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Sammanfattning 

Här presenteras en studie om de olika yrkeskategoriernas samarbete, förhållningssätt och syn 

på status i verksamheten. I och med den reviderade läroplanen för förskolan har ett tydligare 

ansvar för arbetslaget och framförallt förskolläraren uppkommit. Med detta ansvar följer en 

rad olika förhållningssätt mot varandra i verksamheten.  

En inblick i hur samarbetet kring de olika arbetsuppgifterna fungerar, hur personligheter och 

olika attityder kan krocka och hur yrkesstatus framkommer. 
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1. Inledning 

Under mina år då jag arbetat på förskola har jag flera gånger stött på pedagoger som har haft 

en nedvärderande syn på de olika yrkesrollerna och de olika arbetsuppgifterna som existerar i 

verksamheten. Detta har utmärkt sig genom nedlåtande kommentarer angående olika 

arbetsuppgifter och kollegor med andra former av utbildningar. Då förskolan är en arbetsplats 

med många sociala utbyten krävs en viss talang för att kunna samarbeta, både med övrig 

personal och föräldrar. Här krävs även en personlighet som inspirerar och inte är alltför 

dominerande. Förskolan är under en ständig utveckling och personalen behöver därför också 

utvecklas. När jag varit ute på Verksamhetsförlag utbildning (VFU) har jag blivit intresserad 

över hur man i arbetslagen samtalar sinsemellan och om varandra. Förskolan är en 

verksamhet som kräver snabba beslut och ibland korta samtal för att kunna få verksamheten 

att rulla på. Här kan det ske missförstånd och därför bidra med en atmosfär som kan anses 

vara negativ. Verksamheten är fortfarande kvinnodominerad och det finns många förutfattade 

meningar som t.ex. hur ”skitsnack”, gamla vanor som inte vill ändras på och hur det enbart är 

äldre kvinnor som arbetar. Är detta bara förutfattade meningar eller ser verksamheten ut så? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur samarbetet och förhållningsättet mellan de 

olika yrkeskategorierna fungerar i förskoleverksamheten. 

 

1.2 Frågeställning 

Framträder det någon statusskillnad mellan de olika yrkeskategorierna i verksamheten? 

Vilken syn har de olika yrkeskategorierna på varandra? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag redogöra utifrån ett historiskt perspektiv för hur de olika 

yrkesrollerna har vuxit fram. 

2.1 Förskollärare 

Förskollärarutbildningen gick från att enbart bestå av kortare kurser tills på 1920-talet då den 

växte fram till att omfatta två år. Först vid 1962 började den växa på riktigt. Under 1970-talet 

gjordes ett reformarbete av lärarutbildningarna vilket innefattade riktlinjer för utbildningen av 

barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. 1997 kom uppgifter om att formulera ett 

förslag till en ny lärarutbildning. Detta gjordes då man ansåg att arbetet som lärare bedrevs 

under nya villkor på grund av förändringar i det svenska utbildningssystemet. Det nya 

lärarprogrammet kom sedan att inrättas 2001 vilket framförallt innebar en förändring för 

undervisning av yngre barn. 2010 presenterades den senaste lärarutbildningsreformen. Det 

innebar en differentiering mot de separata utbildningarna. Undervisning inom läroplansteori, 

specialpedagogik och allmändidaktik infördes (Lasson & Westberg, 2011, s.166-171). 

Idag är förskollärarutbildningen en 3,5 år lång universitetsutbildning. 

 

2.2 Barnskötare 

Barnskötarnas historia är förhållandevis anonym, till skillnad från förskollärarnas. 1968 fanns 

det yrkeskurser för blivande barnskötare. Vid gymnasiereformen 1971 bildades en ny 

utbildning, den placerades nu inom den tvååriga gymnasiala yrkesutbildningen och hade 

inriktning mot barn- och ungdomsvård. 2004 inrättades en ettårig barnskötarutbildning på den 

kommunala vuxenutbildningen med en nationellt utformad kursplan. Denna utbildning 

erbjuds endast av ett fåtal kommuner och har inte någon status som högskoleutbildning. 

