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Sammanfattning  

Följande studie behandlar yrkesrollerna barnskötare och förskollärare. Syftet med studien är att 

skapa ny kunskap om hur yrkesrollerna speglas i och utanför barngrupp, förskollärares och 

barnskötares uppfattningar kring yrkesrollerna samt se hur dessa förhåller sig till varandra och 

det gemensamma arbetet inom förskoleverksamheten. Vilka eventuella skillnader och likheter 

visar sig? 

 Inledningsvis kartläggs historiska element kring förskollärare, barnskötare och olika 

aspekter som berör deras yrkesroller, såsom utbildning, styrmedel och lärarlegitimation. 

Studien innefattar två olika metoder, observationer och intervjuer, som genomförs av och med 

barnskötare och förskollärare på två olika förskolor där materialet motsvarat det studien 

grundar sig på. För att få fram materialet gjordes det ett observationsschema samt en 

intervjuguide som utformades för att göra insamlandet lättare. Materialet har sedan bearbetats 

genom att sammanställas i indelade avsnitt med kategorier och frågeställningar. Vidare har 

resultatet och analysen presenterats i interaktion med varandra där det påvisas att det vid olika 

arbetsuppgifter finns både skillnader och likheter mellan yrkesrollerna. Det har framkommit att 

i arbetet som är förlagt utanför barngruppen syns det skillnader mellan förskollärarrollen och 

barnskötarrollen vilket stämmer överens med de styrande medel som finns. Däremot 

framkommer det att vid arbete i barngruppen skiljer sig inte de olika yrkesrollerna från varandra 

med tanke på arbetsuppgifterna. Det pedagogiska arbetet med barnen är då fördelat väldigt 

olika mellan yrkena, medan omvårdnaden inte är det. Vilket visar att det är större skillnad 

mellan de olika förskolorna som undersökts än mellan yrkesrollerna i sig. I dessa förskolor har 

istället synen på förskollärare och barnskötare lyfts fram som två liknande yrkesroller där 

utbildning och erfarenhet utgör de största skiljefaktorerna. Resultatet visade på att förskollärare 

och barnskötare värderar de båda yrkesrollerna som viktiga yrkesgrupper då arbetet med små 

barn innebär både pedagogik och omvårdnad.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Yrkesroller, förskollärare, barnskötare, omvårdnad, pedagogik 
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Inledning 

Under vår tid på lärarprogrammet har vi mött både förskollärare och barnskötare inom olika 

delar av utbildningen. Fokuset har legat på förskollärarnas yrkesroller och status under hela 

utbildningen. På senare tid har både lärarlegitimationen och revideringen av förskolans läroplan 

fått mycket uppmärksamhet. Detta är en orsak till att vi har valt att undersöka detta, vi vill titta 

på de två olika yrkesrollerna förskollärare och barnskötare inom förskolans verksamhet.  

  Enligt läroplanen ska förskolläraren ansvara för det pedagogiska arbetet inom 

verksamheten. Men vi tror att barnskötarna också står för en del av den pedagogiska biten även 

om de inte har någon eller liten tid utsatt för planering av verksamheten.  

Nyfikenheten kring frågeställningarna i denna uppsats har väckts till liv hos oss författare 

med tanke på dessa infallsvinklar och genom denna studie hoppas vi få se hur det går till ute på 

olika förskolor och med detta få svar på våra funderingar. 

 Författarna har delat upp arbetet genom att studera de två yrkesrollerna på en varsin 

förskola och sammanställt det empiriska materialet i två separata delar för att kunna jämföra 

dessa delar mot varandra. I studien har Sofie Dahlström ansvarat för observationer och 

intervjuer samt bearbetning av material från Asfaltens förskola medan Jessica Pettersson 

ansvarat för intervjuer och observationer samt bearbetning av material från Skogsbrynets 

förskola. De delar vi framställt var för sig är utmärkta med författarnas namn.  

Vi vill tacka alla pedagoger som varit med och bidragit till vår studie genom medverkan i 

både intervjuer och observationer. Vi vill även tacka vår handledare Karin Hjälmeskog som har 

hjälpt oss i vårt skrivande av detta arbete.  
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Bakgrund 

Idag står frågan om läraryrkets status och professionalisering för fokus både i media och inom 

verksamheten. Det har bland annat varit en stor debatt kring den omdiskuterade 

lärarlegitimationen som riksdagen i Sverige tog beslut om den 2:a mars 2011.1 Målet med 

legitimationen är att denna ska fungera som en länk till att professionalisera läraryrket där 

behörig personal blir synligare för att säkerhetsställa en ökning av kvaliteten i undervisning 

inom förskola och skola. Den ska tydliggöra lärarnas behörighet och höja statusen på yrket2 

samt ge lärarna mer kontroll över sina arbetsuppgifter.3 Idén är att legitimationen ska garantera 

att lärarna har mer kunskap inom ämnen som de är behöriga i samtidigt som kvalitén i 

undervisningen höjs. För att ett yrke ska kunna ses som en profession krävs det en specifik 

kunskap kring det som arbetet behandlar, som de är experter på. Utmärkande för en profession 

ligger i att dess kunskapsbas är av vetenskaplig form.4 Tillbaka i tiden har legitimationer i yrken 

som advokater och läkare höjt dess status. Med denna historik är det troligt att samma sak 

kommer ske med läraryrket5. Att ha förskollärarlegitimation innebär då en skyddad titel på sitt 

yrke och inför samhället få uttrycka sin yrkesprofession och vad denna innebär.6  

Tack vare att förskollärarna har en pedagogisk utbildning får de en högre status än 

barnskötarna som inte har en högskole-/universitetsutbildning. Processen kring förskollärarnas 

profession medför en starkare plats för förskollärare som pedagoger i förskola. För att få 

undervisa i förskolan krävs legitimation och avsaknad av detta medför att barnskötarna blir 

utanför denna del och samhället uppmärksammar dem inte som en lika viktig komponent inom 

verksamheten. Att åtskilja de två yrkesrollerna ännu tydligare kan bidra till att barnskötarna 

upplever sig mindre värda.7 Legitimationen fungerar då både som inkluderande i form av de 

rättmätiga lärarna men även exkluderande för de som inte får lärarlegitimation där barnskötarna 

uppkommer som en av dessa grupper. Nu har barnskötarna börjat argumentera för att de vill ha 

en legitimitet för sin vårdkompetens.8 Men fram till dess, kommer de med yrkestitel barnskötare 

att varslas eller finns det en plats på förskolor för dessa i framtiden? Det finns en stor risk att de 

obehöriga kommer att försvinna.9 

                                                 
1 Lilja 2011, s. 29 
2 Skolverket A 2013 
3 Lilja 2011, s. 39 
4 Berntsson 1999, s. 198-199 
5 Lilja 2011, s. 38 
6 Wallskog 2011, s. 19 
7 Vallberg 1992, s. 189 
8 Johansson & Holmbäck Rolander 2000, s. 70 
9 Lilja 2011, s. 39 
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För att kunna bli delgiven en legitimation krävs en fullständig lärarutbildning. 

Legitimationen visar personens behörighet till att få undervisa i den aktuella skolformen, 

årskursen och ämnet.10 Legitimationen är även en källa till att anställas utan tidsbegränsningar.11 

Om en lärare visat sig vara mindre lämplig eller rent av olämplig för yrket kan legitimationen 

dras in eller varning ges.12 I det nationella register som upprättas över samtliga lärare som 

erövrat lärarlegitimation samlas dessa varningar och återkallelser dokumenteras.13 

Introduktionsåret för nyexaminerade lärare infördes i samband med yrkeslegitimationens 

uppkomst. Det aktuella året har involverat mentorskap men även utvärderande gällande den 

nyblivna lärarens lämplighet. För tillfället finns det ett förslag för att bedömningen som har 

legat på rektorer och förskolechefer ska tas bort och tanken är att det redan vid utbildningens 

skede ska påvisa de framtida lärarnas fallenhet för yrket. Som en följd av detta ska det redan 

2014 införas högre antagningspoäng till utbildningen som bidrar till att de lärare som utbildas 

får en högre kvalitet.14 Lärarlegitimationen har nyligen flyttats på och kommer att utfärdas 

direkt vid examen istället för efter introduktionsåret. 

Förskollärarutbildningen är idag en akademisk utbildning där huvudinnehållet innefattar 

vetenskapliga argument till olika delar sammanvävt med redan beprövad kunskap ifrån 

praktiken inom skolvärlden.15 Förskollärarutbildningen är specificerat för arbete inom 

förskoleverksamheten. Barnskötarna däremot har genomgått gymnasieutbildning (Barn- och 

fritidsprogrammet) som är av bredare art där arbetsmarknaden sträcker sig till arbeten som 

involverar att sköta om barn i allmänhet och är inte specificerade för förskoleverksamheten. 

Innan Barn- och fritidsprogrammet uppkom 1991 var både längd och innehåll i utbildningarna 

varierande.16 Det var först 1955 som förskollärare började cirkulera i beteckningar om 

pedagoger i förskolan. Från denna tidpunkt och fram till idag har deras yrkesroll förändrats och 

till viss del har uppgifterna modifierats flertal gånger.17 1940 kom skolutredningen fram till att 

det var viktigt för personalen att inneha kunskaper inom pedagogik men också psykologi och 

när bristen på förskollärare uppkom på 1970-talet erbjöd man beteendevetarna, som det fanns 

ett överskott av, att skola om sig till förskollärare genom en kort utbildning.18 Det var kring 

                                                 
10 Skolverket A 2013 
11 Riksdagen 2011 
12 Wallskog 2011, s. 19 
13 Lilja 2011, s. 32 
14 Skolverket A 2013 
15 Gustafsson & Mellgren 2008, s. 17 
16 Johansson & Åstedt 1996, s. 145 
17 Kihlström 1998, s. 20 
18 Nilsson & Svensson 2010, s. 18 
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denna tidpunkt som man började få upp ögonen och satsa mer på barnskötarna.19 Trots detta 

har denna yrkeskategori hela tiden haft en lägre status jämfört med förskollärare.20 

Barnstugeutredningen arbetade med att föra samman pedagogik och omsorg och se dessa som 

komponenter i samklang och beroende av varandra där det då innebar en annan fördelning 

mellan vad förskollärare och barnskötare tilldelades för arbetsuppgifter gentemot ett tidigare 

arbetssätt.21 En konsekvens av detta blev att yrkesrollerna fördes samman mer då arbetet med 

de yngre barnen innebar en blandning av både pedagogik och omvårdnad. Enös studie kring 

pedagogernas strävan mot profession på förskola visar att svensk skola ser begreppen 

omvårdnad och pedagogik som sammankopplade.22 

Inom verksamheten i förskolan finns inte bara pedagoger med yrkestiteln förskollärare 

utan även barnskötare. Statistik visar att år 2012 fanns det fler barnskötare än vad efterfrågan 

var och förskollärarna var för få i antalet för att fylla det existerande behovet. År 2017 visar 

utsikterna på att det kommer behövas betydligt fler förskollärare medan tillgången på dessa 

kommer att minska. Samtidigt tror man att tillgången på dem också kommer minska men att 

behovet nästan ser likadant ut som 2012. Alltså har behovet ökat under tidsperioden 1997–2017 

samtidigt som tillgången på förskollärare har minskat från 2007 och tillgången på barnskötare 

har minskat ända från 1997.23 

Läroplanen för förskolan 98, reviderad 2010 innehåller mål och riktlinjer att sträva mot 

för att guida pedagogerna inom förskoleverksamheten. Styrdokumentet för förskolan framför i 

klartext att det är just förskolläraren som är den ansvarige pedagogen i verksamheten medan 

barnskötarna inte ens nämns.24 Enligt Anderssons studie kring hur gränsen mellan förskollärare 

och barnskötare visar sig i det gemensamma samarbetet är det förskollärarens huvudansvar att 

läroplanens mål och riktlinjer efterföljs i förskolan.25 Följande mening visar på att 

styrdokumentet utmärker förskollärarnas specifika ansvar för att arbetet på förskolan sker så 

som det är tänkt med alla de aspekter som detta åsyftar: 

”Riktlinjer för personal i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med 

målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan”. 

 

Detta visar att barnskötarna inkluderas inom kategorin ”var och en inom arbetslaget”. 

Riktlinjerna skiljer dessa två genom att vara utformad med en spalt för arbetslaget (all personal 

                                                 
19 Nilsson & Svensson 2010, s. 18 
20 Johansson m.fl. 2000, s. 70 
21 Gustafsson & Mellgren 2008, s. 10 
22 Enö 2005, s. 138 
23 Skolverket B 2013, s. 2 
24 Skolverket 2010 
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som ingår där) och en spalt för förskollärarna med punkter att uppnå i arbetet inom 

förskoleverksamheten. Trots det ansvar som föreligger förskollärarna kan barnskötarna däremot 

ta ansvar om de vill, vid till exempel utvecklingssamtal.26 I dagens verksamhet finns det många 

barnskötare som är med och tar mycket ansvar både i barngruppen och utanför.27 Även om 

ansvaret är formellt tilldelat en viss yrkesgrupp så arbetar många barnskötare på förskolorna 

runt om och bedriver verksamheten tillsammans med förskollärarna. Båda grupperna utgör 

arbetskraft och gemensamt tar de hand om de olika delarna i verksamheten, detta trots att 

barnskötarna saknar en utbildning som är likvärdig förskollärarnas. I praktiken skulle det istället 

innebära att alla barnskötare endast ska utföra omvårdnaden kring barnen, sysselsätta dem med 

lek och hjälpa förskolläraren så att denne kan genomföra det pedagogiska arbetet? Sonja 

Sheriden, professor i pedagogik, menar att det alltid ska vara förskollärarna som ansvarar för det 

pedagogiska arbetet inom verksamheten.28 Den pedagogiska verksamheten hör till de 

legitimerade pedagogerna.29 Men både förskollärarnas och barnskötarnas huvuduppgift handlar 

om att se till att barnen mår bra fysiskt och föra normer och värden vidare men även lösa 

konflikter som uppstår mellan barnen och framför allt skola in och förbereda dem för såväl 

skolans värld som samhällets liv.  

