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Lämplighet inom förskolläraryrket 

En kritisk diskursanalys och forskningsöversikt 

Nils Eriksson 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sju vetenskapliga artiklars framställningar av en 

lämplig respektive olämplig förskollärare. Studien utgår ifrån ett kritiskt teori- och 

forskningsperspektiv med en relativistiskt orienterad ontologi och epistemologi. Som metod för 

evaluering av den textuella empirin tillämpas Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Resultaten 

visar att ideala förskollärare är välvilliga, sociabla, osjälviska och psykiskt stabila. De förväntas vara 

flexibla, vaksamma, kommunikativa, ledande och omsorgsfulla. Resultaten visar också att deras 

kompetenser konstitueras i interaktionen mellan ideologier, kunskaper och värden. Inom studiens 

diskussioner ifrågasätts den ideale förskollärarens existens. Olika brister med lämplighetsbedömningar 

av denne framlyfts likaså. Studien konkluderar att lämplighet inom förskollärarprofessionen är en 

påtaglig angelägenhet för många olika individer inom olika kulturer. Tillsammans med sociala och 

diskursiva praktiker utmynnar de vetenskapliga texterna i en lämplighetshegemoni i relation till 

förskolläraryrket. För att utmana denna hegemoni argumenterar studien för ett bejakande av olikheter 

beträffande förskolläraraspiranter och redan verksamma förskollärare.  
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1. Inledning 

Dugligheten att kunna utöva yrket som förskollärare är en fråga som dryftas kontinuerligt inom 

såväl politiken som i samhällsdebatten. I en strävan efter att säkra god kvalitet inom läraryrkena 

har prövningssystem för testande av lärarlämplighet föreslagits och implementerats (se 

Utbildningsdepartementet 2010, s. 25). Fransson (2012a, s. 45) framhåller att det emellertid 

finns flera fall där lärare avskedas på grund av underhaltiga utredningar samt överreaktioner 

ifrån arbetsgivare. I en debattartikel från Lärarnas tidning (Helte 2011) berörs svårigheten med 

att peka ut en olämplig lärare eller förskollärare. Detta dilemma bestyrks av Fransson (2012a, 

ss. 37–38) som konkretiserar varför bedömningar av lärarskicklighet är komplicerat:  

För det första måste man ha en uppfattning om vad yrkesskicklighet kan vara så att man 

vet vad det är man skall försöka få syn på och värdesätta vid bedömningen. Vidare måste 

man veta på vilka olika sätt yrkesskickligheten kan ta sig utryck på i olika situationer, 

samt vara medveten om att många kunskapsdimensioner – sannolikt de flesta – som 

bygger upp en yrkesskicklighet inte är direkt observerbara. Till detta kommer en rad 

andra frågor som har att göra med t.ex. hur olika förmågor och kompetenser uppfattas, 

tolkas, bedöms, värderas och vägs samman.  

(Fransson 2012a, ss. 37–38) 

Att utpeka och karaktärisera en lämplig1 eller olämplig förskollärare är således inte någon självklar 

angelägenhet. Likväl tycks positionerande av lämpliga respektive olämpliga förskollärare tillmätas 

stor betydenhet för exempelvis säkerställande av verksamhetskvalitet (se Lärarutredningen 2008, s. 

240). Fransson (2012b, s. 193) preciserar att positioneringar skapar inkluderingar och exkluderingar av 

olika grupper vad gäller lärarlämplighet. Denna aspekt kan relateras till Nebes (2012, s. 193) argument 

om vikten av att beakta hur olika bedömningar av lärares lämplighet utförs. Hänseendena ovan visar 

på en bedömningskomplexitet som ytterligare behöver kontextualiseras och perspektiveras. Därför är 

det på sin plats med en samtida historisk bakgrund.  

1.1 Bakgrund 

Under de senaste tio åren har politiska reformer gjorts med ändamålet att tillförsäkra lärarlämplighet i 

relation till svensk skola och förskola. Grunden för dessa lämplighetsreformer lades i maj 2008 när 

lärarutredningens betänkande Legitimation och skärpta behörighetsregler (2008, ss. 1–311) lämnades 

                                                      
1 Inom undersökningen används och förstås begreppet ”lämplighet” i termer av vilket en individ anses vara 

passande till att utöva förskolläraryrket.  
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till utbildningsdepartementet. I utredningen motiverades skärpta behörighetsregler för blivande lärare 

och förskollärare. Detta med anledning av att alltför många verksamma individer inom de olika 

skolverksamheterna saknade adekvat utbildning och examina (ibid. s. 217). Som metod för 

kvalitetssäkring betonades exkludering av olämpliga individer:  

Att uppenbart olämpliga personer dessutom hindras från att bli legitimerade bidrar 

självklart till högre verksamhetskvalitet i förskolan likväl som i skolan. Även för 

förskollärare ska således systemet med legitimation vara en garanti för rätt utbildning och 

sådana personliga egenskaper som krävs för yrket.  

(Lärarutredningen 2008, s. 240) 

De yrkanden som framlades inom lärarutredningens betänkande utgjorde underlag för 

regeringspropositionen Legitimation för lärare och förskollärare (Utbildningsdepartementet 2010, ss. 

1–140). De prövningssystem för testande av lärarlämplighet som introducerades inom ramen för denna 

proposition förordnades av den dåvarande borgerliga koalitionsregeringen med Jan Björklund som 

utbildningsminister (ibid. s. 1). Den 2 mars 2011 fattade riksdagen beslut om införande av 

legitimationssystem för lärare och förskollärare. Under samma år utgav Skolverket föreskrifterna 

Legitimation för lärare och förskollärare: Introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och 

förskollärare (Skolverket 2011, ss. 1–32). Den obligatoriska introduktionsperiod som introducerades 

inom dessa föreskrifter syftade till att bedöma en nyexaminerad lärares eller förskollärares lämplighet 

att utöva yrket. En genomgången introduktionsperiod med acceptabel utgång utgjorde ett avgörande 

kriterium för slutgiltigt erhållande av lärarlegitimation (ibid. ss. 17–21).  

Under 2014 upphävdes emellertid kravet på genomgång av introduktionsperiod som en förutsättning 

för erhållande av lärarlegitimation. Skolverkets tidigare föreskrifter om introduktionsperiod och 

kompetensprofiler ersattes med stödmaterialet Introduktionsperiod för lärare och förskollärare 

(Skolverket 2015, ss. 1–26). Inom detta stödmaterial klargjordes att kravet på genomgång av 

introduktionsperiod fortfarande kvarstår. Detta för att stärka den nyutexaminerade lärarens eller 

förskollärarens rätt till yrkesintroduktion (ibid. s. 5). I mars samma år fick universitets- och 

högskolerådet (UHR) i uppdrag av den borgerliga koalitionsregeringen att koordinera en 

försöksverksamhet med lämplighetskrav på vissa av landets lärarhögskolor (UHR Rapport 2018:8, s. 

5). Syftet var att klargöra en antagen students lämplighet att kunna utöva yrket som lärare. Andra 

förväntade utfall var bland annat att försöksverksamheten skulle leda till högre status för 

lärarutbildningarna, fungera studievägledande samt öka studenters motivationer (ibid. s. 6).  

I början av 2016 trädde universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:5, s. 1) om vad 

som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket i kraft. Föreskrifterna anförde att 

lärarlämplighet utgjordes av: ”kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, 

förmåga att ta en ledarroll och motivation för den kommande yrkesutövningen.” (ibid. s. 1). Dessa 
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lämplighetskriterier omfattade endast de studenter som antogs till lärar- och förskollärarutbildningarna 

vid Linnéuniversitetet respektive Högskolan i Jönköping under perioden från den 1 augusti 2016 till 

den 31 december 2016. Det var vid dessa två lärosäten som försöksverksamheterna ägde rum (se UHR 

Rapport 2018:8, s. 5). UHR:s egen utvärdering av försöksverksamheterna färdigställdes under 2018. 

Den visade bland annat på ett flertal brister med lämplighetsprövningarna:  

Inget tyder på att lämplighetsbedömningen hade positiva effekter på studenternas 

poängproduktion eller benägenhet att stanna kvar på utbildningen. Däremot noterades 

negativa effekter, att lämplighetsbedömda studenter vid några program presterade sämre 

eller stannade kvar i lägre grad. Lämplighetsbedömda var heller inte mer motiverade eller 

akademiskt engagerade än icke-lämplighetsbedömda vid andra lärosäten, ett och ett halvt 

år in på utbildningarna.  

(UHR Rapport 2018:8, s. 7) 

Utifrån de former som prövades under höstterminen 2016 fastslog UHR att rikstäckande 

lämplighetsbedömningar vid landets lärarhögskolor inte kunde rekommenderas bli implementerade 

(ibid. s. 7). Dessa negativa utfall kan relateras till en studie (se Gerrevall 2018, ss. 631–648) som 

granskat den legitimationsgrundande introduktionsperioden 2011 till 2014. Denna studie visade bland 

annat att: ”the conditions for a fair assessment of suitability were not established.” (ibid. s. 631). 

Således visar förkastandet av lämplighetsprövningar för lärarstudenter, samt otillförlitligheten kring 

lämplighetsbedömningar av nyexaminerade lärare, på motstridiga utfall. De politiska försöken att 

under den senaste tioårsperioden tillförsäkra lärarlämplighet tycks ha utmynnat i viss ofruktbarhet. 

Dessa omständigheter utmynnar i forskningsöversiktens problemformulering.  

1.2 Problemformulering 

Givet den bakgrund som redogjorts ovan blir det angeläget att tolka, problematisera och utvärdera 

lämplighet i relation till förskolläraryrket. Rådande brist på en nyansering av lärarlämplighet tillstyrks 

av pedagogikprofessorerna Sonja Sheridan, Anette Sandberg och Pia Williams (2017, s. 15). De 

efterfrågar mer forskning där undersökande av vad som konstituerar2 förskolläraryrket utgör fokus. 

Detta med utgångspunkt i såväl dagens samhällssituation som förväntningar på svensk 

förskoleverksamhet (ibid. s. 15). Betydelser av kritiskt undersökande gällande lärarlämplighet bestyrks 

av Fransson (2012b, ss. 262, 266). Han betonar att det: ”i slutändan handlar […] om hur något 

framställs, positioneras och uppfattas.” (Fransson 2012b, s. 262). För exempelvis lärarutbildare som 

bedömer blivande förskollärares lämplighet att utöva yrkesprofessionen blir dessa omständigheter 

                                                      
2 Inom ramen för studien används begreppet ”konstituera” som ett medel för att undersöka vad som 

förordnar, anstiftar eller bildar en ideal förskollärare.  
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särskilt angelägna (se Gardesten & Hegender 2015, ss. 69–86; Johansson & Palla 2014, ss. 1–13; 

Nordänger & Lindqvist 2015, ss. 51–69).  

Aspekterna ovan preciserar ett problem i termer av att lämplighet inom förskolläraryrket inte tidigare 

beskådats utifrån ett kritiskt forskningsperspektiv (jfr Kress 2011, s. 267). Fairclough (1993, s. 169) 

beskriver texters betydelser för konstruktioner av kunskap, uppfattningar och social verklighet. Därför 

avser denna studie att kritiskt granska och analysera sju vetenskapliga forskningsartiklars olika 

artikulationer3 av en lämplig respektive olämplig förskollärare. Valet av vetenskapliga texter som 

empiri motiveras med anledning av att förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (Lpfö 18, s. 10). Den nyanserade kunskap som framkommer utifrån denna granskning 

kommer att ha stor betydelse för frigörelser från bestämda betraktelsesätt (Alvesson & Sköldberg 

2017, s. 228). Detta vad beträffar lämplighet inom förskolläraryrket. I en strävan efter att uppnå denna 

frigörelse kommer forskningsöversikten därför att tillämpa kritisk diskursanalys (se Fairclough 1993, 

s. 73). Dessa beskrivna premisser konkretiserar studiens syfte och forskningsfrågor.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande forskningsöversikt är att kritiskt undersöka sju vetenskapliga artiklars 

framställningar av en lämplig respektive olämplig förskollärare.  

För att kunna besvara ovanstående syfte beaktas följande frågeställningar:  

• Vad artikuleras om en ideal förskollärare? 

• Vilka krav och förväntningar på förskollärare framkommer? 

• Hur konstitueras förskollärares kompetenser? 

  

                                                      
3 Med begreppet ”artikulation” avses inom ramen för studien de vetenskapliga texternas olika uttalanden 

om en lämplig respektive olämplig förskollärare.  
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2. Tidigare forskning  

Inom föreliggande avsnitt presenterar jag tidigare forskning som undersökt lärarlämplighet utifrån 

nationella såväl som internationella kontexter. Detta för att kontrastera olika uppfattningar om 

lärarlämpligheter ur global synvinkel. I en strävan efter att representera bredare och djupare förståelser 

för problemområdet kommer jag därefter att problematisera det i relation till övrig tidigare forskning. 

Dessa problematiseringar ämnar utgöra en positionering för undersökningens kunskapsbidrag. Detta 

bidrag avser konkretisera svårigheter i relation till förgivettagna tankemönster om lärarlämplighet.  

2.1 Lärarlämplighet i en nationell kontext 

De studier som undersökt förskollärares lämplighet i Sverige har gjort detta i relation till individer som 

utbildar sig inom yrket. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) har utgjort 

studiernas fokus. Johansson och Palla (2014, ss. 1–13) beskriver i deras undersökning en framtagen 

bedömningsmatris. Beträffande bedömningar av lärarkandidaters yrkesskicklighet undersöker 

forskarna matrisens bidrag i relation till två bedrivna fallstudier inom VFU (ibid. ss. 9–10). 

Vägledande aspekter vid skicklighetsbedömningarna inom matrisen var en students förmåga att skapa 

relationer, didaktisk förmåga samt muntlig reflektionsförmåga (ibid. s. 8). I forskarnas diskussioner 

konkretiseras olika förmågor som lärarkandidaterna förväntas uppvisa:  

Om studenten inte tar sitt ansvar dvs att i förväg tänka och planera utifrån barns/elevers 

förutsättningar kan inte graden av didaktisk förmåga bedömas. […] Förmågan att snabbt 

etablera och fastställa vilket ramverk som ska gälla och vilket handlingsutrymme som ska 

erbjudas blir särskilt tydligt i övergångar mellan olika ramverk. […] En skicklig lärare 

visar sig vara envis, lyhörd och nyfiken på att lära sig allt möjligt samt intresserad av att 

försöka förstå hur andra tänker och känner.  

(Johansson & Palla 2014, s. 11) 

I citatet ovan framkommer att en lärarstudents skicklighet kommer till uttryck genom nyfikenhet, 

envishet, lyhördhet och empati. Vidare betonas förmågan att vid övergångar mellan olika läraktiviteter 

kunna fastslå ett gällande ramverk under begränsad tid. En lärarstudents oskicklighet kommer å andra 

sidan till uttryck genom att denne inte planerar utifrån barns olika förutsättningar. Detta preciseras 

som brist på ansvar. Sammantaget definierar Johansson och Palla tre olika premisser som en 

lärarstudent ska tillfredsställa för att bli bedömd som skicklig. Dessa är didaktisk förmåga, holistisk 

planeringsförmåga samt förmåga att snabbt fastställa och etablera ett gällande ramverk (ibid s. 11).  
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Johanssons och Pallas undersökning relaterar till Gardestens och Hegenders (2015, ss. 69–86) studie. 