Lärarförbundet har under en tid drivit att förskolan enbart ska bestå av förskollärare. Detta för 

att den professionella statusen ska höjas (Gustafsson & Mellgren, 2008, s.15-17). 

Gemensamt för de olika yrkeskategorierna är de generella kunskaperna om barns utveckling. 

Men att förskolläraren lägger mer fokus på barns lärande och barnskötaren på omsorg 

(Rohlin, 1988, s.45-48).  
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3. Litteraturöversikt 

När den reviderade läroplanen kom 2010 gjordes en tydlig markering av att det är 

förskolläraren som ska ha ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Förändringen gjordes i 

syfte att höja den pedagogiska kvalitén i verksamheten och att det gemensamma 

arbetsansvaret som funnits ända sedan 1970-talet nu är framskrivet som ett förskollärar- 

respektive arbetslagsansvar (Eriksson, 2014, s.1-2). 

 

3.1 Läroplanens förtydligande av ansvar 

Gustavsson och Mellgren (2008, s.14-15) menar att arbetslaget är en viktig grund för att 

kunna utveckla arbetet framåt tillsammans. Läroplanen visar nu en tydligare struktur på vilket 

arbete som ska utföras tillsammans men även ett förtydligande ansvar för förskolläraren. Då 

planering, utvärdering, dokumentation och föräldrakontakt har förändrats kan detta medföra 

att tiden för arbetet i barngruppen minskar. Förskollärarna men även barnskötarna måste ägna 

sig mera åt de administrativa arbetsuppgifterna. De menar även på att ansvaret och 

arbetsfördelningen är komplext. Verksamheten påverkas nämligen av flera andra aspekter än 

pedagogisk kvalitét. 

 

Enö (2005, s.146) tar upp begreppet professionalitet och vad det egentligen innebär i dagens 

förskoleverksamheter. Hon menar på att det finns mycket negativa reaktioner kring detta då 

de ger uttryck för olika positioner i förskolan. Dessa reaktioner bygger på att man 

kategoriserar de olika yrkesrollerna och inte efter erfarenhet eller kompetens.  

Aili (1999) stärker detta med att se en risk att man förlorar det som kännetecknar den svenska 

förskolan, om en yrkesgrupp får ökad profession nämligen helhetssynen där lärande och 

omsorg går hand i hand.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s.15-17) tar upp hur läroplanen är målstyrd och 

allmänt formulerad, en riktlinje för vilka kunskaper och förmågor barnen ska utveckla. Hur 

dessa mål ska uppnås överlämnas till pedagogerna att tolka och diskutera. Läroplanen är inte 

ett statiskt dokument utan måste förändras i takt med att samhället och våra kunskaper om 

barn förändras. Det är därför extra viktigt att pedagoger ser sin roll som ”läroplansskapare” 

och förverkligar läroplanen i vardagen. 
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3.2 Arbetslaget 

Hector (1985, s.72) benämner vikten av ett positivt arbetslag, där förtroende mellan 

kollegorna, gemensamma mål och fungerande ledning är lika behövligt för vuxna som för 

barnen. Han menar även att förskolan utvecklas och att även personalen behöver de. Att inte 

fastna i gamla mönster och rutiner, detta är varken bra för barnen eller de vuxna. 

Gustafsson och Mellgren gjorde en studie där deltagarna kom överens om att den stora 

skillnaden finns mellan högskoleutbildade förskollärare och barnskötare som kommer direkt 

från gymnasiet, medan det inte finns så stor skillnad mellan förskollärare och barnskötare som 

arbetat i 15 år eller längre. Detta kan bero på att många arbetat på samma förskola i många år 

och att skillnaderna utjämnats. I en studie kring förskolans pedagogiska praktik som gjordes 

2007 visades det att arbetsdelningen på de observerade förskolorna är mycket låg. Detta 

innebär att all personal oavsett utbildning eller kompetens delar de uppgifter som förekommer 

vid förskolorna (Gustafsson & Mellgren, 2008, s.10). 