Men hur ser det egentligen ut i praktiken? Innebär de olika titlarna någon skillnad i 

praktiken? Eller ser utförandet i verksamheterna lika ut för de båda yrkesgrupperna trots olika 

utbildning, status och kompetenser? Arbetet i förskola sker både i och utanför barngrupp, finns 

det någon distinkt skillnad mellan de två kategorierna huruvida man är barnskötare alternativt 

förskollärare? Om det finns någon skillnad på arbetsuppgifter och ansvarsområden, hur visar sig 

detta och varför har detta uppkommit? Frågorna fokuserar på hur arbetet fördelas, vem som 

gör vad och med detta även varför och hur det syns i verksamheten. De ställda frågorna ovan 

inringar syftet för denna studie som innebär att undersöka hur förskollärares och barnskötares 

arbete i och utanför barngruppen ser ut i förhållande till deras yrkesroller. 

                                                                                                                                                      
25 Andersson 2010, s. 21 
26 Kihlström 1998, s. 37 och Gustafsson & Mellgren 2008, s. 12 
27 Andersson 2010, s. 8 
28 Sonja Sheriden 2011, s. 13 
29 Utbildningsdepartementet 2010, Wallskog 2011, s. 13, 54 
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Litteraturöversikt 

 

Tidigare forskning 

Den 1a juli 2011 trädde kravet på yrkeslegitimationen för lärare i kraft, beslutat av Sveriges 

riksdag. 30 Att få ett bevis på sin profession är något som många strävar efter för att få ett bevis 

på sin kunskap och höja statusen på yrket. Många pedagoger känner att de har för låg status för 

att kunna ha tilltro till samhället utifrån sitt yrke. Rohlins studie kring pedagogernas föreställning 

av deras yrke och synen på deras yrkeskompetenser menar att det kan leda till att de känner sig 

maktlösa utifrån sitt yrkesval.31 Pedagogerna blir även ifrågasatta om det finns behov av deras 

yrkesroll och deras kompetens inom verksamheten.32 Anderssons studie visar att pedagoger 

inom förskolans värld tycker det är viktigt att klargöra för allmänheten vilka olika titlar var och 

en har. Informanterna i studien vill att allmänheten genom detta ska förstå att verksamheten 

bedrivs av välutbildad personal, där både barnskötare och förskollärare symboliserar dessa.33 

  Men vad är då en profession? Det är de som har en legitimitet och en sådan kunskap att 

lösa en specifik uppgift i samhället som innehar en profession. Då de legitimerade 

förskollärarna har genomgått en examinerad lärarutbildning och har fått en lärarlegitimation får 

de kontroll och ansvar för vissa arbetsuppgifter i verksamheten där de kan bestämma hur 

undervisningen ska bedrivas på bästa sätt.34 I och med att de får mycket mer att säga till om blir 

det även fler uppgifter de måste klara av. Då förskolläraren har en längre och högre utbildning 

kan förskolechefen ställa krav och ge större ansvar än vad denne kan göra till barnskötaren som 

får ta ansvar vid intresse och för vidareutbildning.35 Barnskötarna i Anderssons studie anser att 

förskollärarna ska ta mer ansvar tack vare sitt yrke36 och skiljer med detta på barnskötarnas och 

förskollärarnas arbete. 

Många förskolechefer känner att de kan ställa krav på förskollärarna när det gäller 

utvecklingssamtal och dokumentation eftersom dessa har djupare kunskap om det från 

utbildningen än vad barnskötarna har.37 Förskollärares yrkesroll blir tack vare sin teoretiska 

utbildning högre värderad då de anses besitta djupare kunskap kring arbetet i förskola.38 

Förskollärarna har alltså fått en legitimitet för sina pedagogiska kunskaper som inte 

                                                 
30 Skollagen 2011 
31 Rohlin 1988 s.1 
32 Ibid, s.15 
33 Andersson 2010, s. 21 
34 Lilja 2011 s.32 
35 Gustafsson & Mellgren 2008, s.14 
36 Andersson 2010, s. 23 
37 Gustafsson & Mellgren 2008, s.14 
38 Andersson 2010, s. 32 
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barnskötarna har. I studien av Andersson framkom det att statusen medför att fler uppgifter 

åläggs förskollärarna på grund av deras kunskaper och att mer planeringstid ges just för att 

kunna lyckas med uppdragen.39 Denna tid ingår inte i barnskötarnas tjänst. Vidare visar 

Anderssons studie att arbetslaget inte gör skillnad på yrkesrollerna ute i verksamheten angående 

högre eller lägre status där det är viktigare med den kunskap pedagogerna innehar. Här spelar 

erfarenheten och individerna som personer in som viktigare faktorer.40 Statusen skiljer mer på 

pappret där denna är skriftligt uttalad. När lärarlegitimationen lanserades var tanken att man 

skulle förbättra elevernas resultat i skolan genom att satsa mer på kunskaps- och 

disciplinproblemen som finns i skolan.41 Avsikten är att lärarlegitimationen ska öka elevernas 

resultat i skolan genom att nå en bättre kontroll över lärarnas arbete med de olika reformerna i 

utbildningssystemet.42 Med en bra koll på sina arbetsuppgifter kan undervisningen även bli mer 

alternativ och innehålla olika moment. Men för att elevernas resultat ska höjas behöver lärarna 

vara professionella och pedagogiska på det vis som undervisningen kräver för att kunna nå 

bättre studieresultat hos eleverna.43 Det skiljer sig inte mycket mellan yrkesrollernas arbeten i 

verksamheten. Den skillnad som syns i deras arbete är det pedagogiska arbetet som 

förskollärarna står för.44 När läroplanen för förskolan reviderades uppstod den största 

ansvarsskillnaden mellan de två yrkesrollerna och förskollärarna gavs det övergripande ansvaret 

över att det pedagogiska arbetet utförs i verksamheten.45 

        I och med den reviderade läroplanen har förskollärare fått ett uttalat ansvar i 

verksamheten vad gäller det pedagogiska arbetet.46 Nu finns det en markant skillnad mellan 

förskollärarna, som har hand om det pedagogiska arbetet, och barnskötarna som då står för 

omvårdnadsbiten där de sköter om barnen och sörjer för den vård som små barn kräver.47 Förr 

eftersträvades en jämn fördelning av förskollärare och barnskötare som utförde dessa uppgifter 

fram tills pedagogiken började ta sig in i förskoleverksamheten där man då började eftersträvade 

att alla skulle utbilda sig till förskollärare.48 Många pedagoger menar att det är pedagogens 

erfarenheter, kunskaper samt intresse som mer bör styra vilken fördelning det blir i arbetet. Det 

                                                 
39 Andersson 2010, s. 24 
40 Ibid, s. 23-28 
41 Lilja 2011 s. 29 
42 Ibid., s.30 
43 Gotvassli 2002 s. 17 
44 Rohlin 1988 s. 47 
45 Wallskog 2011 s. 13 
46 Ibid., s. 10 

47 Andersson 2010, s. 8 och Nilsson & Svensson 2010, s. 16, 21 
48 Enö 2005 s. 26 
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ska inte utgå ifrån två titlar.49 Dessa kunskaper delas upp efter pedagogernas erfarenhet och 

kunskaper ifrån verksamheten istället för det de tillägnat sig under utbildningen.50 Skillnaden 

mellan de två yrkesrollerna handlar dock om utbildningen i grund. Förskollärare kommer ut 

senare, har med sig stora pedagogiska kunskaper men har inte lika stora erfarenheter i 

verksamheten som barnskötarna får eftersom att de blir utbildade vid tidig ålder och får en 

praktisk kunskap genom sin tid med barnen.51 Samhället förmedlar en känsla om att teoretisk 

kunskap är mer värd än den praktiska.52 I Enös studie värderar dock deltagarna det motsatta då 

båda yrkesgrupperna sätter erfarenhet framför utbildning även om denna också är viktig.53 

Genom att barnskötarna skaffar sig mer erfarenheter innan förskollärarna kan man likna detta 

med att de skaffar sig samma kunskap som förskolläraren läser sig till i utbildningen,54 

skillnaden är teoretisk eller praktisk kunskap inom ämnet. Barnskötarna får också med sig en 

mer omvårdnadsinriktad kunskap utifrån utbildningen gentemot förskollärarna. 1991 gjordes ett 

projekt där man såg att omsorg och vård värdesattes som de viktigaste aspekterna i 

verksamheten. Pedagogiken kom i andra hand om det fanns tid kvar. I dag har detta förändrats 

och genom olika reformer har pedagogiken satts i mer fokus än förr.55 Eftersom barnomsorgen 

är en omarbetning av familjefostran behövs båda delarna av omvårdnad och pedagogik i 

verksamheten.56 Vissa anser att yrkesrollerna förskollärare och barnskötare på förskolan skall 

delas upp för att få kvalitén att bli så bra som möjligt. Detta ska ske genom att utgå från de olika 

kunskaper och erfarenheter de olika rollerna och personerna har. För att man ska kunna se 

kompetensen hos de olika rollerna bör man tydliggöra skillnaden mellan dem.57 Forskaren 

Hector talar för det motsatta, att det inte finns några grunder för att särskilja pedagogerna inom 

förskolan. Denne hävdar att dessa skillnader endast finns till som en följd av ekonomiska och 

historiska skäl.58 Förskollärarnas uppgifter i verksamheten ses som en blandning av pedagogik 

och omvårdnad. Det är en helhetssyn som ska råda i arbete med barn. En stor del av arbetet 

består av att trösta, ge närhet och bekräftelse där förskolläraren är både fostrare och pedagog. 

Delarna skapar en helhet där omvårdnad, utveckling och lärande sker i ett sammanhang och blir 

                                                 
49 Hector 1985, s. 71 

50 Andersson 2010, s. 26-27 
51 Hector 1985, s. 71 
52 Enö 2005, s. 64 
53 Ibid, s. 64, 131-133 
54 Andersson 2010, s. 27 
55 Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s.85 
56 Johansson m.fl. 2000, s. 16 
57 Gustafsson & Mellgren 2008, s. 15-19 
58 Hector 1985 
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till en enhet i interaktion med varandra.59 Dessa delar visar på att omvårdnad är en lika viktig 

del som pedagogiken för att utvecklas och lära i verksamheten.60 När resultaten från både Enös 

och Vallins studier, som handlar om yrkesrollernas förhållningssätt och konstruktion mot 

profession, granskas visar det sig att barnskötarna arbetar utifrån omvårdnaden kring barnen 

och deras behov och förskollärarna inriktar sig på pedagogiken såsom barnens utveckling och 

lärande.61  

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Yrkesroller 

Hector menar att vi befinner oss i olika situationer med olika människor och utifrån dessa 

faktorer kan man ta på sig skiftande roller.62 Sammanhangen, personerna, tidpunkten och 

erfarenheter är exempel på sådana faktorer som påverkar oss i vårt rolltagande. Ibland blir vi 

tilldelade en roll.63 Inom yrkeskategorier finns det flera olika yrkesroller. I förskolan är 

förskollärare och barnskötare de mest centrala. Rollerna skapas och formas utifrån vissa 

faktorer som kännetecknar de uppgifter som utför och det förhållningsätt som yrket kräver. De 

beståndsdelar som förskollärarnas yrke bygger på är barns utveckling, social fostran och 

pedagogik medan barnskötarnas yrke kretsar kring barns utveckling, vård och omsorg och även 

konkreta aktiviteter.64 Yrkesrollerna innehåller även de förväntningar och krav som finns ifrån 

andra människor kring utförandet av arbetsuppgifterna.65 Dessa förväntningar innebär i 

förskollärarnas fall ansvaret för det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån läroplanens mål. 

