närvarande i en allmän utbildning för lärare, 
där individen själv får välja det specifika i sin utbildning. Vad som utgör den specifika kun-
skapsbasen för lärare med inriktning mot förskola kan därför variera högst betydligt, inte bara 
mellan orterna utan mellan individerna. År 2007 tillsattes emellertid en utredning för översyn 
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och förändring av lärarutbildningen. Vilka konsekvenser ett kommande beslut om en ny lärar-
utbildning får för förskolläraryrkets kunskapsbas återstår att se. År 2007 fattades ett annat be-
slut med följdverkningar för förskollärarutbildning och i förlängningen förskolläraryrket. En 
följd av riksdagsbeslutet om en svensk anpassning till den s k Bolognaprocessen inom den 
högre utbildningen var att program kortare än 160 poäng inte längre skulle ge behörighet till 
forskarutbildning utan en föregående påbyggnad på avancerad nivå. Det betydde att den ut-
veckling som lärarutbildningsreformen 2001 stimulerat på flera håll, med forskarstudier byg-
gande på förskollärarexamen, avbröts, trots Lärarförbundets livliga motargument. 
 
 

Genusperspektiv på förskollärarnas fackliga strategier 
 
Hur man kan förstå de fackliga professionssträvandena ur ett genusperspektiv? 
 
Förskolläraryrket har historiska och kulturella rötter som ett kvinnligt arbete. Ett yrkes kön 
följer yrkets historia och förändras inte lätt.  (jfr Sommestad 1992). Könsidentiteten i yrket 
sätter ramar för vad som förväntas i arbetet, hur arbetat beskrivs och uppfattas och vilket 
betydelse som yrkesutövningen ges (Sahlin-Andersson 1997). Förskollärarnas historia och 
kulturella rötter som ett kvinnligt arbete  finns fortfarande kvar (Tallberg- Broman 1995). 
Förskolläraryrkets könsidentitet har fortfarande många kvinnliga drag även om en förändring 
kan skönjas i förhållande till förändringar i samhällsuppdraget.   
 
Nedan ställer och belyser jag, bl a utifrån Joan W. Scotts modell, följande frågor: (1) hur ser 
den offentliga synen på förskola och förskolläraryrke ut och hur kan det kopplas till genus? 
Vilka genusrelaterade symboler och normer kan urskiljas? Vilka roller tillskrivs den kvinno-
dominerade förskollärarkåren? Vilken organisation förordas och hur kan den förstås i ett 
genusperspektiv? (2) vilken syn på förskollärare och förskola företräds av förskollärarkårens 
olika partners – SKAF, SL, Lärarförbundet och arbetsgivarsidan? (3) hur konstruerar förskol-
lärarna själva sin yrkesmässiga identitet från genussynpunkt och hur påverkar det deras 
professionella strategier?  
 
Hur såg den offentliga synen på förskola och förskolläraryrket ut i ett 
genusperspektiv? 
 
Vilka behov skulle förskolan fylla och hur skulle den organiseras? I styrdokumenten för för-
skolan framkommer tydliga skillnader i samhällets syn på förskolan och förskolläraryrket 
över tiden. Enligt 1960-talets allmänna råd skulle barnstugan utgöra komplement till hem-
mens uppfostran. Det låg ett tydligt ansvar på mödrarna att ansvara för barnen och hemmen, 
och det ansågs vara av stor betydelse att modern själv kunde ägna barnet den dagliga omvård-
naden under de första känsliga åren. I många familjer var det emellertid centralt att även hust-
run kunde bidra till familjens försörjning genom förvärvsarbete. Under 1960-talet ökade ock-
så det samhälleliga behovet av de gifta kvinnornas insats i produktionen, eftersom det rådde 
stor brist på arbetskraft. Därför krävdes att samhället medverkade till att barnen blev omhän-
dertagna medan föräldrarna arbetade. Barnstugorna bedrevs under pedagogisk ledning i form 
lekskolor och daghem. Daghemmen behövdes när båda föräldrarna förvärvsarbetade utanför 
hemmet. Lekskolorna, som omfattade tre timmar per dag, kunde ge hemarbetande mödrar 
avkoppling från barnen, så att de kunde organisera hemarbetet på ett för dem själva och för 
familjen ändamålsenligt sätt. Det vill säga: uppbyggnaden och organiseringen motiverades 



 87

utifrån olika kvinnors och mödrars behov av barntillsyn. Under 1960-talet talade styrdoku-
menten tydligt om att det var modern som var ansvarig för barnen och hemmen.  
 