 

Förskolan har under en lång tid arbetat i arbetslag. Arbetslaget är basen för hur verksamheten 

ska bedrivas. Huvudsakligen arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslaget men även 

personal med annan utbildning kan finnas tillgänglig. Av tradition har de olika 

yrkeskategorierna delat ett gemensamt ansvar för innehåll och riktning i verksamheten men i 

och med den nya reviderade läroplanen för förskolan har ett förtydligande för förskollärarens 

ansvar utformats. Att man satsar på utveckling och ett förändrat arbetssätt är vanligt 

förekommande. Men i vilken grad dessa satsningar verkligen leder till är varierande.  

Utveckling och förändring av förskolans arbetssätt är en ständig process och att detta kan 

hindras i verksamheten då vardagliga arbetsuppgifter satt sig som en form av vana och 

tradition. Detta innebär att relationerna i ett arbetslag har en avgörande betydelse för 

verksamheten och dess utformning (Granbom, 2011, s.47-49). 

 

Arbetet beskrivs som relationsinriktat, detta innebär att personalen arbetar i nära relationer, 

både till barnen och varandra. Det kan betyda att personalen är mer inriktade mot 

utvecklandet av goda relationer till arbetskollegorna än mot arbetsuppgifterna.  

Det visar sig att i arbetet använde man sitt eget sätt att vara, sin personlighet och sina egna 

värderingar, snarare än en gemensam metodik (Ohlsson, 1996, s.16). 

 



9 
 

Utvecklingen sker genom hur de samtalar med och förhåller sig till varandra. Nyanställda 

anpassar sig till de arbetssätt som gäller. Han menar på att de sociala ”krafterna” i gruppen är 

starka och grupptrycket stort. Personalen brukar handla som sina kollegor trots att de själva 

tycker annorlunda (Ohlsson, 1996, s.21). 

 

3.3 Yrkesstatus 

Uppfattningarna om yrkesstatus består av två komponenter; kunskap och värdering. 

Kunskapskomponenten grundas bland annat på erfarenheter och den position individen har. 

Då våra värderingar delvis bygger på den kunskap vi besitter blir värderingskomponenten 

beroende av kunskapskomponenten. Båda komponenterna påverkas av hur yrkesgrupper 

presenteras av varandra och representerar sig själva utåt. Våra uppfattningar och 

föreställningar om yrken påverkas av information och intryck genom möten i livet, TV, 

tidningar och i utbildningsmiljöer. Denna kunskap påverkar våra värderingar kring vissa 

yrken (Ulfsdotter Eriksson, 2006, s.25). Status är kopplat till de kännetecken ett yrke antas ha. 

De bedöms på kriterier som krav på utbildning och aktuell lönenivå men även arbetsuppgifter 

och arbetsförhållanden. I dag anses ett yrke med hög lön, längre utbildning, rena 

arbetsförhållanden och olika typer av förmåner som högre yrkesstatus. Status kan även 

definieras efter vilken nytta det har i samhället. De yrken som uppfattas som nyttiga i 

samhället uppfattas även ha hög status (Ulfsdotter Eriksson, 2006, s.105).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I undersökningen har jag valt att utgå från det sociokulturella perspektivet. 

Mitt arbete bygger på att undersöka de olika yrkeskategoriernas samarbete och 

förhållningssätt mot varandra i verksamheten. Utifrån detta kan en anknytning till det 

sociokulturella perspektivet göras. 

 

4.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet grundas på tankar som bygger på utveckling och lärande, 

människor handlar inom ramen för direkt eller indirekt samspel med varandra. 