Förväntningarna innehåller också ansvaret på förskollärarna att vägleda barnen och få dem att 

växa i inlärningsprocessen.66 Studien av Utengen & Towriss kring pedagogernas uppfattning om 

den nya läroplanen visar att barnskötarna förväntas ge barnen trygghet, omvårdnad och 

stimulans där lek och utomhusvistelse kommer in som centrala delar.67 

 

                                                 
59 Wallskog 2011, s. 24-25 

60 Hector 1985, s. 25 

61 Enö 2005, s. 25 och Vallin 2010, s. 6 

62 Hector 1985, s. 17-18 

63 Ibid, s. 17-18 

64 Rohlin1988, s. 41-42, 45 

65 Ibid, s. 20 

66 Wallskog 2011, s. 13 

67 Utengen & Towriss 2011, s. 11 
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Pedagogik 

Pedagogiken innefattar undervisning där fostring och bildning är de främsta elementen.68 

Kunskap förmedlas alltså genom undervisning och uppfostran.69 Pedagogik avser med detta en 

social process där ett innehavande av en större kunskap och förmedling av detta står i fokus. Ett 

pedagogiskt element måste bestå av minst två personer där det finns en person som har mer 

kunskap om ett visst område och förmedlar detta till de övriga för att öka deras förståelse inom 

ämnet.70 Det handlar alltså om att kunna avgöra vilken kunskap som är nödvändig att förmedla 

vidare till individer som kan ha nytta av kunskapen men som inte besitter den ännu eller i en 

mindre grad. Personen med den större kunskapen kallas för pedagog. Ordet är lånat från det 

grekiska språket och betyder barnledare eller uppfostrare.71 Filosofen Immanuel Kant gör ett 

likhetstecken mellan pedagogik och uppfostringslära men där han även definierar en uppfostran 

med en omfattning av begreppet omvårdnad som bildning och ger med detta en samsyn 

angående begreppet.72 

 

Omvårdnad 

Hälsa anses vara målet för omvårdnad och gör detta till en central punkt. Utifrån detta kopplas 

begreppet samman med människors vardagsliv där medicinsk behandling och sjukdom inte 

behöver finnas med som en faktor. En annan aspekt av omvårdnad handlar om att tillgodose 

människors individuella fysiska och psykiska behov.73 Vi kommer relatera begreppet omvårdnad 

till det sistnämnda. 

                                                 
68 Uljens 1998, s. 15 och Kallós, Köhler, Nilsson 1971, s. 8-11 
69 Marton 1978, s. 201 och Bjerg 2000, s. 55 och Kallós m.fl. 1971, s. 8-11 
70 Achton 1980, s. 18-19 
71 Kallós m.fl. 1971, s. 8 
72 Kant 2008, s. 18, 23 
73 Wilhelmsson 1995, s. 17-54 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att skapa ny kunskap om de två yrkesrollerna förskollärare och 

barnskötare samt att undersöka hur arbetet ser ut inom förskoleverksamheten utifrån dessa och 

även synliggöra förhållandet mellan förskollärare och barnskötare. 

 

Frågeställningar 

 

- Hur ser arbetsfördelningen ut mellan förskollärare och barnskötare i interaktion med

 barngruppen? 

 

- Hur ser arbetsfördelningen ut mellan förskollärare och barnskötare i de uppgifterna 

 inom verksamheten som ligger utanför interaktion med barnen? 

 

- Vilken syn har barnskötare och förskollärare på varandras yrkesroller? 

 

- Hur ser förskollärare och barnskötare på samarbetet dem emellan och hur visar sig 

 detta samarbete i verksamheten? 
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Metod  

 

Metod för datainsamling 

Metoderna som använts i studien är observation och intervju. Genom dessa synliggörs hur 

barnskötare och förskollärare uppfattar yrkesrollerna och hur arbetet och fördelningen av 

uppgifter ser ut i verksamheten. 

 

Observation 

Etnografi beskrivs som ett sätt att förstå hur människor lär genom att titta på deras erfarenheter 

och uttryckssätt.74 En observation innefattar en uppmärksam iakttagelse.75 Esaiasson menar på 

att man gör en observation för att se med egna ögon, skapa sig en uppfattning utan att behöva 

utgå från återberättade händelser.76 Denna studie består av en strukturerad observation som 

innebär att vi vet vad som är i fokus för observationen; om det finns någon skillnad på 

arbetsfördelningen mellan förskollärarna och barnskötarna i verksamheten. Observationerna är 

av första ordningen där vi agerar fullständiga observatörer och inte deltar på något vis.77 Det 

påminner om en klassrumsobservation då vi observerat på avdelningen där pedagogerna 

befinner sig i vardagen och känner sig trygga i sin yrkesroll. Observationen dokumenterades i 

form av vårt observationsschema (se bilaga 2), med stöd av fältanteckningar.  

 

Intervju 

Den andra metoden som använts är en samtalsintervju för att ta reda på pedagogernas syn kring 

de olika yrkesrollerna. I intervjuerna har vi tagit hjälp av vår intervjuguide (se bilaga 1). 

Samtalsmetoden valdes för att det fanns en stor chans till att få oväntade svar.78 I intervjuerna 

används öppna frågor istället för slutna vilket gör att intervjupersonen själv får utveckla sina 

svar.79 Det leder till större chans att få fram den information som studiens syfte riktar sig mot. 

 

Urval 

Med avseende på den tidsomfattning som fanns för denna studie har tidsaspekten varit en viktig 

del. Urvalet av de personer som har observerats och intervjuats utgår framför allt ifrån 

yrkestitlarna barnskötare och förskollärare. Eftersom undersökningen innefattar båda 

yrkesrollerna valdes det att observera och intervjua två pedagoger av varje yrkesgrupp. Vi hade 

                                                 
74 Kullberg 2004, s. 12 

75 Bjorndal 2005, s. 26 

76 Esaiasson, Peter; Giljam, Mikael; Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena 2012, s. 303 

77 Bjorndal 2005, s. 26 

78 Esaiasson 2012, s. 251 

79 Kullberg 1996, s. 112 
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även valt pedagogerna utifrån att de var verksamma inom förskola och arbetade på avdelningar 

med små barn. Den sista faktorn handlar om tillgängligheten. Att få tag i pedagoger som hade 

tid och var villiga att medverka i studien med kort varsel visste vi kunde bli en svårighetsfaktor. 

Därför användes personliga kontakter för att lättare hitta förskolor och pedagoger som kunde 

ställa upp. Det innebär att studien till viss del utgått ifrån ett bekvämlighetsurval. De gånger vi 

använde oss av begreppet pedagoger avses både förskollärare och barnskötare inom en och 

samma kategori. 

Den ena förskolan där vi intervjuade och observerade ligger i ett tätbebyggt område en bit 

utanför en större stad. Den aktuella avdelningen har 15 barn i åldern 1-2,5 år och leds av två 

förskollärare och en barnskötare. Vi kommer härefter kalla denna förskola för Skogsbrynet. 

Förskolläraren som observerades och intervjuades är 27 år och har arbetat på förskolan i 1,5 år. 

Det var även då hon tog examen på lärarutbildningen. I studien kommer vi att kalla henne för 

Susanne. Den aktuella barnskötaren på samma förskola är 25 år och har arbetat på förskolan 

sen 2007. I studien kallas hon för Eva. Den andra förskolan är placerad i innerdelen av en större 

stad och på avdelningen där studien gjordes arbetar en förskollärare samt två barnskötare. 

Barnen är 16 stycken till antalet och de är 1-3 år. Förskolan kommer framöver kallas för 

Asfalten. Förskolan är uppbyggd så att det arbetar en förskollärare och två barnskötare på varje 

avdelning. De har öppet dygnet runt där det på dagarna är förskollärare och barnskötare som 

arbetar medan andra barnskötare tar över på natten. Förskolläraren är 44 år och varit verksam 

inom förskoleverksamheten sedan 1987. På den aktuella förskolan har hon arbetat sedan 2011. 

Hennes karriär inom barnverksamheten har till stor del utgjorts av yrket barnskötare för att sen 

några år sedan utbildat sig till förskollärare. Vidare kommer hon benämnas som Marianne. 

Barnskötaren som deltog är 23 år och har varit verksam inom yrket sedan 2011. Hon kommer 

framöver att kallas för Anna. 

 

 

 

 

Skogsbrynet, där avdelningen har 

15 barn i åldrarna 1-2,5 år 

Förskollärare Susanne 27 år (1,5 år i yrket) 

Barnskötare Eva 25 år (6 år i yrket) 

Asfalten, där avdelningen har 16 

barn i åldrarna 1-3 år 

 

Förskollärare Marianne 44 år (26 år i förskolan varav de 

senaste åren som förskollärare) 

Barnskötare Anna 23 år (2 år i yrket) 
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Genomförande  

Observation 1  

Asfalten 

I samband med anländandet till förskolan möttes jag upp av förskolläraren Marianne. Vi gick in 

på avdelningen och hälsade på barnskötaren Anna och tittade på avdelningen. I samband med 

detta informerade jag om konfidentialitetskravet genom att klargöra för pedagogerna att deras 

namn blir fingerade. Jag satte mig på en låg stol i kanten av det stora rummet. Detta gjorde 

också att jag kom närmare barnens nivå så att de inte kände sig otrygga med min närvaro. När 

pedagogerna förflyttade sig i rummet hade jag bra uppsikt och kunde notera vad var och en 

gjorde. Vid de tillfällen de bytte rum följde jag efter och de korta stunderna pedagogerna 

vistades i skilda rum gick jag emellan men framför allt valde jag att använda mig av glasfönstret 

mellan rummen så jag kunde ha översikt över dem båda. Under dagens gång använde jag mig 

utav vårt observationsschema och de saker som behövde noteras på sidan om skrevs ner i 

löpande text. 

  Vid tillfället hade avdelningen en inskolning. Det barnet hade det lite tufft i förskolans 

miljö och tydde sig till en annan barnskötare på avdelningen. Det medförde att den barnskötare 

som jag observerade samt förskolläraren fick ta ansvar för de övriga barnen. En följd blev att 

det blev synligare och lättare att iaktta arbetsfördelningen då nästan inga uppgifter utfördes av 

den andra barnskötaren som ägnade sin tid till barnet som skolades in. 

 

Observation 2  

Skogsbrynet 

Jag möttes av barn och personal ute på gården och jag berättade för förskolläraren Susanne och 

barnskötaren Eva vad det var jag skulle titta på och vad vår studie handlade om. Jag var kvar ute 

på gården med gruppen tills de fick gå in. Jag började observera på gården och fortsatte sedan 

inomhus. Jag gick runt på avdelningen och följde efter barnskötaren och förskolläraren så gott 

jag kunde i deras arbete i barngruppen. När vi sedan gick vidare till ett rörelserum satte jag mig 

på en bänk där jag såg båda de observerade personerna. Däremot kunde jag inte titta på deras 

arbete utanför barngruppen. 

Jag använde mig av ett observationsschema vi hade skapat utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Dessa områden var bland annat föräldrakontakt, omvårdnad och vuxenledda 

aktiviteter Valde att göra observationerna på förmiddagen på grund av att det oftast då det 

pågår mest aktiviteter på avledningen då. 
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Intervju 1 och 2  

Skogsbrynet 

Jag kom till förskolan och möttes upp av förskolläraren Susanne som jag skulle intervjua. Vi 

letade efter ett rum att sitta i. Det enda lediga rummet var ett avslappningsrum med några få 

lampor, en säng och en fåtölj. Jag började med att fråga om det var okej att jag spelade in 

samtalet. Eftersom att vi måste se till de olika etiska aspekterna informerade jag om dessa. 

Därefter fortsatte jag att berätta att det var frivilligt och att hon fick avsluta när som helst. Sedan 

startade jag med mina uppvärmningsfrågor så att samtalet inte skulle bli så stelt. Efter det gick 

jag in på de öppna frågorna eftersom jag ville ha längre och utvecklade svar på dessa. Jag hade 

med mig block och penna i intervjun för att kunna anteckna saker jag skulle ta upp senare i 

samtalet. Jag ställde några tolkningsfrågor utifrån hennes svar för att jag skulle få en bättre 

förståelse. 

Min andra intervju utförde jag över telefon då den intervjuade personen inte befann sig 

på förskolan då jag var där och utförde min andra intervju. Eftersom jag inte utförde den på 

förskolan befann jag mig i hemmet under intervjun som gjorde att även jag kände mig bekväm. 

Jag började samtalet med att fråga om det var okej att spela in samtalet. Sedan berättade jag för 

henne om de etiska aspekterna vi arbetar utifrån. Dessa innebär att hon får avbryta när hon vill 

och vi gör henne till en anonym person genom att byta namn på både henne och förskolan. Jag 

började ställa uppvärmningsfrågor så att jag kunde få igång en diskussion mellan oss för att 

sedan gå över till de mer öppna frågorna där jag ville ha längre och utvecklade svar. Jag ställde 

följdfrågor och tolkningsfrågor för att förlänga svaren i intervjun. 

 

Intervju 3 och 4 

Asfalten 

Efter observationerna fick jag tillfälle att intervjua pedagogerna en efter en. Under båda 

intervjuerna satt vi på samma plats, vid ett bord på avdelningen. Avdelningen var tom då alla 

barnen vilade ute på altanen. Eftersom vi satt ensamma i rummet innebar det att risken för 

eventuella störande moment minskade, vilket är en fördel när man genomför intervjuer.80 

Klimatet var avslappnat och tryggt för den intervjuade då denne befann sig i sin vardagsmiljö. 

Jag inledde med att upplysa dem om de etiska delarna som vi tar i beaktade i arbetet. 

Bland annat rättigheten att avbryta när/om de vill och frågade sedan om de gick med på att jag 

spelade in samtalet. Utifrån vår samtalsguide ställde jag först de inledande frågorna som handlar 

om pedagogen i sig, en del som ibland kallas för bakgrundsfrågor. Dessa frågor var utformade 

                                                 
80 Bjorndal 2005, s. 93-94 
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så att de blev slutna. Resterande frågor var öppna där pedagogerna tilläts plats för sina svar och 

visa på sin egen tolkning. Här var det viktigt att jag som intervjuare gick in och klargjorde och 

omformulerade frågan ifall jag märkte att pedagogen hade svårt att förstå eller misstolkade vad 

det jag var ute efter. Om det behövdes ytterligare en förklaring över hur intervjupersonen 

menade ställde jag följdfrågor. Detta rättade ut de frågetecken som uppstod. Även om jag valde 

att spela in samtalet så hade jag med mig penna och papper för att kunna föra anteckningar 

under tiden. 