Redan under 1970-talet förvärvsarbetade eller studerade de flesta småbarnsföräldrarna, och 
samhället skulle genom förskolan göra det möjligt att förena föräldrarollen och yrkesrollen så 
att även småbarnsföräldrarna kunde delta på jämlika villkor i yrkeslivet och det övriga sam-
hällslivet. Förskolan (daghem och deltidsgrupp) skulle vara ett komplement till hemmet och 
barnens sociala och kulturella miljö. Uppdraget var emellertid nu mer inriktat mot barnet än i 
det tidigare som mer fokuserade förhållande till hemmet och familjen och i synnerhet modern. 
Förskolan skulle nu förena uppgifterna att ge pedagogiskt stöd för barnens utveckling, en god 
omsorg och tillsyn. I förskolans läroplan från 1990-talet slut (Lpfö 98) tydliggjorde man att 
vårdnadshavarna hade ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skulle kom-
plettera hemmet genom att skapa förutsättningar för att varje barn skulle utvecklas rikt och 
mångsidigt. Förskolan skulle verka i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. I dessa 
senare dokument talas således om föräldrars och barns behov – inte om förvärvsarbetande 
mödrar.  
 
Ledande politiker har ofta varit svala mot tanken på att stärka förekomsten av en professio-
nell, högutbildad förskollärargrupp och snarare förordat arbetslag med i praktiken likställda 
barnskötare trots deras kortare utbildning – en organisering av arbetet i hem- och familje-
liknande former utan tydliga ledare som bestått in på 2000-talet. Karin Söder menade i början 
av 1980-talet att förskollärarutbildning inte var allt utan även annan kortare utbildning och 
arbetslivserfarenhet kunde räcka till för arbetet i förskolan. Ylva Johansson understödde i 
slutet av 1990-talet tanken om arbetslag med flera yrkeskategorier och Tomas Östros och 
Lena Hallengren menade i början av 2000-talet att det var självklart att fortsätta att ha två 
personalkategorier. Lena Hallengren tillskapade därtill en ettårig kommunal påbyggnads-
utbildning för att utbilda barnskötare.  
 
 
Vilka roller tillskrevs den kvinnodominerade förskollärarkåren? På sextiotalet framstod det 
klart att barnen var mödrarnas ansvar och att förskolläraren var en kvinna. Förskolläraren 
skulle skapa trygghet för barnet och bidra till en ökad medvetenhet hos föräldrarna om 
barnens behov av lek och sysselsättning. Förskolläraren – i nästan samtliga fall en kvinna – 
förväntades på en gång vara varm och trygg, stödjande och professionellt kunnig. Tjugo år 
senare, på 1980-talet framhölls i det pedagogiska programmet att förskolans verksamhet 
borde ledas av förskolepedagogisk personal med kompetens att välja innehåll och tillämpa 
arbetssätt som ledde till inlärning och utveckling för alla barn i gruppen, men också trygghet 
och möjlighet att uppleva kamratskap och samhörighet i lek och arbete. De anställda i för-
skolan förväntades vara viktiga förebilder och identifikationsobjekt. Liksom på sextiotalet 
skulle relationen till barnen präglas av ömhet, närhet, intresse och engagemang och en strävan 
efter att stödja relationen mellan barnen och deras föräldrar. Nittiotalets läroplan för förskolan 
uttryckte vilka krav och förväntningar staten ställde på förskolepersonalen – enskilda och ar-
betslag - vid denna tid. Den skulle vara väl utbildade för att kunna tillgodose barnens behov 
av omsorg och god pedagogisk verksamhet och ha ett nära och förtroendefullt samarbete med 
hemmen. Också förmåga till samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem betonades. 
Under hela den studerade perioden framkommer alltså dels krav på professionell kompetens, 
dels på personliga egenskaper som traditionellt förknippas med kvinnor: närhet, värme, 
ömhet, omsorg och social förmåga. Det professionella kunnandet beskrivs i början av 
perioden mer i termer av barnets utveckling och behov, under senare delen i termer av att 
befrämja lärande. 
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Genusrelaterade normer och symboler: Daghemmen framstod på 1960-talet som en tydlig 
förlängning av hemmen – begreppet daghem är signifikativt. Begreppet lekskola tydde på att 
verksamheten var lättsam och lekfull (jämför Hatje 1992). Även de begrepp som BU myntade 
om olika delar av verksamheten, såsom småbarns-, syskon- och familjegrupp samt hemvist, 
var förknippade med hemmet. Likaså var begreppen dialogpedagogik, som skulle präglas av 
ömsesidighet, samspel och dialog, och arbetslag kulturellt förknippade med barnstugor. Dessa 
symboler för hemmet och familjen har sannolikt kraftfullt bidragit till att konservera en bild 
av daghemmen som en förlängning av familjen och av förskolläraren och barnskötaren som 
”samhällsmödrar” (jfr Tallberg-Broman 1991). 
 