Vygotskij menar att det är något naturligt som ständigt pågår (Säljö, 2014, s.104-105). 

Vygotskij betonar att människor är beroende av ett samspel med andra för att öka sin 

förståelse. Det kanske mest bekanta begreppet som Vygotskij belyser är den proximala 

utvecklingszonen. Begreppet står för att när vi behärskar en färdighet, är vi mycket nära att 

behärska något nytt. I en utvecklingszon kan vi med hjälp av en mer kompetent, bli vägledda 

för att lära oss något nytt. Stödet från den mer kompetenta kan så småningom avta och 

genomföras på egenhand. I och med denna process menar Vygotskij att genom samspel och 

lärande då sker utifrån det sociokulturella perspektivet (Evenshaug & Hallen, 2001, s.136-

137). 

 

I verksamhetens arbetslag möts olika kompetenser och erfarenheter. De olika barnsynerna 

men även erfarenheterna avgör vad fokus läggs på i verksamheten. Johansson (2003, s.47) 

skriver om möjligheten att förstå barns perspektiv handlar i grunden om våra egna perspektiv.    

Antingen ser man barnen som ofullkomliga vuxna, eller så ser man barnen som 

medmänniskor med intention och förmåga men att de inte har de vuxnas begreppsapparat. 

Det är fullt möjligt att en specifik barnsyn kan innebära ett närmande till barns perspektiv utan 

att pedagogen följer eller rättar sig efter barns uttryck. Det är pedagogens uppdrag att bidra till 

barns lärande. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet betonas samhörigheten mellan sociala praktiker och 

intellektuella och fysiska redskap. Det blir naturligt att förstå hur lärande är något som är 

inbyggt i samhällets sätt att fungera. Vi människor använder oss av medierande redskap för att 

agera och förstå vår omvärld. Språket är det mest unika delen i mänsklig kunskapsbildning.  
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I vår förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med varandra. Med hjälp av 

kommunikation skapas ett samspel med våra medmänniskor i olika aktiviteter (Säljö, 2014, 

s.83). Med hjälp av materiella och fysiska verktyg kan vi utföra vissa handlingar, 

sammankopplat med tanke, dessa är beroende av varandra.  

De kunskaper och erfarenheter är inte enbart teoretiska eller praktiska, det är alltid både och. 

Vi handlar i allmänhet i en kombination av intellektuell och manuell verksamhet (Säljö, 2014, 

s.76-77). 
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5. Metod 

5.1 Metodval 

Jag valde att använda mig av observationer och intervjuer som datainsamlingsmetod till mitt 

arbete, detta från en kvalitativ forskning. Bryman (2011, s.340) menar att den kvalitativa 

forskningsstrategin vanligtvis lägger vikt på hur deltagare upplever och uppfattar sina 

handlingar och händelser. Då syftet var att undersöka hur de olika yrkesrollerna i förskolan 

upplever status, förhållningssätt och samarbete i förskolan, ansåg jag att den kvalitativa 

metoden var mest lämpad. 

 

Observationerna utgick från ett observationsschema. Jag tog hjälp av redan färdiga 

observationsscheman som fanns på internet. Dessa omformulerades för att passa mitt eget 

syfte och frågeställning. Bell (2014, s.191) beskriver i sin bok hur observationstekniken kallas 

strukturerad observation. Uppgiften går ut på att observera och samtidigt föra bok över sina 

iakttagelser.   

Jag gjorde fyra intervjuer baserade på frågor som skapats innan, men även frågor som 

uppkom under observationerna. Då jag var ute efter viss information använde jag mig utav en 

strukturerad intervju (Bell, 2014, s.160). 

Jag utgår även ifrån en standardisering som innebär att följdfrågor utformas beroende på 

informantens svar (Trost, 2005, s.19). 

