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Abstrakt 
Titel: Två yrkeskategorier i samverkan. 

En studie om barnskötares och förskollärares olika yrkesroller och deras framtid i 

förskolan.  

 
Engelsk titel: Two professionals working together.  

A study of childcare workers and preschool teachers of different professional roles and 

their future in preschool.  

 

 

Författare: Helene Andersson, Eva-Lotta Lindskog 
 

 

I föreliggande examensarbete presenteras en studie om förskollärare och barnskötares 

syn och tankar kring sina yrkesroller, och de konflikter som kan uppstå, då två 

yrkesgrupper arbetar sida vid sida, men med olika formellt ansvar. Vad anser de är det 

viktigaste i sin yrkesroll, och vilka tankar har man om hur yrkesrollerna kommer att se 

ut i framtiden?  

Genom en kvalitativ studie med intervjuer av både förskollärare och barnskötare på en 

förskola, så samlas de material in som utgör underlag för studien. Utifrån 

forskningsfrågorna, så kategoriserades materialet från intervjuerna, för att sedan 

presenteras i en löpande text. 

 Vissa skillnader i informanternas uppfattning om yrkesrollerna kunde urskiljas men 

samtidigt så lyfts det fram att det är viktigt att ta tillvara på allas kompetens oavsett 

utbildning. I det vardagliga arbetet på förskolan, så menade alla informanter att 

personligheten är viktigare än själva yrkesrollen och utbildningen, och det är det som 

gör dig till den pedagog du är. Det framkommer tydligt att man ser positivt på att arbeta 

i arbetslag med olika yrkesgrupper, men ser samtidigt att barnskötarrollen på sikt är 

hotad, då många kommuner byter ut barnskötare mot förskollärare. Inom båda 

yrkesgrupperna ser man en viss fara, då det gäller det ökade kravet på dokumentation. 

Båda grupperna uttalar en oro för att man glömmer vad som är viktigast för barnen, och 

att kontakten och bemötandet med barnen kommer i skymundan.  

 

 

Nyckelord 
Yrkesroller, konflikt mellan olika yrkesroller, ansvarsfördelning, framtidstro. 
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1. Bakgrund/Inledning 
 

I den svenska förskolan finns en lång tradition av att barnskötare och förskollärare 

arbetar sida vid sida. Man har i många andra länder i Europa en tydlig uppdelning 

mellan ”pedagogisk verksamhet” och ”omsorgstid” och då även tydliga skillnader i 

yrkesrollerna. Kommer den svenska förskolan att röra sig i den riktningen, eller kan vi 

behålla den berömda svenska modellen där omsorg och pedagogisk verksamhet går 

hand i hand? Kan konflikter uppstå när två yrkesgrupper ska samarbeta, eller är det så 

att det berikar verksamheten? Förskollärarna har ett förtydligat ansvar i Lpfö98 

(rev2010), och legitimation, som en följd av detta så har många kommuner ersatt 

barnskötare med förskollärare. 

 

Det finns samtidigt ett personligt intresse för frågan, då vi är två studenter som har 

arbetat som barnskötare på förskola 24 respektive 14år. Våra nuvarande arbetsplatser är 

på en Reggio Emilia inspirerad förskola, och en Montessori förskola. Vi studerar till 

förskollärare och har under våra snart 4 år på Linneuniversitetet samtidigt arbetat som 

barnskötare, men tar nu steget till att arbeta som förskollärare. Vad kommer detta att 

innebära? En av oss har haft möjligheten att ”jobbskugga” på en förskola på Island, och 

då fått se ett annat sätt än den svenska modellen där man har en stark tradition av att 

arbeta i arbetslag. På Island finns det en tydlig uppdelning mellan förskollärare och 

assistenter. I den isländska läroplanen kan man läsa att i rollen som förskollärare ingår 

det att leda utvecklingen inom pedagogik och utbildning, samt följa forskning och dela 

med sig av sina kunskaper. Som förskollärare är du den ledande medarbetaren gentemot 

både barn, föräldrar och annan personal. Förskollärarna ska se till att alla barn blir 

respekterade och att lärandemiljön är organiserad på ett sådant sätt, så att barnen kan 

njuta av sin barndom (The Icelandic Curriculum Guide for Preschools 2011). 

 

Inom förskolan pratar vi ofta om att olikheter bland barnen är en tillgång, men ser vi det 

så även när det gäller oss pedagoger, är det så att två yrkeskategorier berikar 

verksamheten?  

 

 

 

 1.2 Läroplan för förskolan Lpfö98 

 
1.2.1 Bakgrund till läroplanen 
Skolverket har arbetat fram de nya förändringarna som leder till den nya läroplanen för 

förskola Lpfö98 (rev 2010). I förskola i utveckling(2010) menar man att man har behov 

av kompetensutveckling hos både barnskötare och förskollärare. Man vill genom 

förstärkt pedagogiskt arbete främja barnens förutsättningar för framtida skolgång och 

livslångt lärande. Eftersom förskolan har fått ett förstärkt pedagogiskt uppdrag så ansåg 

skolverket att det krävdes ett ökat pedagogiskt ansvar av förskollärarna. Men man 

framhåller samtidigt barnskötarna som en viktig personalgrupp som bidrar med sin 

kompetens, omsorg, utveckling och lärande. När det gäller kvalitetsarbetet så skriver 

man att detta ska ske under ledning av förskolläraren, men var och en har viktig 

kunskap om verksamheten och ska delta i kvalitetsarbetet, men förskolläraren har ett 

särskilt ansvar för att ständigt utveckla kvalitén på sin förskola. 
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I verksamheten och i arbetet med barnen arbetar förskollärare och barnskötare 

tillsammans för att utifrån samlad kunskap och kompetens möta och erbjuda barnen 

goda förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan. Det innebär att personalen 

i verksamheten arbetar som ett team och utför uppgifter utifrån den arbetsfördelning 

arbetslaget tillsammans kommit överens om. 

                                                                                                                 (Skolverket 2010) 

 

 

1.2.2 Ansvarsfördelningen   

I Lpfö 98 (rev 2010), så skriver man att förskollärare ska ansvara för, men när det gäller 

arbetslaget, så skriver man vad arbetslaget ska. Yrkesgruppen barnskötare nämns endast 

en gång i Lpfö 98 (rev 2010), och det är då man beskriver vem förskolechefen är 

pedagogisk ledare och chef för. På alla andra ställen så anger man endast förskollärarna 

eller arbetslaget. 

Förskollärarnas ökade ansvar är riktat till hela arbetslaget i förskolan men även direkt 

till varje enskilt barn. Arbetslaget ska medverka till att det skapas ett demokratiskt 

klimat i förskolan, förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar en demokratisk 

arbetsätt. Arbetslaget ska visa respekt för individen, förskolärare ska ansvara för att 

varje barn får sina behov respekterade. I förskolan vilar det ett enskilt ansvar på var och 

en som arbetar i förskolan, men för förskollärarna så är ansvaret tydligare då det gäller 

att verksamheten i förskolan sker i enlighet med målen i Lpfö 98 (rev 2010). 

 

Utvecklingssamtalet är ett exempel på hur man i Lpfö 98 (rev 2010), lyfter det utökade 

ansvaret för förskollärare. Arbetslaget ska genomföra utvecklingssamtal, men 

förskollärare ska ansvara för utformingen och innehållet, samt genomförandet. Detta 

kan vara svårtolkat. Ännu ett exempel är kraven på dokumentation inom förskolan. Så 

här står det i Lpfö 98 (rev 2010), förskollärare ska ansvara för:  

 

att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål 

och intentioner (2010:14).  

 

Vidare står det att arbetslaget ska:  

 

kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (2010:15). 

 

Detta kan tolkas som att förskolläraren har det yttersta ansvaret för att det blir gjort, men 

själva genomförandet har alla i arbetslaget ansvar för. Det kan även tolkas som att det är 

förskollären som ansvarar för hur dokumentationsarbetet ska se ut, och hur det sedan 

används och ligger till grund för utvärderingsarbetet i förskolan.    
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1.3 Tidigare forskning 

 

 
1.3.1 Konflikter i yrkesrollen 
När man i Lofö 98 (rev 2010) valde att förtydliga ansvaret för förskollärarna, så uppstod 

en förändring både i ansvars- och i arbetsfördelning bland olika yrkeskategorier i 

förskolan. Både i Norge och i England har förskollärarna länge haft ett pedagogiskt 

ansvar, vilket varit tydligt uttryckt i de nationella dokumenten. Eriksson (2014) menar 

att det saknas tydliga riktlinjer och även kompetens bland förskollärare att ta på sig den 

ledarroll som uppdraget kräver. Även Enö (2005) lyfter att det inom den svenska 

förskolan finns en stark tradition av att arbeta i arbetslag, det finns ingen tydlig hierarki 

som är uttalad, vilket gör det svårt för utomstående att se och veta vem som gör vad. 