 
Vilken syn på förskollärare och förskola fanns hos förskollärarkårens olika partners?  
 
Till en början vill jag understryka, att det legat utanför min uppgift att närmare gå i på håll-
ningen hos förskollärarfackets olika samarbetspartners. Men i LRs, SKAFs och arbetsgivar-
sidans inställning till förskolan, förskollärarna och deras professionella anspråk kan ibland ses 
spår av samma inställning som framkom i en del av de officiella dokumenten ovan: förskolan 
är närmast en förlängning av hemmen, den verksamhet som bedrivs där handlar mer om om-
sorg och lek än om inlärning och kräver inte speciellt avancerad kompetens från de anställda. 
Man kan ana en sådan inställning när SKAF, som företrädde barnskötarna, argumenterade för 
att mer än en gymnasial utbildning var obehövlig för barnstugepersonalen. På 1970- och 80 
talet uttalade sig SKAF om att arbetslagen själva kunde utveckla sitt arbete, och att den sam-
lade kunskapen, erfarenheten och kompetensen i arbetslaget tillfredställde barnens behov Man 
skulle inte stirra sig blind på en formell, längre utbildning utan tillvarata annan livserfarenhet. 
Inom Sveriges lärarförbund fanns inledningsvis en ovilja eller tveksamhet att liera sig med 
SFL så länge som förskollärarna var inkluderade, och även här anar man en inställning att 
förskollärarnas arbete var mindre avancerat än lärarnas.  
 
 
Hur kan man förstå förskollärarnas egen yrkesmässiga identitet i ett genusperspektiv 
och hur påverkade det deras professionella strategier? 
 
Denna sista fråga kan inte besvaras på något gott sätt med hjälp av det underlag som jag haft 
till mitt förfogande. Här skulle intervjuer med fackliga företrädare med erfarenhet från olika 
faser av den studerade perioden varit till stor hjälp. Det som emellertid är slående är hur pass 
godvilligt förskollärarkåren accepterade tanken på likhet och demokrati i arbetslagen i för-
skolorna på bekostnad av det egna yrkets status och autonomi. Detta om något stred mot 
gängse professionaliseringsstrategier. Dels kan detta relateras till den tidsanda som rådde 
under 1970-talet, när BU kom med sina förslag om bl.a. arbetslag som skulle fungera som 
demokratiska förebilder för barnen. Men man kan också fråga sig i vilken mån en identifi-
kation med en samarbets- och konsensusinriktad snarare än konfliktinriktad yrkes- och facklig 
roll, med associationer till en traditionell kvinno- och mödraroll, har spelat in. Över huvud 
taget förekommer få tillfällen då förskollärargruppen väljer en tydlig konfliktlinje, vare sig det 
gäller utbildning, sättet att organisera arbetet eller försämringar av förskolans och förskole-
arbetets villkor. Man har heller inte tydligt och kollektivt genom sin fackliga organisation 
utmanat den syn på det egna arbetet som en förlängning av moderns barnavård och hemarbete 
som då och då kommit till uttryck i debatt och styrdokument. Man har slutligen varit ganska 
tillbakahållen när förskola, förskolläraryrke och förskollärarutbildning alltmer osynliggjorts 
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på senare tid, både inomfackligt till följd av Lärarförbundets likhetsstrategi (jfr Berntsson 
2006), och ute i samhället.  
 