5.2 Urval 

Urvalet gjordes utefter lättillgänglighet, detta kallas bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, 

s.647). Jag gjorde mina observationer och fyra intervjuer på en förskola jag haft kontakt med 

tidigare. Jag började med tre dagar av observationer i verksamheten och sedan gjordes fyra 

intervjuer på förskolan. Dessutom gjordes fyra intervjuer och ytterligare ett flertal samtal med 

personer som arbetar eller har arbetat på olika förskolor runt om i Sverige. Personerna har 

olika utbildning och är mellan 20-60 år och har olika lång arbetslivserfarenhet.  

 

 

 



13 
 

5.3 Genomförande 

Jag började med att ta kontakt med förskolechefen på förskolan, detta skedde genom 

mailkontakt. Jag beskrev mitt arbete och bad om att först få observera i verksamheten och 

sedan intervjua två förskollärare och två barnskötare. 

Jag fick komma till förskolan veckan därpå och påbörja mina observationer och intervjuer. 

Jag valde att hålla informationen om mitt arbete väldigt allmänt inför personalen, detta för att 

pedagogerna inte skulle förändra sitt arbetssätt mot varandra. 

Jag informerade anhöriga till barnen om mitt arbete på förskolan, men framförallt att jag inte 

var där för att studera barnen, genom att kort presentera mig själv och arbetet på en 

informationstavla som finns på varje avdelning.    

Under de tre dagarna som följde observerade jag personalen på två olika avdelningar i deras 

arbete. Jag studerade deras samarbete, samtalen mellan och om varandra och samt hur de 

reagerade på varandras uppmaningar. Sedan gjordes fyra intervjuer baserade på frågor jag 

skapat innan, men även frågor som uppkom under mina observationer. Jag tog även kontakt 

med en vikarie som tidigare arbetat under en längre tid på förskolan.  

Jag fick även kontakt med två nyexaminerade förskollärare och en vikarie via Uppsala 

universitet. Dessa personer intervjuades endast, utifrån samma intervjufrågor. Även kortare 

intervjuer gjordes med ett flertal personer, med de mest intressanta intervjufrågorna. De har 

arbetat både under kortare och längre perioder på förskolor runt om i Sverige. 

 

5.4 Etiskt övervägande 

Inför intervjuerna har man ett ansvar att förklara för respondenterna vad undersökningen 

handlar om, vilken typ av frågor som ska ställas och vad man ska använda informationen till 

(Bell, 2006, s.165). 

Det finns särskilt fyra olika krav som forskare måste ta ställning till innan studien påbörjas, 

dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Via förskolechefen på förskolan informerades informanterna om studiens 

syfte, tid och plats. Därigenom hade de rätt till att själva bestämma sin delaktighet. Även vid 

intervjutillfället informerades personerna ytterligare en gång om anonymitet, hur studien 

kommer behandlas och att uppgifterna enbart kommer användas i forskningsändamål 

(Bryman, 2011, s.131-132).   
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6. Resultat 

Resultatet bygger på de intervjuer, samtal och observationer som gjorts med förskollärare, 

barnskötare, nyexaminerade och vikarier från olika förskolor. Jag kommer utgå från status 

inom yrkeskategorierna, samtal i arbetslaget och observationer i min bearbetning. 

 

Intervjuerna med de förskollärare och barnskötare som arbetat inom verksamheten under en 

längre tid beskriver sin yrkesroll som viktig. Att i arbetslaget kunna ha öppna dialoger med 

varandra och få ett utbyte mellan de olika kompetenserna.  

De beskriver att det inte finns någon specifik uppdelning mellan de olika yrkesrollerna och 

arbetsuppgifterna, det viktigaste är att barnen ska må bra och känna sig trygga.  

 

Intervjuerna med nyexaminerade förskollärare, vikarier och i de kortare intervjuerna beskrivs 

de olika yrkesrollerna och arbetsuppgifterna som en fördelning efter status. De berättar hur de 

moment som ingår i en universitetsutbildning så som dokumentation, pedagogiska planerade 

aktiviteter och förskollärarens position utifrån läroplanen har högst status i verksamheten. 