De har undersökt underkännanden inom den verksamhetsförlagda utbildningen vid samtliga av landets 

lärarprogram under läsåret 2010–2011 (ibid. s. 74). I relation till detta kontextualiserar Gardesten och 

Hegender lärarutbildningarnas funktion som grindvakt. De preciserar att grindvaktfunktionen ska 

uppmärksamma fall där lärarkvaliteten är klandervärd (ibid. s. 83) I deras resultat konkretiserar 

forskarna vissa grunder som föranleder till att lärarstudenter underkänns:  

Här kan också nämnas att VFU-koordinatorerna fick möjlighet att med egna ord skriva 

ned något om vanliga orsaker till underkännanden under VFU varpå ”bristande 

ledarskap”, ”passivitet” och ”kommunikationssvårigheter” blev de tre vanligaste 

kategorierna.  

(Gardesten & Hegender 2015, s. 80) 

Att som lärarstudent uppvisa brister gällande vissa personliga egenskaper förefaller således vara en 

betydande anledning till att bli underkänd på VFU. Detta bekräftas i en studie av Nordänger och 

Lindqvist (2015, ss. 51–69). I deras undersökning framkom att lärarutbildare och VFU-handledare 

framhöll passivitet och overksamhet som bland de främsta indikatorerna för en students olämplighet 

att utöva läraryrket (ibid. s. 57). Vidare framkom att brist på initiativtagande till att axla såväl ansvar 

som lärarroll utgjorde motiv för underkännande (ibid. s. 58). Därtill utgjorde oförmåga att läsa av 

sociala situationer, oförmåga att anpassa sig efter nuet, rigiditet, omogenhet samt brist på självinsikt 

sådana faktorer (ibid. ss. 59, 60). Emellertid betonar forskarna svårigheterna med att dra gränser för 

vad som är olämpligt och belyser de pedagogiska praktikernas komplexitet i relation till detta (ibid. s. 

67). De fastslår att större hänsyn måste tas till sammanhangen eftersom vissa lärarstudenter: ”klarar 

sig bättre när de placeras i en ny kontext.” (Nordänger & Lindqvist 2015, s. 67).  

2.2 Lärarlämplighet i en internationell kontext 

I motsats till de nationella studierna har internationella undersökningar studerat pedagogers lämplighet 

i relation till deras första tid i arbetslivet. I en skottländsk studie av O’Brien och Christie (2008, ss. 

147–163) undersöktes högskolors betydelser utifrån lärares yrkesintroduktioner samt deras 

professionella utvecklingsvägar. Det framkom att rådande policystrukturer misslyckas med att tilldela 

universiteten passande roller gällande introduktionsperioder för nyexaminerade lärare (ibid. s. 160). 

O’Briens och Christies undersökning kan relateras till en amerikansk studie av Barrera, Braley och 

Slate (2010, ss. 61–74) som undersökt lärarmentorers förståelser beträffande mentorsprogram för 

nyutbildade lärare. Mentorerna påpekade bland annat att nya lärare behöver erhålla med tid till 

reflektion över den pedagogiska praktiken (ibid. s. 61). Utifrån detta fastslår forskarna att nyutbildade 

lärare behöver få adekvat stöd och att mentorsprogram återkommande behöver bli föremål för 
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utvärdering (ibid. s. 72). Mentorskapets betydelse för nya lärare har även undersökts i en nyzeeländsk 

studie av Ell och Haigh (2015, ss. 143–155). I denna undersökning framkom att lärarmentorer 

förlitade på sina egna erfarenheter när de bedömde nya lärares lämplighet att utöva yrket (ibid. s. 152). 

Utifrån denna aspekt diskuterar forskarna att:  

[…] substantial variability in the judgments made by mentor teachers has considerable 

implications for the practice of initial teacher education. How can we ensure that our 

teacher candidates are judged fairly against criteria we believe to be significant?  

(Ell & Haigh 2015, s. 153) 

Variationer gällande skattningar av lärares yrkeslämpligheter väcker sålunda frågor om bedömningars 

tillförlitligheter (jfr Nordänger & Lindqvist 2015, s. 67). Detta framkallar ett behov av en kritisk 

genomgång av lämplighetsbedömningar utifrån såväl nationell som internationell tidigare forskning.  

2.3 Problematiseringar av lärarlämplighet 

Som tidigare framlyfts utvärderade Gerrevall (2018, ss. 631–648) den legitimationsgrundande 

introduktionsperioden för nyexaminerade lärare som varade mellan åren 2011 och 2014 i Sverige. 

Genom en webbaserad enkät gav omkring 100 rektorer och förskolechefer sina uppfattningar om 

denna period som då var operativ. Förhållandena för att kunna åstadkomma sakliga bedömningar av 

nyexaminerade lärares yrkeslämpligheter etablerades inte med introduktionsperioden. 

Bedömningsåläggandena visade sig vara komplexa med hänsyn till att de varierade med avseende på 

krav och koherens (jfr Ell & Haigh 2015, s. 153). Resultaten indikerade emellertid att informanterna 

gav uttryck för ett återupptagande av denna grindvaktfunktion (Gerrevall 2018, s. 631).  

Även i en internationell kontext har lämplighetsbedömningar för lärare varit föremål för kritisk 

utvärdering. Berliner (2005, ss. 205–213) resonerar att begränsningar vad gäller tid och pengar 

föranleder till att lämplighetsprövningar inte kan genomföras på ett tillfredställande sätt (jfr Nordänger 

& Lindqvist 2015, s. 65). Vidare diskuterar Berliner att dessa prövningar kan resultera i försämrad 

lärarkvalitet ifall de visar sig vara inadekvata:  

Because “quality” eludes us, it is not surprising that a close examination of some current 

tests of teacher quality reveals that they are simply inadequate. […] It leads, 

paradoxically, to the possibility that inadequate and inappropriate testing for teacher 

quality may lower the quality of those who choose to enter the profession. Public 

education is not well served by bad tests of teacher quality.  

(Berliner 2005, s. 212) 
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Aspekten beträffande försämrad lärarkvalitet utifrån inadekvata lämplighetsbedömningar kan relateras 

till en studie av Sudzina och Knowles (1993, ss. 254–262). De reflekterar över att en lärarstudents 

misslyckande under sin utbildning inte nödvändigtvis behöver bero på studenten ifråga (ibid. s. 260). 

Forskarna argumenterar för att det lika gärna kan bero på att olika skolmiljöer, handledare, mentorer 

och bedömare innehar egna subjektiva stilar och förväntningar. Dessa inverkar på huruvida 

lärarstudenten förmår leva upp till dem (jfr Nordänger & Lindqvist 2015, s. 67). En liknande aspekt 

framträder i Burroughs (2001, ss. 223–232) undersökning. Burroughs problematiserar 

lämplighetsbedömares observationer av lärarstudenter. Han resonerar att sådana observationer kan 

ingjuta ängslan hos studenterna och därmed få dem att agera onaturligt: ”As a result […] the standards 

in effect compose a certain kind of teacher, perhaps without intending to do so.” (ibid. s. 230).  
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3. Teoretiskt perspektiv 

I föreliggande avsnitt konkretiserar jag det vägledande teoretiska perspektivet för studien. 

Inledningsvis kommer jag att beskriva kritisk teori med stöd utifrån originalliteratur av samhällsvetare 

från Frankfurtskolan. Därefter redogör jag för såväl möjligheter som begränsningar med kritisk teori 

utifrån metod- och forskningslitteratur. Motiveringen till detta är att bidra med en helhetssyn över 

teorins tillämpbarhet och brister inom forskning. För att ytterligare prioritera denna helhetssyn 

kommer jag sedan att precisera hur jag ämnar hantera olika dilemman med den kritiska teorin inom 

ramen för forskningsöversikten. Avslutningsvis beskriver jag centrala begrepp och analytiska 

utgångspunkter samt hur dessa relaterar till varandra.  

3.1 Kritisk teori (KT) 

Kritisk teori (KT) karakteriseras enligt Alvesson och Sköldberg (2017, s. 208) av en tolkande ansats 

präglat av kritiska invändningar mot realiserade sociala verkligheter. Kollektiva förhållanden 

domineras av asymmetriska maktrelationer och självbegränsande sociala konstruktioner. KT 

begrundar rådande sakförhållanden som problematiska. Den analyserar vad som fastlåser och 

konstruerar en viss verklighet. KT opponerar sig även mot forskning som gör anspråk på att vara 

objektiv, neutral och sambandssökande (ibid. s. 226). Utifrån ett emancipatoriskt kunskapsintresse4 

ämnar teorin frigöra människor ifrån bestämda beroendeförhållanden och kategorier (ibid. s. 228). 

Lagbundenheter och expertledda hanteringar av sociala sammanhang avfärdas (ibid. s. 229). 

Människan betraktas som dunkel, kontradiktorisk och undertryckt av förhärskande samhällsstrukturer:  

Kritisk teori uppfattar den moderna människan som manipulerad och objektifierad, passiv 

och konformistisk, som ett offer för samhällsmaskineriet och olika dominerande eliters 

försök att inpassa henne i en viss samhällslogik. Samhället och dess institutioner är 

sociala konstruktioner, som leder till kulturella och psykiska fängelser, vilka fjättrar 

individerna vid existerande sociala former.  

(Alvesson & Sköldberg 2017, s. 232) 

Den kritiska teorin prioriterar forskning som kritiskt analyserar olika faktabaserade fenomen. Detta för 

att bibringa självreflektion och överträda låsningar av olika tankesätt (ibid. s. 236). En kritiskt 

orienterad forskare fogar sig inte efter vedertagna uppfattningar. Istället har denne för avsikt att bidra 

till ett annorlunda tänkande (ibid. s. 242). Förgivettagna föreställningar, orättvisor och ojämlikheter är 

                                                      
4 Inom ramen för forskningsöversikten förstås detta intresse utifrån en strävan att bidra med kunskap som 

ämnar frigöra från bestämda tankemönster och betraktelsesätt gällande lämplighet inom förskolläraryrket.  
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föremål för motarbetande. Kritisk teori lägger vikt vid hur: ”kulturella traditioner och mäktiga aktörers 

handlande bidrar till att låsa den sociala verkligheten till förmån för vissa särintressen och till nackdel 

för andra.” (ibid. s. 263). KT handlar sålunda om att förändra dominerande tankestrukturer vilka 

betraktas som förnuftiga och naturliga (ibid. s. 264). För att ytterligare kontextualisera denna teori är 

det på sin plats med en redogörelse för Frankfurskolan.  

3.1.1 Frankfurtskolan 

Den kritiska teorin har sitt ursprung i ett samhällsvetenskapligt forskningsinstitut kallat 

Frankfurtskolan. Detta institut förkunnade att det inte är möjligt att generera någon kunskap på ett 

objektivt och neutralt sätt. Vidare betonades att samhällsvetenskapen borde påvisa olika motsättningar 

i samhällets sätt att fungera. Den borde även förhålla sig kritiskt till vedertagna tankesätt och 

existerande sociala institutioner. Kunskap borde enligt Frankfurtskolan tillämpas för att motarbeta 

förtryckande sociala processer och strukturer (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 209–210). Några 

centrala samhällsvetare från Frankfurtskolan var Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse 

och Jürgen Habermas. Dessa citeras nedan.  

I Dialectic of Enlightenment av Horkheimer och Adorno (1947/2002, ss. 1–282) betonas att 

förnuftsideal inte är någonting annat än mytologi. Underkuvandet gentemot ett suveränt subjekt 

kulminerar i en dominans av vad som blint betraktas som objektivt och neutralt. Horkheimer och 

Adorno poängterar att samhällets förtryck alltid bär på funktioner av ett kollektiv. Hela den logiska 

ordningen grundas enbart på förhållanden i den sociala verkligheten (ibid. s. 16). Människors 

representation och försvar av makt bidrar till fel i största allmänhet: ”Only when discourse aims at 

oppression, defending power instead of powerlessness, does it contribute to the general wrong. But 

power […] is represented by human beings.” (Horkheimer & Adorno 1947/2002, s. 181).  

Problematiseringar av förnuftet och dess maktfullkomlighet framlyfts även av Herbert Marcuse. I One-

Dimensional Man (1964/2002, ss. 1–275) riktar han skarp kritik mot positivism, teknologisk 

rationalitet och konformistiskt tänkande. Objektiva förhållanden är endast resultat av hegemoni som 

frambringar en högre rationalitet. Detta i form av ett samhälle som behåller sin hierarkiska struktur 

(ibid. ss. 147–148). Människor och ting blir till i en realitet där förnuft, sanning och verklighet 

dominerar:  

In the equation Reason = Truth = Reality, which joins the subjective and objective world 

into one antagonistic unity, Reason is the subversive power, the "power of the negative" 

that establishes, as theoretical and practical Reason, the truth for men and things-that is, 

the conditions in which men and things become what they really are.  

(Marcuse 1964/2002, ss. 127–128) 
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Inom denna antagonistiska enhet etablerar sålunda förnuftet förhållanden som bestämmer hur saker 

och ting verkligen förhåller sig. Kritiken mot förnuftsidealen delas emellertid inte fullt ut av Jürgen 

Habermas. I The Theory of Communicative Action (Habermas 1984, ss. 42–48) framhäver han att det 

visserligen behöver utstakas en kritisk teori som analyserar modernitetens patologier. Detta genom en 

omdirigering av upplysningsprojektet snarare än ett totalt övergivande av den. I övrigt delar dock 

Habermas ideologikritiken samt förkastandet av rationalitetsidealens dominans. Därtill delar han den 

kritik som framhäver att social ingenjörskonst, expertkunskap och positivistisk vetenskap erhållit 

monopol på lösningar av olika samhällsproblem (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 214–215). Detta kan 

relateras till Horkheimers (1972/2002, s. 196) resonemang om att en enskild forskare är inkorporerad i 

samhällsapparaten och att dennes kunskapsbidrag förväntas överensstämma med samhällets ideal.  

3.2 Förtjänster och möjligheter med KT 

Jag har valt kritisk teori med hänsyn till olika aspekter. Som ett allomfattande tankesätt kan KT bidra 

till att utgöra en motverkande faktor gentemot den empiriska forskningens neutrala redogörelser av 

vad som existerar. I relation till detta kan teorin även motverka förgivettagna dominansförhållanden. 

Därför lämpar KT väl med forskningsöversiktens syfte att kritiskt granska sju vetenskapliga texters 

framställningar av lämplighet inom förskolläraryrket. Vidare har jag valt KT utifrån dess ändamål att 

utveckla en forskares förmågor till kritiska reflektioner över verkligheter som tas förgivna. Det handlar 

också om verkligheter som forskaren studerar och samtidigt är en del av (jfr Horkheimer 1972/2002, s. 

196). Sålunda finns potential för att den kritiska teorin kan understödja mig i mitt bedrivande av 

kritiska reflektioner (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 209).  

Vidare har jag vid valet av kritisk teori beaktat dess användbarhet i att granska olika delar inom den 

offentliga sektorn. Detta gör att KT stämmer överens med forskningsöversiktens ändamål att granska 

lämplighet i relation till förskollärarprofessionen. Teorins styrka ligger i att ifrågasätta faktorer som 

har möjlighet att motarbeta ett samhälles grepp över individers tänkande. Vidare konkretiserar den 

problematiken i att ensidigt förhålla sig till empiriska material utifrån dominerande tankesätt. Utifrån 

dessa styrkor kan den kritiska teorin således bidra till forskning som frigör från dominerande 

tankemönster (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 235, 237, 238, 264).  