 

Material 

Materialet som vi använts oss av måste se till de metoder som valts och vad som ska framhävas 

med dessa. Observationerna avsåg att kartlägga vad de olika pedagogerna utför för sysslor. 

Eftersom det är rörliga objekt som inte befinner sig på samma plats hela tiden på grund av att 

de arbetar med små barn så blir det lite problematiskt att använda sig av en kamera under 

observationerna. Att anteckna allt vi såg och hörde med hjälp av papper och penna ansågs som 

ett bättre alternativ för studien och för detta komponerades ett observationsschema (se bilaga 2) 

som användes för att dokumentera vad som skedde i verksamheten. Vid dessa tillfällen valde vi 

även att ha anteckningsblock som ett extra stöd. 

Vi använde oss även av en intervjuguide (se bilaga 1) som skapats utifrån syfte och 

frågeställningar. En intervjuguide är en översikt av de frågor som ska användas,81 vi har delat in 

våra frågor i olika kategorier. En intervjuguide skapar ett utrymme för följdfrågor och möjlighet 

att följa upp det som den intervjuade framför. Det är en guide för samtalet. Ljudinspelning 

användes för att kunna få med allt material utan att missa någon detalj och ha intervjuerna 

tillgängliga och sparade för att underlätta analysarbetet då det ibland kommer upp nya saker för 

ögonen.82 Kontakten mellan parterna kan utgöra ett viktigt verktyg för att få ut det som söks i 

en studie där intervjuaren får chans att känna in personen ifråga. Penna och anteckningsblock 

har använts för att stödanteckna sådant vi eventuellt ville komma tillbaka till senare i intervjun. 

Detta kan också fungera som ett verktyg för att undvika att det känns besvärande för den 

intervjuade om denne behöver tänka och tystnad uppkommer. Att intervjuaren antecknar något 

under tiden kan avlasta den stress och press som kan uppstå.  

 

Databearbetning och analysmetod  

I vår studie använde vi oss av data utifrån intervjuer och observationer. Under intervjuerna 

spelades samtalen in och har därefter transkriberats genom att skriva ner ordagrant vad som 

                                                 
81 Bjorndal 2005, s. 92 
82 Ibid., s. 72 
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sades under intervjun. I observationsanalysen använder vi oss av fältanteckningar gjorda efter 

ett observationsschema. För att få ut så relevant information från intervjuerna och 

observationerna som möjligt tittade vi på yrkesrollerna barnskötare och förskollärare utifrån 

kategorierna omvårdnad och pedagogik. I analyserna behövde vi analysera innehållet i dessa 

kategorier genom våra intervju- och observationsdata och se om de innehåll samma information 

eller skiljer sig åt. Därefter preciserades och definierades innehållet inom varje kategori så att det 

relevanta ifrån analyserna kom fram och kunde kopplas till våra frågeställningar. Detta medför 

en överskådlighet över vad som sagts i intervjuerna och där all data som samlats in från 

förskolorna kopplas samman samt sätts i förbindelse med våra frågeställningar. 

 

Giltighet och tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet 

Validiteten visar på om studiens resultat visar på det som utifrån syfte och frågeställningar var 

menat. Här kommer valet av metod in som en viktig del. Det gäller att se över hur relevant data 

fås fram som gäller för studien med bästa möjliga medel.83 Tiden är också en komponent som 

kan spela in i valet av metod.84 Vi har valt att både observera och intervjua. I intervjuerna kan 

personerna få utrymme att uttrycka sina egna tankar och åsikter och lägga fram, förklara och 

ändra sina svar. Detta kan inte ske i till exempel en enkätundersökning. Observationer medför 

tillfälle att se saker från en ny synvinkel och notera sådant som pedagogerna inte tänkt på eller 

uppfattat på ett annat sätt. Validiteten kan påverkas positivt om fler metoder används. Att 

kombinera två eller flera metoder bidrar till en högre förlitlighet för de resultat som visar sig.85 

För att få en stark validitet krävs det inte bara anpassade och genomtänkta metoder. Ett 

exempel på detta är vad Dalen menar angående analys av intervjuer, att skaffa sig ett starkt 

underlag, där ljudinspelning framhävs som ett underlag som underlättar inför analysen.86 Vi som 

analyserar materialet utgör också en stor del i processen då våra tolkningar medför hur resultatet 

i slutändan kommer att framstå. Våra slutsatser kan skilja sig ifrån andras synsätt. 

Reliabiliteten belyser hur metoderna utformats och genomförts. Systematiska 

tillvägagångssätt i insamlingen av data och analyserande av resultatet ger hög reliabilitet. 

Faktorer som kan påverka utfallet av detta kan handla om tidspress, stress, slarvfel eller 

missförstånd.87 Även om vi författare anser oss varit uppmärksamma och noggranna finns alltid 

en viss risk till att något sänker reliabiliteten. 

                                                 
83 Dalen 2007, s. 118 
84 Bjorndal 2005, s. 107 
85 Ibid, s. 115 
86 Dalen 2007, s. 118 
87 Esaiasson 2012, s. 63 
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Metoderna påverkar varandra. Det är till exempel viktigt att utföra intervjuerna och 

observationerna på samma sätt för att kunna få samma slags data. Sedan är det upp till studiens 

huvudmän, alltså vi författare, att använda materialet lika i analysarbetet. Om vi samlat in data 

på rätt sätt utan missar som påverkar resultatet, metoderna och dess innehåll (t.ex. 

intervjufrågor) motsvarar det en god grund för att svara på de frågor som ställts i studien där 

analysen sker i motsvarighet till dessa. Genomförandet lägger förutsättningarna för om vi kan 

lyckas uppnå både en stark validitet och en hög reliabilitet. Om vi arbetat systematiskt utan 

slarvfel och svagheter innebär detta dock inte att materialet ger utfall över det studien avser. 

Vi menar med beaktande av alla ovanstående faktorer att denna studies resultat har god 

validitet för hur det kan se ut på förskolor. Detta kan dock inte generaliseras med säkerhet för 

en större mängd förskolor med barnskötare och förskollärare då det endast visar en liten del av 

antalet förskolor. De aktuella förskolorna kan vara utformade och arbeta olika än andra 

förskolor samtidigt som individerna bakom yrkestitlarna spelar in då alla människor är olika och 

i med detta arbetar olika. 

 

Etiska överväganden 

Forskningskravet handlar om att tillgängliga kunskaper och metoder förbättras och fördjupas 

genom en ständig progression där frågor bedrivs i en anda så att utveckling förs framåt. Detta 

kan hamna i konflikt med individskyddskravet som är den centralaste punkten inom 

forskningsetiska aspekter. Kravet innefattar att individer inte får utsättas för skada, varken fysisk 

eller psykisk. De ska inte heller bli utsatta för kränkning eller förödmjukelse i några som helst 

former. Deltagare som involveras i forskning ska skyddas från negativa konsekvenser och ett 

övervägande kring både forskningskravet och individskyddskravet i förhållande mot varandra 

och den forskning som ska bedrivas måste alltid göras.88 Det finns fyra huvudkrav på etiska 

principer man skall förhålla sig till när man arbetar med forskning som utgår ifrån 

individskyddskravet. Dessa redovisas i följande stycke. 

Informationskravet innefattar att forskaren måste informera personer som deltar i studien 

om vad som förväntas av dem, villkoren för just deras deltagande, att medverkan är frivillig och 

att den personen kan avbryta deltagandet om så önskas. Exempel på saker som ska informeras 

om är syftet med undersökningen, metoder som används och eventuella risker studien kan 

medföra. Det ska även informeras om vem som är forskningshuvudman till studien.89 

Samtyckeskravet handlar om kravet på att skaffa ett samtycke om innehållet eller 

utformandet av studien som rör de inblandades egna deltagande och i vissa fall vårdnadshavare 

                                                 
88 Vetenskapsrådet 1990, s. 5-6 
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(målsmans medgivande krävs för deltagande under 15 år men eftersom vi inte kommer titta på 

barnen i förskolan är detta inte aktuellt). Deltagarna har rätt att själva bestämma om tidsaspekter 

och villkor för sitt eget deltagande.90  

Tredje kravet heter konfidentialitetskravet och går ut på att alla som arbetar med 

forskningen har tystnadsplikt kring de uppgifter som berör individen. Ett dokument kan 

undertecknas gällande tystnadsplikt för de uppgifter som kan vara etiskt känsliga. Uppgifterna 

om deltagarna i studien skall utformas så att de inte är identifierbara av obehöriga. De ska inte 

heller förvaras så att obehöriga kan få tag i materialet.91  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in inte får användas eller lånas ut för 

annat bruk än vetenskapliga syften. Informationen ska endast användas till forskningsenliga 

ändamål. De får heller inte användas så att de påverkar en enskild individ.92 

Eftersom observation och intervju använts som metod har alla dessa krav berörts och 

tagits i beaktning inför studien och syns bland annat i avsnitten urval, resultat och diskussion 

där intervjupersonen ”Anna”, ”Marianne”, ”Susanne” och ”Eva” behandlas. Namnen är 

fingerade och kan inte kopplas samman med vad individerna i studien egentligen heter. Vi har 

även utelämnat detaljerade uppgifter om förskolorna så att ingen utomstående kan utläsa vilka 

förskolor som är involverade. Redan vid en första kontakt med pedagogerna berättade vi om 

studien, vad den behandlar och hur genomförandet på förskolorna skulle gå till. Efter en 

genomgång av samtyckeskravet gav alla individer sitt samtycke. Även innan observationerna 

och intervjuerna genomfördes på förskolorna informerade vi personerna om dessa krav. 

 

Reflektion över metoden  

Eftersom vi endast observerade vid ett tillfälle på varje förskola och intervjuerna är få men 

djupgående innebar detta att vi använde en kvalitativ metod och fick därför bara se en liten del 

av vårt ämne. Vi fokuserade inte på att skapa oss en övergripande bild över hur det såg ut på 

förskolor generellt. Observationer kunde innehålla en stor mängd data men eftersom studien 

skedde vid endast ett tillfälle fanns det en begränsning av hur mycket som kunnat komma fram. 

Att observera både förskolläraren och barnskötaren samtidigt kunde ha varit en nackdel 

då man måste fokusera på båda och kan missa viktiga delar som någon utav dem utför. 

Däremot kan de observerade personerna känna sig obekväma om man endast tar en i taget. 

Fördelarna med att använda observation i vår studie är att vi får se till hur det ser ut och går till i 

                                                                                                                                                      
89 Ibid., s. 7-8  
90 Vetenskapsrådet 1990, s. 9-11 
91 Ibid, s. 12-13 
92 Ibid, s. 14 
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verksamheten. Observationerna kan vara tidskrävande men förberedelser tar generellt inte lång 

tid.93 

Att använda ljudinspelning vid intervju kan bidra till att den intervjuade blir nervös, men 

fördelen är att man får med allt som personen säger.94 Använder man papper och penna kan det 

vara svårt att hinna med allt som sägs i intervjun och det kan då utgöra ett störningsmoment i 

samtalet. En nackdel kan omfatta tidsperspektivet då förberedelserna och efterarbetet oftast tar 

tid. Risk med intervju kan vara att de intervjuade svarar det som de tror att intervjuaren vill 

höra. Fördelarna med att använda intervju utifrån vårt syfte är att vi fick reda på personalens 

åsikter om de olika yrkesrollerna på förskolan.95 Den ena författaren fick utföra en intervju på 

telefon där samtalen även kunde spelas in. Att intervjua över telefon kan göra det svårt att 

känna av vilka frågor som kändes svåra eller hålla intervjupersonen engagerad. 

 

                                                 
93 Bjorndal 2005, s. 110 
94 Ibid, s. 111 
95 Ibid, s. 113-114 
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Redovisning och analys 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera våra resultat för de intervjuer och observationer 

som genomförts. Varje del representerar vad som kommit fram under dessa tillfällen. Vi 

kommer i senare stycke att jämföra resultaten i förhållande till varandra. 

 

Skogsbrynet 

Med hjälp av observationsschemat och intervjuguiden har jag kunnat få fram olika centrala 

kategorier från mitt datamaterial. Dessa har jag kopplat till studiens frågeställningar och syfte för 

att se om det är relevant för studien. Under kategorier har jag sammanställt och koppla ihop vad 

som sagts i intervjuerna och vad jag har sett i observationerna. Jag kommer benämna 

förskolläraren som Susanne och barnskötaren Eva (se tabell i urval). 

 

Tankar kring yrkesrollerna  

Förskolläraren Susanne ser förskollärare som ett yrke med ett stort ansvar. Det är ett viktigt 

jobb som har mycket med lärande att göra. Man måste veta hur man ska kunna utmana barnen 

och låta dem bli nyfikna genom att få undersöka saker. Men framförallt måste vi vara goda 

förebilder som visar på det sociala med hjälp av normer och värderingar. Susanne säger att 

hennes syn på barnskötaryrket inte skiljer sig så mycket utifrån hennes syn på förskollärare. 