 

Utifrån detta resultat kommer jag under denna rubrik jämföra intervjuerna mellan de som 

arbetat längre inom verksamheten mot nyexaminerade förskollärare och vikarier.       

Benämningen av de som arbetat längre inom förskolan är förskollärare 1 och 2 och 

barnskötare 1 och 2. De nyexaminerade förskollärarna benämns som nyexaminerad 1 och 2 

och vikarie 1 och 2.    

 

6.1 Resultat av status inom yrkesrollerna 

Resultatet beskrivs utifrån en sammanställning av frågorna  

- Upplever du att vissa delar/arbetsuppgifter har högre status än andra? 

- Påverkas den dagliga verksamheten av förtydligandet i läroplanen av ansvaret för 

förskolläraren och synen på de olika yrkesrollerna? 

- Hur är föräldrakontakten fördelad på de olika yrkesgrupperna? 

 

De förskollärare och barnskötare som arbetat inom förskolan under många år upplever inte att 

det finns någon statusskillnad inom verksamheten. Oavsett utbildning och erfarenhet gör alla i 

stort sätt samma arbete. Att barnet ska vara i fokus är det viktigaste i verksamheten.  
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Förskollärare 1 säger ”Jag tänker inte på vad för utbildning personen har, jag ser till vad 

personen har för kompetens till att utföra ett visst jobb”. Att se hur personen är med barnen. 

Utbildning är en nödvändighet men personlighet är de största.”.  Det förklaras även att alla 

uppgifter är lika viktiga. Ett bra samarbete på avdelningen där diskussioner mellan alla olika 

yrkesgrupper är det viktigaste. Då man bestämmer tillsammans bidrar det till en positiv 

utveckling i verksamheten. 

Förskollärare 2 berättar ”Jag har alltid arbetat såhär, och ibland märker man skillnad på 

yrkesgrupperna och då gäller det att kunna stötta”. Dessutom poängteras att arbetslaget blivit 

mer medvetna om ansvaret och hur man arbetar i och med den reviderade läroplanen och att 

förskolläraren har det största ansvaret. 

 

Barnskötare 1 berättar att förskolläraren har huvudansvaret men att det är arbetslaget som ska 

utföra arbetet. Trots detta känns det inte som att det finns någon statusuppdelning i arbetet. 

”Jag känner inte så, man har jobbat så länge nu. Men yngre kan känna annorlunda”.  

Det informeras även att det inte finns någon specifik uppdelning mellan förskollärare och 

barnskötare när det kommer till föräldrakontakten, men att vikarier inte ska ha det ansvaret. 

Barnskötare 2 säger ”Jag upplever inte de, men jag upplever att andra oavsett yrkesroll 

tänker så. Vissa tycker dukningen har lägre status, andra tycker samlingen är de viktigaste på 

hela dagen”. I intervjun framkommer även hur styrdokumentet har förtydligat vad man ska 

göra i verksamheten och vem som har det yttersta ansvaret. Det beskrivs även att det finns en 

medvetenhet kring status i verksamheten.  

 

Vikarie 1 poängterar ”Det är väl dock inte alltid att den med högst utbildning som är den 

bästa, om den egentligen inte är så duktig på vad den gör”. Det förklaras däremot att det är 

bra med olika utbildningar i verksamheten då man kan dela sina kunskaper mellan varandra. 

Intervjun fortsätter och det kommer fram att det absolut finns olika status i verksamheten. Det 

beskrivs att dokumentation anses som en arbetsuppgift med högre status. ”Det håller ju 

förskollärarna på med och vikarier får inte riktigt komma i närheten där, vi har ju ingen 

utbildning om vad som ska skrivas”. 

Vikarie 2 förklarar att förskollärare har högre utbildning och därför ska de utföra ett visst 

arbete, såsom pedagogiska aktiviteter och dokumentation.  