Detta kan i sin tur leda till att förskollärarnas kompetens nästan osynliggörs, eftersom 

det inom förskolan ofta råder en omsorgsrelaterad organisation. I ett arbetslag så sker 

arbetsfördelningen snarare utifrån en tanke om rättvisa och allas lika värde, än utifrån 

förskollärarens profession och kompetens. En konflikt uppstår när personliga relationer 

och lojalitet mot framförallt barnskötare blir styrande framför den egna 

yrkeskompetensen. Enligt Gustafsson och Mellgren (2008) så uppstår ytterligare en 

konflikt då förskollärarna inte anser att det är deras ansvar att fördela arbetsuppgifterna, 

utan rektorns som i sin tur tycker det är lika känsligt och överlåter det till arbetslagen. 

Eriksson (2014) menar att man helt enkelt har undvikit dessa diskussioner i arbetslag 

med olika yrkesgrupper. 

 

Gustafsson och Mellgren (2008) lyfter problematiken med att det inte har skett några 

konkreta förändringar i praktiken, utan förskollärarna värnar om den kollegiala 

relationen och vill inte underskatta barnskötarkollegornas kompetens. Detta sker trots 

att förskollärarna har en förståelse för att de har fått ett tydligare ansvar, men hamnar i 

ett dilemma då det ska bli realitet av det. Aili (1999) ser en risk att man förlorar det som 

kännetecknar den svenska förskolan, om en yrkesgrupp får ökad profession nämligen 

helhetssynen där lärande och omsorg går hand i hand. Ytterligare en konflikt som kan 

uppstå enligt Enö (2005), är att det i takt med ökande administrativa uppgifter för 

förskollärarna blir barnskötarna de som är tillsammans med barnen, trots att 

förskollärarna har det ledande ansvaret. 

 

Gustafsson och Mellgren (2008) menar att yrkesidentiteten riskerar att försvagas 

eftersom man i olika sammanhang benämner både förskollärare och barnskötare som 

pedagoger. Bland de förskollärare som Gustafsson och Mellgren intervjuat framkommer 

att de anser det motsägelsefullt att barnskötarna har lägre lön för samma arbete, det bör 

synas i arbetsfördelningen att man har olika utbildningar och olika lön. Bland de 

intervjuade förskollärarna fanns det några som tidigare varit barnskötare, men nu 

utbildat sig till förskollärare, de kunde känna en viss konflikt då de inte kände att det 

skedde någon förändring i deras faktiska utförande, men en viss förändring skedde i 

deras tankesätt.  

 

En konflikt som både barnskötare och förskollärare delar är att de upplever en viss 

frustration gentemot krav och förväntningar från föräldrarar, de menar att det inte alltid 

kan stå bakom politiska beslut och förskolans uppdrag. Trots sin yrkeskompetens så 

uttrycks vissa moraliserande åsikter kring att det bästa för barnen är om de finns en 

möjlighet och vilja hos föräldrarna att vara hemma med sina barn så mycket som 

möjligt (Gustafsson och Mellgren 2008).  
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Avslutningsvis så framhåller Gustafsson och Mellgren (2008) att de ser en risk inom 

förskolan, då man söker efter enkla politiska lösningar som kan liknas vid europeiska 

förskole system, då viss tid av dagen är ”pedagogisk” och resten mer ses som omsorg. 

Detta anser Gustafsson och Mellgren skulle vara helt fel väg att gå för den svenska 

förskolan, och frågan kvarstår, hur kommer yrkesrollerna för barnskötare och 

förskollärare att utvecklas?   

 

 
1.3.2 Yrkesstatus 
Svensson (2003) menar att vårt yrke sätter oss ofta i en viss klassposition. Vi utgår från 

en persons yrke när vi möts, och bemöter och bedömer personen därefter, så vårt yrke 

blir mer än bara inkomst och sysselsättning. Vi får en social status genom vårt val av 

yrke, då det signalerar utbildning och kompetens (Wennerström 2003). Genom att vi 

tillskriver vissa yrken med hög status och andra med lägre status, så menar Rothman 

(2002) att barn tidigt lär sig att yrken värderas olika. Ulfsdotter Eriksson (2006) 

presenterar en undersökning där 100 yrken rangordnas utifrån status, då kommer 

förskollärare på plats 65 och barnskötare på plats 72. Eftersom vi identifierar oss med 

vårt yrke, så kan det bli en ”inre konflikt”, då utbildningsnivån inte tycks kopplas till 

status. 

 

Vidare i undersökningen så har Ulfsdotter Eriksson (2006) valt ut 20 yrken, får att 

jämföra dessa vidare. Bland dessa 20 yrken där läkare är i topp, så hamnar barnskötare 

på plats 16, och städerska på plats 20. Barnskötare var ett av yrkena som bedömdes som 

ett yrke som borde ha högre status. De yrken som anses förtjäna högre status finns ofta i 

så kallade människoyrken, i den offentliga sektorn.  När det gäller yrkets nyttighet i 

samhället, då klättrar barnskötare upp till plats 7, och hamnar före verkställande 

direktör. När man rangordnar utifrån lön, så hamnar barnskötare på plats 18, och 

verkställande direktör på 1:a plats. Denna ”konflikt” mellan status och nytta och lön, 

blir tydlig för barnskötaryrket.  

 

 
1.3.3 Etiska konflikter 
Lindgren och Sparrman (2003) lyfter den etiska konflikt som kan uppstå då man i 

förskolan har ett krav på sig att dokumentera och observera, men ser man det utifrån 

barnens perspektiv eller blir perspektivet enbart ett barnperspektiv. Tar man barnens rätt 

till integritet på allvar, eller blir det viktigare att kunna visa upp dokumentationer som 

visar på god kvalitet i förskolan som påvisar att man lever upp till de styrdokument som 

finns inom förskolan. Det problematiseras ytterligare av att idag ser man pedagogerna 

som medforskande tillsammans med barnen, men samtidigt så finns ett 

beroendeförhållande mellan barn och pedagoger. Forskarrollen innebär att den vuxne tar 

ett steg bort från barnet, men när pedagoger i förskolan dokumenterar på ett sätt som 

inspireras av forskarens sätt att arbeta, så kan konfliker uppstå när det gäller pedagogens 

önskan om att göra ett ”bra jobb” och barnens intresse och val att delta. Bjervås(2011) 

skriver att pedagogerna ser på dokumentation som ett verktyg som vidgar barnens 

möjligheter till att utvecklas. Bjervås(2011) menar att lärarna anser att när barnen tar del 

av dokumentationer så kommunicera de både med andra barn och med lärarna. Bjervås 

menar också att dokumentationer används på två olika sätt. Det ena ger barnet möjlighet 

till att utvecklas och lära. Det andra sättet är att barn som redan har kunskap och 

förmåga ser ett värde i det som presteras. Bjervås(2011) skriver även att lärarna tyckte 
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det var viktigt att inte ”dränka” barnen i dokumentationer. Hon menar att läraren 

behöver använda sitt professionella övervägande till dokumentationen. Hur återkopplar 

vi dokumentationen till barnen? Vad återkopplar vi till barnen? Bjervås(2011) ser 

svårigheter med dokumentationen på så sätt att det är svårt att vara en aktiv lärare och 

samtidigt dokumentera. Närheten till barnet försvinner. Bjervås(2011) skriver att lärarna 

är medvetna om att barnen riskerar att bli ett objekt när de dokumenterar. Det är inte 

själva barnet det ska forskas på utan att man genom dokumentationen ser ett sätt att 

ytterligare utmana lärprocessen. Detta tycker lärarna som var med i studien kan vara en 

problematisk balansgång. 

 
Elfström (2005) lyfter problematiken och de konflikter som kan uppstå då man åläggs 

att jobba med IUP (individuell utvecklingsplan) redan i förskolan. Flera av de 

pedagoger som Elfström har intervjuat menar att det finns en risk att det blir fokus på 

det negativa. Några av pedagogerna upplevde en konflikt mellan att följa en bestämd 

plan, och samtidigt se vad som är viktigt för det enskilda barnet här och nu. Elfström ser 

en klar problematik när det gäller arbetet med IUP, eftersom det gör att pedagogerna 

dras mot ett bedömande och värderande, samtidigt som läroplanen vilar på grunden om 

att ge plats för mångfald och olikheter. Elfström lyfter fram Nordin-Hultmans tankar 

som centrala i konflikten med IUP i förhållande till läroplanen. Nordin-Hultman menar 

att, en strävan mot enhetlig identitet gör det svårt att se de olikheter som ger en mening 

till det pedagogiska innehållet. Tankarna kring barnet utgår ifrån ett lösryckt 

sammanhang, vilket gör att barnet blir ansvarig och pedagogen och pedagogiken sätts i 

skuggan. Det blir bristerna som blir synliga, och det engagerande och välfungerande får 

en annan roll.   

 

 

 
1.4 Sammanfattning 
Enligt Lpfö98 (rev 2010) så skrivs det fram att förskolechefen har det yttersta ansvaret 

för verksamheten i förskolan. Det beskrivs att arbetslaget har ett ansvar att utföra 

arbetsuppgifter så att verkssamheten lever upp till de mål och riktlinjer som finns, men 

det vilar ett extra ansvar på förskollärare att det verkligen görs och att man kan påvisa 

detta. Det står att arbetslaget ska, men som förskollärare ska du ansvara för.  