Avslutningsvis 
 
Förskollärarna lyckades inte med att uppnå ett yrkesmonopol under den studerade 45-årspe-
rioden – fortfarande utgör de bara ungefär hälften av de anställda på förskolorna. Den mång-
åriga strävan efter allians med övriga lärare för ökad status och legitimitet var framgångsrik 
och stödde förskollärarnas professionaliseringssträvanden på vissa punkter, t.ex. vad gäller 
förlängning och forskningsanknytning av utbildningen, men samtidigt medförde samgåendet 
med lärarna på 1990-talet, både inom den fackliga organisationen och i samhället, att förskol-
lärarna och förskoleverksamheten blev mer och mer osynliga.  
 
Vilken betydelse har då begreppet lärare för förskollärarnas identitet? Ser man t.ex. till labo-
ratorieassistenternas kamp för professionalisering var titeln en väldigt viktig del i att få sitt 
yrke erkänt. Att innefattas i en yrkestitel som behöver förklaras för att allmänheten ska förstå 
att den även omfattar de som arbetar i förskolan osynliggör enligt min mening förskollärar-
kåren. Att bredda lärarbegreppet till att omfatta även förskollärare har samtidigt fördelen att 
föra samman närbesläktade yrkesgrupper till en större yrkesgrupp innefattande olika specia-
liteter. Att ha kvar den specifika yrkesbenämningen smalnar av uppdraget, gör det mer spe-
cifikt och avgränsat. Vad främjar professionaliseringen, breddning eller specialisering? Ur ett 
traditionellt professionaliseringsperspektiv är det specifika eftersträvansvärt. Om man utgår 
från att läraryrket har högre status än förskolläraryrket, kan inkluderingen i lärarkategorin 
anses gynna förskollärarnas professionaliseringssträvanden såtillvida att deras anseende höjs. 
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Kapitel 9 
  
Summary 
 
The development of pre-school and pre-school teachers’ unionisation are closely linked. My 
licentiate dissertation deals with the period from 1960-2005. This was a period of extensive 
development and change for both the pre-schools and to the pre-school teaching profession. In 
1965 there were approximately 3200 pre-school teachers in SFR (see list above). In 2005, 55 
000 of the 218 000 members of Swedish Teachers’ Union (Lärarförbundet, LF), which today 
is the union organising almost all pre-school teachers.  Through their trade union the pre-
school teachers have tried to strengthen their own position and influence the development of 
pre-schools and of childcare within Swedish society. It is an important part of contemporary 
history to try to gain a deeper knowledge of how new professional groups within the growing 
Swedish public sector are shaped and how they try to increase their influence. It is particularly 
interesting to study the endeavours to esatblish professionalism within a large, predominantly 
female occupational group such as the pre-school teachers.  
 
Aim 
 
The overall aim of my study was to describe and understand the endeavours of the pre-school 
teachers’ trade union to establish their professionalism through the years 1960-2005. In order 
to shed light on the topic, answers have been sought to the following important questions:347 
How did the pre-school teachers’ trade union act on issues regarding the autonomy of the pre-
school teaching profession? To what extent, and in what way, did the pre-school teachers’ 
trade union strengthen the pre-school teaching profession’s position by differentiating itself 
from, and/or allying itself with other professional groups? What knowledge base did the pre-
school teachers´union try to establish and how dis the union act on issues concerning the pre-
school teaching profession’s  knowledge base? How can these endeavours be understood from 
a gender perspective? 
 
Method 
 
In this dissertation the approach was to examine pre-school teachers’ endeavours to establish 
professionalism from a historical and trade-union perspective. I have studied the position and   
approach of the the pre-school teacher´s trade-union to issues regarding pre-school teachers’ 
autonomy, knowledge base and professional monopoly. By means of analysing documents I 
have examined how the union strategies have changed over time. The primary sources were: 
the union’s own periodicals, policy statements, annual reports, conference material and 
assessments. Other important sources were official state documents, such as enquiries, go-

                                                 
347 List of titles used in the text with their English translations and abbreviations  
Sveriges Förskollärares Riksförbund  Swedish Pre-school Teachers’ National Association   SFR 
Sveriges Lärarforbund  Swedish Union of Teachers   SL 
Lärarförbundet  Swedish Teachers’ Union   LF 
Svenska Facklärarförbundet  Swedish Association of Specialist and Technical Teachers  SFL 
Barnstugeutredningen   Nursery Schools Enquiry   BU 
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vernment bills, committee reports and target policies regarding pre-schools and pre-school 
teacher training.  SFR, in various ways, has been part of the political agenda either by way of 
instigating and referring issues for consideration at an initial stage or by making statements 
concerning political decisions after they have been taken. My study is based on an assessment 
of such processes.  
 