Forskning har på olika sätt kontextualiserat styrkor med den kritiska teorin. Ömer (2016, ss. 33–41) 

har i sin undersökning visat att Human Resource Development5 har större potential att understödja 

personal på en arbetsplats ifall KT inkorporeras i arbetspraktikerna. Detta i termer av att arbetstagare 

kan frigöras ifrån maktförhållanden på arbetsplatsen. (ibid. s. 40). Nolan (2013, ss. 177–180) har i sin 

                                                      
5 Human Resource Development handlar om att utveckla individer, grupper och organisationer i arbetslivet 

(se Ömer 2016, s. 33).  
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studie beskrivit fördelar med KT i relation till konstterapi. Genom teorins förståelser för socialt, 

psykologiskt och kulturellt förtryck kan en klient frigöras ifrån dessa i kombination med konstterapi 

(ibid. s. 177). Denna aspekt kan relateras till Torres (2012, ss. 115–124) argumentationslinjer om att 

KT har betydelse för främjandet av mänskliga fri- och rättigheter. Forskning har därtill visat att KT 

kan hjälpa lärare i sina stöttningar av marginaliserade elever (Manfra 2009, ss. 156–192).  

3.3 Brister och begränsningar med KT 

Emellertid innehar den kritiska teorin vissa ofullkomligheter. Det är komplicerat att undvika 

ytterligare befästande av rådande tankemönster. En forskare är själv fast bland förgivettagna 

föreställningar och begränsad av sin kulturella kontext (jfr Horkheimer 1972/2002, s. 196). Inte sällan 

tenderar kritiskt orienterad forskning att ytterligare bestyrka och reproducera dominansförhållanden. 

Detta är ofrånkomligt. Den kritiska teorin klargör inte hur en forskare rent konkret ska kunna utmana 

och förändra etablerade tankesätt. Att en kritiskt orienterad forskare bryter mot förhärskande mönster 

kan dessutom uppfattas som hänsynslöst gentemot etablerade institutioner och förhållanden. Därtill 

riskerar forskaren att låsa fast sina förståelser genom bestämda kategorier och se marginaliseringar 

överallt. Det finns även en risk finns för okänslighet gentemot empiriskt material och att forskaren 

innehar ett för snävt fokus. Detta kan föranleda till att den kritiska aspekten går förlorad (Alvesson & 

Sköldberg 2017, ss. 236, 237, 238, 239, 242, 244, 264, 265).  

KT har även problematiserats inom forskning. Olivier (2018, ss. 49–87) kritiserar teorin för dess 

oförmåga att garantera emancipatorisk aktion. Forskaren resonerar att den kritiska teorin inte har 

kapacitet att verkställa fjärmande från förtryck (ibid. s. 49). Schmid (2018, ss. 198–220) kritiserar KT 

för att vara utopisk. Han preciserar att den kritiska teorin misslyckas med att leva upp till ambitionen 

att klargöra den sociala ordningens förtryckande karaktär. Forskning har även argumenterat för att KT 

blir en impotent omöjlighet ifall den inte innehar kritisk subjektivitet (Harris 2019, ss. 3–9).  

3.3.1 Hanteringar av dilemman gällande KT 

För att hantera de brister och begränsningar som konkretiserats ovan ämnar jag ta vissa aspekter i 

beaktande. Alvesson och Sköldberg (2017, s. 238) framhäver vikten av att som kritisk forskare ta 

hänsyn till hela den historiska kontexten samt tolka empirin som socialt konstruerat. Detta för att 

undvika ensidighet gentemot problemställningen. Denna hantering ämnar jag fullgöra genom kritiska 

reflektioner av empirin. Alvesson och Sköldberg (2017, s. 240) betonar att den kritiske forskaren 

behöver tolka och omtolka sin empiri utifrån problemställningen. Eftersom det föreligger en risk för 

att det kritiska elementet kan överdrivas är det därför viktigt att bedriva kritisk självreflektion (ibid. s. 

247). Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 54) bestyrker att kritik av ideologier inte kan göras utan 

reflexivitet. Därför ämnar jag lägga särskild vikt vid detta i diskussionsavsnittet.  
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3.4 Centrala begrepp och analytiska 

utgångspunkter 

3.4.1 Emancipation 

Som tidigare nämnts utgår forskningsöversikten från ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Det handlar 

om att separera det socialt konstruerade från det naturlagsbundna. Detta för att därigenom frigöra från 

fastlåsta beroendeförhållanden (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 228). Enligt Cohen, Manion och 

Morrison (2018, s. 51) handlar emancipation om att främja individuell frihet, motarbeta ojämlikhet 

och att frigöra de maktlösa. Begreppet emancipation inom den kritiska teorin handlar således om 

frigörelse från förtryck, etablerade ordningar och asymmetriska maktförhållanden. Inom ramen för 

denna forskningsöversikt tillämpar jag emancipationsbegreppet med ändamålet att frigöra från 

fastlåsta tankemönster beträffande förskollärares yrkeslämplighet.  

3.4.2 Ideologi 

Fairclough (1993, s. 87) beskriver begreppet ideologi som konstruktioner av verklighet. 

Verklighetskonstruktionerna innefattar sociala relationer och identiteter samt den fysiska världen. 

Dessa är i sin tur inbyggda i olika dimensioner av diskursiv praktik och bidrar till produktionen av 

dominansförhållanden. Enligt Fairclough (2015, s. 107) är ideologi anknutet till maktrelationer. Han 

beskriver ideologisk common sense som ett uppehållande av ojämlika maktförhållanden. 

Ideologikritik kännetecknade Frankfurskolans läror (se Horkheimer & Adorno 1947/2002; Marcuse 

1964/2002; Habermas 1984). Jag har valt ideologibegreppet för att kontextualisera och kritisera de 

synsätt som råder vad gäller lämplighet inom förskolläraryrket.  

3.4.3 Naturalisation 

Ett annat begrepp som jag kommer tillämpa för senare analys är naturalisation. Fairclough (2015, s. 

113) beskriver naturalisation som vägen till common sense. Han utvecklar att naturalisation inträffar 

när en diskurstyp dominerar så till den grad att den inte längre betraktas som en sanning bland flera, 

utan som fullständigt naturlig. Vidare beskriver Fairclough (1993, ss. 10, 67, 87, 92) att diskursiva 

praktiker blir naturaliserade när de vinner utbredd acceptans och på så vis uppnår hegemoni. 

Diskursiva praktiker utnyttjar konventioner som naturaliserar ideologier och maktrelationer. Ideologier 

som är inbäddade i diskursiva praktiker är som allra mest effektiva när de är naturaliserade. Inom 

stadiet av common sense blir ideologier naturaliserade. Begreppet naturalisation har valts för att 

undersöka hur vissa diskurser om förskollärarlämplighet blivit betraktade som sanningsenliga.  
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3.4.4 Hegemoni 

Vidare kommer jag att tillämpa begreppet hegemoni. Fairclough (1993, ss. 9–10, 92) beskriver att 

hegemonier inom samhälleliga institutioner är producerade och reproducerade inom diskurser. Vidare 

konkretiserar han att hegemonier är herravälde genom politiska, kulturella och ideologiska domäner av 

ett samhälle. Detta begrepp har valts för att analysera och problematisera hegemoni beträffande 

lämplighet i relation till förskolläraryrket.  

3.4.5 Intertextualitet 

Ett annat begrepp som jag kommer använda är intertextualitet. Fairclough (2015, s. 38) beskriver att 

intertextualitet handlar om förekomster och kombinationer av texter som är föremål för analys. 

Fairclough (1993, ss. 9, 47, 84–85, 102, 104, 105) skildrar vidare att texter konstrueras genom andra 

texter och att dessa artikuleras på särskilda sätt. Dessa sätt beror på och förändras med sociala 

omständigheter. Det handlar om relationer mellan texter. Ett intertextuellt perspektiv är till hjälp för att 

utforska nätverk av texter samt hur de inkorporerar delar av andra texter. Vidare kan intertextualitet 

bidra med förståelser för att det inte bara är en enskild text som konstituerar och formar tolkning, utan 

även att texter bidrar till en tolkningsprocess. Begreppet intertextualitet pekar på hur texter kan 

transformera föregående texter och omstrukturera existerande konventioner och diskurser för att 

generera nya sådana. Jag har sålunda valt begreppet intertextualitet för att kontextualisera de 

mångfaldiga och ofta motsägelsefulla elementen som utgör en text (ibid. ss. 102–105).  

3.4.6 Interdiskursivitet 

Ett närliggande begrepp till intertextualitet som jag också valt är interdiskursivitet. Fairclough (1993, 

ss. 10, 43, 46, 55, 85, 118, 124) beskriver interdiskursivitet som konstituerandet av en text utifrån 

diskursiva6 konventioner. Interdiskursivitet belyser struktureringar och artikulationer av diskursiva 

formationer i relation till ett samhälles diskursiva praktiker. På detta sätt har interdiskursivitet viktiga 

implikationer för diskursanalys enligt Fairclough. Interdiskursivitet berör relationer mellan diskursiva 

formationer och texter. En diskursiv praktik definieras av andra diskursiva praktiker. Det handlar om 

hur en viss diskurstyp är konstituerad genom kombinationer av element av diskursordningar. En 

diskursordning har företräde över andra typer av diskurser. Begreppet interdiskursivitet har valts med 

hänsyn till att den underlättar selektion av skillnader mellan element inom diskursordningar som 

annars skulle förbises (ibid. ss. 118, 124).  

                                                      
6 Inom ramen för forskningsöversikten förstås en diskurs i termer av ett fenomen som representerar, 

konstituerar och konstruerar världen (se Fairclough 1993, s. 64).  
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3.5 Begreppens relationer till varandra 

De centrala begrepp och analytiska utgångspunkter som jag redogjort ovan har relevanta kopplingar 

till varandra. Enligt Fairclough uppnår ideologier och diskursiva praktiker hegemoni genom 

naturalisationsprocesser. Med hjälp av intertextualitet blir det möjligt att synliggöra hur de 

interdiskursiva ordningarna artikuleras inom och mellan texter. Produktion, distribution och 

konsumtion av texter bidrar till ett systematiskt reproducerande av diskursiva ordningar och 

maktrelationer. Med hjälp av den kritiska teorins emancipationsbegrepp blir frigörelse ifrån dessa 

ordningar och maktförhållanden centralt (Fairclough 1993, ss. 10, 87, 93, 102, 104, 105).  
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4. Metod 

I föreliggande avsnitt beskriver jag forskningsöversiktens metoder och tillvägagångssätt. Inledningsvis 

motiverar och problematiserar jag metodvalen gällande systematisk litteraturstudie samt kritisk 

diskursanalys. För att ytterligare prioritera metodologisk medvetenhet konkretiserar jag olika 

metodologiska dilemman samt hur jag ämnar hantera dessa. Därefter diskuterar jag databearbetning, 

urval och avgränsningar av de sju utvalda forskningsartiklarna vilka utgör studiens empiri. Sedan 

kvalitetsgranskar jag dessa. Detta åtföljs av kritiska och reflexiva diskussioner kring genomförande, 

datainsamling, forskningsetiska överväganden samt kvalitetsaspekter inom ramen för studien. I mina 

argumentationslinjer utgår jag från metod- och forskningslitteratur.  

4.1 Val av metod 

4.1.1 Beskrivning av och motiv för systematisk litteraturstudie 

Denna undersökning utgörs av en systematisk litteraturstudie.7 Det är en vetenskaplig metod som 

ämnar bidra med kunskaper utifrån tidigare bedriven och publicerad forskning. I relation till ett valt 

ämnesområde blir forskningen kritiskt granskad och sammanställd. Ett ökat informationsutbud inom 

utbildningssektorn framkallar ett behov av kritisk faktagranskning (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, ss. 15, 24, 31). Aspekterna ovan ligger i linje med studiens syfte och 

forskningsfrågor. Detta i termer av att de tar sikte på sammanställning och kritisk undersökning av sju 

tidigare publicerade forskningsartiklar. Littell (2013, ss. 292–299) argumenterar att vetenskapliga 

forskningsöversikter är centrala för att kunna bygga en tillförlitlig grund gällande empirisk evidens. 

Detta bekräftas av Bero (2006, ss. 569–593) som resonerar att systematiska forskningsöversikter kan 

påvisa vetenskaplig konsistens, forma forskningsagendor och fylla kunskapsluckor:  

Systematic reviews are an efficient scientific technique for gathering, critiquing and 

summarizing large amounts of information. A systematic review allows the reader to see 

when scientific findings are consistent. […] Another valuable contribution of systematic 

reviews is that they can help set research agendas (and avoid embarrassment of 

researchers) by identifying what questions have been answered, as well as gaps in 

understanding.  

(Bero 2006, ss. 572, 573) 

                                                      
7 Med hänsyn till att studien undersöker forskningsartiklar väljer jag att specifikt benämna den för 

forskningsöversikt.  
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4.1.2 Beskrivning av och motiv för ett kritiskt forskningsperspektiv 

Forskningsöversikten bygger på en relativistisk verklighets- och kunskapssyn. Ifrågasättande av 

dominerande maktstrukturer utgör således grund (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 433). Kress 

(2011, ss. 267–283) betonar den kritiska forskningens potentialer att bryta ner kunskapshierarkier 

inom såväl samhälle som akademi. Den är lämpad att avslöja förtryckande sociala strukturer och 

utmana status quo. Det handlar enligt Kress (2011, s. 267) om att skapa nya möjligheter för forskning 

och lärande. Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 435) bestyrker att en kritisk forskningsöversikt 

kan öppna för nya sätt att beskåda ett fenomen. Detta när en sådan översikt tillåts förhöra texter och 

ständigt ifrågasätta förståelsekonstruktioner. På så vis kan reflexiva förståelser främjas gällande vissa 

gruppers underrepresentationer inom primär forskningslitteratur (ibid. s. 435). Även dessa aspekter 

anser jag överensstämmer med denna studies syfte och forskningsfrågor. Detta eftersom de har för 

avsikt att kritiskt analysera forskningsartiklars konstituerande av lämplighet inom förskolläraryrket.  

4.1.3 Olika metodologiska dilemman samt hanteringar av dessa 

Det finns emellertid vissa problematiska aspekter beträffande en systematisk litteraturstudie. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 26) belyser risken för felaktigt dragna slutsatser ifall 

litteraturstudier saknar kvalitetsbedömningar av utvalda artiklar. Detta dilemma hanterar jag därför 

genom ett uppställande av kvalitetskategorier för empirin (se Tabell 1). Vidare kan en litteraturstudie 

visa sig vara mycket otillförlitlig ifall en systematisk ansats saknas (ibid. s. 26). Givet denna aspekt 

disponeras därför en artikelöversikt med åtföljande kvalitetsbedömningar för var och en av artiklarna 

(se Tabell 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, & 9).  

En forskare kan aldrig inta ett helt objektivt förhållningssätt. Forskaren måste beakta den uppenbara 

risken för att denne kan påverka sina resultat. Dessutom är forskaren begränsad av sina kulturella 

kontexter och fast bland förgivettagna föreställningar (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 237; Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 55; Horkheimer 1972/2002, s. 196). Därför kommer jag att 

hantera dessa dilemman genom kritisk reflexivitet.8 Alvesson och Sköldberg (2017, s. 396) poängterar 

att forskaren kan motverka stärkande och mångfaldigande av specifika tankebanor ifall denne 

tillämpar ett reflexivt förhållningssätt. En högreflexiv forskare är dessutom mer noggrant medveten 

om hur dennes bakgrund och värden formar forskningen (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 303).  