 

Våra yrkesval ger oss en viss status och position i samhället, och ger oss även en social 

status och visar på kompetens. När det gäller statusen inom olika yrken, så visar det 

tydligt att barnskötare är ett yrke där det finns en konflikt mellan status, nytta och lön. 

Ett yrke som många tycker gör stor nytta och är viktigt i samhället, men det speglas inte 

i status och lön.   

 

En konflikt kan uppstå när förskollärare, som har fått ett ökat ansvar för den 

pedagogiska verksamheten, saknar tydliga riktlinjer för hur detta ska ske rent praktiskt 

ute i verksamheten. En risk finns att både förskollärarnas och barnskötarnas kompetens 

osynliggörs, eftersom det är en känslig fråga. 

 

Som pedagog kan man även hamna i etiska konflikter gentemot barnen och dess 

integritet och medbestämmande. Kan det vara så att pedagogernas vilja att leva upp till 

kraven som ställs, blir viktigare än barnens egentliga behov och önskningar. När man 

dessutom på vissa förskolor arbetar utifrån IUP redan i förskolan, så blir konflikten 

ännu större.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att de konflikter som kan uppstå i samarbetet mellan 

olika yrkeskatgorier, vilket tidigare forskning visar, handlar om olika uppfattningar om 

status i yrket, olika barnsyn samt etiska konflikter som kan uppstå vid dokumentation 

och observeration av barnen. 

 

Utifrån detta så vill vi synliggöra förskollärares och barnskötares syn och upplevelser av 

att arbeta i arbetslag, med två olika yrkeskategorier, samt hur det ser på de olika 

yrkesrollerna, dess status och ansvaret i det dagliga arbetet. Vi vill även synliggöra 

deras tankar kring yrkesrollernas framtid. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

 

2.1 Sociokulturella perspektivet 
I vår undersökning har vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet. Eftersom 

vårt syfte i vårt arbete är att undersöka barnskötare och förskollärares syn och 

upplevelser av att arbeta i arbetslag med två olika yrkeskategorier. Därutöver hur de ser 

på de olika yrkesrollerna, och dess status och ansvar i det dagliga arbetet och 

yrkesrollens framtid, samt om olikheterna i våra arbetslag kan ses som en tillgång. Här 

kan en anknytning till det sociokulturella perspektivet göras.  

 

Vygotskij menar att det sociokulturella perspektivet står för att vi människor ständigt är 

under utveckling, och att lärande och utveckling är något naturligt som ständigt pågår 

ung som gammal.Vygotskij betonar barnets beroende av stöd och hjälp av som han 

uttrycker det, den mer kompetente kamraten, för att begreppsliggöra världen.  Vygotskij 

såg skolan som den plats där barnen fick möjlighet att möta kunskap och förstå världen 

utanför sin egen erfarenhet. Vygotskijs kanske mest bekanta begrepp den närmaste 

proximala utvecklingszonen, står för att när vi behärskar en färdighet, så är vi mycket 

nära att behärska något nytt. När vi då befinner oss i en utvecklingszon, så kan lärare 

eller den mer kompetenta kamraten vägleda. Så småningom så kan detta stödet avta, och 

genomför det nu på egen hand. Genom en sådan här process menar Vygotskij att man 

kan se på samspel och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet(Säljö 2010). 

 

I förskolan möts olika kompetenser och erfarenheter i arbetslagen. Olika syn på barnsyn 

avgör var fokusen läggs på arbetet i förskolan. Men också att erfarenheter påverkar oss i 

vårt rolltagande. Johansson(2003) skriver att pedagoger ser kan se olika på barnen i sina 

verksamheter när det gäller barnsyn. Antingen så ser pedagogerna på barnen som 

ofullkomliga vuxna, eller så ser de på barnen som medmänniskor med intention och 

förmåga men som inte har vuxnas begrepp- apparat. Johansson, Pramling Samuelsson 

(2003) tar upp problematiken kring att läroplanen har mål och riktlinjer, men hur målen 

ska nås anges inte, vilket kräver att pedagoger ständigt tolkar och diskuterar dess 

innehåll.  I takt med att samhället och våra kunskaper kring barn förändras, så måste 

även läroplanen vara förändringsbar. Lärare och pedagoger har en viktig roll som 

”läroplansskapare”, det är genom dem som läroplanen blir levande, och förverkligad i 

vardagen. 

 

Inom den sociokulturella traditionen så är mediering ett centralt begrepp, innebörden är 

att vi människor använder verktyg eller redskap när vi agerar och förstår vår omvärld. 

De två redskap vi använder oss av är, språkliga och materiella. De språkliga redskapen 

använder vi oss av när vi tänker och kommunicerar. De materiella och fysiska verktygen 

kan vara en förutsättning för att utgöra vissa handlingar, men de är sammankopplade 

med tanken, och är beroende av varandra. De kunskaper och färdigheter som vi har, är 

inte enbart teoretiska eller enbart praktiska, de är alltid både och. Teori och praktik har 

alltid en relation till varandra, och det måste alltid finnas både reflektion, kunskap och 

fysisk handling om något ska åstadkommas. Inom den sociokulturella perspektivet har 

språket en särställning som det absolut viktigaste redskapet, det är genom 

kommunikation med andra som vi organiserar vår omvärld (Säljö 2010).   
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Den sociokulturella traditionen utvecklades under 1920-talet, men som till stor del 

försvann, men under 1990-talet väcktes återigen ett stort intresse för traditionen. I 

Sverige så påverkas de läroplansutredningar som görs 1994 av det sociokulturella 

perspektivet. Även de ändringar som senare gjorts i de svenska läroplanerna, kan man 

se utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Säljö(2010) menar att sociokulturella 

traditionen bygger på att vårt samhälle har globaliserats och på så sätt medfört att det 

finns skillnader i våra värderingar och i vår kunskap och att man ser olika på lärande 

och undervisning. I takt med att vårt samhälle blir mer och mer mångkulturellt, så 

ifrågasätter man vilka kunskaper som är viktiga kunskaper i dagen samhälle. Säljö lyfter 

också att det sociokulturella perspektivet inte är förenat till någon speciell pedagogik, 

utan tanken ligger i hur man ger barn och elever möjligheter att samspela, både med 

varandra och med lärare. Att det sociokulturella perspektivet passar in i den vanliga 

svenska förskolan och skolan, och i det mångkulturella samhället, där socialt samspel 

står i fokus, ses som några av anledningarna till att det sociokulturella perspektivet har 

vuxit sig så starkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Syfte 
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Vi vill genom intervjuer med förskollärare och barnskötare synligöra deras upplevelse 

av att arbeta i arbetslag där det finns två olika yrkeskategorier, samt hur de ser på de 

olika yrkesrollerna, dess status och ansvar i det dagliga arbetet och yrkesrollernas 

framtid.  

 

 

3.1 Frågeställningar 
 

 

 Vad anser pedagogerna som viktigast i sitt arbete som barnskötare/förskollärare? 

 Vilka konflikter kan uppstå, då man arbetar i arbetslag med olika yrkesgrupper? 

 Hur ser barnskötares och förskollärares framtidsbild av yrket ut? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metod 
 

4.1 Metodval 
Vår insamling av data består av intervjuer av förskollärare och barnskötare. Vi valde att 

göra en kvalitativ studie, eftersom vi ville ta reda på hur både barnskötare och 
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förskollärare upplever och ser på sin yrkesroll. Patel och Davidson (2011) menar att 

kvalitativa intervjuer oftast inte är så strukturerade, intervjupersonen ges stort utrymme 

till att svara med egna ord. Inom de kvalitativa intervjuerna kan det vara så ”öppet” att 

intervjuaren inte har alla intervjufrågorna formulerade, man kan då se det mer som ett 

samtal. I detta samtal så är både intervjuaren och intervjupersonen medskapare. Vi 

gjorde vår studie i en verksamhet som vi själva redan var bekanta med. 

 

I början av 70-talet växer intresset för kvalitativ metod inom pedagogikämnet. Både 

Göteborg och Stockholms universitet har haft betydelse för utvecklandet av den 

kvalitativa metodutvecklingen, både nationellt och internationellt (Starrin, 1994). 

Hartman (2004) skriver att kvalitativa undersökningar för det första handlar om att ta 

reda på vilka egenskaper något eller någon har. För det andra menar författaren att 

kvalitativa undersökningar också innebär att förstå innebörden av egenskapen och 

värdet och betydelsen, vilket sätt man ser på sig själv och de olika relationerna i sin 

omgivning. Hartman(2004) menar att kvalitativa undersökningar görs när man söker 

uppfattning hur människor erfar sin situation. När kvalitativa undersökningar genomförs 

så bestäms urvalsgruppen och det är när det inte tillförs någon ny information som 

avgör hur många informanter som intervjuas i undersökningen (Hartman, 2004). 