Theoretical perspectives 
 
Theories concerning professions that use knowledge base, autonomy and exclusion/alliance as 
central concepts have been a useful tool in the analysis of pre-school teachers’ endeavours to 
achieve professionalism. The endeavours of one occupational group regarding professional-
ism are affected by the gender identity of the occupation. I have, therefore, chosen to combine 
theories on professionalization and gender theories in my assessment of the empirical data. 
 
 
Results 
 
Autonomy and regulation               
In the 1960s pre-school teachers had the task of establishing smooth running co-operation and 
group solidarity, to supplement and support child rearing in the home and to manage children 
individually and in groups. It was also their job to prepare the children for compulsory school 
by furthering their language skills, helping them understand the importance of hygiene and 
teaching the children about tidiness. The pre-school teachers had great autonomy in the use of 
their skills and competencies within their professional domain. Pre-school teacher training 
focused on developmental psychology and physical care and was seen as a guarantee of good 
professional knowledge. Co-operation, companionship and intuition, which are traditionally 
seen as typically female traits, were fundamental to the pre-school teaching profession and 
reflect the gender identity of the profession at this point in time. 
 
On the basis of the proposal put forward by Barnstugeutredningens, BU (the Parliamentary 
Committee on Pre-schools), pre-schools were developed and reformed during the 1970s. 
Conditions for the pre-school teaching profession simultaneously changed in significant ways. 
Before the enquiry the shape and form of the pre-schools had largely been determined by the 
individual pre-schools themselves and their teaching staff. After the reform this became a 
municipal matter and thus subject to state regulation. The BU commmittee formulated both 
social and pedagogical targets which were in line with the pedagogical endeavours of the pre-
school teachers. However, according to the SFR (Swedish Pre-school Teachers’ National 
Association), the choice of the responsible authority counteracted these intentions. 
 
The primary concerns of the pre-school 
 
The pre-school teachers reacted negatively to the 1980 change in legislation which entailed 
the Child Care Act, previously a separate law, being incorporated into the Social Services Act. 
SFL Svenska Facklärarförbundet- (Swedish Specialist Teachers’ National Association), of 
which SFR was now a part, thought that overseeing childcare was over-emphasised in com-
parison to the pre-schools’ pedagogical work. They felt that instead, the Child Care Act 
should be supplemented with a statute regulating the professional competency of staff, the 
staffing ratio and group size. The union maintained that care of children was prioritised over 
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pedagogical work. In summary, the trade unions’ aspirations towards professionalization were 
closely related to acknowledgement of the pre-schools’ pedagogical responsibilities.  
 
In the SFR/SFL were active in the initiation and demanded for a national curriculum for the 
pre-schools. This was partially acknowledged in 1985 when there was a parliamentary reso-
lution regarding pre-school for all children. The social services pedagogical programme for 
pre-schools in 1987 can be seen as a step towards strengthening pre-school pedagogical 
responsibilities. This was an achievement for the pre-school teachers’ union. The greatest 
change occurred when the work of pre-schools became a part of the Schools Act in 1998 and 
a curriculum for pre-schools was drawn up, similar to those for compulsory school and upper 
secondary school. The concept of children’s learning became more significant than that of 
child development. The Swedish Teachers’ Union welcomed the decision and felt that it 
awarded the pre-schools their rightful place in the education system. 
 
Exclusion and alliances 
 
During the 1970s co-operation between the pre-school teachers’ and nursery nurses’ trade 
unions was regulated by a co-operation agreement which also barred any discussions of a 
combined nursery care union. The majority of the pre-school teachers wanted to be seen as 
teachres. After 20 years of considering mergers SFL and Swedish Teachers’ Union (Sveriges 
Lärarförbund, SL) united as Teachers’ Union (LF) in 1991. The majority of the pre-school 
teachers were still, at the time of this merger, enthusiastic about being a part of the teaching 
profession. At the same time there was also a small group who wanted to keep their National 
Association and their own periodical. This minority guarded their particular professional 
niche which helped to maintain publication of the pre-school teachers’ professional 
periodical.  
 
The decision to join the teachers reflects the importance the pre-school teachers attributed to 
the pedagogical contents and knowledge in the work in pre-schools. When the LF congress 
changed its statutes in 2001 its main task became the strengthening of occupational profes-
sionalism. Earlier the main focus had been to satisfy the members’ trade-union concerns and 
to further the pedagogical and organisational development of the educational system. After 
the LF congress in 2001 the emphasis moved to the goal of furthering the development of the 
teaching profession and establishing a clear professional perspective.  
 