En kritiskt orienterad forskare är inte mindre immun mot maktpåverkan än forskare inom andra 

paradigm (Mullet 2018, s. 138). Att som kritisk forskare undvika att ytterligare befästa rådande 

dominansförhållanden och strukturer är således mycket komplicerat. Därför föreligger det en risk för 

att denna forskningsöversikt ytterligare kan bekräfta och fastlåsa olika tankemönster om vad som 

utmärker en lämplig respektive olämplig förskollärare. Detta trots att intentionen är det motsatta. Det 

                                                      
8 Detta kommer att vara särskilt framträdande i diskussionsavsnittet. 
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beskrivna dilemmat ämnar jag hantera genom att tilldela studiens kritiska prägel stort utrymme. 

Emellertid kan det uppfattas som oförsynt att förgivettagna föreställningar om förskollärares 

lämplighet samt yrkesskicklighet blir föremål för ifrågasättande. Denna invändning bemöter jag dock 

med viss ödmjukhet. Detta eftersom fundamentet med ett kritiskt forskningsperspektiv är att utmana 

och bryta sönder etablerade syn- och handlingssätt (se Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 236–265).  

4.2 Kritisk diskursanalys (KDA) 

Den metod för analys som jag valt är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (KDA). 

Motiveringen är att den står allra närmast och kan integreras väl med kritisk teori (Winther Jörgensen 

& Phillips 2000, s. 153; Fairclough 2015, s. 49). Liksom KT ämnar KDA utreda ojämlika 

maktrelationer som ideologiska diskurser är orsak till (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 153). 

KDA kombinerar kritik av diskurs med förklaringar av hur diskursen figurerar inom samt bidrar till 

den sociala verkligheten (Fairclough 2015, s. 6). Det finns emellertid inga definitiva principer för hur 

en kritisk diskursanalys ska bedrivas (ibid. s. 50). Fairclough (1993, s. 64) beskriver diskurs som ett 

fenomen som representerar, konstituerar och konstruerar världen. Detta tillsammans med relationer, 

identiteter och institutioner. En diskursiv praktik reproducerar övertygelser, kunskapssystem samt 

sociala identiteter och relationer (ibid. s. 65). KDA granskar diskurser som kommer till uttryck genom 

texter (ibid. s. 73). Utifrån dessa premisser har Fairclough sammanställt en tredimensionell modell 

som konkretiserar texters inflytande över diskursiva och sociala praktiker (se Figur 1).  

  Figur 1: Faircloughs (1993, s. 73) tredimensionella diskurskoncept och kritiska diskursanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social praktik 

 

 

 

 

 

 

 

Diskursiv praktik 

(produktion, distribution samt konsumtion av text) 

 

Text 

 

 

 

 

 

Är antingen skriven 

eller artikulerad. 

 

 

Texten bidrar till 

maktförhållanden och 

diskursiva ordningar. 

 

Får på så vis kontroll 

över samhällets sociala 

praktiker. 



20 

 

Den språkliga och textuella analys som utmärker KDA ämnar granska fenomen som anses vara sunt 

förnuft (Fairclough 1993, ss. 72, 73). Existerande och rådande sociala verkligheter är föremål för 

kritik. Avsikten är att förändra verkligheterna till förmån för missgynnade individer (Fairclough 2015, 

ss. 7, 48; Fairclough 1993, s. 9). Vidare är målet att främja social emancipation. Detta genom att öka 

människors medvetenhet beträffande hur språk bidrar till vissa individers dominans över andra 

(Fairclough 2015, s. 3). Metodens ramverk utgörs av att analysera texter, interaktioner och sociala 

praktiker. Detta på lokala, institutionella och samhälleliga nivåer. Vikt läggs vid att beskriva, tolka, 

analysera och kritisera socialt liv som kommer till uttryck genom texter (Mogashoa 2014, s. 104). 

Aspekterna ovan stämmer överens med studiens syfte och frågeställningar med avseende på deras 

avsikt att kritiskt undersöka sju vetenskapliga texters skildringar av lämplighet inom förskolläraryrket.  

4.2.1 Förtjänster och möjligheter med KDA 

Vid valet av KDA har jag även tagit hänsyn till olika styrkor med den som påvisats utifrån forskning. 

Mogashoa (2014, s. 112) resonerar att språk kan nyttjas för att representera meningar, idéer, positioner 

och uppfattningar i texter som skildrar exempelvis talade konversationer. Ifall ords underliggande 

meningar analyseras kan skrivna eller muntliga budskap synliggöras. Med anledning av detta har KDA 

därför potential att vara till hjälp för aktörer inom utbildningssektorn. Detta vad gäller att tolka olika 

problem, händelser och sakförhållanden (ibid. s. 112). Breeze (2011, s. 520) fastslår att KDA erbjuder 

ett lovande paradigm för identifikation och tolkning av hur ideologier verkar inom och genom diskurs. 

Forskaren framhäver vidare att analysmetodens särskilda styrka utgörs av att den fyller ett gap mellan 

språkfenomen och makt i samhället (ibid. s. 520). Denna aspekt kan relateras till Mullets (2018, s. 

138) slutsatser om att KDA erbjuder ett trävetenskapligt och flexibelt analytiskt ramverk för kritisk 

analys av texter samt diskurser.  

4.2.2 Brister och begränsningar med KDA 

Det finns emellertid ett flertal dilemman med KDA som behöver beskrivas. Mullet (2018, s. 138) 

fastslår att KDA är en svår, komplex och tidskrävande analysmetod. Denna kritik kan relateras till 

Breeze (2011, s. 520) som preciserar att KDA besitter inadekvata teorier gällande hur texter opererar i 

sociala kontexter. KDA har också kritiserats för brister gällande riktning av uppmärksamhet mot 

funktioner i det omedelbara sammanhanget. Detta dilemma riskerar att föranleda till pragmatiskt 

olämpliga tolkningar (ibid. s. 520). Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 93) kritiserar Fairclough 

för att han inte tydliggör någon skiljelinje mellan å ena sidan hans kritiska diskursanalys och å andra 

sidan den sociala praktiken. Författarna betonar att han inte delger några direktiv för någon konkret 

mängd social analys som ska tillämpas. Vidare preciserar de en oförmåga hos Fairclough att 

konkretisera ett dialektiskt samspel mellan det diskursiva respektive det icke-diskursiva. Winther 

Jörgensen och Phillips (2000, s. 94) anmärker också på att Faircloughs kritiska diskursanalys innehar 

en svag teoretisk förståelse för subjektivitet, språkbrukskontroll och gruppbildningsprocesser.  
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4.2.3 Kritisk diskursanalytisk databearbetning 

De data som bearbetats inom ramen för forskningsöversikten har blivit föremål för kritiska tolkningar. 

Alvesson och Sköldberg (2017, s. 244) påpekar att empiri i ett kritiskt orienterat forskningsparadigm 

präglas av resonemang och tolkningar. Detta tillsammans med tolkningar av den samhälleliga kontext 

som kringgärdar empirin. Med anledning av detta har jag därför satt in de sju forskningsartiklarna i en 

förståelsekontext där de innehar kapacitet att influera och avgöra lämplighetsaspekter inom 

förskollärarprofessionen. Kress (2011, s. 267) resonerar att ett kritiskt forskningsperspektiv är 

användbart för att ställa upp olika kunskapsstrukturer. För analys av olika föreställningar om en ideal 

förskollärare är studiens empiri därför bearbetad inom relativistiskt orienterade kunskapsstrukturer.  

Dessa former av analyser har jag bedrivit inom ramen för Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 688) påpekar att texter som analyseras utifrån KDA förhörs 

inte bara för vad de inkluderar utan även exkluderar. Det handlar om att synliggöra hur tystnader 

struktureras och hur dessa förkroppsligar maktskillnader i samhället. Genom kritik av ojämlikheter, 

diskrimineringar och ideologidominans strävar KDA efter att emancipera samhället och dess invånare. 

Kritisk diskursanalys är användbar för att ge en röst åt de marginaliserade, maktlösa och förtryckta i 

samband med att den kritiserar dominanta gruppers illegitima makt (Cohen, Manion & Morrison 2018, 

s. 688; Breeze 2011, s. 520). Med hänsyn till detta har jag därför analyserat de sju forskningsartiklarna 

i relation till såväl diskursiva som sociala praktiker (se Figur 2). Utifrån denna aspekt förstås artiklarna 

som ett bidrag till en lämplighetshegemoni i förhållande till förskolläraryrket (se Figur 3). Följaktligen 

blir de individer som på olika sätt inte anses vara lämpliga att utöva förskolläraryrket betraktade som 

marginaliserade, förtryckta och maktlösa inom ramen för forskningsöversikten.  

4.3 Urval och avgränsningar 

Inom ramen för denna forskningsöversikt har såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsartiklar 

utvalts för analys. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 20) hävdar att en systematisk 

litteraturstudie bör inkludera båda dessa ansatser. Detta eftersom ny och tillförlitlig kunskap då kan 

erhållas. Författarna påpekar vidare att urval av funna artiklar måste beskrivas och motiveras. Nedan 

presenterar jag därför en översiktlig tabell (se Tabell 1) av de utvalda forskningsartiklarna tillika 

empirin. Samtliga forskningsartiklar är referentgranskade. Som tidigare nämnts är totalt sju artiklar 

föremål för analys. Detta motiveras utefter en strävan att beakta kvalitet framför kvantitet. För att hålla 

empirin inom ett samtida spektrum har jag avgränsat den till att vara inom eller så nära 2010-talet som 

möjligt. Utöver kvalitativa såväl som kvantitativa ansatser har jag även baserat urvalet med hänsyn till 

att olika länder och informanter representeras. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt beakta 

heterogenitet (ibid. s. 20).  
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Tabell 1: Artikelöversikt- och presentation: 

Forskningsartikel: Ansats: Land: Informanter: 

Harcourt och Mazzoni 

(2012, ss. 19–26) 

Kvalitativ Italien Barn 

Kadioglu Ates och 

Kadioglu (2018, ss. 

103–111) 

Kvalitativ Turkiet Lärarstudenter 

Dalli (2008, ss. 171–

185) 

Kvantitativ Nya Zeeland Förskollärare 

Sheridan, Williams, 

Sandberg och 

Vuorinen (2011, ss. 

415–437) 

Kvalitativ Sverige Förskollärare 

Lillvist, Sandberg, 

Sheridan och Williams 

(2014, ss. 3–19) 

Kvantitativ Sverige Lärarstudenter 

Range, Duncan, Day 

Scherz och Haines 

(2012, ss. 302–322) 

Kvantitativ USA Skolledare 

Hakim och Dalli 

(2018, ss. 244–257) 

Kvalitativ Indonesien Förskollärare 

 

Med syftet att bidra med en så heltäckande bild som möjligt av artiklarnas tillförlitligheter är det 

ytterst nödvändigt att kvalitetsgranska dem. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 85) 

konkretiserar att: ”Värdet av litteraturstudier står och faller med hur väl relevanta studier identifieras 

och värderas.” Olika kvalitetskrav på de artiklar som ska ingå i en systematisk litteraturstudie behöver 

således klargöras. Författarna påpekar vidare att kvalitetskriterier med fördel kan redovisas i en tabell 

(ibid. s. 114). Givet denna aspekt har jag därför sammanställt en tabell (se Tabell 2) för att visa på 

vilka olika kvalitetskriterier som kommer att tas i beaktande för kvalitetsgranskning. Bockarna i 

tabellen ämnar visa att ett specifikt kvalitetskriterium kommer att granska hur väl en viss 

forskningsartikel uppfyller det ställda kriteriet. Den enda aspekt som inte kommer tas i 

granskningsbeaktande är mätmetoder i relation till kvalitativa ansatser, vilket jag strävat efter att 

tydliggöra i och med tabellens enda kryss. Detta med hänsyn till att olika former av mätmetoder 

vanligen bedrivs inom kvantitativa ansatser (se Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 725–738). Jag 

har utvalt och sammanställt nedanstående kvalitetskriterier i en strävan efter att bidra med en 

helhetssyn på artiklarnas vetenskaplighet och koherens.  
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Tabell 2: Kvalitetsöversikt för såväl kvantitativa som kvalitativa ansatser: 

Kvalitetskriterier  Kvantitativ   Kvalitativ 

__________________________________________________________________________________ 

1 Syfte och frågeställningar  ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

2 Perspektiv   ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

3 Designens lämplighet  ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

4 Urval och bortfall  ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

5 Mätmetoder   ✓   X 

__________________________________________________________________________________ 

6 Datainsamlingsmetoder  ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

7 Validitet och reliabilitet  ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

8 Dataanalys   ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

9 Forskningsetiska överväganden ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

10 Värderingar av resultat  ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 

11 Begränsningar och bias  ✓   ✓ 

__________________________________________________________________________________ 
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4.3.1 Undersökningsmaterial 

Härefter kvalitetsgranskas var och en av de sju forskningsartiklarna i tabellformat. Inom tabellraderna 

till vänster redogörs för de kvalitetskriterier som framställdes i kvalitetsöversikten (se Tabell 1). Till 

höger anförs egna kommentarer med stöd i sidhänvisningar. Kvalitetsgranskningarna ämnar utgöra 

överskådliga presentationer av hur utsagor från textmaterialen valts ut. Med hänsyn till studiens 

omfattningsbegränsning kommer jag endast att lämna korta utläggningar i kommentarsfälten. De blåa 

kvalitetsgranskningarna representerar kvalitativa forskningsartiklar. Detta medan de gröna 

representerar kvantitativa.  

Ovan beskrivna tillvägagångssätt gällande hanterandet av empirin motiverar jag utifrån metod- och 

forskningslitteratur. Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 437) betonar att en forskningsöversikt 

måste undersöka varje artikel noggrant. Detta för att kunna finna koherens mellan en enskild artikels 

teoretiska bakgrund, syfte, undersökningsområde, datainsamlingsmetoder, analyser samt tolkande av 

resultat. Bero (2006, s. 586) resonerar att de komponenter som bedöms beträffande varje inkluderad 

forskningsartikel behöver fokusera på artiklarnas nyckelfunktioner. Detta tillsammans med att 

artiklarna bör bli empiriskt verifierade samt individuellt rapporterade.  
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Tabell 3: Kvalitetsgranskning av Harcourt och Mazzoni (2012, ss. 19–26): 

Kvalitetskriterier: Kommentarer: 

Syfte och frågeställningar Syfte och frågeställningar redogörs ej. Ändamålet med studien 

framkommer inte explicit. Ingen förklarande introduktion ges. 

Perspektiv Barn ses som kompetenta beträffande artikulation av tankar och 

idéer (s. 19). 

Designens lämplighet Då syfte och frågeställningar inte beskrivs kan ingenting sägas 

om forskningsdesignens lämplighet och relevans. 

Urval och bortfall Cirka 40 barn i åldrarna 3–5 år deltog i studien (s. 21). Dessa 

kom från olika socioekonomiska och sociokulturella bakgrunder. 

Vissa av barnen hade olika funktionshinder såsom Downs 

syndrom och autism (s. 22). Inga bortfallsredogörelser framgår. 

Datainsamlingsmetoder En mosaikinriktning i form av deltagande observationer 

nyttjades. Data samlades in genom fotografier, teckningar och 

berättande ifrån barnen (ss. 20, 21). 

Validitet och reliabilitet Inga redogörelser eller diskussioner av dessa framförs. 

Dataanalys En etnografiskt orienterad analys tillämpades för att undersöka 

hur barnen konstruerade sina förståelser av vad som för dem 

kännetecknade goda kvaliteter hos en förskollärare (s. 21). 