Barnskötarna måste också vara med och utmana barnen och vara förebilder eftersom att de 

också är med i barnens vardag. Men hon anser att barnskötarna inte har lika stort ansvar för att 

det pedagogiska genomförs och de ska de inte heller ha eftersom att de inte har utbildning för 

sådant arbete. Den största skillnaden mellan dem är alltså utbildningen, men den skillnad som 

syns i verksamheten är endast det teoretiska i arbetet: 

Förskollärarna har ansvaret. Vi tycker att det är så det ska vara, vi har ju ändå gått en utbildning av 

en anledning, och någon skillnad måste det ju vara. 

 

Eva säger att barnskötarna har ungefär samma ansvar som förskollärare även fast de inte har 

den pedagogiska utbildningen. Men det beror på vad man tar för initiativ själv som barnskötare 

och även erfarenheterna som bidrar till arbetsuppgifterna. Däremot tycker hon att de utför i 

stort sätt samma arbetsuppgifter men förskollärarna utför alldeles för mycket pedagogisk 

dokumentation vid datorn. Det finns alltså inte någon märkbar skillnad mellan de två 

yrkesrollerna i praktiken men hon anser att hon är mer i barngruppen än förskollärarna som 

mest planerar säger hon: 

Jag känner att jag gör mer grundarbete. Jag är mer i barngruppen än de andra. 
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En annan stor skillnad mellan förskollärare och barnskötare är lönen enligt Eva. Hon tycker att 

det ska finnas skillnad i lönen. Eftersom att vi har lägre utbildning är det klart att vi ska ha 

mindre säger hon, men inte så pass stor skillnad som det är idag. 

 

Läroplan och Lärarlegitimation 

Eva som barnskötare säger att hon inte har så bra koll på styrdokumenten och är osäker på om 

de arbetar utifrån dessa. Däremot säger Susanne att det är förskolläraren som har ansvaret över 

detta eftersom att de har gått en utbildning. Därför utgår förskollärarna från dessa dokument 

och är mer pålästa än vad barnskötarna är. Utbildningarna fokuserar alltså på olika saker 

beroende på vad det är för yrkesroll man riktar sig mot. Barnskötarutbildningen innehåller 

väldigt mycket praktisk kunskap medan lärarutbildningen är väldigt teoretisk säger Susanne som 

har jämfört sin utbildning med en av hennes vänner som utbildat sig till barnskötare. Hon säger 

också att de måste redogöra för föräldrarna att de arbetar utifrån Lpfö98 genom att 

dokumentera och visa upp vad de gör på avdelningen med barnen. 

När det gäller legitimationen säger barnskötaren Eva att hon har dålig koll på 

lärarlegitimationen, men hört olika diskussioner om den och vet inte riktigt vad man vill komma 

fram till med den. Även här kommer skillnaderna mellan utbildningen fram då Susanne har 

mycket kunskap om den eftersom att hon precis fått den samtidigt som Eva inte vet något om 

den på grund av att hon inte har något med den att göra. Eva tänker mest på de personer som 

jobbat väldigt länge på en förskola utan utbildning, vad kommer hända med dem i och med 

lärarlegitimationen. Susanne har också funderingar om dessa personer. Hon är negativ till 

legitimationen då hon anser det bara var ett papper som inte gör någon skillnad på 

professionen:  

Ska jag vara ärlig tycker jag inte att det blir någon skillnad professionellt. 

 

Vi gör ju ändå samma jobb som vi gjorde innan vi fick legitimationen säger hon. I båda 

intervjuerna uppstod det många frågor kring vad som kommer hända i framtiden med 

legitimationen och kommer denna bidra till en känsla av profession hos förskollärarna?  

 

Arbete i och utanför barngruppen 

Eftersom att Eva inte har lika mycket planerings tid som Susanne så hinner hon inte 

dokumentera och planera aktiviteter lika mycket som förskollärarna gör: 

Jag hinner inte lika mycket eftersom att jag inte har lika mycket planeringstid. 

 

Därför är det mest förskollärarna som utför den pedagogiska dokumentationen. Även här 

kommer utbildningen fram bland skillnaderna mellan pedagogerna. Den pedagogiska 
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dokumentationen finns med i lärarutbildningen och förskollärarna kommer ut till arbetet med 

kunskap om denna dokumentation. Susanne tycker om att dokumentera så det är oftast hon 

som gör det. Sedan reflekterar de inom arbetslaget om vad de gjort och vad de fick ut av detta. 

För att förmedla reflektionerna och meningen med styrdokumenten sätter pedagogen upp 

bilder och skriver veckobrev till föräldrarna. 

När det gäller den dagliga föräldrakontakten anser Eva att de utför det lika mycket genom 

att ta emot barnen när de kommer till förskolan och går hem. Men de som jobbar heltid får mer 

daglig kontakt med föräldrarna än vad de som jobbar mindre får säger Eva. Andra sätt 

förskolan använder för att kontakta föräldrarna är telefon, mail och veckobrev som gör att 

kontakten mellan föräldrar och pedagoger stärks. Den övriga föräldrakontakten kan variera 

beroende på föräldrarnas egna initiativ. En del föräldrar har bättre kontakt med andra 

pedagoger än ansvarspedagogen och känner en trygghet att vända sig till denna pedagog vid 

behov:  

Den dagliga kontakten har vi allihop. Det tycker jag är bra för att alla föräldrar är olika och 

klickar kanske bättre ihop med någon annan än ansvarspedagogen. 

 

Jag har kvartsamtal men inte lika många som de andra. Jag kan välja att avstå men jag har v

 alt att ha 3 stycken. Det är valfritt. 

 

Förskollärarna har sex ansvarsbarn och barnskötaren har tre som de har extra koll på och har 

utvecklingssamtal och liknande kontakt med föräldrarna. De har delat barnen på det viset 

eftersom att Eva inte har lika mycket planeringstid och hinner inte med fler anser Susanne.  

Under intervjuerna kommer det fram att barnen inte har några pärmar eller liknande där man 

dokumenterar deras utveckling. Det är något vi kommer ihåg i huvudet eller med egna 

anteckningar till utvecklingssamtalen säger Susanne. Dokumentationen sker alltså för att visa 

föräldrarna att de arbetar utifrån Lpfö98 och för att göra en pedagogisk dokumentation inom 

arbetslaget så de kan utveckla och reflektera över verksamheten de utför med barnen.  

  

Omvårdnad och pedagogik   

Det är det dagliga arbetet eftersom att barnen är så pass små så behöver de hjälp med det mesta. 

Och barngruppen är så pass stor så att vi pedagoger måste hjälpa varandra med allt arbete som 

innebär samlingar, duka, vila och bädda säger Eva: 

Jag tycker att man inte hinner med och göra så mycket för att tidspressen är väldigt hög. 

 

Eva tycker att tidspressen kan störa hela dagens planering om det är något som stör eller om 

någon pedagog är frånvarande. Susanne säger pedagogiken hamnar i skymundan hos dem 
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eftersom att barnen endast är ett år och behöver mycket stöd och hjälp. Blöjbyten, vila och på- 

och avklädning tar mycket av tiden hos oss säger Susanne. Därför hamnar omvårdnaden i fokus 

på avdelningen. Hon saknar den pedagogiska biten i verksamheten och berättar att det finns en 

läroplan som inte är gjord av skolverket som är riktad mot mindre barn som hon gärna skulle 

vilja arbeta utifrån eftersom att  är mot de högre åldrarna i förskolan och är svår att arbeta 

utifrån med de små barnen.  

 

Samarbete 

I observationen såg jag att de hade delat upp dagens arbete med dukning, vila och matvagnen 

med hjälp av ett schema. Förskolläraren Susanne säger att de går efter ett dagsschema där de har 

diskuterat fram själva över hur de vill att det ska gå till på deras avdelning: 

Jag tror inte att man som förskollärare ska in och domdera och vara boss. 

 

Eva tar även upp i intervjun att de planerar verksamheten tillsammans på avdelningsmöten och 

bidrar då till att alla pedagoger kan utföra arbetet i verksamheten. Susanne säger även att 

kommunikationen mellan pedagogerna är bland det viktigaste i deras arbete. De lyssnar på 

varandra och respekterar varandras intressen och styr deras arbetsuppgifter utifrån det.  

Eftersom barnen i gruppen är så pass små tycker Susanne att det är ganska svårt att utföra 

planerade aktiviteter med barnen. Men när de väl gör det är det förskollärarna som planerar 

aktiviteten. I observationen kunde jag se detta då Susanne hade förberett sångkort hon skulle ha 

i samlingen. Alla pedagoger på avdelningen ska vara delaktiga i samlingen och även kunna hålla i 

den. Under min observation var endast förskollärarna delaktiga i samlingen då barnskötaren 

bytte blöjor på barn som kom in sent. Susanne berättar också att de ska försöka få med 

barnskötaren i de planerade aktiviteterna och bilda 3 grupper på avdelningen där alla tre 

pedagoger är ansvariga för en aktivitet. Då får även Eva planera och utföra aktiviteter. Detta 

spelar stor roll på planeringstiden hos de olika yrkesrollerna. Eva har endast 1,5 timmes 

planering i veckan och Susanne har tre timmar. Enligt Susanne är hon största delen i 

barngruppen men utför även den pedagogiska dokumentationen som involverar föräldrar och 

barn i, med hjälp av reflektioner och arbetar utifrån detta material. Annars tycker hon att 

förskollärarna tar åt sig det administrativa arbetet som består av kontakt med föräldrar, mail och 

även kontakt med specialpedagoger eller liknande. Men det gör vi för att vi har planeringstid för 

detta säger hon, därför har inte Eva möjlighet att göra dessa olika uppgifter.  
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Asfalten  

Utifrån de frågor och observationsområden som studien har belyst kommer jag här visa en 

sammanställning av resultaten. Det behandlar de saker som är kopplade till arbetet i och utanför 

barngrupp men även synen på yrkesrollerna och hur de visas i verksamheten. Avdelningen där 

förskolläraren Marianne och barnskötaren Anna arbetar har barn mellan 1-3 år (se vidare urval). 

 

Tankar kring yrkesrollerna 

Marianne anser att hennes yrkesroll innebär att vara ”spindeln i nätet” där det gäller att ha kontroll 

på att allt blir gjort. Hon menar att det är utbildning samt antal år i verksamheten, erfarenheten, 

som står för de stora skillnaderna mellan förskollärare och barnskötare. Anna lyfter även hon 

fram utbildning som en skiljefaktor. Marianne anser att det är tack vare att förskollärare läst mer 

som de har en starkare teoretisk grund medan barnskötarna oftast hunnit skaffat sig erfarenhet 

under flera år i verksamheten. En nyutbildad förskollärare har inte lika stor kunskap rent 

praktiskt om arbetet som en barnskötare som arbetat inom förskolan i många år. Anna talar om 

yrkesrollerna som två väldigt lika yrken där de i praktiken utför nästan samma uppgifter. På 

förskolan hjälps de båda yrkesrollerna åt i arbetet. Det som skiljer är förskollärarnas 

huvudansvar. Barnskötarna kan få mer ansvar om de vill men även säga ifrån ett ansvar då detta 

uttalat åligger just förskollärarna. Båda pedagogerna menar att Anna är en person som vill ta 

och få ansvar men att alla är olika:  

 Det är upp till var och en hur mycket de vill ha och ta. 

 

Anna är positiv till att verksamheten är utformad så att det finns en ansvarsperson som har koll 

på alla delar som ska göras. De som utbildar sig till förskollärare vet att det åligger dem ett 

större ansvar och den som inte är beredd att ta detta ansvar ska inte utbilda sig till förskollärare: 

Jag har inte det men vill kanske inte behöva ta det övergripande ansvaret utan tilldelad lite 

ansvar men inte ha allt. Vill man plugga upp ifrån barnskötare, det känns det är lite skillnad 

och jag tycker det är bra. 

 

Här visar Anna att hon inte utbildat sig till förskollärare för hon inte vill ha det övergripande 

ansvaret. Man kan också se att en skillnad mellan yrkesrollerna framhålls positivt. 

Förskolläraren Marianne menar att det är avdelningens pedagoger som väljer arbeta 

utifrån att alla ska mestadels göra samma uppgifter. Det är viktigt att alla gör allt. Avdelningen 

har ett rutinschema där de har delat upp sysslorna för varje dag i barngruppen mellan de tre 

pedagogerna, utan att beakta vars och ens yrkestitel, ”vi hjälps åt” betonar Anna. Exempel på 

aktivteter som delas upp är samlingar, förbereda inför maten, byta blöjor, lägga barnen till vilan. 
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Hon tror att hennes historik som barnskötare i många år kan vara en grund till varför hon har 

kvar detta tankesätt trots att revideringen av läroplanen anger en annan syn på det hela då det 

pedagogiska arbetet är anvisat förskollärarna. I följande visar Anna att förhållningssättet till och 

synen gällande yrkesrollerna kan påverkas om det skiljer sig för mycket: 

Såklart det ska vara jämställt, annars blir det jobbigt. Förskollärarna tycker då kanske att 

barnskötarna inte kan något, de är bättre typ. Om barnskötaren gör lika mycket vill man ju 

att det ska kännas. 

 

Hon fortsätter genom att tala om betydelsen kopplat till barnen: 

För barnens syn, de känner av skillnaderna om vi arbetar olika, gör olika uppgifter. 