In the LF transcripts from 1991 the term school meant pre-school, pre-school class and after-
school recreational centres. The term teacher was said to include pre-school teachers and 
recreational instructors. The term pupil included children in pre-school. Inclusive terminology 
such as school, pupil and teacher also had the effect, however, of making pre-school teachers, 
pre-school and children less visible.  
 
The knowledge base of pre-school teachers 
 
In 1998 the demand for a qualification for a pre-school teaching post met with a certain de-
gree of success, after 30 years of agitation. Pre-school teachers who worked in the compul-
sory school system were qualified, whereas those who worked as pre-school teachers in pre-
school were not. The goal  and aims of pre-school teacher training, which had been worked 
out in the 1960s, stressed the value of developing personality, being a role model, combining 
theory and practice, seeing things holistically and having a positive attitude. Pre school prac-
tice accounted for half of the education. Regarding the academic subjects, stress was laid on 
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developmental psychology, observations, methodology, pedagogy and creative activity. The 
co-ordination of theory and practice was mediated by the teaching of and by the teachers of 
methodology. The participation of work-place supervisors was important. The education built 
on an existing knowledge of practical childcare acquired over a period of approximately 6 
months.  Since there was a great lack of pre-school teachers during the 1970s, short pre-
school teacher training courses were created in order to meet the need. The pre-school 
teachers’ trade union representatives were opposed to these short courses, which they saw as 
being of inferior quality. They wanted the pre-school teacher professsion to be reserved for 
people with a full education and a complete knowledge base. During the 1970s pre-school 
teacher training was established at the universities and, simultaneously, the course content 
was divided into the three subject blocks of communication, knowledge of the world around 
us and pedagogy. 
 
Since the 1960s SFR had demanded an extension of the education to 2.5 years, the same as for 
the programme for primary-school teachers. As part of the reform work during the 1970s 
SFR/SFL recommended co-ordination of the primary school and pre-school programmes so 
that they would be of equal length and so that certain parts could be shared. SFR/SFL also 
recommended that there should be one category of staff in pre-schools – university-educated 
pre-school teachers. In other words, the union was aiming for a stronger knowledge base for 
the profession of pre-school teacher. In this respect, the efforts were successful; in 1993 the 
pre-school teacher-training programme was extended to 3 years and culminated in a degree in 
child and youth education. A new teacher-training programme with a common degree curricu-
lum for all teachers was introduced in 2001. The newly founded LF was very much in favour 
of the proposal for a new teacher-training programme, which in their opinion meant the reali-
zation of a desirable, common approach. The suggestion that the academic knowledge base of 
the teaching profession should be strengthened was also a positive step in their opinion. The 
extension of the programme for pre-school teachers and youth recreation leaders to 3.5 years 
was considered a success. In the new programme work placement comprised a total of one 
term, i.e. one seventh of the period of training. 
 
Discussion and conclusions 
 
The pre-school teacher’ union demand from the 1960s that pre-school should be part of the 
whole school system was met during the 1990s. Pre-school was now recognized as a peda-
gogical activity, primarily there to enable the child to learn. The pre-school teachers’ demand 
for a curriculum for pre-school activities also became a reality after 20 years, in 1998. Society 
had thus made it clear that pre-school was important for children’s development and learning. 
In these respects, the attempts of the pre-school teachers’ union to achieve professional status 
had clearly been successful. 
 
Autonomy through influence and responsibility 
 
SFR and its successors has had  a significant influence on various government commissions 
and enquiries into pre-schools. This is particularly true of the work of BU, when the National 
Board of Health and Welfare’s guidelines were drawn up in 1978 and published as a report 
entitled Om förskolan (‘About Pre-school’), and later when the Pedagogical Programme 
Report was published in 1987. On the other hand, researchers and experts were more promi-
nent and more influential than the trade-union organization when the 1998 National School 
Curriculum was introduced. The pre-school teacher’s autonomy was reduced, not least when 
the municipalities took over responsibility for the schools in the 1970s. Furthermore, the 
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Parliamentary Act which followed the BU meant that responsibility for the work in pre-
schools was assigned to a team consisting of pre-school teachers and nursery nurses, rather 
than to pre-school teachers alone, as a professional group. In other words, qualifications and 
extent of service were disregarded and pre-school teachers’ work tasks were not clearly 
defined. In summary, it can, therefore, be maintained that the autonomy of pre-school teachers 
has declined since the 1960s. 
 