Forskningsetiska överväganden Informerat samtycke inhämtades från barnen (s. 20). Emellertid 

presenteras ingen information om hur detta samtycke 

inhämtades. Det framgår ej huruvida barnen garanterades 

anonymitet, beskydd eller rätt att avbryta medverkan i studien. 

Värderingar av resultat Barnens synsätt beskrivs som djupgående och att de framhäver 

respektfulla relationer med de vuxna som betydelsefulla (s. 24). 

Begränsningar och bias Inga reflektioner kring begränsningar eller bias med studien 

framförs. 
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Tabell 4: Kvalitetsgranskning av Kadioglu Ates och Kadioglu (2018, ss. 103–111): 

Kvalitetskriterier: Kommentarer: 

Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att identifiera kvaliteter av en ideal lärare 

utifrån lärarkandidaters synvinklar. Den frågeställning som ställs 

preciserar vilka kvaliteter som den ideale läraren ska besitta 

utifrån informanternas uppfattningar (s. 106). 

Perspektiv Studien utgår ifrån en fenomenologisk inriktning (s. 106). 

Designens lämplighet Forskningsdesignens lämplighet är väl avvägt syftet och 

forskningsfrågan i relation till det studerade fenomenet. Studien 

undersöker det den avser att undersöka. 

Urval och bortfall Urvalet bestod av lärarstudenter från olika lärarprogram vid ett 

universitet i Istanbul (s. 106). Antalet informanter anges ej. 

Bortfall redovisas och diskuteras inte. 

Datainsamlingsmetoder Semistrukturerade intervjuer tillämpades som metod för 

datainsamling. Varje intervjuperson befann sig i forskarens 

kontor vid datainsamlingstillfällena (s. 106). 

Validitet och reliabilitet Reliabilitet ansågs säkerställas genom fyra experters synpunkter 

på datamaterialet (s. 107). Validitet diskuteras ej. 

Dataanalys Innehållsanalys tillämpades. Likartade data grupperades samman 

inom teman och begrepp (s. 107). 

Forskningsetiska överväganden Innan intervjutillfällena tillfrågades informanterna om tillstånd 

för ljudupptagning (s. 106). De fick sedan möjlighet att ge 

återkoppling på resultaten innan publicering (s. 107). Ingen 

information om informerat samtycke delges. 

Värderingar av resultat Lärarkandidaternas tankar kring den ideale läraren berörde 

personliga samt ämnesmässiga kompetenser (s. 108). 

Begränsningar och bias Inga reflektioner kring begränsningar eller bias med studien 

framförs. 
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Tabell 5: Kvalitetsgranskning av Dalli (2008, ss. 171–185): 

Kvalitetskriterier: Kommentarer: 

Syfte och frågeställningar Syfte och frågeställningar presenteras ej. 

Perspektiv Inget perspektiv för studien anförs. 

Designens lämplighet Lämpligheten med forskningsdesignen är ytterst svårbedömlig 

med hänsyn till avsaknaden av en transparent plattform. 

Urval och bortfall Endast utbildade förskollärare var föremål för urvalet. 139 

förskollärare gav sina svar i ett slumpmässigt stratifierat urval av 

totalt 594 över hela Nya Zeeland (s. 174). 

Mätmetoder Information gällande mätmetoder anges inte. 

Datainsamlingsmetoder Ett frågeformulär postades ut till förskollärare (s. 174). 

Validitet och reliabilitet Dessa beräknas eller diskuteras ej. 

Dataanalys Svar kodades utifrån tematiska kategorier (s. 175). 

Forskningsetiska överväganden Inga forskningsetiska överväganden redovisas eller diskuteras. 

Värderingar av resultat Ur resultaten framträdde tre olika teman beträffande hur 

förskollärarna definierade professionalism. Dessa teman var 

distinkt pedagogisk stil, särskilda kunskaper samt kollaborativa 

relationer (s. 171). 

Begränsningar och bias Inga reflektioner kring begränsningar eller bias med studien 

framförs. 
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Tabell 6: Kvalitetsgranskning av Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011, ss. 415–437): 

Kvalitetskriterier: Kommentarer: 

Syfte och frågeställningar Studiens explicita syfte är att undersöka den mening som 

förskollärare i Sverige tilldelar förskollärares kompetenser (s. 

415). Inga forskningsfrågor presenteras. 

Perspektiv Studien utgår ifrån ett interaktionistiskt perspektiv samt 

Bronfenbrenner’s ekologiska systemteori (s. 415). 

Designens lämplighet Studiens tydliga syfte bidrar till en stark röd tråd. Avsaknaden 

av forskningsfrågor gör emellertid uppfyllandet av syftet 

svårbedömlig. 

Urval och bortfall Urvalet bestod av 15 förskolor i Stockholm och Göteborg samt 

15 förskolor i Mälardalen. Urvalet stratifierades för att kunna 

representera förskolor med olika socioekonomiska och 

sociokulturella bakgrunder. Inom varje av de 30 förskolorna 

rekryterades en förskollärare som informant (s. 415). Bortfall 

redogörs ej. 

Datainsamlingsmetoder Semistrukturerade intervjuer tillämpades (s. 415). 

Validitet och reliabilitet Validitet och reliabilitet säkerställdes enligt forskarna i form av 

klarhet och transparens genom variationerna av förskollärares 

kompetensperspektiv (s. 422). Emellertid görs inga beräkningar 

eller ingående diskussioner av dessa. 

Dataanalys Data analyserades genom ekologiska och interaktionella teorier 

(s. 422).  

Forskningsetiska överväganden Det framkommer att konfidentialitet, samtycke och information 

om studien beaktades. Vidare framgår att deltagande var fullt ut 

frivilligt och att informanterna garanterades anonymitet (s. 421). 

Emellertid framgår ej hur dessa aspekter praktiskt tillgodosågs. 

Värderingar av resultat Tre sammanflätade dimensioner av förskollärares kompetens 

framkom ur resultaten. Dessa dimensioner var kompetens av att 

veta vad och hur, kompetens av att veta hur samt interaktiv, 

relationell och transaktionell kompetens (s. 415). 

Begränsningar och bias Inga reflektioner kring begränsningar eller bias med studien 

framförs. 
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Tabell 7: Kvalitetsgranskning av Lillvist, Sandberg, Sheridan och Williams (2014, ss. 3–19): 

Kvalitetskriterier: Kommentarer: 

Syfte och frågeställningar Studiens explicita syfte är att undersöka dimensioner av 

förskollärares kompetenser utifrån förskollärarstudenters 

synvinklar. De frågeställningar som ställs handlar om vilka som 

är de underliggande dimensionerna av förskollärarkompetens 

från en students perspektiv samt hur förskollärarkompetens är 

relaterat till studenternas individuella profiler (s. 3). 

Perspektiv Studien utgår ifrån interaktionistisk och ekologisk teori (s. 7). 

Designens lämplighet Forskningsdesignens lämplighet är relevant i förhållande till 

syfte och frågeställningar. Detta med hänsyn till deras tydlighet 

samt urvalets omfattande storlek. 

Urval och bortfall Urvalet bestod av 810 lärarkandidater från 15 olika universitet 

över hela Sverige. 92 % av dem var kvinnor. 62 % av 

informanterna var födda från 1980 och senare. Omkring hälften 

av informanterna hade tidiga erfarenheter av arbete inom 

skolverksamhet (s. 9). Bortfall redogörs inte. 

Mätmetoder Faktor- och klusteranalys tillämpades (ss. 11, 12).  

Datainsamlingsmetoder Ett frågeformulär med Likertskala användes för att samla in 

data. Detta testades i en pilotstudie (s. 9).  

Validitet och reliabilitet Flertalet mätningar gjordes för att säkerställa dessa (s. 15). 

Dataanalys Maximum likelihood-metoden med oblique rotation nyttjades 

för att urskilja mönster och interrelationer bland variabler. (s. 9).  

Forskningsetiska överväganden Det framgår att studenterna vid datainsamlingstillfället 

informerades om syftet med studien och att deltagande var 

frivilligt. Vidare framkommer det att studien godkändes av 

etikprövningsnämnden vid Göteborgs universitet (s. 9). 

Värderingar av resultat Sex dimensioner av förskollärares kompetenser kunde urskiljas. 

Dessa var generell pedagogisk kompetens, specifik 

innehållskompetens, distinkt lärarkompetens, lekkompetens, 

barnperspektivkompetens samt kollaborativ och social 

kompetens (s. 3). 

Begränsningar och bias Forskarna diskuterar att begreppet lärarkompetens var 

definierade på förhand i frågeformulären. Detta omöjliggjorde 

för lärarkandidaterna att ge sina egna definitioner på detta 

begrepp (s. 15). 
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Tabell 8: Kvalitetsgranskning av Range, Duncan, Day Scherz och Haines (2012, ss. 302–322): 

Kvalitetskriterier: Kommentarer: 

Syfte och frågeställningar Studiens explicita syfte är att undersöka uppfattningar som 

skolledare i den amerikanska delstaten Wyoming har beträffande 

lärares inkompetenser. De frågeställningar som ställs handlar om 

vad skolledare har för uppfattningar om inkompetenta lärares 

kännetecken, om administrativa strategier som används mot 

dessa lärare samt om hinder för att avskeda dem (s. 309). 

Perspektiv Inget perspektiv för studien anförs. 

Designens lämplighet Forskningsdesignens lämplighet är relevant i förhållande till 

syftet och frågeställningarna. Detta med hänsyn till att studien 

undersöker det den avser att undersöka. 

Urval och bortfall 100 svarsformulär returnerades från 334 skolledare. (s. 310). 

Mätmetoder Mätinstrumentet utgjordes av en online-undersökning med 

Likertskala. Detta för att mäta skolledares uppfattningar om 

lärares inkompetenser (s. 309). 

Datainsamlingsmetoder Se ovan. 

Validitet och reliabilitet Reliabilitet beräknades ha en övergripande koefficient på 0.76. 

Förekomsten av innehållsvaliditet påvisades av expertrecension 

(s. 310). 

Dataanalys Data analyserades deskriptivt samt genom kodning (s. 310). 

Forskningsetiska överväganden Inga forskningsetiska överväganden redovisas eller diskuteras. 

Värderingar av resultat Skolledarna ansåg att problem med klassrumsförvaltning var en 

stark indikator för lärares inkompetenser. Vidare framkom att 

den strategi som tillämpades för att hantera inkompetenta lärare 

var avrådan från att fortsätta inom yrkesprofessionen. Det 

framkom också att lärarfack utgjorde ett hinder för avskedanden 

av inkompetenta lärare (s. 302). 

Begränsningar och bias Det framgår att studien inte differentierade skolledares 

uppfattningar av lärarinkompetens hos nyblivna samt erfarna 

lärare. Vidare framgår att studien inte mätte huvudmäns 

uppfattningar om forskningsområdet (s. 317).  
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Tabell 9: Kvalitetsgranskning av Hakim och Dalli (2018, ss. 244–257): 

Kvalitetskriterier: Kommentarer: 

Syfte och frågeställningar Inget specifikt syfte för studien presenteras. Emellertid beskrivs 

en vägledande frågeställning som handlar om indonesiska 

förskollärares uppfattningar om lärarprofessionalism (s. 246). 

Perspektiv Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv (s. 246). 

Designens lämplighet Även om ett explicit syfte med studien inte framkommer ramar 

frågeställningen in det betänkta undersökningsområdet på ett 

kompenserande sätt. 

Urval och bortfall Endast utbildade förskollärare erbjöds att delta i studien. Dessa 

hade genomgått inhemska lärarlyft. 21 av totalt 27 tillfrågade 

förskollärare medverkade. (s. 247). 

Datainsamlingsmetoder En fokusgruppintervju följt av individuella intervjuer 

tillämpades. 10 av de 21 informanterna valde att delta i de 

efterföljande intervjuerna (s. 247). 

Validitet och reliabilitet Inget av dessa beräknas eller diskuteras.  

Dataanalys Tematisk analys av fokusgruppdiskussionerna och de 

individuella intervjuerna gjordes. Detta för att induktivt 

identifiera nyckelteman och mönster som utgjorde 

förskollärarnas förståelser av professionalism (s. 247). 

Forskningsetiska överväganden Inga forskningsetiska överväganden redogörs. 

Värderingar av resultat Det framkom att uppnående av professionalism var en livslång 

resa för att uppnå den ideala förskollärarrollen (s. 244). 

Begränsningar och bias Inga reflektioner kring begränsningar eller bias med studien 

framförs. 
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4.4 Genomförande och datainsamling 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 82) betonar att en systematisk litteraturstudie 

behöver redovisa databaser, sökord, utfall av sökning, värdering samt urval av artiklar. Detta för att 

säkerställa trovärdighet. Jag har i förhållande till textsökningen avgränsat till artiklar som är 

referentgranskade. Samtliga av de sju utvalda artiklarna hämtade jag via Stockholms digitala 

universitetsbibliotek den 29 mars 2019. De kommer ursprungligen ifrån databaserna ERIC, SwePub, 

Scopus, Directory of Open Access Journals samt Informit Humanities & Social Sciences Collection. 

De sökord jag tillämpade var ”lämplighet”, ”suitability”, ”förskollärare”, ”preschool teacher”, 

”yrkesskicklighet”, ”kompetens”, ”competence” och ”professionalism”. Antalet sökträffar varierade 

mellan cirka 50 till 5000.  

Av totalt elva potentiella artiklar valdes sju av dem ut för analys. Den faktor jag tog i särskilt 

beaktande för detta värderingsurval var de sju artiklarnas möjligheter att kunna besvara studiens syfte 

och vägledande frågeställningar. Variationer gällande ansatstyper, ursprungsländer och informanter 

utgjorde också en viktigt grund för detta urval (se Tabell 1). Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 

436) poängterar att en forskningsöversikt strategiskt måste sekvensera bland lämpliga sökkanaler på 

ett sätt som är i linje med den egna urvalslogiken. Detta för att kunna frambringa den mest trovärdiga 

och relevanta evidensen inom de tillgängliga resurserna. Det stora antalet sökträffar utgjorde 

emellertid ett dilemma då det ställde extra höga krav på gallring bland artikelträffarna.  

4.5 Forskningsetiska överväganden  

Vad gäller forskarroll är det ytterst nödvändigt att bidra med så sakliga skildringar av en studies 

datamaterial som möjligt. I Vetenskapsrådet (2017, s. 8) konkretiseras att forskaren: ”ska vara rättvis i 

[…] bedömning av andras forskning.” Denna aspekt har jag beaktat utifrån de kvalitetskriterier och 

kommentarer som jag ställde gentemot artiklarna. I Vetenskapsrådet (2017, s. 25) framkommer det 

vidare att forskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i empiriska material behöver utmärkas av en 

organiserad och kritisk analys av insamlade data. Detta för att främja god forskningskvalitet. Tydlig 

källredovisning samt belägg för påståenden kring empirin är också viktigt. Det utgör en förutsättning 

för att andra forskare ska kunna bedöma en studies resultat samt betydelsen av dessa (ibid. s. 53). I 

min forskarroll har jag därför eftersträvat en transparent organisering av empirin.  