 

I denna studie har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket Patel och Davidson 

ser som en öppen och engagerad subjektiv forskarroll. Sjöström (1994) beskriver den 

hermeneutiska processen som en uppåtgående spiral, man menar då att spiralen är en 

symbol för kunskapsprocessen som inte slutar när forskningsprocessen är över. Vidare 

menar Sjöström att det gäller att få ett så rikt material så möjligt, vilket innebär att man 

måste skapa så gynnsamma villkor som möjligt för intervjuerna. Barbosa da Silva och 

Wahlberg (1994) beskriver några förutsättningar för hermeneutiken, de menar bl.a. att 

all mening sker och skapas i en kontext eller sammanhang. Hartman(2004) ser på 

hermeneutik som ett uttryck att se enskilda individer eller en grupps livsvärld, men 

också hur individen eller gruppen uppfattar sin situation. Det är relationen mellan att 

förstå livsvärlden och att uppfatta situationen som ger oss ett hermeneutiskt tänkande 

skriver Hartman(2004). Författaren menar också genom att förklara en människas 

tankar och handlingar så kan man beskriva människan livsvärld, hur människan förstod 

sin situation i världen. Genom en sådan här rekonstruktion så skriver Hartman(2004) att 

vi får en förståelse för människans olika beslut. 

 

Vi använde oss av en intervjuguide (bilaga A), men det fanns även tid för informanterna 

att utveckla och delge oss tankar som vi inte direkt hade med i våra intervjufrågor. Våra 

informanter samtyckte att våra samtal spelades in. Vid de tillfällena som vi båda var 

med vid intervjuerna hade vi även möjlighet att anteckna under tiden. För att inte våra 

personliga åsikter skulle påverka informanterna, så tog vi inte ställning till deras 

uppfattningar i frågan. Vi informerade om att det är deras egen uppfattning eller 

föreställning som är av betydelse.Vi började intervjun med några personliga frågor, som 

enligt Hartman (2004) ger oss en bild av intervjupersonen.  

 
 
4.2 Urval 
Förskolan där studien genomfördes är relativt nybyggd, har bara varit igång i fyra år. 

Våra informanter bestod av fyra personer två förskollärare och två barnskötare. En av 

förskollärarna arbetade just nu i ett arbetslag med tre förskollärare, de tre andra 

informanterna arbetar i blandade arbetslag med två förskollärare och en barnskötare. De 
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två förskollärarna är även VFU-handledare. Vi valde informanter som har erfarenhet av 

arbete på andra förskolor, för att även få deras upplevelser därifrån. Hartman(2004) 

menar att urvalet måste vara genomtänkt, när man söker en bestämd kunskap så är det 

viktigt att välja informanter som man tror kan besvara frågan eller frågorna som 

undersökningen är baserad på. Om man känner till personerna innan och vet vilken 

kunskap de bär på blir det lättare att välja informanter, det vill säga det underlättar 

urvalsstrategin (Hartman 2004). Vi menar att utifrån Hartmans tankar valde vi våra 

informanter som var kända av oss sedan innan, vi valde också dessa informanter med 

lång erfarenhet av arbete i förskolan i många år, eftersom vi trodde att just erfarenhet 

skulle gynna oss att få svar på våra forskningsfrågor. 

 
 
4.3 Genomförande 
Intervjuerna ägde rum på förskolan där samtliga pedagoger arbetade, men i ett 

samtalsrum där vi kunde prata ostört. Vi började med att kort presentera vad vår studie 

handlade om. Vi hade samtalen enskilt med pedagogerna, inte i grupp. Vi kände att man 

får ut mer av samtalen, om var och en fick eget utrymme. Det underlättade även för oss 

när vi skulle bearbeta materialet. Tanken var att vi båda skulle sitta med vi samtliga 

intervjuer, men för att slippa att skjuta upp den ena intervjun till en annan dag, så valde 

vi att genomföra den intervjun, trots att bara en av oss då medverkade. Vi utgick från 

vår intervjuguide, men vi kände oss inte styrda av den, utan det fanns utrymme för 

följdfrågor och egna tankar från informanterna. Hartman(2004) menar att den 

kvalitativa intervjun är ganska fri, men man måste ändå se till att intervjun håller sig till 

det område som man är intresserad av. Därför viktigt att man är väl förberedd med en 

intervjuguide, annars är det stor risk att man får material som inte hör hemma i sitt 

undersökningsområde (Hartman, 2004). Samtliga intervjuer spelades in, men vi gjorde 

även lite anteckningar. Vi gjorde alla fyra intervjuerna på samma dag.  

 

 

 

 
4.4 Etiska aspekter 
 
4.4.1 Informationskravet 
Kontakten med våra informanter skedde muntligen. Samtliga pedagoger var kända för 

oss innan. Våra informanter blev informerade om syftet med vår undersökning och att 

det är frivilligt att vara med i undersökningen, samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan om de önskar detta. Informanterna blev även informerade om att flera 

kollegor från deras arbetsplats skulle delta. Vi informerade även våra informanter att  

uppgifterna de delger oss endast används i denna undersökning Vi informerade även 

våra informanter om att forskningsresultatet i vår studie kommer att finnas publicerat 

och vi erbjöd dem att de gärna får ta del av vårt färdiga arbete (jfr. Vetenskapsrådet, 

2002). 
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4.4.2 Samtyckeskravet 

Informanterna hade rätt att själv bestämma över och avbryta sin medverkan om så 

önskades. Vi fick godkännande att spela in samtalet av våra informanter. Vi 

informerade även att vi kommer att vara 2 stycken som intervjuar, om informanterna 

godkände det. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, men i ett rum 

där vi kunde sitta enskilt och ostört. Intervjuerna skedde på informanternas arbetstid 

(jfr.Vetenskapsrådet, 2002). 

  

 

 
4.4.3 Konfidentialitetskravet 
Vi uppger inga namn på förskolan eller våra informanter, så att de ej kan identifieras av 

utomstående. Materialet som vi fick fram i intervjuerna förvarades så att inte 

utomstående kunde ta del av det. Eftersom samtliga informanter arbetade på samma 

förskola, så fanns möjligheten att informanterna kunde räkna ut vem som sagt vad, då vi 

kommer att benämna de som förskollärare eller barnskötare. Detta blev informanterna 

informerade om, och godkände (jfr.Vetenskapsrådet, 2002). 

               

 
4.4.3 Nyttjandekravet 
Vårt insamlade material kommer endast att användas till denna studie. I det nedskrivna 

materialet är inga informanter namngivna, och även detta material kommer att raderas 

när arbetet är färdigt (jfr.Vetenskapsrådet, 2002).              

 
 
4.5 Analysmetod 
Vi använde oss utav en kvalitativ analysmetod, innan vi analyserade våra data så ville vi 

ha gjort alla våra intervjuer, eftersom det annars fanns risk att vi blev påverkade hur vi 

intervjuade i våra fortsatta intervjuer (Hartman 2004). Vi lyssnade på och transkriberade 

våra intervjuer. Därefter gick vi igenom våra anteckningar. Vi sorterade vårt material 

utifrån våra forskningsfrågor, för att sedan kunna kategorisera vårt material. Utifrån 

våra kategorier tolkade vi vårt material för att få fram svar på våra forskningsfrågor. Vi 

sammanställde sedan materialet i en löpande text, där vi kommer att lyfte ut en del citat 

som vi ser som relevanta i vår undersökning. 

 

 

4.7 Metodkritik 
Ett problem med intervjuer kan vara att det tar ganska lång tid och dels att om man 

arbetar med en kortare undersökning så ges bara utrymme för ett fåtal intervjuer. Det 

finns en risk för att intervjuerna inte ger samma resultat som man eventuell hade fått av 

fler informanter. Detta menar Hartman(2004) kan leda till att man generaliserar 

människor att varje liknande grupp tycker samma sak. Sedan kan det vara en nackdel att 

urvalet kommer från samma förskola då eventuellt resultatet av intervjun hade format 

sig på annat sätt på en annan arbetsplats. Vi tror att vår roll som intervjuare påverkas av 

vår egen bakgrund inom förskolan. Det kan vara svårt att inte påverka intervjun i en 

riktning som är påverkad av det som vi själva tycker är viktigt och betydelsefullt, 

eftersom vi själva arbetar i samma yrkesroller som informanterna. Detta menar även 
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Bell (2006) att det är svårt att förhålla sig objektiv i intervjuerna när man som 

intervjuare har erfarenhet i yrket. 

 

 

4.7.1 Reliabilitet och validitet 

Bell (2006) menar att metoden alltid måste kritiskt granskas. Författaren använder sig 

av ordet reliabilitet som står för tillförlitligheten i arbetet, informanterna svarar på 

frågorna utifrån händelser som har påverkat informatörerna på något sätt. För att öka 

trovärdigheten på vår undersökning använde vi oss utav följdfrågor. Vi vinklade även 

frågorna på olika sätt för att komma fram till ett så trovärdigt svar som möjligt. För att 

öka reliabiliteten i undersökningen bör man kritiskt granska det som kommer fram i 

undersökningen. Bell (2006).  