Efforts of excluding and allying 
 
The attempts made by pre-school teachers to gain control of the field found expression in a 
demand for clear regulations governing qualifications for those employed as pre-school 
teachers and a demand for one category of staff to carry out the work involved. A lack of 
qualified pre-school teachers and the predominant view of the work in pre-schools has, how-
ever, slowed down the development towards a single category of staff with qualifications 
based on higher education. Thus, it can be said that, in this regard, strategies aimed at the 
attainment of professionalism have not been successful. 
 
The co-operation between the pre-school teachers and the nursery nurses’ trade union orga-
nizations was regulated by a collaborative agreement which was drawn up between them. The 
exclusion of the Swedish Municipal Workers’ Union  (Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
SKAF) was due to differing views on the required level of education. The alliance with Sve-
riges Lärarforbund  (SL) strengthened the pedagogical approach and the profession. When 
Lärarförbundet (LF) was formed in 1991 differences between pre-school and school were 
played down, as were those between different teaching groups. Even then, in Lärarförbundet`s  
own publications, the concept of teacher comprised both pre-school teachers and recreation 
instructors, and school included pre-school. In other words, the concept of the pre-school had 
been increasingly subordinated to the concept of school. Ultimately, pre-school teachers 
largely ended up outside the growing co-operation between LF and LR during the 1990s and 
the first decade of this century. In other words, it is possible to discern a growing loss of visi-
bility for both pre-school teachers and pre-school, which greatly weakens the professional-
ization of their work. 
 
Knowledge base and education 
 
After the transfer of pre-schools to the school sector in 1998 the concept of teaching became 
prominent and was given greater weight than the development of childcare and healthcare, 
this embodies a shift in emphasis that reflects the change that took place in the function of 
pre-school and what happened there. During the whole of the period studied SFR (Swedish 
Pre-school Teachers’ National Association) maintained its demand for an extended program-
me of training. In this they have been successful. During the period 1960-1990 the knowledge 
base of the pre-school teacher programme comprised developmental psychology, pedagogy, 
methodology and creative activity. After the introduction of the new programme in 2001 
learning, formation of knowledge and questions concerning ethical values became the central 
contents. In addition specific demands were added for knowledge concerning literacy and 
numeracy to be included in the teacher-training programme for pre-school teachers. 
 
Gender perspectives 
 
Historically and culturally the pre-school teaching profession was the domain of women. A 
profession’s gender follows its history and is not easily changed. The gender identity of a 
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profession sets the framework for what is expected of the work, how the work is described 
and viewed, and what importance is given to the practice of the profession by different parties 
(actors of the State, the parties of the labour market, the organisation of the pre-school 
teachers). The gender identity of the pre-school teaching profession still has many female 
characteristics, even if a change can be discerned in relation to changes in the task that society 
has set it. One example is the shift towards emphasizing teaching more than supervision/care 
in developments over the last 10 years. The exclusion of nursery nurses and the attempt to 
create an alliance with teachers will probably contribute to a change in identity from pre-
school teacher to teacher, and to the teaching profession not being so clearly identified with 
women. 
 
Final comments on the pre-school teachers’ aspirations for a profession within the 
framework of LF – a contradictory story 
 
Ever since the beginning of the 1990s LF has had a clear strategy aimed at professionalizing 
teaching and taking responsibility for the development of schools. In this it has had a certain 
amount of success. In this process pre-school teachers have, on the one hand, received support 
in their aspirations for professionalism as teachers; but on the other hand as pre-school 
teachers they have been made relatively invisible and their autonomy, influence and respons-
ibilities have decreased compared to earlier. The knowledge base has changed from pre-
school pedagogy with developmental psychology as its foundation to knowledge about learn-
ing. The basic required education has become the same for all teachers, and its links to re-
search have been strengthened. Once again one can speak of a development which is two-
edged as far as the professionalization of pre-school teachers is concerned. Since the teacher 
education reform in 2000 the pre-school teacher-education programme at many universities 
and colleges has become much less visible than before. At the same time the academic base 
for the pre-school teaching profession and pre-school itself has been strengthened by the 
advent of more graduates and by academic work in the field. 
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