 

Barnskötaren Anna anser att båda yrkena är lika viktiga. Förskollärarna har en stor och central 

roll men den roll hon har i förskolan är ”inte mindre viktig”. Även om hon inte har den utbildning 

som förskolläraren menar hon ändå att det finns mycket pedagogiskt i interaktionen med 

barnen. Ett exempel är när hon hjälper dem i leken. Under observationerna visar ett barn 

svårigheten att skilja mellan olika färger, detta uppmärksammar barnskötaren och pekar 

pedagogiskt på en färg och benämner för att låta barnet följa efter. Efter ett tag håller barnet 

upp pluttarna en efter igen och för att göra ett nytt försök där Anna lockar barnet att berätta om 

färgerna genom frågor och barnet skiner upp då det lyckas. I intervjun säger hon att arbetet 

med små barn innebär mycket omvårdnad men även pedagogik då grunden sätts för lärande 

sätts i förskolan. 

Under observationerna av de båda pedagogerna utmärker sig förskolläraren som den 

ledande gestalten medan barnskötaren mer agerar som assistent och följer förskollärarens spår. 

Detta visar sig då barnskötaren kontinuerligt frågar förskolläraren om saker och när de arbetar i 

samspel drar sig barnskötaren lite tillbaka och låter förskolläraren få mer plats. 

 

Läroplan och lärarlegitimation 

I och med revideringen av förskolans läroplan 2010 framgår det nu mer specifikt vad som 

åligger förskollärarna: 

Rollerna är tydligare nu och det är bra. Det underlättar för båda rollerna, att veta vilket ansvar 

man har, säger Marianne. 

 

Anna instämmer att det är bra med en uttalad fördelning för pedagogerna inom 

förskoleverksamheten. Även om pedagogerna på avdelningen har valt att inte utforma 

verksamheten på så sätt att förskollärarna endast tar den pedagogiska delen och barnskötarna 

omvårdnaden så ligger ansvaret i slutändan på förskolläraren. 
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 Den nya lärarlegitimationen medför en uttalad yrkesprofession för förskollärarna. Anna 

och Marianne är väldigt samstämmiga om att barnskötarna också bör få en yrkeslegitimation. 

Dock ser de lite olika på legitimationen i sig, Marianne anser att legitimationen är onödig och 

särar än mer på rollerna. Hon har själv inte fått legitimation och menar att om den ska vara kvar 

bör det bli bättre specifikation angående kraven. Anna däremot är positiv till legitimationen då 

denna medför en bättre koll på de utbildade där det är lättare att se vilka personer som jobbar 

inom yrket men inte platsar. Hon menar på att det är ”bra med lite hårdare”. 

 

Arbete i och utanför barngrupp 

Denna kategori utgör de uppgifter som ligger i direkt kontakt med barnen men även de 

arbetsuppgifter som är förlagda utanför omvårdnaden och pedagogiken i interaktion med 

barngruppen även om de kan utspela sig i anknytning till dessa. 

Pedagogerna i studien förklarar att begreppen omvårdnad och pedagogik går in i varandra 

och det finns nästan alltid en dos av båda delarna i vad barnen och pedagogerna gör. Jag är 

medveten om att dessa anses sammanflätade trots att jag redovisar dem som två separata delar. 

Tillsägelser är en av sakerna som kan vara både pedagogiskt eller med omvårdnad i 

tanken. Jag kan konstatera att de båda säger till barnen om olika saker och det varierar ifrån 

situation om det innefattar en pedagogisk aspekt eller en omvårdnad. Marianne säger till 

exempel ”ät inte färgen”. Anna visar även på både pedagogik och omvårdnad med dessa 

meningar: 

  xxx, du måste tvätta händerna. För att du har färg på dem 

  och nej, slå inte xxx, man får inte slå. 

 

Det finns olika aspekter kring dokumentation i förskolan. Det ena handlar om dokumentation i 

den form där det visas vad som skett i en viss situation och sedan finns det pedagogisk 

dokumentation som utgör en grund för att lära sig om något och utforma en fortsatt väg att gå. 

Varje dag tas foton på barnen i aktiviteterna för att i slutet av dagen visa föräldrarna, genom ett 

bildspel, hur deras barn haft det på förskolan. Bilderna används även till det pedagogiska arbetet 

där pedagogerna bland annat studerar barnens utveckling och trivsel. Jag har utöver de två olika 

formerna för dokumentation funnit en tredje aspekt av detta begrepp som framkom under 

observationerna. Arbetsuppgifter som noteringar om barnens närvaro görs av båda 

pedagogerna. Barnskötaren skriver också barnens namn på deras teckningar innan målningen. 

Marianne berättar att de tar mycket foton under dagen för att visa föräldrarna vad barnen gjort 

under dagen och intervjuaren visar att det är den aktuella barnskötaren och förskolläraren som 

utför detta. Anna menar att det skulle bli tungt för förskolläraren att utföra den pedagogiska 
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dokumentationen helt ensam på 16 barn och därav har de delat barnen mellan avdelningens två 

barnskötare och förskolläraren. Dock blir det automatiskt att hon har mer tid avsatt för detta 

arbete än barnskötarna. Marianne säger här att de yngre tjejerna oftast är snabbare än henne på 

det tekniska och då går det fortare för dem att skriva till exempel dokumentationen: 

Ibland kan jag be Anna dokumentera något så är jag i barngruppen för jag vet hon gör det 

snabbare. 

 

Dessa gånger anser hon att det är mer lönande att ge Anna tid till detta och Marianne är i 

barngruppen under denna tid. Vidare märks det i följande att Marianne ser hennes egen tid som 

barnens och verksamhetens tid då hon delar med sig till barnskötarna: 

Man har ju de här tio timmarna man kan lägga som man tycker då. 

 

Utvecklingssamtalen håller både förskollärare och barnskötare i men den första har en större del 

av dem. Där spelar mängden planeringstid åter igen in, barnskötarna har inte tid i schemat för 

att ta lika stor del av samtalen. I båda intervjuerna framför de att det är förskolläraren som har 

huvudansvaret då hon planerar och utformar de matriser som sedan hela avdelningen använder 

sig av i samtalen. Förskolläraren brukar också göra planeringen inför föräldramötena. Detta 

genomsyrar även den övergripande verksamhetsplaneringen. Marianne grovplanerar utefter de 

mål som styr förskolans innehåll. Hon menar att ”kommer det inga idéer ligger det ju på mig”. 

Med detta uttalande lyfts åter igen förskollärarens övergripande ansvar som en påverkande 

faktor för vem som utför uppgifterna kopplade till verksamheten och läroplanen. 

Varje måndag träffas förskollärarna ensamma och diskuterar saker såsom teman, 

föräldramöten och information från förskolechefen. Denna information vidarebefordras under 

den gemensamma planeringstid som personalen på avdelningen har varje vecka. Barnskötarna 

har inget gemensamt möte utan vissa gånger sitter de tillsammans under sina egna 

planeringstider. En gång i månaden har hela förskolan möte, där barnskötarna och 

förskollärarna deltar tillsammans. På förskolan bildas det olika grupper som är till för att leda 

arbetet med något specifikt., Luciagruppen är ett exempel. I dessa grupper spelar det ingen roll 

om det är förskollärare eller barnskötare, bara det finns en pedagog ifrån varje avdelning. 

 Båda är överens om att det endast är ett fåtal som vänder sig till förskolläraren mer men 

Marianne framför att det funnits föräldrar som specifikt bett att få tala med Anna istället för 

henne, där personkemi kan vara en påverkande faktor. Barnskötaren tycker det finns en 

trygghet i att om någon kontakt känns jobbig kan barnskötaren be förskolläraren ta över. 

Noteras här att denne inte föreslår att lämna över till en annan pedagog utan specifikt nämns 

här förskolläraren. Pedagogerna menar att föräldrakontakten mestadels beror på vem som är där 
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och mest tillgänglig när barnet hämtas och lämnas eller utifrån vilken pedagog som håller i 

utvecklingssamtalen. Schemamässigt ligger förskollärarnas tid i barngruppen när de flesta 

barnen anlänt och innan de hämtas. Detta medför att barnskötarna många gånger har hand om 

kontakten vid dessa tillfällen. Marianne berättar att hon som person gillar att ta kontakt med 

föräldrarna och tack vare detta tar mer kontakt med dessa än de övriga pedagogerna. Detta kan 

vara en anledning till att Anna anser de har lika stor del av föräldrakontakten trots att 

förskolläraren inte är där de tiderna föräldrarna möter pedagogerna i störst utsträckning. Båda 

pedagogerna har sms kontakt med olika föräldrar. 

 Utöver dessa moment visar observationerna att de små uppgifter som finns omkring 

aktiviteterna och uppgifter som är förberedande och organisatoriska utför både barnskötaren 

och förskolläraren. Observationerna visar att förskolläraren Marianne tar mer initiativ till att 

göra saker och hon agerar organisatoriskt, alla gör varsin del där hon verkar leda kollegorna 

genom dagens arbete. Till exempel visas att förskolläraren kontrollerar hur det går för 

barnskötaren då denne håller i en aktivitet på egen hand. 

 

Omvårdnad och pedagogik 

Med tanke på att barnen på avdelningen är 1-3 år innehåller arbetet just där en stor del 

omvårdnad, man måste se till att barnens fysiska behov blir tillgodosedda. Under intervjuerna 

framhåller båda pedagogerna rutinschemat som ett redskap för att ingen av pedagogerna ska 

behöva göra samma sak hela tiden. Anna menar att det generellt finns en bild av att 

barnskötarna tar hand om omvårdnaden, speciellt byte av blöjor, men att de på denna förskola 

inte arbetar med den synen. Även Marianne betonar blöjbytet som en uppgift alla pedagogerna 

utför, oavsett yrkestitel. Observationerna bekräftar att alla pedagogerna utför omvårdnad kring 

barnen. Några exempel ifrån förskollärarens omvårdnad: håller om barn, klär på barn, tvättar 

händer, byter blöjor, tröstar och ger dricka. Om man sedan tittar på vilken omvårdnad 

barnskötaren utför ser man liknande resultat; ser till att barn inte ramlar, tvättar händer, tröstar, 

noterar bula på barn, byter blöja och hjälper till vid toalettbesök. Här syns det klart och tydligt 

att båda pedagogerna ifråga utför omvårdnadsarbete i interaktion med barnen. 

Även om avdelningen består av mycket små barn så finns pedagogiken som en stor del 

inom förskoleverksamheten. I intervjuerna berättar de båda att detta genomsyrar dagens 

aktiviteter, planerade eller inte. Under observationstillfället leds samlingen innan lunch av 

barnskötaren där de sjunger sånger. När förskolläraren anländer är det dags att fira barnet som 

fyller år. I och med detta får och tar förskolläraren över ledningen av samlingen. När barnen 

börjar bli otåliga är det hon som bestämmer att de ska avbryta och börja med maten. Marianne 

menar att alla kan hålla i samlingarna och enligt rutinschemat syns det vilka samlingar som varje 
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pedagog ska hålla i. Det som syns genom observationerna är att Anna leder samlingen tills 

förskolläraren infinner sig och då backar barnskötaren ifrån ledarskapet. Tidigare under dagen 

befinner sig båda pedagogerna tillsammans med barnen i ett rum där de ska leda aktiviteten 

målning. Marianne inleder med att fråga barnen vad de måste ha vid målning och varför. Båda 

pedagogerna visar hur man använder glittret på teckningarna. Dock är det förskolläraren som 

tar initiativet till denna del och barnskötaren följer hennes spår. 

I barnens egen lek visar Anna hur några klossar kan symbolisera ett hus. Vidare förklarar 

och visar barnskötaren för ett barn hur denne tar sig upp på en gunghäst där en pedagogisk syn 

om att stötta barnet i de delar som den senare kan komma att klara av själv syns. Barnskötaren 

leder sedan aktiviteter med barnen (pussel, bokstavsplattor och pluppar) på egen hand. När 

Marianne visar ett barn med fingrarna hur mycket denne fyller år börjar de titta i barnets egen 

pärm där olika tillfällen är dokumenterade. Förskolläraren visar barnet hur det såg ut sist denne 

fyllde år. Då blir flera andra barn också blir intresserade av att se i sina pärmar. Hon samtalar 

med barnen om deras födelsedagar och hjälper barnen komma ihåg. De kommer in på fakta om 

djur och här blir barnen utmanade att reflektera kring samtalsämnet.  

Under lunchen sitter barnskötarna vid borden med de yngre barnen och förskolläraren 

sitter med de äldsta. Hur denna uppdelning kommer sig informerade inte observationerna, om 

det är så varje dag och i så fall varför de valt den placering som gjorts. Om pedagogerna ser det 

som att de mindre barnen behöver mer omvårdnad och de äldre innebär mer pedagogiska 

tillfällen förtalar inte iakttagelserna.  

  

Samarbete 

Samarbetet mellan barnskötare och förskollärare på den aktuella avdelningen anses och synes 

vara gott där alla verkar veta vad de ska göra och om något uppstår så kommunicerar de med 

varandra. Båda pedagogerna menar att de samarbetar bra och att detta antagligen beror på att de 

arbetat ihop sig sen förskolan öppnades för nästan 3 år sedan. Detta framträder för ögat 

specifikt under lunchen då de alla hjälps åt att duka, lägga upp mat och servera samt duka bort. 

Anna poängterar att alla arbetar olika och tycker att saker ska göras på ett visst sätt. Det gäller 

att alla respekterar varandra och tillåter att andra utför arbetsuppgifterna på ett annat sätt.  