 

Bell (2006) skriver att validitet står för giltighet i undersökningen med detta menar 

författaren om man kan mäta studiens syfte utifrån de frågor vi ställt till våra 

informatörer. Vi ansåg det som en viktig del att bearbeta våra frågor så att de ligger 

inom ramen för vårt syfte i studien. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Resultat 
 

 

5.1 Vad är viktigast i mitt arbete?  
Det barnskötarna och förskollärarna lyfter fram som det viktigaste i deras arbete i 

förskoleverksamheten kommer här att presenteras under följande rubriker: 1. Ha roligt 
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2. Omsorg/omvårdnad 3. Lärande   4. Dokumentation/bemötande 5. Trygghet/ att bli 

sedd  

 

Barnskötarna lyfter fram följande: Att ha roligt, omsorg, lärande, bemötande, 

trygghet/att bli sedd.  

 

Förskollärarna lyfter fram följande: Att ha roligt, omvårdnad, lärande, dokumentation, 

trygghet/att bli sedd. 

 

Ha roligt 
När barnskötarna brerättar för oss vad de upplever som viktigast i deras arbete i 

förskoleverksamheten så är det att i första hand skapa en verksamhet som barnen 

upplever som en rolig verksamhet. En av barnskötarna berättar att: ”jag vill vara en 

positiv pedagog och sprida det.” Hon menar att genom att vara en positiv pedagog så 

smittar man av sig med glädje till barnen och på så sätt upplever barnskötaren ett 

stämning i förskoleverksamheten som skapar ett lustfyllt lärande. Även förskollärarna 

lyfter fram att det betydelsefulla i deras arbete är att skapa en verksamhet som barnen 

upplever som rolig och där lärandet är lustfyllt. Förskollärarna lyfte även att de tyckte 

att både barn och pedagoger bör har roligt på förskolan, om både barn och pedagoger 

har roligt, då skapas en miljö och ett klimat på förskolan som ger barnen en trygg grund 

att stå på. En förskollärare berättar att: ”Alla barn ska bli sedda, kramas och ha roligt, 

jag vill själv utvecklas, känna mig glad och nöjd när jag går hem.” 

 

Omsorg/omvårdnad 
När vi frågar om omsorg och omvårdnad i förhållande till pedagogik, så framhåller både 

barnskötare och förskollärarare att dessa går hand i hand, det ena kan inte utesluta det 

andra. Barnskötarna använder ordet omsorg, medan förskollärarna använder ordet 

omvårdnad.  Både barnskötaren och förskolläraren som arbetar med de yngsta barnen 

menar att omsorg och omvårdnad har mer fokus, då man arbetar med de yngre barnen. 

”Omsorg och pedagogik är lika viktigt, det ena får inte uteslutas av det det andra”  

(barnskötare).  

 

 

Lärande 
Lärandet lyfts fram bland de barnskötare och förskollärare som arbetar med de äldre 

barnen, med fokus på att lärandet blir roligt. En av barnskötarna uttrycker det så här för 

oss: ”Vi vill skicka empatiska, nyfikna, trygga barn, fulla av självkänsla och 

självförtroende och därmed vidöppna för ett fortsatt lärande”. Barnskötaren menar att 

lärandet bör vara lustfyllt för att barnet ska se positivt på sitt framtida lärande. En 

förskollärare berättar för oss att: ”Lärande och omsorg ska gå hand i hand, det är viktigt 

att det ska vara roligt för barnen att lära sig”.  Förskolläraren menar att ett lustfullt 

lärande är av betydelse men man får inte glömma att trygghet är av stor vikt när det 

gäller lärande i förskolan. 

 

Dokumentation/bemötande 



  
 

18 

Att dokumentation är en viktig del av arbetet nämns endast av en förskollärare, men ser 

samtidigt en risk att det får för mycket fokus. Förskolläraren uttrycker sig så här: ”Risk 

att man missar närheten och kontakten med barnen. Resultatet blir viktigast, men man 

missar att vara med barnen under tiden”. Förskolläraren menar att ibland så blir det att 

man dokumenterar bara för att man ska ha ner det på papper, eftersom det finns krav på 

att dokumentera verksamheten i förskolan. Då missar man att lyssna in och tala  till 

barnen eftersom dokumentation kräver anteckning eller fotografering/filmning. Då 

tappar man i många fall ögonkontakt och man bemöter inte barnet med sin fulla 

närvaro. Barnskötaren lyfter inte dokumentation men menar att bemötandet är som hon 

uttrycker det:”bemötande är den viktigaste grunden, i vårt arbete.” Barnskötaren menar 

att dokumentation tar för mycket tid från barnen. Hon uttrycker: ”jag är ju här för 

barnens skull.”  

 

Trygghet/ att bli sedd 
Att barnen får en ”Trygg grund att stå på” berättar barnskötaren för oss som en viktig 

aspekt. Att detta sker både utifrån den fysiska och psykiska miljön framhålls av såväl 

barnskötarna som förskollärarna. ”Man får inte glömma bort att barn måste få vara 

barn, och att alla måste bli sedda” är ord som förskolläraren utrrycker när vi intervjuar. 

Vi kan se här att Trygghet/att bli sedd är en grundtanke som både barnskötare och 

förskollärare delar. 

 
5.2 Konflikter som kan uppstå i arbetslag med olika yrkesgrupper 

Det barnskötarna och förskollärarna lyfter fram som olika konflikter i arbetslag med 

olika yrkesgrupper, kommer här att presenteras under följande rubriker:                        

1. Personlighet/utbildning  2. Legitimation 3. Ansvar/Krav/Lpfö98 rev (2010). 

 

Barnskötarna lyfter följande: Personlighet/utbildning, ansvar/ Lpfö 98(rev2010), 

legitimation. 

 

Förskollärarna lyfter följande: Utbildning, legitimation, ansvar/ krav. 

 

 

Personlighet/utbildning 
Barnskötarna menar att det handlar mer om personlighet än utbildning. Barnskötaren 

berättar för oss: ”Att den roll man intar i ett arbetslag beror på vem man arbetar 

tillsammans med, viktigt att lägga fokus på det som varje individ i arbetslaget är bäst 

på.” Barnskötaren menar att det inte är själva yrkesrollerna som avgör, utan vilka 

kompetenser/erfarenheter som finns i arbetslagen. En förskollärare berättar att hon kan 

förstå frustationen som barnskötare känner, då hennes förskollärarutbildning är gammal. 

Hon menar att det är bättre att förskolan har personal med samma utbildning och samma 

lön. Förskolläraren vill tydliggöra för oss att: ”Jag har aldrig känt mig bättre än någon 

barnskötare.”  Hon menar att det är positivt med olika erfarenheter i arbetslagen som vi 

har i förskolan. Man eftersom det handlar mer om personlighet än utbildning så kan 

man ibland undra över vad barnskötarna tänker när det gäller lönerna.  
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Legitimation 
En barnskötare berättar: ”När det gäller förskollärarlegitimation så kan det bli en 

konflikt om man presenterar skillnaderna mellan yrkesgrupperna t.ex. inför föräldrar”. 

Den andra barnskötaren upplever dock inte att föräldrarna gör skillnad på barnskötare 

och förskollärare, hon har under 24 år i yrket endast fått frågan en gång om vilken 

utbildning pedagogerna har i arbetslaget. En av förskollärarna hade kollegor som ville 

sätta upp legitimation på väggen i hallen på förskolan, hon yttryckte sig så här om detta: 

”…hade inte känts rätt eftersom det skulle kunna bli en konflikt gentemot barnskötaren 

som inte har någon legitimation att sätta upp på väggen.” Den andra förskolläraren 

berättar att: ”föräldrarna bör veta att det finns utbildad personal”.  

 

 

Ansvar/krav/ Lpfö 98 rev (2010). 
Att det kan skapa missnöje med uppdelningen i Lpfö98 rev 2010 då det är uppdelat ett 

ansvar för arbetslag/förskollärare, är barnskötarna medvetna om. Det bästa är om man 

inte lägger krut på uppdelningen, utan att man gör det som man är bäst på oavsett 

utbildning. Barnskötaren berättar:  

 

”Jag tycker inte det är viktigt med olika yrkesroller i verksamheten. Men tror att 

Lpfö98:s uppdelning mellan arbetslag och förskollärare skapar missnöje. Jag tycker 

inte man behöver lägga krut på uppdelningen, utan bör göra det man är bäst på oavsett 

utbildning.” 

 

En av barnskötarna tycker inte att barnskötarna har lika mycket utmaningar, eftersom 

vissa utbildningar är riktade till förskollärare som t.ex. om man har VFU-studenter. En 

av barnskötarna berättar för oss att: ”Förskolläraren har mer kött på benen med olika 

teorier och arbetar mer efter en mall och har ett mer strukturerat arbete och att 

barnskötaren är mer omhändertagande och arbetar mer åt omvårdnadshållet.” 