Ett annat viktigt etiskt övervägande handlar om att konkretisera faktorer som motsäger en studies 

intentioner. Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 438) hävdar att synliggörande av motbevisande 

samband är avgörande för att kunna främja validitet och autenticitet med en forskningsöversikt. Med 

hänsyn till denna aspekt har jag därför i min forskarroll strävat efter att tilldela stort utrymme åt 

realistiska och positivistiska infallsvinklar. Detta som en motvikt gentemot studiens relativistiska 
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verklighets- och kunskapssyn. Jag har eftersträvat detta i synnerhet genom prioriteringar av de olika 

artiklarnas klargöranden om vad som utmärker en lämplig respektive olämplig förskollärare. Detta 

tillsammans med den tidigare forskningens bestyrkanden av dessa aspekter (se exempelvis Gardesten 

& Hegender 2015, s. 80; Johansson & Palla 2014, s. 11; Nordänger & Lindqvist 2015, ss. 57–60).  

I relation till ovanstående hänseenden blir ett annat angeläget forskningsetiskt övervägande för denna 

studie att problematisera bias9. Vad gäller forskningsöversikter belyser Cohen, Manion och Morrison 

(2018, s. 436) risker med en forskares bias i relation till databaser, citeringar, språk och länder. Det 

skulle kunna handla om att forskaren väljer ut artiklar ifrån endast en särskild databas, ett särskilt land 

eller specifika citat utan att beakta helheten. Inom ramen för studien har jag strävat efter att hantera 

dessa former av bias genom att basera mitt urval på en mångfald av länder, databaser och 

forskningsansatser. Därutöver har jag tillämpat viss reflexivitet i förhållande till var och en av 

artiklarna genom egna kommentarer. Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 437) betonar att löpande 

reflexiva engagemang i förhållande till en forskningsöversikts utvalda forskningsartiklarna är 

avgörande för att reducera en forskares okända biases. Tillvägagångssätt för att främja rimlighet, 

autenticitet, nytta, robusthet och validitet är att inneha reflexivitet (ibid. s. 438).  

Ytterligare ett forskningsetiskt övervägande som behöver problematiseras handlar om hur studiens 

resultat kan komma att tillämpas. Fairclough (1993, s. 239) framhäver en etisk risk med att resultaten 

utifrån en kritisk diskursanalytisk undersökning kan användas för att omforma vissa diskursiva 

praktiker. Han utvecklar att: ” […] discourse analysts are increasingly at risk of being integrated into 

bureaucratic and managerial agendas.” (ibid. s. 239). Sålunda föreligger den en risk för att resultaten 

av forskningsöversikten kan bidra till att nya diskursiva praktiker uppstår och används. Dessa riskerar 

att bli minst lika begränsande, förtryckande och maktfullkomliga. Ett sådant dilemma är utom 

forskarens kontroll (ibid. s. 239). Denna problematik anser jag skulle kunna föranleda till att bilden av 

en ideal förskolläraren ifrågasätts i sådan grad att förskolebarns tillvaro missgynnas.  

4.6 Studiens kvalitet 

I Vetenskapsrådet (2017, s. 25) framkommer det att en studie av god kvalitet kännetecknas av ordning, 

struktur, klarhet samt vetenskaplig originalitet och fantasi. Dessa aspekter har jag eftersträvat med 

avseende på struktureringarna av det empiriska materialet (se exempelvis Tabell 1 och 2). En annan 

aspekt som bidrar till att förhöja en studies kvalitet är att den är nyskapande och innovativ (ibid. s. 25). 

Detta har jag eftersträvat med särskild hänsyn till valet av det kritiska forskningsperspektivets 

tillämpning på lämplighet inom förskolläraryrket. Vidare kännetecknas en högkvalitativ studie av att 

                                                      
9 Med bias avses en forskares oreflekterade inverkan på den egna eller andra undersökningars resultat (se 

Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 25–26).  
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den validerar tidigare forskning (ibid. s. 25). Denna kvalitetsaspekt har jag eftersträvat genom att ställa 

upp kvalitetskriterier med åtföljande kommentarer för var och en av de studerade forskningsartiklarna 

(se Tabell 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9). Bero (2006, ss. 569–593) påpekar att validiteten inom en systematisk 

litteraturöversikt beror på i vilken utsträckning dess metoder reducerar systematisk bias. Reduktion av 

bias kan enligt Bero (2006, s. 572) eftersträvas genom att definiera metoderna väl. Detta har jag strävat 

efter att beakta genom att tydligt beskriva och konkretisera forskningsöversiktens metoder.  

Emellertid finns vissa problematiska aspekter med avseende på forskningsöversiktens tillförlitlighet 

och giltighet. En sådan aspekt gäller det faktum att studien i sin helhet utgörs av en sekundärkälla 

snarare än en primärkälla. Detta eftersom den bygger på tidigare forskningsartiklar istället för 

empiriska originaldata. Ett annat kvalitetsdilemma med forskningsöversikten är att den inte redovisar 

en tabell där anledningar till att vissa forskningsartiklar utesluts som empiri. Bero (2006, ss. 586–587) 

påpekar att en sådan tabell är till hjälp för att bedöma huruvida bias framkommit i urvalsprocessen. 

Detta alternativ har jag dock valt att utelämna med hänsyn till studiens begränsade omfång. Som 

kompensation för detta har jag istället strävat efter att prioritera problematiseringar av bias i 

diskussionsavsnittet. Ytterligare en annan kvalitetsproblematik med undersökningen är att den inte 

summerar forskningsartiklar statistiskt i form av en metaanalys. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 92) påpekar att: ”De studier som anses ha högst bevisvärde […] är systematiska 

litteraturstudier med metaanalyser […]”. Att jag inte bedrivit en metaanalys beaktar jag emellertid 

med viss ödmjukhet. Detta eftersom jag istället strävat efter att bidra med kvalitativa förståelser för 

lämplighet inom förskolläraryrket.  

4.6.1 Validitet 

Jag har vidtagit åtgärder i en strävan efter att säkerställa validitet inom ramen för forskningsöversikten. 

Onwuegbuzie och Leech (2007, s. 241) betonar att bias är ett allvarligt hot mot validitet inom 

kvalitativ forskning. De resonerar att bias emellertid kan hanteras och minimeras. Detta genom att 

forskaren reflexivt klargör dennes egna inflytande över och subjektivitet i relation till empirin. Som 

tidigare påpekats beaktar jag detta inom diskussionsavsnittet. Vidare hävdar Onwuegbuzie och Leech 

(2007, s. 242) att validitet kan säkerställas genom att kontrastera och jämföra. Dessa aspekter har jag 

eftersträvat med hänsyn till de utvalda forskningsartiklarnas olika ansatser, informanter och 

ursprungsländer. Utifrån dessa premisser säkerställs validitet även i termer av att det studerade 

fenomenet i viss utsträckning kan generaliseras. Detta när det beaktas med utgångspunkt i olika 

kontexter, situationer och populationer (ibid. s. 243). Ytterligare en aspekt för att säkerställa validitet 

handlar om att prioritera en tjock beskrivning av datamaterialen (ibid. s. 244). Jag har eftersträvat detta 

genom omfångsrika beskrivningar av forskningsartiklarna utifrån de olika kvalitetskriterierna. 

Ytterligare ett annat hänseende vad gäller säkerställande av validitet handlar om att beakta 
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rivaliserande förklaringar (ibid. s. 244). Detta har jag eftersträvat genom att prioritera olika realistiskt 

orienterade förklaringar till förskollärares lämplighet att utöva yrket inom resultaten och analyserna.  

4.6.2 Reliabilitet 

Jag har även beaktat vissa aspekter vad gäller säkerställande av reliabilitet för studien. Cohen, Manion 

och Morrison (2018, s. 272) påpekar att demonstrerandet av trovärdighet för en studie är nödvändigt 

för att säkerställa reliabilitet inom kvalitativ forskning. Inom ramen för forskningsöversikten har jag 

strävat efter reliabilitet genom att problematisera studiens kritiska forskningsperspektiv och 

analysmetod. Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 272) resonerar vidare att tjocka och detaljrika 

beskrivningar är viktigt för att säkerställa reliabilitet. Som tidigare nämnts har jag beaktat detta genom 

noggranna beskrivningar av datamaterialen samt kvalitetskriterier för dessa. Ärlighet och uppriktighet 

är också viktigt för att säkerställa god reliabilitet (ibid. s. 272). Dessa aspekter har jag eftersträvat 

genom att reflektera kring möjliga konsekvenser av denna studie (se Fairclough 1993, s. 239).  
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5. Resultat och analys 

Inom föreliggande avsnitt presenterar jag de resultat som framträder utifrån de sju artiklarna. Studiens 

vägledande frågeställningar utgör underrubriker för att på så vis besvara syftet. Citeringar utifrån 

forskningsartiklarna tillämpas för att understödja vetenskapliga argumentationer. I Vetenskapsrådet 

(2017, s. 53) framkommer det att: ”Presentationen av forskningens resultat och slutsatser ska vara väl 

avvägd och rättvisande.” En kritisk diskursanalys av resultaten tillämpas därefter separerat med stöd 

av de teoretiska begreppen. Avslutningsvis tolkar och syntetiserar jag analysresultaten med hjälp av 

illustrerande figurer (se Figur 2 och 3).  

5.1 Resultat utifrån syfte och frågeställningar 

5.1.1 Vad artikuleras om en ideal förskollärare? 

Mellan fyra av artiklarna framträder ett interdiskursivt ordningsmönster där en ideal förskollärare är 

välvillig. I samtal med forskarna beskriver förskolebarnen i Harcourts och Mazzonis (2012, s. 22) 

studie att pedagogen ska vara snäll och inte skrika. Ett av barnen förklarar att: ”When the teacher 

shouts at me I feel sad and also I will start to cry.” Att en ideal pedagog inte ska skrika utan istället 

vara omsorgsfull samt en god förebild bestyrks av förskollärarna i Hakims och Dallis studie: ”We are 

working with children, so we need to show our caring nature. We should not yell. We need to be a role 

model for children with our daily attitude at school.” (Hakim & Dalli 2018, s. 252). Dessa 

välvillighetsideal kan relateras till de synpunkter som framförs av lärarkandidaterna i Kadioglu Ates 

och Kadioglus (2018, s. 107) studie. Bland studenterna framkommer att en ideal pedagog bland annat 

ska vara tolerant, positiv, förstående, snäll, sympatisk, filantropisk, emotionell och civiliserad. Dessa 

föreställningar bestyrks av förskollärarna i Dallis (2008, s. 178) enkätstudie. De betonar att en ideal 

förskollärare ska vara lugn, respektfull och positiv.  

En annan interdiskursiv ordning som framträder mellan tre av forskningsartiklarna handlar om att en 

ideal förskollärare är sociabel. Lärarstudenterna i Kadioglu Ates och Kadioglus (2018, s. 107) studie 

beskriver en ideal pedagog som social. Detta kan relateras till de nyzeeländska förskollärarna i Dallis 

(2008, s. 181) studie som betonar att en enskild pedagog behöver kunna konsultera med kollegor. I 

Lillvists et al. (2014, s. 10) undersökning framkommer liknande uppfattningar bland de svenska 

förskollärarna. De betraktar en förskollärares sociala och kollaborativa kompetenser i termer av att 

kunna samarbeta med föräldrar, arbetsledning och andra professioner. Dylika beskrivningar framförs 

av förskollärarna i Sheridans et al (2011, s. 430) undersökning. De beskriver en pedagogs sociala 

kompetens som att kunna inta andra människors perspektiv och barns i synnerhet.  
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Bland artiklarna framträder även diskursiva föreställningar om hur en ideal förskollärare inte är. Enligt 

lärarkandidaterna i Kadioglu Ates och Kadioglus (2018, ss. 107, 108) studie är en ideal pedagog inte 

självcentrerad, fördomsfull, diskriminerande, egoistisk, eller fixerad vid vissa sätt att tänka. Vidare 

betonar de att en ideal pedagogen inte ska ha några psykiska problem, vara förvirrad eller göra skillnad 

på barn. Dessa uppfattningar kan relateras till vad skolledarna i Ranges et al. (2012, s. 315) studie 

uttryckte angående drag av en inkompetent pedagog. De betonar att svaga färdigheter vad gäller att 

kunna förvalta en klassrumsmiljö kännetecknar en sådan lärare. Dessa aspekter skiljer sig emellertid 

ifrån de uppfattningar som de indonesiska förskollärarna i Hakims och Dallis (2018, s. 249) studie 

framför gällande en inkompetent pedagog. Snarare än brister beträffande personlighetsdrag var 

förskollärarna istället överens om att en oprofessionell pedagog kännetecknas av oförmåga att utföra 

arbetsuppgifter samt komma i tid till jobbet:  

There are teachers who do not take their responsibilities seriously, such as coming to 

school on time, doing their administrative work […] it is through these behaviours that 

we might be able to see every day who is the professional teacher. 

(Hakim & Dalli 2018, s. 249) 

5.1.2 Vilka krav och förväntningar på förskollärare framkommer? 

Gemensamma krav och förväntningar på förskollärare som framgår mellan artiklarna handlar om att 

de ska vara flexibla, vaksamma, kommunikativa och ledande. Att vara flexibel betonas av såväl de 

svenska som turkiska lärarstudenterna (Kadioglu Ates & Kadioglu 2018, s. 107; Lillvists et al. 2014, s. 

10). De turkiska studenterna utvecklar att flexibilitet inom läraryrket handlar om att kunna fatta snabba 

beslut, vara lyckosam i krishantering, uttrycka sig på ett tydligt sätt, göra sig själv lyssnad på och vara 

kapabel till att vägleda (Kadioglu Ates & Kadioglu 2018, ss. 107–108). Informanterna i Dallis (2008, 

s. 181) undersökning beskriver flexibilitet i termer av att kunna konsultera med kollegor samt upplysa 

dem om olika intentioner. Dessa syner på flexibilitet kan relateras till de ledarskapsförväntningar som 

förskollärarna i Sheridans et al. (2011, ss. 426, 427, 428) studie framhäver. Enligt dem kännetecknas 

ett gott ledarskap av att pedagogen blir lyssnad på och ser till att olika intentioner blir utförda. Det 

goda ledarskapet kännetecknas även av att pedagogen är tydlig och distinkt. Det handlar också om att 

kunna organisera övergångar mellan aktiviteter och förbereda barn på nya sådana. Förskolläraren 

behöver även kunna vara närvarande och konstant förberedd på det oförutsägbara:  

Leadership among children is often spontaneous and situated, forcing the teachers to act 

instantly and to exploit opportunities that arise in the ongoing interactions between the 

children. In this spontaneous leadership, teachers have to use their here-and-now 

knowledge, whilst simultaneously reflecting as they act, since choices need to be made in 

split seconds and decisions have to be made on the spur of the moment.  
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(Sheridan et al. 2011, s. 426). 

De krav och förväntningar som framkommer på förskollärare utifrån barns perspektiv handlar om att 

vara omsorgsfull. Ett av förskolebarnen i Harcourts och Mazzonis (2012, s. 22) studie illustrerar sina 

förväntningar på en pedagog för forskarna genom en teckning: ”This is the teacher and me. We are 

holding hands and sometimes we embrace. The teacher says ‘thank you’ to me. This is what I would 

like the teacher to do.” På en fråga ifrån forskarna om varför den vuxne behöver ha ett sansat tonläge 

svarar ett annat barn: ”Because the teacher should not make the children cry and a loud voice makes 

children cry.” (ibid. s. 23). Denna synpunkt kan relateras till förskollärarnas betoningar i Sheridans et 

al. (2011, s. 430) studie. Förskollärarna hävdar att en pedagog måste vara medveten om hur denne 

agerar och uttrycker sig. Detta styrks av förskollärarna i Hakims och Dallis (2018, s. 249) studie:  

She [the teacher] also needs to possess a good and competent personality. We need a 

good personality when we are working in kindergarten, because the children will copy all 

the teachers’ actions. We should be very careful with our actions and words, because 

children will adopt them.  