 

Jämförelse av delstudierna 

Nedan kommer en jämförelse av delstudiernas resultat där vi utgått ifrån våra frågeställningar 

och genom dessa förklarar hur omvårdnads- och pedagogikarbetet visar sig i det arbete som 

barnskötare och förskollärare utför. 
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Arbetsfördelning i och utanför barngrupp 

Pedagogerna i studien anser att omvårdnad är en stor del i arbetet. Eftersom barnen är väldigt 

små och behöver hjälp med det mesta så måste omvårdnadspedagogerna se till att barnens 

fysiska behov blir tillgodosedda. I samtliga intervjuer och observationer visar det sig att alla 

pedagoger till stor del gör samma uppgifter inom omvårdnaden till exempel: byter blöjor, ger 

och hjälper dem med maten, tröstar, klär av och på barnen. Det är alltså inte uppdelat så att en 

viss pedagog utför mer eller mindre omvårdnad på något sätt utifrån de olika yrkesrollerna. 

Både Skogsbrynet och Asfalten har dagsrutinerna utformade i ett schema som bidrar till att 

varje pedagog får ta del av alla arbetsuppgifterna. Dessa scheman har de tillsammans kommit 

fram till inom arbetslagen på båda förskolorna. En skillnad mellan förskolorna är att det varierar 

hur de arbetar ihop på avdelningen och de vet olika mycket om varandra. Asfaltens pedagoger 

har arbetat ihop i 3 år medan Skogsbrynet endast har arbetat ihop i ett halvår. Eftersom 

pedagogerna på Skogsbrynet inte har arbetat ihop lika länge har de inte samma vetskap om 

varandras kunskaper. För att arbetet ska fungera så bra och effektivt som möjligt på 

avdelningen är det väldigt viktigt med kommunikation menar alla pedagoger i studien. 

Barnskötaren och förskolläraren på Asfalten tycker att pedagogiken också är en stor del 

av barnens vardag. De anser att det ska genomsyra allt som sker i verksamheten. Men detta 

skiljer sig från Skogsbrynet där de talar om att pedagogiken hamnar i skymundan då de tycker 

barnen är så små att de är svårt att planera aktiviteter för dem. Tidspressen är också något som 

påverkar det pedagogiska arbetet på Skogsbrynet anser barnskötaren, eftersom barnen behöver 

hjälp med det mesta tar det mycket tid och om det är någon pedagog som är sjuk eller något 

annat som rubbar tiden blir planeringen för dagen förstörd. 

Planeringen av de pedagogiska aktiviteterna utförs på liknande sätt på båda förskolorna. 

Förskolläraren planerar aktiviteterna utifrån målen och utför dem också med barnen. 

Barnskötaren håller i samlingarna och tar hand om barnen den övriga tiden. Asfalten har 

kommit fram till att de ska hjälpas åt med omvårdnadsarbetet och pedagogikarbetet för att inte 

skapa en skillnad mellan dessa arbeten och inte heller på yrkesrollerna. På Skogsbrynet vill 

förskollärarna att barnskötaren också ska få mer ansvar genom att vara med och planera 

pedagogiska aktiviteter samt utföra dessa och genom att dela upp barngruppen kan de uppnå 

det arbetssättet. Förskolläraren på Asfalten anser det är viktigt att få med barnskötarna i alla 

delarna i verksamheten. Där finns en likhet mellan förskolorna eftersom att det är just vad 

Skogsbrynet strävar efter. Förskollärarna på båda förskolorna har det största ansvaret i 

verksamheten som även framgår av styrdokumenten. I Lpfö98 är förskollärarnas ansvar en 

central punkt. Som förskollärare har man ansvar över att verksamheten fungerar och strävar 
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mot målen som finns för förskolan. Förskolläraren på Skogsbrynet anser att det uttalade 

ansvaret är bra och bör vara så tack vare sin utbildning. Samtidigt anser barnskötarna att de har 

lika stort ansvar för verksamheten i barngruppen. Barnskötarna på förskolorna menar att det 

även har att göra med var och ens egna initiativ angående ansvar i och utanför barngruppen. 

Detta kan vi se med hjälp av pedagogernas uppdelning av ansvarsbarn där varje pedagog, vare 

sig den är förskollärare eller barnskötare, har hand om vissa delar kring en mängd barn. 

Pedagogerna påpekar alltså både tiden och det uttalade ansvaret i styrdokumenten som faktorer 

för ansvarsindelningen trots att den pedagogiska delen ska tillfalla förskollärarna. I 

planeringstiden ingår även föräldrakontakten. På båda förskolorna anser förskollärarna och 

barnskötarna att de har lika stor del daglig kontakt med föräldrarna under den tid som de båda 

har förlagt i barngrupp. Men några av pedagogerna får mer kontakt än de andra tack vare sina 

arbetstider. Till exempel så öppnar eller stänger aldrig förskolläraren på förskolan Asfalten. 

Genom att den tiden på arbetsdagen är förlagd utanför barngrupp medför att hon missar en del 

av det dagliga mötet med vissa föräldrar. Barnskötaren och förskolläraren där framför att vissa 

föräldrar vänder sig till en viss pedagog. Barnskötaren anser att det kanske har att göra med att 

föräldrarna fått uppfattningen att man vänder sig till förskolläraren medan förskolläraren 

hänvisar till personkemi och framför att hon tycker om att ha och gärna tar kontakt med 

föräldrarna. Då utvecklingssamtalen genomförs av samtliga pedagoger i studien skapas en 

starkare kontakt med föräldrarna till de barn som de ansvarar för. Det är inget krav på 

barnskötarna att genomföra utvecklingssamtal då det anses som en del av det pedagogiska 

arbetet och förläggs förskollärarens yrkesroll. Ett liknande resultat visar sig i och med att båda 

barnskötarna har utvecklingssamtal och även vill ha dessa. Antalsuppdelningen är det som 

skiljer sig mellan förskolorna där de på Asfalten delat upp barnen jämt och Skogsbrynets 

argumenterar för att barnskötarna inte hinner lika många på grund av den kortare 

planeringstiden och har valt ge barnskötaren färre ansvarsbarn. På förskolan Asfalten utformar 

förskolläraren matriser som hela arbetslaget använder i sina utvecklingssamtal och det är 

tidsaspekten som påverkar att det är hon som gör detta. Men det handlar även om hennes 

uttalade ansvar för det pedagogiska arbetet. På förskolorna har både förskollärare och 

barnskötare kontakt med föräldrarna utanför det dagliga mötet genom olika media. Skogsbrynet 

ringer eller mailar till föräldrarna om det är något som hänt eller något som de behöver ta upp, 

oftast till sina ansvarsbarns föräldrar. De förmedlar även information med hjälp av ett 

veckobrev där de skriver både vad som hänt och vad som kommer att hända. På Asfalten 

används däremot sms som den stora kontaktkällan till föräldrarna. Även om både förskolläraren 

och barnskötaren gör detta överlåter förskolläraren många gånger telefonen till barnskötaren då 
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denne anses vara mer tekniskt lagd och med detta utför uppgiften snabbare. Denna kontakt kan 

ses ha både omvårdnad och pedagogik i sig då kontakten rör sig om allt ifrån klädsel för barnen 

eller om det går magsjuka på förskolan till information om inskolning och utvecklingssamtal. 

Arbetet i sig utvisar inte vilket av yrkena som är utsedd att ta hand om denna slags kontakt och 

ovan ser man att både förskollärare och barnskötare på förskolorna genomför uppgiften. För att 

göra föräldrarna medvetna om arbetet på förskolorna använder de sig av dokumentation på 

olika vis. På Asfalten får vi reda på och ser att de fotograferar mycket för att förmedla till 

föräldrarna angående hur barnens dag sett ut och vad de gjort genom att koppla upp en tv-

skärm i hallen där bilderna från dagen rullar som ett bildspel. Förskolläraren och den aktuella 

barnskötaren utför denna dokumentation och alla pedagogerna på avdelningen utför pedagogisk 

dokumentation kring sina ansvarsbarn men det är förskolläraren som gör det sistnämnda i 

större grad eftersom det är en del som åligger denne enligt läroplanen. Hos Skogsbrynet är det 

förskolläraren som dokumenterar då barnskötaren inte har lika mycket planeringstid och hinner 

inte med det. Förskolläraren tycker även att det är väldigt roligt att utföra dokumentationen så 

därför är det oftast hon som tar på sig detta arbete. Här kommer personligheten in som en 

faktor men framför allt spelar förskollärarnas planeringstid in. Detta kommer ursprungligen 

ifrån det ökade ansvaret för yrkesgruppen som revideringen av läroplanen medfört. Skillnaden 

mellan de två studieobjekten är att det på Skogsbrynet endast är förskolläraren som 

dokumenterar och att pedagogerna på Asfalten hjälps åt trots att fördelningen inte är helt jämn. 

Förskolläraren ifråga talar om sin planeringstid som en tillgång för verksamheten då hon ibland 

lämnar över tid till barnskötaren för att utföra viss dokumentation med anledningen att denne 

är snabbare. Här kommer barnen in som fokus då de på detta vis sparar in tid som kan gå åt att 

utforma verksamhetens olika aktiviteter. I observationen visar det sig att Skogsbrynet också tar 

mycket fotografier under dagen där bilderna är ämnade att fungera som pedagogisk 

dokumentation.  Varken förskollärare och barnskötare särskiljer de två yrkesrollerna i 

genomförandet av denna del kring pedagogisk dokumentationen.  Detta innebär att båda 

förskolornas förskollärare utför mer dokumentation än barnskötarna men att de har en del i 

arbetet på eller annat sätt. Barnskötaren på Asfalten visar sig utföra mer dokumentation än 

barnskötaren på Skogsbrynet och med detta syns en skillnad mellan förskolorna. 

 

Yrkesroller och samverkan 

Pedagogerna väljer att framföra olika aspekter angående yrkesrollerna. I frågan kring synen på 

de två yrkesrollerna talar förskolläraren på Skogsbrynet om arbetet i sig och vad yrkena innebär. 

Exempelvis att det är viktiga arbeten med mycket lärande och pedagogerna måste agera förebild 

samt veta hur de ska utmana barnen. Även barnskötaren på Skogsbrynet väljer att ta upp 
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pedagogernas uppgifter som centralt för vad yrkesrollerna innebär. Hon gör en jämförelse 

mellan dem då hon framför att förskollärarna planerar mer och att barnskötarna, kanske som en 

effekt av detta, är mer i barngruppen. Men delaktigheten i dessa uppgifter handlar mycket enligt 

denne om vilket initiativ barnskötaren själv tar. Senare i intervjun visar förskolläraren att 

utbildningen särskiljer de två yrkesrollerna. Det kommer även fram i Asfaltens intervjuer att 

utbildningen är den största faktorn som skiljer yrkesrollerna åt och den faktor som syns mest i 

verksamheten. Barnskötarna har en mer praktisk kunskap och förskollärarna har en större 

teoretisk kunskap i sin utbildning som visar sig genom att dessa fokuserar på olika saker. Detta 

är en likhet mellan förskollärarnas åsikter från de båda förskolorna. Förskolläraren på 

Skogsbrynet menar att barnskötarna vet hur de ska arbeta men har svårare förklara med ord 

varför, från den teoretiska aspekten. Förskolläraren anser alltså att barnskötarnas teoretiska 

kunskap skiljer sig ifrån hennes egen.  Men eftersom barnskötarna kommer ut tidigare i 

arbetslivet än vad förskollärarna gör på grund av de olika utbildningarna anammar barnskötarna 

samma kunskap genom erfarenhet som förskollärarna läser sig till i utbildningen. Detta är en 

likhet då alla pedagoger i studien menar att barnskötarna är lika viktiga i arbetet som 

förskollärarna och härleder detta till att omvårdnad och pedagogik är centrala delar inom 

förskolans värld där det krävs både praktiska och teoretiska kunskaper. Även om de utför 

samma rutinuppgifter i verksamheten skiljer det sig i de arbetsuppgifterna som ligger utanför 

barngruppen. Dessa skillnader finns på båda förskolorna men visar sig mest på Skogsbrynet där 

barnskötaren inte planerar verksamheten i lika stor grad och har färre ansvarsbarn.  

Lärarlegitimationen visar upp stora skillnader mellan pedagogernas åsikter och tankar. På 

Skogsbrynet är förskolläraren och barnskötaren väldigt kritiska till den, där barnskötaren inte 

riktigt vet vad den skall tjäna till samtidigt som förskolläraren tycker att det är svårt och en 

utdragen process att få tillgång till legitimationen. Hon tycker inte heller att det blir någon 

skillnad att ha den härledd till det professionella. Det är endast ett papper som bevisar 

yrkesrollen men inte professionen. Asfaltens förskollärare håller med om legitimationens 

utformning är ett stort problem och även hon är kritisk mot legitimationen.  Den enda i studien 

som är positivt till legitimationen är barnskötare på förskolan Asfalten som menar att det 

medför bättre kontroll på vilka som är utbildade och de pedagoger som passar mindre bra inom 

förskoleverksamheten upptäcks lättare. Asfaltens pedagoger uttrycker ett positivt synsätt 

gällande yrkesrollen barnskötare och tycker det utformas en liknande legitimation för 

barnskötarna för att kunna visa på deras profession. 
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Diskussion  

Om man skulle dela på pedagogik och omvårdnad, som idag är ett sammanslaget begrepp och 

arbetssätt, så skulle man också behöva två olika yrkesroller som ansvarade för dessa skilda 

begrepp. Studien av Utengen & Towriss visar att eftersom förskolläraren har en pedagogisk 

utbildning kommer denne få ansvara för den pedagogiska biten i verksamheten samtidigt som 

barnskötaren då arbetar med omvårdanden.96  Forskning framför att skillnaden kan bidra till 

stor statusskillnad mellan pedagogerna i verksamheten som vidare kan medföra att barnskötarna 

som då innehar den lägre statusen anses mindre viktiga och utifrån detta kan visa ett sämre 

engagemang.97 Men i dagens förskola är begreppen omvårdnad och pedagogik 

sammankopplade eftersom de ses existera i samspel och interaktion med varandra.  