En av förskollärarna upplever inte ett tydligare ansvar men upplever att om det inte 

fungerar i verksamheten så bör förskolläraren gripa in. Hon berättar: ”Tycker ändå att 

de har en gemensam arbetsfördelning på förskolan när det gäller förskollärare/ 

barnskötare.” En annan förskollärare tycker däremot att kraven ska vara högre på 

förskolläraren: ”Man bör ha mer ansvar när man har högre utbildning, viktigt med krav 

på alla.” Hon tror att alla mår bra av att utvecklas. En av förskollärarna menar att det 

finns risk att man gör saker med barnen bara för att man måste synliggöra det, men 

egentligen gör man det för att det är ett krav och inte för att man egentligen tycker det.  

 

”Jag tycker att ansvaret i Lpfö98 har två sidor antingen följer man med i ansvaret även 

om man är barnskötare eller så lutar man sig tillbaka och säger detta är inte mitt 

ansvar. Jag tror att det finns barnskötare som både växer med det, och de som bara 

lutar sig tillbaka.” 

 

 

5.3 Yrkesrollerna i framtiden 
Det barnskötarna och förskollärarna lyfter fram om yrkesrollernas framtid kommer här 

att presenteras underföljande rubriker: 1. Uppdelning/Yrkesroller 2. Tankar om 

framtiden. 
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Barnskötarna lyfter följande: Ingen tydlig uppdelning mellan yrkesrollerna, mer likt i 

kommunen, ökad kompetens, oro för tekniken, grundtanken. 

 

Förskollärarna lyfter följande: Ingen tydlig uppdelning mellan yrkesrollerna, ansvar, 

mer koll på personalen, fokus på resultat, ökade krav. 

 

Uppdelning/yrkesroller 
När vi frågade om arbetsfördelningen mellan de olika yrkesrollerna, så menade både 

barnskötarna och förskollärarna att de inte mäker av någon uppdelning i den dagliga 

verksamheten. De berättar även att en tydligare uppdelning inte är något som de tror 

skulle göra verksamheten bättre, och är alltså inget de önskar.”Om allt fungerar så 

upplever jag inte att jag har ett större ansvar, men kanske måste man gripa in om det 

inte fungerar” (förskollärare).  

 

I kommunen som vi gjorde våra intervjuer, så har man som mål att det ska vara 1/3 

barnskötare och 2/3 förskollärare på förskolorna.När vi frågade om deras tankar kring 

varför kommunen gör denna förändring, så berättar en förskollärare att det kan vara 

svårt att ha ensamt ansvar som förskollärare, och menar då att det blir en bra 

kombination. En annan fundering från en förskollärare var om det kunde vara så att 

kommunen vill ha mer koll på sin personal, och menade då att man är mer ”granskad” 

som förskollärare eftersom man måste bli godkänd under flera praktikperioder. En av 

barnskötarna tänkte att det var för att man vill att det ska vara likt i kommunen. En  

barnskötare ser en koppling till de sjunkande resultaten i skolan, och berättar vidare att 

hon tycker att man blundar för det verkliga problemet. Tror man verkligen att fler 

förskollärare i förskolan, gör verksamheten bättre för barnen. ”Jag ser det som ett spel 

för galleriet, egentligen en krampaktig lösning för att komma åt ett samhällsproblem” 

(barnskötare). 

 

                                       

Tankar om framtiden 
När vi frågade om hur de ser på utvecklingen inom förskolan och yrkesrollerna, så tar 

en av förskollärarna upp risken med att det blir för mycket fokus på resultat, och ökade 

krav på barnen.”Om det är sämre resultat i skolan, då ser man neråt mot förskolan 

istället för att se hur barnen mår. Borde vara mer hälsa i fokus” (förskollärare). 

Barnskötarna ser på teknik och datorer med viss skepsis, och berättar att de ser en fara 

med att det styr verksamheten för mycket. När det gäller just datorer, så menar en av 

barnskötarna att hennes kollegor som är förskollärare tillbringar mer tid vid datorn. Som 

exempel nämner hon den stunden, när de flesta av barnen sover, då sätter man sig gärna 

vid datorn eller med Ipad. Kanske man kunde använda denna stund bättre? 

Barnskötaren berättar vidare att en  positiv utveckling då det gäller att se barnen mer 

individuellt, är att man ”stämplar” inte barnen lika mycket nu. ”Viktigt att man inte 

glömmer grundtanken i vad barn behöver för att känna sig trygga”, menar en av 

barnskötarna, om man tappar det finns en fara. Både barnskötare och förskollärare är 

helt eniga om att barnskötare kommer att behövas även i framtiden, men är samtidigt 

medvetna om att det på sikt kanske kommer att se annorlunda ut.  

Andra tankar om framtiden, som de berättar om är att det är positivt att man satsar på 

förskolan. ”Förskolan har fått en viktigare roll i samhället”(barnskötare). 
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5.4 Sammanfattning av resultat 
När det gäller vad förskollärare och barnskötare ser som viktigt i sitt arbete, så kan vi se 

mer likheter än olikheter. En skillnad mellan yrkeskategorierna när det gäller det 

viktigaste i arbetet är att förskollärarna nämner dokumentation det nämns inte av 

barnskötarna. Något som barnskötarna nämner är bemötandets betydelse, detta nämner 

inte förskollärarna något om, men tolkningen av förskollärarnas svar visar att 

bemötandet av barnen ändå är något som ses som viktigt. Något som både barnskötare 

och förskollärare anser som betydelsefull del i arbetet i förskolan är att man inte får 

glömma bort att barn måste få vara barn, och att alla måste bli sedda 

 

När det gäller konflikter som kan uppstå i arbetslaget med olika yrkesgrupper så kan vi 

se att barnskötarna lyfter personlighet mer än utbildning. En av förskollärarna som vi 

intervjuade menar att det hade varit bra med endast en yrkeskategori i förskolan som 

hade samma utbildning och samma lön. Hon har heller aldrig känt sig bättre än någon 

barnskötare som hon har arbetat med. När det gällde uppdelningen som det står i 

Lpfö98 rev (2010) så menar både förskollärare och barnskötare att man inte borde lägga 

så mycket krut på uppdelningen utan att man skulle ta vara på olikheterna i arbetslaget 

och utföra de arbetsuppgifter som man är bäst på.  Vi kan se olikheter när det gäller 

legitimation genom att en av förskollärarna tycker att man ska synliggöra för föräldrarna 

att det finns utbildad personal. Medan en av barnskötarna menar att under sina 24 år 

inom yrket inte upplevt att föräldrarna gör skillnad på barnskötare och förskollärare. 

När det gäller krav och ansvar kan vi se i vårt resultat att förskollärarna tycker att de har 

det yttersta ansvaret och barnskötarna anser att det inte har lika mycket utmaningar i sitt 

arbete som förskollärarna har. En förskollärare menar att det är viktigt att det finns krav 

på båda yrkeskategorierna. 

 

Yrkesrollerna i framtiden inom förskolan och uppdelningen 1/3 barnskötare och 2/3 

förskollärare som gäller i kommunen där intervjuerna gjordes,  menar en förskollärare 

är för att man tror att förskollärarna är mer granskade än barnskötarna, och på så sätt 

blir personalen mer kontrollerad om man har 2/3 förskollärare. Den andra förskolläraren 

menar att det känns tryggt att vara två som har det yttersta ansvaret, medan en av 

barnskötare har uppfattningen att man vill höja resultaten i skolan genom att öka 

utbildningen på personalen i förskolan. En annan barnskötare har uppfattningen att man 

vill ha samma utbildning i arbetslagen i hela kommunen. En av förskollärarna är rädd 

att det i framtiden kommer vara ökat fokus på resultat och större krav på barnen. 

Barnskötarna menar att de är rädda att det kommer att bli mer och mer tid framför 

datorer och Ipads för både barnskötare och förskollärare. De menar att man inte får 

glömma grundtanken i vad barn behöver för att känna sig trygga i förskolan, nämligen 

närvarande vuxna. Och hur närvarande är vi när vi sitter vid datorer och Ipads? 

 

    

 

   

 

6. Analys 
När det gäller olika konflikter som kan uppstå när man arbetar i arbetslag med olika 

yrkesgrupper så ser vi att våra informanter till en början i det stora hela inte uppfattade 

några konflikter. De tycker att det är en tillgång med olika kompetenser i arbetslaget. 
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Informanterna menar att det handlar mer om personlighet och vilken barnsyn man har 

än utbildning. Detta nämner vi i vårt teoretiska ramverk att förskollärare och 

barnskötare kan ha olika barnsyn men också att pedagogerna tar lärdom av varandra 

(Säljö 2010). Men när vi analyserade vårt material kan vi se att informanterna har 

åsikter om yrkesrollsuppdelningen. Informanterna uttrycker uppfattningen att det kan 

skapa missnöje med den uppdelning som finns i Lpfö98 (2010) med ett uppdelat ansvar 

för arbetslag och förskollärare. Enö(2005) påpekar att det i ett arbetslag sker 

arbetsfördelning snarare utifrån en tanke om rättvisa och allas lika värde än 

förskollärarens profession och kompetens. Detta framkom även hos våra informanter, då 

de menade att personlighet och att ta tillvara allas kompetenser var viktigare än vad man 

har för utbildning. Det framkom även att det ökade ansvaret, även om det är riktat till 

förskollärarna, så kan det medföra att även barnskötarna får ett annat tänkande som kan 

bidra till ett växande i yrkesrollen. Man skulle kunna se detta som Vygotskiljs tanke om 

att lära av den mer kompetente arbetskamraten. 