(Hakim & Dalli 2018, s. 249) 

5.1.3 Hur konstitueras förskollärares kompetenser? 

Konstituerande av förskollärares kompetenser kan härledas till de värdemässiga innebörder som på 

olika sätt framkommer utav de textuella artikulationerna. I Harcourts och Mazzonis (2012, s. 19) 

studie beskrivs att förskollärares kvaliteter konstitueras genom barns teckningar och samtal kring 

dessa: ”The children formed opinions about their prior-to-school experience, particularly about their 

teachers, and gave a clear and articulate indication of what constitutes good quality.” I Lillvists et al. 

(2014, s. 13) undersökning bestyrks att förskollärares kompetenser konstitueras utifrån vad som 

värdesätts av dem. Forskarna diskuterar att: ”Preschool teacher competence is […] a result of societal 

values and expectations about what constitutes a ‘good’ preschool teacher, based on what 

competencies, skills and knowledge are valued in today’s society.” (Lillvist et al. 2014, s. 13). 

Sheridan et al. (2011, s. 435) bekräftar samhälleliga värdens betydelser för konstituerande av 

förskollärares kompetenser. De fastslår att: ”Preschool teacher competence is constituted in the 

intersection of values, knowledge and ideologies on different system levels.” (ibid. s. 435).  

Utifrån två av artiklarna framkommer emellertid viss ödmjukhet i relation till konstituerandet av 

förskollärares kompetenser. I Dallis (2008, s. 179) studie framkommer av informanterna att: 

”Professionalism comes with training and working within the early childhood setting. Personal and 

professional development is ongoing throughout one’s life and it never stops.” Dessa synpunkter kan 

relateras till förskollärarna i Hakims och Dallis (2018, s. 248) studie. De vill inte beskriva sig själva 
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som professionella. Detta då de anser att det skulle vara detsamma som att framställa sig själv som 

perfekt:  

To say that I am a professional seems to be heading towards saying I am perfect. No 

human being has reached that state yet – because it is impossible. We can only do what 

we can do, and what we have learnt. Our responsibility as ECEC teachers is to give the 

best we can.  

(Hakim & Dalli 2018, s. 248) 

I en uppföljande enskild intervju utvecklar en av informanterna i Hakims och Dallis (2018, s. 248) 

undersökning att det inte är möjligt att som människa och pedagog någonsin bli fulländad:  

We are not professionals yet, because, as long as we are alive … as human beings, we are 

still full of shortcomings. We learn something each day. Even though I have been 

teaching for years, every day with children, there still is a lot to learn.  

(Hakim & Dalli 2018, s. 248) 

5.2 Kritisk diskursanalys av forskningsartiklarna 

Var och en av de redovisade forskningsartiklarna får intertextuell betydelse. Detta när textuella utdrag 

från såväl kvantitativa som kvalitativa data inkorporeras med forskarnas egna artikulationer. Dessa 

data inom artiklarna konstruerar forskarnas olika slutsatser. Som exempel kan nämnas de diskursiva 

värderingar som kommer till uttryck genom förskolebarnens teckningar och textuella dialogutdrag i 

Harcourts och Mazzonis (2012, ss. 22, 23) studie. Dessa artikulerade värderingar formar forskarnas 

tolkningar på ett sådant sätt att de konkluderar att en ideal förskollärare för barnen är snäll och 

ödmjuk. En interdiskursiv struktur gör sig på så vis gällande. Detta när förskolebarnens diskursiva 

konventioner tillåts konstituera forskarnas artikeltext på detta vis. På liknande sätt kan Ranges et al. 

(2012, ss. 302–322) undersökning utgöra exempel på ett intertextuellt inflytande över diskursiva 

sanningar. Skolledarnas artikulerade uppfattningar om att ett dåligt klassrumsförvaltande utgör ett 

kännetecken för en lärares inkompetens får betydelse för forskarnas egna artikulerade tolkningar. 

Utifrån artikeln genereras och produceras på så vis en diskursiv konvention som karaktäriserar en 

inkompetent lärare (Fairclough 1993, ss. 9, 10, 47, 84, 85).  

Utifrån ett intertextuellt sammanhang får sålunda forskningsartiklarna betydelse för samhällets sociala 

och diskursiva praktiker. Exempelvis formar vissa av artiklarna (se Harcourt & Mazzoni 2012; Hakim 

& Dalli 2018; Kadioglu Ates & Kadioglu 2018; Dalli 2008) tillsammans en interdiskursiv ordning 

vilken definierar en ideal förskollärare som välvillig. Genom naturalisation har denna diskurstyp 

erhållit sådan grad av dominans att den betraktas som fullkomligt naturlig. Ytterligare ett exempel på 
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en diskursiv praktik som blivit naturaliserad är den interdiskursiva ordning som förordnar att en ideal 

förskollärare ska vara sociabel (Kadioglu Ates & Kadioglu 2018; Dalli 2008; Lillvist et al. 2014). 

Denna diskursiva praktik har erhållit acceptans i sådan utsträckning att den inte längre betraktas som 

en sanning bland flera. Den är sanningen (se Fairclough 2015 s. 113). På dessa sätt blir det common 

sense att en lämplig förskollärare är välvillig och sociabel (Fairclough 1993, ss. 10, 67, 87, 92).  

Utifrån artiklarna framträder även vissa ideologier gällande vad som kännetecknar en lämplig 

respektive olämplig förskollärare. Exempelvis utgör ideologierna att förskollärare förväntas vara 

flexibla, vaksamma, kommunikativa, ledande och omsorgsfulla (se Kadioglu Ates & Kadioglu 2018; 

Dalli 2008; Sheridan et al. 2011; Harcourt & Mazzoni 2012) konstruktioner av deras sociala 

identiteter. Ifall förskollärarna inom de diskursiva praktikerna inte anses leva upp till dessa krav och 

förväntningar riskerar de att bli föremål för ogillande och repressalier (se exempelvis Ranges et al. 

2012, ss. 302–322). Konstruktionerna av dessa sociala verkligheter bidrar sålunda till asymmetriska 

maktrelationer. Ideologierna kring att en olämplig förskollärare är förvirrad eller psykiskt instabil (se 

Kadioglu Ates & Kadioglu 2018, ss. 107, 108) är enligt Fairclough (1993, s. 87) inbyggd i en 

diskursiv praktiks dimensioner. Ett sådant ideologiskt common sense bidrar till produktionen av ett 

ojämlikt maktförhållande där en pedagog som anses vara förvirrad missgynnas (ibid. s. 87).  

I intersektionen mellan samhälleliga värden, kunskaper, förväntningar och ideologier konstitueras 

således en lämplig respektive en olämplig förskollärare (se Sheridan et al. 2011, s. 435; Lillvist et al. 

2014, s. 13). De diskursiva praktikerna uppnår stadier av hegemoni när de erhållit mycket vidsträckt 

acceptans. Genom de diskurser som konstituerar en ideal förskollärare samt vad som förväntas av 

denne uppstår ett herravälde inom samhällets institutioner. Detta herravälde bidrar till att endera 

inkludera eller exkludera människor från att utöva förskolläraryrket (se Fairclough 1993, ss. 9, 10, 64, 

65). Emellertid kan viss emancipation urskönjas av förskollärarna i Hakims och Dallis (2018, s. 248) 

studie. Detta när de tar avstånd från att kalla sig själva för professionella och istället talar om att bidra 

med sitt allra bästa inom ramen för yrkesprofessionen. Avståndstagandet indikerar sålunda en viss 

strävan efter frigörelse från diskursiva utmärkelser om perfektion.  

Sammantaget bidrar forskningsartiklarna till produktion av diskursiva ordningar om förskollärares 

lämplighet och olämplighet. Produktionen, distributionen och konsumtionen av artiklarna resulterar i 

ett systematiskt reproducerande av dessa interdiskursiva ordningar tillsammans med maktrelationer. 

De ideologier och diskursiva praktiker som exemplifierats ovan uppnår stadier av hegemoni genom 

naturalisationsprocesser (se Fairclough 1993, s. 10). Nedanstående figur (se Figur 2) ämnar illustrera 

en helhetssyn på forskningsartiklarnas auktoritet i egenskap av texter.  
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Figur 2: Kritisk diskursanalytisk modell över forskningsartiklarnas betydelser för de olika praktikerna 

 

I enlighet med det kritiskt diskursanalytiska tillvägagångssättet får sålunda forskningsartiklarna 

kontroll och inflytande över samhällets olika praktiker. De bidrar till att skapa och upprätthålla olika 

sanningsföreställningar om hur en ideal förskollärare är respektive inte är. Därmed framträder en 

hegemoni beträffande lämplighet genom samhällets politiska, kulturella och ideologiska domäner (se 

Fairclough (1993 ss. 9–10, 92). De diskursiva och sociala praktikerna, tillsammans med 

forskningsartiklarna i form av texter, syntetiseras sålunda till en lämplighetshegemoni (se Figur 3). 

Inom denna form av hegemoni fastslås och dikteras vem som kan anses vara lämplig respektive 

olämplig att utöva yrket som förskollärare.  
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Figur 3: Syntetisering av de tre olika dimensionerna utmynnar i en lämplighetshegemoni 
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6. Diskussion 

Inom föreliggande avsnitt diskuterar jag studiens resultat och analyser med särskild hänsyn till de ovan 

skisserade figurerna (se Figur 2 & 3). Först reflekterar jag över lämplighetshegemonin i relation till 

den tidigare forskningen. I samband med detta diskuterar jag betydelsen av undersökningens 

analysresultat i förhållande till förskollärarprofessionen och den pedagogiska praktiken. Dessa 

diskussioner förankrar jag även i det befintliga kunskapsläget. Därefter bedriver jag reflexiva 

diskussioner kring begränsningar och bias med studiens resultat och föreliggande slutsatser. I 

Vetenskapsrådet (2017, s. 53) framkommer att det är centralt för en studies kvalitet att: […] ”man 

presenterar sådant som förutsättningarna för de slutsatser som dras, slutsatsernas begränsningar och 

tillämpningsområde och också en diskussion av möjliga invändningar.” Efter preciseringarna av 

slutsatserna redogör jag förslag på vidare forskning.  

6.1 Övergripande reflektioner 

Syftet med denna forskningsöversikt har varit att kritiskt undersöka sju vetenskapliga texters 

framställningar av en lämplig respektive olämplig förskollärare. Tre vägledande forskningsfrågor 

formulerades för att besvara detta syfte. Den första frågan berörde vad som artikulerades om en ideal 

förskollärare. Den andra handlade om vilka krav och förväntningar som framkom på förskollärare. 

Den tredje frågan behandlade hur förskollärares kompetenser konstituerades. Sammantaget tycks de 

sju granskade forskningsartiklarna ge stöd för olika rådande föreställningsmönster om att en individ 

endera är lämplig eller olämplig att utöva förskolläraryrket. Studiens nyanserade kunskapsbidrag till 

det förskoledidaktiska fältet klargörs och diskuteras i detalj nedan.  

Det kritiska forsknings- och teoriperspektivet bestrider emellertid förnuftiga, naturliga och reella 

angelägenheter rörande lämplighet i förhållande till förskolläraryrket. Detta eftersom dessa i själva 

verket är uttryck för människors egna subjektiva världsbilder (jfr Alvesson & Sköldberg 2017, s. 264; 

Horkheimer & Adorno 1947/2002, s. 16; Marcuse 1964/2002, ss. 127–128). Med hjälp av Faircloughs 

kritiska diskursanalys har denna studie kunnat bidra med en nyanserad kunskapsöversikt (se Figur 2) 

som visar att texter medverkar till reproduktion av sådana världsbilder. Helhetsmässigt pekar 

undersökningen därigenom på en problematik i form av lämplighetshegemoni. Detta i termer av att 

ojämlika dominansförhållanden främjas där vissa individer riskerar att bli bedömda som olämpliga 

förskollärare på tvivelaktiga grunder (jfr Sudzina & Knowles 1993, s. 260).  

Kunskapsbidraget utifrån forskningsöversikten konkretiserar också att det inte är möjligt att exakt 

kunna fälla ett omdöme om hur en lämplig eller olämplig förskollärare verkligen är. Utifrån empirin 

framkom bland annat att en ideal förskollärare ska vara välvillig, sociabel, osjälvisk och psykiskt stabil 
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(se exempelvis Harcourt & Mazzoni 2012, s. 22; Kadioglu Ates & Kadioglu 2018, ss. 107, 108). Med 

utgångspunkt i det kritiska forskningsperspektivet infinner sig därmed en rimlig frågeställning: Vad 

innebär det egentligen att vara välvillig, sociabel, osjälvisk och psykiskt stabil? Genom en sådan 

relativistiskt formulerad fråga pekar denna undersökning på brister i dominerande ideologiers 

oförmågor att närmare konkretisera en förskollärares ideala egenskaper. Empirin delger exempelvis 

inga definitioner av flexibilitet men förskollärare förväntas likväl vara flexibla. Påvisandet av 

lämplighetskriteriers ambivalens ligger i linje med vad tidigare forskning kommit fram till (se 

Burrough 2001, ss. 223–232; Berliner 2005, ss. 205–213).  

Ett annat kunskapsbidrag till det förskoledidaktiska fältet handlar om sju vetenskapliga texters 

influenser samt kontroll över diskursiva och sociala praktiker. Detta beträffande lämplighet inom 

förskolläraryrket. Undersökningen visar härigenom på att en lämplighetshegemoni stimuleras. Inom 

denna hegemoni frodas ojämlika maktrelationer samt ett indirekt förtryck. Detta i termer av att vissa 

individer innehar makt att fastslå vilka som anses vara lämpliga respektive olämpliga som 

förskollärare (se Figur 3). De subjektiva världsbilderna inom lämplighetshegemonin konstruerar och 

låser fast en viss realiserad social verklighet om hur en olämplig förskollärare gör sig gällande (se 

Alvesson & Sköldberg 2017, s. 226). I egenskap av ett emancipatoriskt kunskapsintresse har 

ändamålet med forskningsöversikten därför varit att frigöra från olika lämplighetspremisser snarare än 

att ytterligare befästa dem. Studiens beskrivningar av lämplighetsbedömningars komplexitet stämmer 

även överens med Gerrevalls (2018, s. 631) forskningsresultat.  

De svar som framkommit utifrån undersökningens tre vägledande forskningsfrågor går att förankra 

inom den tidigare forskningen. Att en ideal förskollärare exempelvis är relationell, planerande samt 

flexibel vid olika övergångar (se Dalli 2008, s. 181; Kadioglu Ates & Kadioglu 2018, ss. 107–108) 

framgick även som kriterier för att en lärarstudent skulle bli godkänd på sin VFU. Detta utefter den 

bedömningsmatris som Johansson och Palla (2014, s. 9–10) redogjorde i deras studie. De krav och 

förväntningar som kommer till uttryck genom bedömningsmatrisen kan sägas utgöra ett 

konstituerande av den gode förskolläraren baserade på samhälleliga värden och ideologier (Lillvist et 

al. 2014, s. 13; Sheridan et al. 2011, s. 435). Även förskolebarns egna röster får betydelse för detta 

konstituerande (Harcourt & Mazzoni 2012, s. 19).  

Föreställningsmönstren om en icke-ideal förskollärare kan i sin tur relateras till den tidigare 

forskningens redogörelser för grunder beträffande underkännanden inom VFU. 