Båda vikarierna beskriver föräldrakontakten som jämt fördelad mellan alla på avdelningen, 

men är det något speciellt så ansvarar förskolläraren och barnskötaren för det. 
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Både Nyexaminerad 1 och Nyexaminerad 2 håller med om att det finns olika status i 

verksamheten. Men att det är viktigt med de olika yrkesgrupperna i verksamheten, detta för 

att man ska kunna dela sina kunskaper med varandra och därmed kunna utvecklas. 

Nyexaminerad 2 beskriver ”Det handlar inte alltid om utbildning, det kan handla väldigt 

mycket om personlighet, engagemang och intresse istället. Ibland kan man tro att vissa 

vikarier har samma eller högre utbildning än vad förskollärarna eller barnskötarna har på 

grund av dess engagemang och intresse som läggs på barnen”.    

Även i de kortare intervjuerna med personer som arbetat på förskola framkommer det att det 

finns olika statusar i verksamheten. Ett citat från en av dem är ”Det är mer givet att jag som 

förskollärare ska ta hand om dokumentation och utvecklingssamtal. Men absolut inte att jag 

ger sysslorna som påklädning till någon annan bara för att jag ska dokumentera eller 

planera, vi e ju ett arbetslag”. 

 

6.2 Bearbetning av status inom yrkesrollerna  

Lpfö98 (rev.2010), Granbom (2011) och Eriksson (2014) beskriver hur förskollärarens 

position har förändrats. Ansvaret och förväntningarna har blivit större. Det ställer även högre 

krav på arbetslaget i helhet. Som både Hector (1985) och Granbom (2011) poängterar är 

förskolans verksamhet under en ständig process till utveckling. Detta medför att även 

personalen behöver ständig utveckling, att inte hamna i fasta mönster och rutiner, det är 

varken bra för barnen eller de vuxna. 

 

6.2.1 Jämförelse av arbetsuppgifterna 

I intervjuerna med de som arbetat på förskolan under en längre tid kan man se att de är fullt 

medvetna om de olika yrkesrollerna och även att det är förskolläraren som ska ha ansvaret, 

men de anser även att det inte finns någon skillnad i arbetsuppgifterna. Oavsett utbildning gör 

alla ett likartat arbete.  

 

Jämför man detta resultat med vikarierna och de nyexaminerade förskollärarnas svar stämmer 

det överens till viss del. Verksamheten ska fungera som ett kunskapsutbyte mellan de olika 

yrkesrollerna men där förskolläraren ska ha det yttersta ansvaret. Skillnaderna i svaren ligger 

däremot kring status på arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifter som pedagogiska planerade 

aktiviteter, dokumentation och föräldrakontakt är tre moment som det trycks extra hårt på. 
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Även i lpfö98 (rev.2010) står det om de olika ansvaren för yrkesgrupperna. Detta visar på att 

det finns en status inom verksamheten men att det i intervjuerna undantrycks lite av de som 

arbetat längre.  

Enö (2005, s.146) beskriver hur begreppet professionalitet är ett negativt uttryck i dagens 

förskolor. Detta ger uttryck för att det finns olika yrkesroller i förskolan.  

När man jämför intervjuerna kan man tolka skillnaderna som att de olika yrkesrollerna blir 

mer utsuddade ju längre man arbetar. Man prioriterar arbetet i arbetslaget, att det ska fungera 

på ett optimalt sätt och arbetsuppgifter görs utefter vad som anses bäst för stunden.  

Detta beskrivs även av Johansson (2003, s.47) utifrån ett sociokulturellt perspektiv, att man i 

arbetslaget möts av olika kompetenser och erfarenheter, beroende på vilken barnsyn man har 

läggs fokus på olika saker i verksamheten. Analysen man kan göra är då att fokus ligger på 

arbetet i arbetslaget.     