 

 

Enligt Eriksson (2014) saknas det tydliga riktlinjer på vad uppdraget kräver av 

förskolläraren. Eriksson menar också att man inte tar upp förskollärarens ansvar i 

arbetslaget utan oftast undviker dessa diskussioner. Detta menar Gustavsson och 

Mellgren (2008) kan leda till att det inte blir några konkreta förändringar när det gäller 

förskollärarens ansvar. På så sätt uppstår inga tydliga riktlinjer och detta kan leda till 

missuppfattningar i arbetslaget. Gustavsson & Mellgren (2008)lyfter just denna 

problematik de menar att förskollärarna oftast värnar om den kollegiala relationen och 

vill inte underskatta barnskötarkollegornas kompetens. En av informanterna med 

yrkesrollen förskollärare berättar att hon kan förstå frustationen som barnskötare 

känner, då hennes förskollärarutbildning är gammal, hon menar att det är bättre att 

förskolan har personal med samma utbildning och samma lön. Hon menar på att hon 

aldrig känt sig bättre än någon barnskötare. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta 

förstås som ett exempel på att då vårt samhälle blir mer och mer mångkulturellt, så 

ifrågasätter man vilka kunskaper som är viktiga kunskaper i dagen samhälle (Säljö, 

2010). Kanske kan det vara så att det viktigaste är att vi ser vilka kunskaper och 

färdigheter barn i dag behöver, och med den utgångspunkten diskuterar  vilka förmågor 

det behövs för att kunna verka i en sådan praktik, vilket i sin tur kan vara kopplat till 

behovet av en viss utbildning.  

 

En av informanterna menar att när det gäller förskollärarlegitimation som förskollärare 

har kan det bli en konflikt om man gör en grej av det t.ex. inför föräldrar. En av 

förskollärarna hade kollegor som ville sätta upp legitimation på väggen i hallen på 

förskolan, det hade inte känts ok för henne eftersom hon tror att det skulle kunna bli en 

konflikt gentemot barnskötaren som inte har någon legitimation att sätta upp på väggen. 

Den andra förskolläraren tycker dock att föräldrarna bör veta att det finns utbildad 

personal. En utav barnskötarna upplever dock inte att föräldrarna gör skillnad på 

barnskötare och förskollärare, hon har under 24 år i yrket endast fått frågan en gång om 

vilken utbildning pedagogerna har i arbetslaget.  

 

Man kan även utläsa ur våra svar från informanterna att förskollärarna uttrycker att de 

har ett ledande ansvar, men de tycker ändå att de har en gemensam arbetsfördelning på 

förskolan som delas av både förskollärare och barnskötare. En utav förskollärarna 

tycker dock att kraven ska vara högre på förskolläraren eftersom man bör ha mer krav 

när man har högre utbildning, hon menar också att det är viktigt med krav på alla. Hon 

tror att alla mår bra av att utvecklas. En av barnskötarna tycker inte att barnskötarna har 
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lika mycket utmaningar, eftersom vissa fortbildningar är riktade till förskollärare som 

t.ex. om man har VFU-studenter. En av barnskötarna menar att förskolläraren har mer 

kött på benen med olika teorier och arbetar mer efter en mall och har ett mer strukturerat 

arbete och att barnskötaren är mer omhändertagande och arbetar mer åt 

omvårdnadshållet. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta tolkas som att 

förskollärarna har det språkliga och intellektuella verktygen, och att barnskötarna har de 

fysiska och praktiska verktygen. Säljö (2010) menar dock att de är beroende av 

varandra, och bör alltid gå hand i hand.  

 

Johansson, Pramling Samuelsson (2003) menar att det kan finnas en problematik i 

läroplanens mål och riktlinjer vilket kräver att pedagogerna ständigt diskuterar och 

tolkar hur målen ska uppnås på förskolan. En förskollärare menar att om man inte 

gemensamt tolkar läroplanens mål och förankrar det i arbetslaget finns det en risk att 

man gör saker med barnen bara för att man måste synliggöra det, och man genomför det 

för att det är ett krav och inte för att man egentligen tycker det. Detta lyfter Lindgren 

och Sparrman(2003) som en etisk konflikt.  Ett exempel på detta är förskolans krav på 

observation och dokumentation frågan är om man ser det utifrån barnets perspektiv eller 

ett barnperspektiv. Frågan är om man tar barns integritet på allvar eller om det blir 

viktigare att visa upp dokumentationer. Johansson(2003) menar att det är pedagogernas 

olika barnsyn som är avgörande för vad som sker och på vilket sätt det sker.  

 

Granbom(2011) menar att grundidén i förskolan är att förskolan ska vara anpassad för 

alla barn och att det är pedagogen i sin profession som ska avgöra vad som är bäst för 

varje individ. Ur ett sociokulturellt perspektiv så är våra handlingar sammankopplade av 

både det intellektuella och av själva handlandet (Säljö, 2010), detta kan vi urskilja i 

svaren från våra informanter. Det finns en risk att man gör saker på förskolan utifrån de 

krav som finns, men att man glömmer att det måste finnas en tanke och mening med det 

man gör.  

 

Den svenska förskolan kännetecknas av helhetssynen, där omsorg och lärande går hand 

i hand (Aili,1999). Detta lyfter både en barnskötare och en förskollärare i intervjuerna, 

barnskötaren menar att omsorg och pedagogik är lika viktigt inget får utesluta det andra, 

och en förskolläraren anser att omvårdnad och pedagogik går hand i hand. Båda dessa 

pedagoger arbetar med de yngre barnen.  Bjervås (2011) lyfter problematiken med att, 

det är lätt att närheten till barnet försvinner. Detta framkom i vår intervju, då en 

förskollärare såg en fara i att man missade att ”vara med barnen” då resultat och 

dokumentation tog mycket plats och fokus. Även Enö (2005) lyfter konflikten, då 

förskolläraren får mer administrativa uppgifter, så blir barnskötarna de som är med 

barnen. Detta upplevde en av barnskötarna vi intervjuade, men samtidigt så hade hon 

inte velat byta roller.  

 

Ulfsdotter Eriksson (2006) menar att de yrken som anses förtjäna högre status ofta finns 

i de så kallade ”människoyrkena” i den offentliga sektorn. De pedagoger vi samtalat 

med, ser på sin yrkesroll med stolthet, och ser det som positivt att förskolan har fått en 

viktigare roll i samhället. Det märks tydligt i våra intervjuer att informanterna är måna 

om att framhålla det positiva med att arbeta i arbetslag, och vill inte ha en tydlig 

arbetsfördelning. Gustafsson och Mellgren (2008) menar att förskollärare inte vill 

underskatta barnskötarnas kompetens, även om det finns en medvetenhet om att man 

som förskollärare har fått ett ökat ansvar. Detta ser vi flera exempel på i våra intervjuer. 

Pedagogerna vill ha mer fokus på kompetens och att alla gör det de är bäst på oavsett 

utbildning.  
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En av barnskötarna såg kommunens uppdelning som en krampaktig lösning på ett större 

samhällsproblem. Även Gustafsson och Mellgren (2008) ser en risk med enkla politiska 

lösningar, och att den svenska förskolan skulle närma sig ett europeiskt system där man 

pedagogik och omsorg uppfattas som åtskilda delar. Om man ser pedagogiken som det 

teoretiska och omsorgen som det praktiska, så menar Säljö (2010) att det alltid måste 

finnas både och, det sociokulturella perspektivet bygger på att båda dessa hela tiden 

samspelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                      

7. Diskussion 
När det gäller våra forskningsfrågor, så ser vi att likheterna är fler än skillnaderna 

mellan barnskötarna och förskollärarna, när det gäller vad de anser är viktigast i deras 

arbete. Att ha roligt och skapa trygghet för barnen, genomsyrar deras svar. Ingen av 

våra informanter upplevde att det fanns konflikter mellan yrkesgrupperna på förskolan 

där de arbetar. Dock så kunde de se att uppdelningen kan skapa missnöje och konflikter, 

även om de inte upplevde det just nu på sin arbetsplats. De upplevde inte heller att de 

hade den uppdelningen som Lpfö 98 (rev.2010) beskriver. Precis som Enö (2005) 
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beskriver så finns det en väldigt stark tradition av att arbeta i arbetslag i den svenska 

förskolan, och den kollegiala samvaron är viktig. Man vill verkligen inte framhäva sig 

själv och sin kunskap.   