Kommunikationssvårigheter, bristande ledarskap och självinsikt, frånvaro, passivitet, omogenhet, 

rigiditet samt oförmåga att läsa av sociala situationer och anpassa sig efter nuet utgjorde grunder för 

underkännanden (se Gardesten & Hegender 2015, s. 80; Nordänger & Lindqvist 2015, ss. 59, 60). 

Dessa föreställningsmönster beaktades även utav de olika informanterna i forskningsempirin (se 

exempelvis Kadioglu Ates & Kadioglus 2018, ss. 107, 108; Ranges et al. 2012, s. 315; Hakim & Dalli 
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2018, s. 249). Sammantaget tycks ideologierna ovan indikera att den icke-ideale förskolläraren 

verkligen existerar och ska, utifrån denna angelägenhet, hindras från att utöva yrket.  

Emellertid framgår det av såväl den tidigare forskningen som av informanterna i Hakims och Dallis 

(2018, s. 248) studie en viss tveksamhet gällande att ställa alltför höga krav och förväntningar på 

förskollärare. Acceptansen att förskollärare inte kan vara perfekta kan sättas i relation till den tidigare 

forskning som betonade mentorskapets betydelser för nyutbildade förskollärare (se Barrera, Braley & 

Slate 2010, s. 72; Ell & Haigh 2015, s. 153). Detta eftersom ett högkvalitativt mentorskap bidrar till att 

den nyutbildade förskolläraren kan erhålla det stöd som denne är i behov av. Vidare kan detta relateras 

till universitetens och högskolornas ansvar vad gäller att bistå nyblivna lärare under deras första tid i 

arbetslivet. Detta blir särskilt angeläget med hänsyn till policystrukturers brister med att tilldela 

universitet passande roller med avseende på introduktionsperioder för nyexaminerade lärare (O’Brien 

& Christie 2008, s. 160). Aspekterna ovan antyder sammantaget att den enskilde förskolläraren inte 

ensam är ansvarig för sin egen yrkesskicklighet.  

En betydelsefull aspekt utifrån ett resultat av forskningsöversikten handlar om att utmana synen på 

lämplighet i relation till förskolläraryrket. Detta specifikt beträffande lämplighetshegemoni i 

förhållande till den pedagogiska praktiken och professionen. Som den tidigare forskningen framhävt 

(Nordänger & Lindqvist 2015, s. 67; Gerrevall 2018, s. 631) är det komplicerat att dra gränser för vad 

som verkligen är olämpligt. Lärarstudenter som tidigare blivit underkända på sina 

verksamhetsförlagda utbildningar får en ökad sannolikhet att godkännas ifall de placeras i en ny 

förskolekontext. Av denna anledning behöver därför betydligt större hänsyn tas till de olika kontexter 

som råder (Nordänger & Lindqvist 2015, s. 67).  

Angelägenheterna ovan understöds även av annan tidigare forskning. Som indikerats kan en 

lärarstudents misslyckanden lika gärna bero på att denne inte klarar av att leva upp till olika subjektiva 

förväntningar som skolmiljöer, handledare, mentorer och bedömare innehar på studenten (Sudzina & 

Knowles 1993, s. 260). Därtill bör beaktas den risk för att studenten kan agera onaturligt till följd av 

ängslan över att bli observerad (Burroughs 2001, s. 230). Utifrån dessa aspekter blir det sålunda 

relevant att beakta den lämplighetshegemoni som kringgärdar lärarstudenten snarare än studenten 

ifråga. Detta särskilt med hänsyn till att olika förskolepraktiker tycks ha olika föreställningar om vad 

som utmärker en lämplig respektive olämplig förskollärarstudent. Som tidigare forskning påvisat (Ell 

& Haigh 2015, s. 153) får betydande variationer vad gäller lämplighetsbedömningar stor betydelse för 

den pedagogiska praktiken. Hur går det att vara säker på att en lärarstudent verkligen blir bedömd på 

ett sakligt sätt ifall lämplighetskriterier skiljer sig åt med avseende på kvalitet och koherens (Ell & 

Haigh 2015, s. 153; Gerrevall 2018, s. 631)? Följaktligen blir det rimligt att i än större utsträckning 

problematisera den flyktighet och ambivalens som lämplighetshegemonin tycks präglas utav.  
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Att lämplighetskriterier för lärare inte alltid tenderar att ge en saklig bild av deras kvaliteter (se 

Burroughs 2001, ss. 223–232; Berliner 2005, ss. 205–213) tycks föranleda till att förskollärare löper 

större risk att bli föremål för ogillande och repressalier på högst tvivelaktiga grunder. Detta kan 

relateras till Gerrevalls (2018, ss. 631–648) undersökning som visade på att den treåriga 

introduktionsperioden inte resulterade i sakliga lämplighetsbedömningar för nyexaminerade lärare och 

förskollärare. Lämplighetsreformen brast i synnerhet på grund av bedömningsåläggandenas 

komplexitet. Detta då de uppvisade stora variationer gällande såväl krav som koherens (ibid s. 631). 

Lämplighetshegemonins kapacitet att kunna bidra med en objektiv bild av förskollärares 

yrkesförmågor kan därför ifrågasättas. Mer kritiska reflektioner av lämplighetsprövningars legitimitet 

blir därför att föredra.  

Problematiseringarna av lämplighetshegemonin behöver relateras till det befintliga kunskapsläget. 

Som tidigare nämnts visade rapporten från universitets- och högskolerådet (UHR Rapport 2018:8, s. 7) 

att en lämplighetsreform på landets lärarutbildningar för närvarande inte är att rekommendera. Detta 

eftersom försöksprövningarna inte bara saknade önskvärda effekter. I viss utsträckning visade de sig 

även vara direkt kontraproduktiva för lärarstudenters deltagande och prestationer (ibid. s. 7). UHR:s 

resultat ligger i linje med Berliners (2005, s. 212) forskning om att ineffektiva lämplighetsprövningar 

kan medföra kvalitetsförsämringar. Detta beträffande individer som utbildar sig till lärare. Denna 

aspekt kan emellertid kontrasteras mot Gardestens och Hegenders (2015, s. 83) redogörelser för 

grindvaktfunktionen för säkerställande av viss lärarkvalitet. Oavsett forskningsståndpunkt blir det för 

närvarande angeläget att lyfta frågeställningar kring vad framtida lämplighetsprövningar skulle göra 

för skillnad som inte UHR:s lämplighetstester lyckades åstadkomma med.  

Ur helhetssynpunkt kan påpekas att forskningsöversiktens ambition varit att bredda och nyansera 

förståelser för att lämplighetsbedömningar i relation till förskolläraryrket inte är så självfallna som det 

vill framstå. Denna breddning och nyansering har utförts genom granskningar baserade på kritisk teori 

och diskursanalys. Vid tiden för de olika lämplighetsprövningarnas införande beskrev Fransson 

(2012b, s. 281) att reformeras konsekvenser då inte kunde överblickas. Detta eftersom det enligt 

skribenten var för tidigt att uttala sig om denna aspekt. Forskningsöversikten bestyrker det befintliga 

kunskapsläget om att lämplighetsreformer inte tycks tendera att ledda till några önskvärda effekter. 

Detta skulle kunna förklaras utifrån de olika koherens- och kvalitetsvariationerna (se exempelvis 

Gerrevall 2018, s. 631). Sammantaget bör det emellertid förtydligas att denna studie inte rubricerar 

olika former av lämplighetsbedömningar som fullkomligt oväsentliga, men väl problematiska och 

diskutabla. Samtidigt medför detta olika typer av dilemman vilket diskuteras nedan.  
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6.2 Begränsningar och bias med studien 

Det är på sin plats att utifrån ett reflexivt sammanhang problematisera den kritiska forskningsansats 

som legat till grund för studien. Forskningsöversikten innehar bias som grundas utifrån en relativistiskt 

orienterad verklighets- och kunskapssyn. En begränsning som oundvikligen uppstår med hänsyn till 

detta är att realistiskt präglade synsätt och värderingar beträffande förskollärares lämplighet åsidosätts. 

Detta kan härledas till Faircloughs (1993, s. 239) påpekanden om att nya men likväl begränsande 

diskursiva praktiker kan uppstå. En annan begränsning som kan manifestera sig handlar enligt 

Fransson (2012a, ss. 39–40) om att förtroenden för lämplighetsbedömningar riskerar att gå förlorade. 

Detta ifall det inte finns några realistiska tolkningsutrymmen: 

Man kan inte hemfalla åt subjektiv relativism om att ”everything goes”. Då tappar den 

breda allmänheten förtroendet för såväl den lämplighetsprövning som sker som för 

legitimationen. Tilltron till en legitimerad lärares kompetens står och faller med tilltron 

till legitimationen och lämplighetsprövningen. Därför kan inte tolkningarna och 

bedömningarna som olika rektorer/förskolechefer gör skilja sig år hur mycket som helst, 

utan måste hamna inom ramen för vad som anses som ”rätt och rimligt”. 

(Fransson 2012a, ss. 39–40) 

Ett alltför radikalt relativistisk närmande föranleder sålunda till en förtroendekris vad gäller olika 

former av lämplighetsbedömningar och legitimationsaspekter. En rimlig tolkning blir då att dessa 

spelar ut sina roller ifall en lämplig respektive olämplig förskollärare inte existerar i reell bemärkelse. 

Ifall en ideal förskollärare verkligen inte existerar så kan det tyckas meningslöst att överhuvudtaget 

bedriva några former av lämplighetsbedömningar eller ha ett system med lärarlegitimationer. Att det i 

slutändan enligt Fransson (2012a, ss. 39–40) måste finnas ett tolkningsutrymme för vad som får anses 

vara ”rätt och rimligt” kan betraktas som ett försvar av grindvaktfunktionen (se Gardesten & Hegender 

2015, s. 83).  

Ytterligare en begränsning vad gäller forskningsöversiktens relativistiska bias blir att även 

barnperspektiven negligeras. Det bör erkännas att ifall grindvaktfunktionen helt och hållet skulle sättas 

ur spel löper förskolebarn betydligt större risk att exponeras för vuxna som kan åsamka dem olika 

former av skada. Vad gäller acceptans av förskollärarkandidaters eller redan verksamma förskollärares 

sätt att vara kontra barns rätt till en trygg och lärorik förskolevistelse kan det tyckas självklart att det 

senare väger tyngre. Denna dikotomi får emellertid något mindre betydelse vid närmare beaktande av 

värdegrunden som framkommer i läroplanen för förskolan Lpfö 18. Där framkommer att: ”Var och en 

som verkar i förskolan ska främja aktning för varje [min kursivering] människas egenvärde” […]. (s. 

5). Förskolans läroplan förklarar alltså att aktning vad gäller egenvärde inte bara ska främjas gentemot 

barnen, utan även de vuxna själva. Dessa aspekter innebär inte att förskolebarn ska behöva möta vuxna 
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som potentiellt skulle kunna åsamka dem några former av skada. Istället blir det angeläget att de får 

möta vuxna som är olika precis som dem själva är.  

6.3 Slutsatser 

En slutsats som kan dras utifrån denna studie är att lämplighet inom förskollärarprofessionen är en 

påtaglig angelägenhet för många olika individer över världen inom olika kulturer. 

Lämplighetshegemonin gör sig på så vis gällande utifrån ett globalt perspektiv. Ideala förskollärare 

visar sig vara välvilliga, sociabla, osjälviska, och psykiskt stabila. De förväntas vara flexibla, 

vaksamma, kommunikativa, ledande och omsorgsfulla. Deras kompetenser konstitueras genom 

samhälleliga värden och förväntningar samt i interaktionen mellan ideologier, kunskaper och värden. 

Dessa aspekter besvarar därmed syftet med forskningsöversikten. En lämplig förskollärare visar sig 

besitta de egenskaper som lyfts fram ovan medan en olämplig förskollärare inte gör det.  

En annan slutsats som kan dras är att de sju forskningsartiklarna, i egenskap av texter, inverkar på de 

diskursiva och sociala praktiker vilka angår lämplighet inom förskolläraryrket. Detta utgör och främjar 

lämplighetshegemonin. Olika former av sanningar och maktrelationer grundläggs när artiklarnas olika 

informanter artikulerar olika föreställningar om vad som kännetecknar en lämplig respektive olämplig 

förskollärare. Produktionen, distributionen och konsumtionen av artiklarna bildar därigenom 

interdiskursiva ordningar där önskvärda och icke-önskvärda egenskaper som förskollärare 

konstitueras. På så vis förverkligas maktrelationer på en samhällelig nivå. Detta när vissa blir 

accepterade som förskollärare medan andra blir föremål för ogillande och repressalier. Utifrån det 

kritiska forskningsperspektivet blir detta även ett indirekt förtryck.  

Ytterligare en slutsats som kan dras till följd av redogörelserna ovan handlar om att utmana 

lämplighetshegemonins dominans inom förskolläraryrket. Med hänsyn till det emancipatoriska 

kunskapsintresse som präglat studien blir det därför nödvändigt att tillämpa en förskjutning av de 

synsätt som konstitueras utifrån hegemonin. Istället för att låsa sig fast i olika tankemönster om hur en 

lämplig respektive olämplig förskollärare är, blir det istället relevant att bejaka olikheter bland 

förskolläraraspiranter och redan verksamma förskollärare. Detta utan att för den skull tillåta att barns 

välbefinnande på förskolan äventyras. Någon mer acceptans och respekt för vuxnas olika 

karaktärsdrag som människor är emellertid en angelägenhet som förtjänar närmare beaktande och 

eftertanke.  
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Forskningsöversikten visar att flertalet olika informanter i form av förskolepersonal, barn, studenter, 

skolledare samt i viss utsträckning även lärarutbildare och politiker tilldelas en klar röst. Detta 

gällande vad de anser kännetecknar en lämplig respektive olämplig förskollärare. Det finns emellertid 

en röst som inte tilldelas något utrymme vad beträffar denna angelägenhet inom forskningen. Denna 

röst avser de individer som på olika sätt inte anses vara lämpliga att utöva läraryrket. Givet detta 

faktum vore det därför nödvändigt att bedriva kvalitativa djupintervjuer med dessa föreslagna 

informanter. Detta för att erhålla nyanserade förståelser för hur de uppfattar lämplighetsbedömningars 

innebörder och saklighet, men även för att möjliggöra för dessa personer att bemöta den kritik som 

riktats mot dem. Föreslagna frågeställningar skulle utifrån dessa aspekter kunna vara:  

• Vad framför avvisade lärare och läraraspiranter för ståndpunkter beträffande bedömningars 

saklighet i relation till dem själva samt de kontexter de befunnit sig inom? 

• Hur uppfattar avvisade lärare och läraraspiranter de klagomål som riktats mot dem? 

Forskningsöversikten har kritiserat lämplighetsbedömningars sakligheter. Av detta skäl blir det därför 

rimligt att föreslå framtida forskning som kritiskt granskar tillförlitligheten och validiteten i olika typer 

av bedömningsunderlag. Här avses specifikt sådana underlag som tillämpas för att bedöma 

lämpligheten hos lärarstuderande ute på exempelvis den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Diskursanalyser av olika bedömningsunderlag skulle kunna bedrivas för att på så vis erhålla djupare 

förståelser för olika föreställningar som gör sig gällande inom dessa underlag. Föreslagna 

frågeställningar skulle därmed kunna vara:  

• Vad kan sägas om bedömningsunderlagens tillförlitlighet och validitet? 

• Vilka föreställningar om lämplighet framkommer inom bedömningsunderlagen? 
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