I och med att dessa begrepp går sida vid sida blir alla pedagoger involverade i de båda 

arbetssätten. Huvuduppgiften för de två olika rollerna handlar alltså om att ta hand om barnen 

och se till att deras behov blir tillgodosedda men de ska även förmedla normer och värden till 

barnen så att de blir förberedda för skolan och samhället som de lever i. Den reviderade 

läroplanen för förskolan pekar däremot nu på att det är förskolläraren som har ansvaret i 

verksamheten och skillnaden mellan yrkesrollerna har åter synliggjorts. Forskning visar att 

förskollärarna har hand om den pedagogiska biten i verksamheten och barnskötarna får ta den 

resterande biten som innehåller omvårdnaden.98 Denna studie visar att det inte nödvändigtvis 

ser så ut bara för att styrdokumenten avser en ny arbetsuppdelning för de två yrkena. I studien 

kom det dock fram en dominerande syn på att alla pedagogerna utför både pedagogiken och 

omvårdnadsarbetet. Ett dagligt rutinschema visade mönster av samarbete där pedagogerna inte 

skiljer på omvårdnadsarbetet mellan yrkesrollerna och schemat fungerade som en försäkran att 

ingen behöver utföra samma syssla upprepande gånger då pedagogerna turas om. Det kommer 

fram i Anderssons studie att statusen är lika fördelat till de två yrkesrollerna och att dessa endast 

skiljer sig på pappret.99 De intervjuade från både Skogsbrynet och Asfalten är eniga om att de 

inte skiljer på yrkesrollerna i verksamheten när det gäller omvårdnad och pedagogik. 

Observationerna och intervjuerna visar att pedagogerna samarbetar för att tillgodose alla delar 

som arbetet på en förskola innebär. Att vissa gör mer har förklaring i mängden 

planeringstimmar och de uttalade uppgifterna genom läroplanen för förskollärarnas yrkesroll. 

Resultaten från Skogsbrynet och Asfalten visar att utan denna uttalade styrning hade troligtvis 

även arbetet utanför barngruppen sett ut på liknande sätt. Dock visar den aktuella studiens 

                                                 
96 Utengen & Towriss 2011 
97 Vallberg 1992, s.189 
98 Andersson 2010, s. 8 och Nilsson, Svensson 2010, s. 16, 21 
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resultat en skillnad på yrkesrollerna där dessa skiljer sig genom att förskolläraren agerar som en 

ledande roll och barnskötaren överlåter ansvaret till förskolläraren som tar över verksamheten. 

Den dominerande synen som framförs är förskollärare och barnskötare som skilda yrkesroller 

inom samma verksamhet och att delar i arbetet skiljer dem åt trots att båda arbetar med 

pedagogik och omvårdnad. 

Pedagogerna i studien framför erfarenhet och utbildning som de största skillnaderna 

mellan rollerna där förskolläraren, i och med att de har en högre utbildning, får de det största 

ansvaret för verksamheten. I studien har det också kommit fram att styrdokument och 

planeringstid styr uppdelningen av ansvaret i verksamheten på de avdelningarna som studerats. 

En av barnskötarna ansåg det var skönt att ha en ansvarig pedagog så det finns en specifik 

person att vända sig till med frågor. Detta väcker tanken angående huruvida förskollärarollen 

endast utmärker ett ledande av de övriga pedagogerna eller om det är de pedagogiska 

kunskaperna i sig som är värdefulla. 

Forskning menar på utbildningen för förskollärarna är mer teoretisk där dessa blir väl 

pålästa om läroplanen och de olika styrdokumenten som förskoleverksamheten innehåller. Det 

bidrar till att förskollärarna har djupare kunskap om vilka mål som verksamheten ska sträva mot 

och en faktor till att det många gånger är förskollärarna som planerar verksamheten. Eftersom 

barnskötarens utbildning är kortare än förskollärarens, kommer denne ut i verksamheten 

tidigare och skaffar sig erfarenheter som förskolläraren ofta läser sig till i utbildningen.100 Den 

praktiska kunskapen från barnskötarens utbildning och från verksamheten bidrar till att 

barnskötaren kan få den teoretiska kunskap som förskolläraren får i sin utbildning genom 

erfarenhet i yrket. Pedagogerna i denna studie menar också att barnskötarna inte har samma 

teoretiska grund och att det är den teoretiska kunskapen som skiljer dem två åt. Dock visar det 

sig tydligt att alla pedagoger i studien betraktar barnskötare och förskollärare som lika viktiga 

yrken. Omvårdnad och pedagogik är två beståndsdelar som beskriver den verksamhet som 

förskolan utgör med både praktiska och teoretiska kunskaperna som bildar viktiga element som 

spelar in i arbetet. Alltså anses barnskötarnas och förskollärarnas olika kompetenser ha samma 

värde i verksamheten. Resultatet visar att skillnaderna under den tid som är förlagd inom 

barngruppen är mindre än de uppgifter som är av mer administrativ form. Det är den delen som 

utgör den större skillnaden där förskollärarna innehar mer planeringstid och separata möten 

                                                                                                                                                      
 99 Andersson 2010 
100 Hector 1985, s. 71 
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med målet att driva de pedagogiska aspekterna av förskoleverksamheten. Skolverket anser att 

det är styrdokumenten som ligger till grund för att detta utformande har blivit ett faktum.101 

Dagens forskning talar om att de som utbildar sig till förskollärare strävar efter att få ett 

bevis på sin professionalitet för att kunna visa sina kunskaper inom yrket och höja statusen.102 

Regeringen har beslutat om att alla examinerade lärare ska få en legitimation för att kunna 

bevisa deras kunskaper och behörighet till att undervisa i verksamheten. Forskning menar att 

förskollärarna ska få kontroll över deras arbetsuppgifter i verksamheten för att kunna bedriva 

den på det sätt som förväntas av dem.103 Eftersom att legitimationen är ganska ny inom 

läraryrket har det ännu inte satt några spår i verksamheten påpekar många av pedagogerna i 

studien. Studien visar också en dominerande syn på legitimationen som ett papper som inte 

påverkar professionen och de intervjuade är generellt negativa till den. Förskollärarna från båda 

förskolorna var eniga om att det var en långdragen och jobbig fas att skaffa legitimationen. En 

positiv syn på legitimationen kom dock fram under ett intervjutillfälle där det lades fram att den 

är bra för man kan se vilka som är lämpliga att vara i förskola eller skola med hjälp av 

legitimationen. Har man jobbat länge som barnskötare och vidareutbildat sig till förskollärare, 

som en pedagog i studien gjort, har denne kompetenser och erfarenheter utifrån båda rollerna. 

Samma förskollärare har en negativ syn på legitimationen som kan komma ifrån att hon 

värdesätter barnskötarnas kompetens inom verksamheten och anser att man inte endast borde 

fokusera på förskollärarens kompetens. De övriga pedagogerna i studien talar också kring 

legitimation och barnskötarna. Både förskollärare och barnskötare anser att även barnskötarna 

har en värdefull kompetens i verksamheten som borde synliggöras och om 

legitimationssystemet inom skolväsendet ska vara kvar finns en önskan om att legitimation för 

barnskötare införs. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Skolverket 2010 
102 Rohlin 1988, s. 1 
103 Lilja 2011, s. 32 
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Konklusion 

I studien har det framkommit att förskollärarna och barnskötarna på två olika förskolor anser 

att de gör ungefär samma arbetsuppgifter i verksamheten, speciellt gällde det för de 

arbetsuppgifter som utfördes i interaktion med barngrupp. Där sågs ett samarbete mellan de 

intervjuade då de arbetar utifrån en tanke om att alla ska utföra alla arbetsuppgifter i 

barnverksamheten. Förskolläraren har trots detta det största ansvaret över det pedagogiska 

arbetet som utförs i verksamheten. Det uppfattas av de intervjuade att ansvarsrollen är det som 

utmärker förskollärarens roll mer än de pedagogiska kunskaperna i sig. En effekt av de 

utmärkande riktlinjerna för förskollärarna i läroplanen för förskolan har blivit att förskollärarna 

oftast blir tilldelade mer planeringstid och på grund av detta arbetar i större utsträckning med de 

uppgifter som är förlagda utanför barngrupperna, såsom dokumentation, möten, pedagogisk 

planering och utvecklingssamtal. På förskolorna i studien syns det att uppgifterna är jämnt 

fördelade i arbetet med barngruppen men att det skiljer sig i arbete som ligger utanför. 

En skillnad mellan de två yrkesrollerna är utbildning men det framkom även att 

erfarenheterna minskar skillnaderna mellan yrkesrollerna då barnskötarna inte har en lång 

utbildning och kan i och med det skaffa sig kunskaper genom erfarenheter som förskollärarna 

läser sig till i sin utbildning. Lärarlegitimationen, som fortfarande är i utvecklingsskedet, har fått 

olika synpunkter i studien då några tycker att den är onödig och ses endast som ett papper. Då 

det framkommer att studiens barnskötare till viss eller stor del också genomför pedagogiskt 

arbete, både i och utanför barngruppen, blir funderingen vad det egentligen är som skiljer 

yrkesrollernas arbete. Studien har inte sett att lärarlegitimationen har lett till en större skillnad 

mellan yrkena och utvecklingen kanske medför att rollerna kommer sammanblandas och leder 

fram till en samlad yrkestitel för pedagoger inom förskolan där det går att få en anställning som 

ledande pedagog på avdelningen. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Vad har du för yrkestitel? 

 

2. Hur länge har du arbetat inom förskola? 

 

3. Hur gammal är du? 

 

4. Hur ser du på din egen yrkesroll? 

 

5. Hur ser du på förskollärare/barnskötares yrkesroll? 

 

6. Hur uppfattar du styrdokumentens syn på de olika yrkesrollerna? 

 

7. Kan du berätta om hur du anser att ni på denna förskola arbetar utifrån styrdokumenten 

med tanke på de två yrkesrollerna? 

 

8. I praktiken, vilka arbetsuppgifter medför din yrkesroll i barngruppen? 

 

9. Vilka arbetsuppgifter medför din yrkesroll utanför tiden i barngruppen?  

 

10. Finns det någon arbetsuppgift som du aldrig/sällan utför? 

 

11. På vilket sätt anser du att ansvarsfördelningen visar sig i verksamheten? Vem gör vad? 

T.ex. toalettbesök, samlingar, vuxenledda aktiviteter, administrativa uppgifter osv.  

 

12. Hur ser planeringsarbetet kring de pedagogiska aktiviteterna i verksamheten ut? Vem 

håller i de planerade vuxenledda aktiviteterna? 

 

13. Omvårdnad och pedagogik är två centrala begrepp inom förskoleverksamheten. Hur ser 

du på dessa i förhållande till din egen yrkesroll? 
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14. 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? 

 

15. Hur ser du på dokumentation i förskolan? Kan du berätta hur det går till och vem det är 

som gör dokumentationen? 

 

16. Vad anser du om skillnader mellan yrkena förskollärare och barnskötare? Varför finns 

det en skillnad mellan dessa två?  Tycker du att det bör finnas skillnader? 

 

17. Kan du berätta vad du anser om lärarlegitimationen gentemot de två förskollärare och 

barnskötare? Hur påverkas yrkesrollerna utifrån legitimiteten för förskollärare? 

 

18. Jämlikhet och jämställdhet, hur ser du på dessa begrepp och hur tänker du kring dem 

när det kopplas till förskollärare respektive barnskötare? 

 

19. Kan du berätta om hur samarbetet ser ut mellan förskollärare och barnskötare i 

förhållande till arbetsuppgifterna som verksamheten innebär? 

 

20. Någonting annat som du önskar tillägga? 
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Bilaga 2 
Observationsschema 
 

 

Ansvarsområden Förskollärare  Barnskötare  Kommentarer  

Dokumentation     

Föräldrakontakt     

Vuxenledda aktiviteter     

Samarbete     

Omvårdnad     

Pedagogik     
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Ansvarsområden i verksamheten: 

 

Vi kommer att titta på vem av pedagogerna som ansvarar för vad i verksamheten. Vi har valt att 

fokusera på några specifika ansvarsområden som visas nedanför. 

 

Dokumentation: 

Vi kommer titta på vem som dokumenterar digitalt och vem som dokumenterar i skrift. Finns 

det någon uppdelning? 

 

Föräldrakontakt: 

Föräldramöten, utvecklingssamtal, daglig kontakt, 

 

Vuxenledda aktiviteter: 

Samlingar, planerade aktiviteter,  

 

Samarbete: 

Hur samarbetar de mellan barnskötare & förskollärare, finns det samarbete mellan de olika 

yrkestitlarna inom förskolan t.ex. samarbete mellan alla barnskötare på olika avdelningar på 

förskolan. 

 

Omvårdnad: 

Toalettbesök, måltidssituationer, av och på klädnad, vila, tröstning. 

 

Pedagogik: 

Pedagogiken utanför de planerade aktiviteterna. 

 

 
 