 

Ingen av barnskötarna nämnde dokumentationsarbetet som viktigt i arbetet, dock kom 

det ökade kravet på dokumentation upp i alla våra intervjuer och att datorer och Ipads 

tar mycket tid. I de fall då en förskollärare tar mer ansvar och tillbringar mer tid vid 

datorn, så handlar det kanske mer om intresse och olika generationer, än att man tillhör 

olika yrkesgrupper. Kanske är det inte så konstigt att en yngre förskollärare ser mer 

naturligt på den nya tekniken, och behärskar den bättre. Om man inte är så intresserad 

och så snabb, när det gäller datorer, så är det nog lätt att man lämnar över det ansvaret 

till en yngre kollega, vilket då kanske oftast är en förskollärare. De nyutbildade som 

kommer ut på förskolorna, är ju oftast yngre förskollärare. Vi upplever att barnskötarna 

oftast är lite äldre och har varit på samma arbetsplats i många år. Det skulle vara 

intressant att se hur det skulle se ut om man på förskolan där vi gjorde intervjuerna, 

hade varit fyra stycken barnskötare som var under 30 år, istället för förskollärare.  

 

När det gäller framtiden för de olika yrkesrollerna, så fanns en viss oro bland våra 

informanter att kraven på både barn och personal kommer att öka. Att barnskötarna på 

sikt kanske kommer att försvinna var man medveten om. Om man som barnskötare bara 

kan konkurera om 1/3 av jobben inom förskolan, så innebär det att man som barnskötare 

inte kan röra på sig och byta arbetsplats lika lätt. Att känna sig tvingad att stanna kvar 

på en och samma arbetsplats, för att det inte finns några tjänster att söka är ju inte bra 

för någon, oavsett vad man har för utbildning eller yrke.  

 

Det ökade ansvaret för förskollärare, är ju ganska nytt, och förändringen kommer nog 

att ta lång tid, och kräver en tydlig ledning och styrning. Om det hade funnits tid och 

utrymme, så hade det varit intressant att även intervjua en förskolechef om detta. Skulle 

även vara intressant att intervjua förskollärarstudenter, om de känner att utbildningen 

rustar dem för det ökade ansvaret. Kanske inte så konstigt att vi inte ser någon tydlig 

skillnad i yrkesrollerna eftersom man i läroplanen uttrycker det väldigt oklart vad som 

egentligen ingår i förskollärarens ökade ansvar. Gustafsson och Mellgren (2008) menar 

att förskollärarna inte ser det som sin uppgift att delegera arbetsuppgifter, och man 

undviker helt enkelt att ta dessa diskussioner. 

 

Vi är väl medvetna om att det ser olika ut på olika förskolor. Denna undersökning, ger 

enbart en bild av vad pedagogerna tycker just på denna förskola. Det som framförallt 

har framkommit, är att det handlar mycket om personlighet och att helt enkelt göra det 

man är bra på. Det är mycket som påverkar våra yrkesroller som vår livserfarenhet och 

vår livssituation samt var man är i livet när man utbildar sig. Både 

förskollärarutbildning och barnskötarutbildning är typiska utbildningar där erfarenhet 

och personlig lämplighet spelar stor roll. 

 

Både i intervjuer och i bakgrund till läroplan samt i tidigare forskning så lyfts 

problematiken med försämrade skolresultat, och då kan krav uppstå på en tidig satsning 

på att lösa dessa problem i förskolan. När förskolan blir mer kravfylld finns det en risk 

att det kan påverka barnens lust till lärande, det är av betydelse att även se hur barnen 

mår. Läroplanen menar att omsorg och lärande går hand i hand men samtidigt så ökar 

man de pedagogiska kraven på barnen. En konsekvens av detta skulle kunna bli att vi 

om några år ser en förskola där målen när det gäller lärande blir tydligare, och en risk 

framstår att närheten och omsorgen till barnen inte får lika mycket fokus. 
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Vår bild och våra upplevelser av hur det ser ut mellan de olika yrkesgrupperna, stämmer 

väl med den bild våra informanter gav. Intervjuerna är gjorda på en förskola med 

ganska nya arbetslag och där var många förskollärare redan från starten. Detta kan göra 

att det inte uppstått samma konflikter som det kanske hade gjort på en äldre förskola, 

där eventuellt förändringen mellan de olika yrkerollerna märks mer och blir känsligare. 

 

Vi står inför en ny situation i vårt yrke när vi går från barnskötarrollen till 

förskollärarrollen. Hur kommer detta att påverka oss och vad kommer att förväntas av 

oss? En sak är i alla fall säker, all den erfarenhet som vi bär med oss från våra yrkesår 

som barnskötare, och all den nya kunskapen vi tar med oss från vår nya utbildning, 

kommer att ge oss en bra grund att stå på. Tillsammans med barnskötarkollegor, så 

kommer förhoppningsvis allas våra kompetenser att få ta plats. 

 

Slutligen hävdar vi att i det är det bra med olika kompetenser i arbetslaget. Det viktiga 

är att alla hittar sina roller och att man hittar ett sätt att arbeta som främjar både det 

individuella barnet och hela barngruppen. Ett förtydligande i läroplanen av 

barnskötarnas och förskollärarnas uppdrag behöver arbetas fram för att verkligen ta 

tillvara all den kompetens som finns inom båda yrkesgrupperna. Till sist så vill vi säga 

att alla våra informanter pratade med stolthet om sitt yrke. 

 
 

7.1 Metod diskussion 
Urvalet av informanter kommer från samma förskola vilket kan vara en nackdel. 

Intervjuerna kan ha tagit form på annat sätt på en annan arbetsplats. Ett annat kritiskt 

tänkande när det gäller intervjuerna gäller svårigheten att inte påverka intervjuerna efter 

det vi själva tycker är viktigt och betydelsefullt.  

 

Ytterligare en kritisk punkt är att inspelning av intervjuer kan påverka informanterna att 

inte svara naturligt på våra frågor, utan att de hämmas utav inspelningen. Dessutom kan 

det vara en nackdel att intervjua flera på samma arbetsplats. Eftersom informanterna 

känner varandra kan eventuellt uteslutningsmetoden avslöja vem som har sagt vad i det 

färdigställda arbetet.  

 

Resultatet av denna studie kommer endast att påvisa hur det kan se ut och upplevas på 

en förskola. Det är inte den generella sanningen då undersökningen bygger på några 

pedagogers personliga erfarenheter. Men resultatet som har framkommit i 

undersökningen har bärighet även i andra förskolepedagogiska sammanhang.  
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Bilaga A  

Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 
 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Vilken utbildning har du? 
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 Vad i ditt arbete tycker du är viktigast? 

 

 Hur ser du på din egen yrkesroll?  

 Hur ser du på förskollärare/barnskötares yrkesroll?  

 Upplever du att du och dina kollegor lägger fokus på samma saker? 

 

 

 

 

 Hur ser det ut rent praktisk med planeringstid m.m. har alla 

pedagoger lika mycket? 

 Tycker du att alla ska ha och behöver lika mycket planeringstid? 

 

 På vilket sätt anser du att ansvarsfördelningen visar sig i 

verksamheten? Vem gör vad?   

 

 Omvårdnad och pedagogik är två centrala begrepp inom 

förskoleverksamheten. Hur ser du på dessa i förhållande till din 

egen yrkesroll?  

 

 Föräldrakontakten förekommer vid olika tillfällen och i olika 

former. Hur är denna kontakt fördelad på er pedagoger i relation 

till huruvida pedagogen är förskollärare eller barnskötare?  

 

 Upplever du att föräldrar gör skillnad på förskollärare/barnskötare? 

 

 Ställer ledningen/förskolechefen olika krav på pedagogerna utifrån 

vilken utbildning man har? 

 

 I Lpfö98, så gör man en tydligare uppdelning i 

ansvarsfördelningen, påverkar det den dagliga verksamheten på 

förskolan? 

 

 Hur uppfattar du styrdokumentens syn på de olika yrkesrollerna?  
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 På vilket sätt tror du att den nya läroplanen kan höja statusen, när 

det gäller att arbeta inom förskolan? 

 Upplever du att vissa delar/arbetsuppgifter har högre status än 

andra? 

 Kan du ge exempel? 

 

 Hur ser du på att förskollärare nu kommer att ha legitimation? 

 

 Hur ser du på kommunens mål med 1/3 barnskötare och 2/3 

förskollärare, varför tror det att det kommer nu? 

 Kan du berätta om hur samarbetet ser ut mellan förskollärare och 

barnskötare i förhållande till arbetsuppgifterna i verksamheten? 

 

 

 Vad finns det för positiva aspekter med att två olika yrkesgrupper 

arbetar ”sida vid sida”? 

 

 Hur ser du på förskolan framtid? 

 Positivt: 

 Negativt: 

 

 Slutligen, vad är viktigast för dig i din yrkesroll, vilka är dina 

grundtankar/ledord? 

 

 Något du vill tillägga, som vi har missat? 
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