 

Banskötare 1 säger att man inte märker att det finns olika status inom arbetet men att yngre 

kan känna annorlunda. Barnskötare 2 poängterar också hur personal upplever att det finns 

olika status mellan arbetsuppgifterna men att inte alla inom verksamheten tänker så. Detta kan 

visa sig som en utveckling som kommit på senare tid i och med den reviderade läroplanen. De 

nyexaminerade är väl pålästa och medvetna om sin roll som förskollärare och vilket ansvar de 

har i verksamheten. Detta kan leda till en krock i verksamheten då gamla traditioner och 

rutiner är svåra att ändra på. Detta stärks av både Hector (1985, s.72) och Granbom (2011, 

s.47-49). 

Även vikarierna är väl medvetna om statusskillnader och i intervjuerna kommer det fram att 

de märker av detta mer än någon annan i verksamheten. 

Säljö (2014, s.104-105) beskriver att människor handlar inom ramen för direkt eller indirekt 

samspel med varandra. Vi använder oss av språket för att kommunicera och lära av varandra.  

Jämför man begreppet proximal utvecklingszon med status på arbetsuppgifterna kan man se 

att det har en betydelse att få hjälp av en mer kompetent för att lära sig se på saker på ett 

annorlunda sätt. De som arbetat inom verksamheten under en längre tid kan bli som förebilder 

och då visa på att det inte ska finnas olika status inom verksamheten.    
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6.2.2 Relationer inom arbetslaget 

Alla intervjuade personer poängterar att verksamheten ska fungera som ett utbyte mellan de 

olika yrkeskategorierna och dessutom att utbildning inte alltid betyder att man är bäst på det 

man gör. De samtalar även om personligheter och vad det egentligen är som styr i 

verksamheten. Man skulle kunna tolka att det är ett liknande resultat som Granbom (2011, 

s.47-49) skriver om. Att förskolan är under en ständig process men att det kan hindras av 

vanor och traditioner. Därför är relationerna i arbetslaget avgörande för verksamheten. Även 

Ohlsson (1996, s.21) skriver om arbetet i nära relationer och att detta kan bidra med att 

personligheter och olika värderingar går före en gemensam fungerande verksamhet. Han 

beskriver även att nyanställda anpassar sig till arbetssätt för att arbetslaget är så starka och 

grupptrycket är stort. Detta stärks även av Johansson (2003, s.47) som beskriver hur 

kompetens och erfarenheter avgör hur våra egna perspektiv och barnsyn avgör relationer i 

arbetslaget.  

 

Jämför man intervjuerna ser man att det förmodligen är där det kommer krocka i 

verksamheten. De nyexaminerade kommer ut med universitets utbildning, har nya tankar och 

teorier och vill förändra i verksamheten och ser på arbetsuppgifter på andra sätt mot vad de 

som arbetat längre gör. 

 

6.2.3 Sammanfattning 

Förskolans verksamhet ska fungera som ett utbyte mellan de olika yrkeskategorierna. De 

skillnader som finns blir mer utsuddade ju längre man arbetar trots att alla är fullt medvetna 

om att det finns en form av yrkesstatus. Arbetsuppgifter som dokumentation och pedagogiska 

planerade aktiviteter anses vara av högre rang men att det inte blir belyst som det. Alla är 

medvetna om förskollärarens förtydligande ansvar men att det inte syns i verksamheten. 

Prioriteten hamnar på att arbetslaget ska fungera på längre sikt och på ett optimalt sätt. 

Personligheter är centralt genomgående i verksamheten och inte alltid utbildningsnivå.  
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6.3 Resultat av samtal i arbetslaget 

Resultatet beskrivs utifrån en sammanställning av frågorna 

- Känner du att ni prata med varandra i arbetslaget om varandras arbetsinsatser? 

- Känner du att ni ger varandra feedback i arbetslaget om ni anser att en kollega agerar fel i 

verksamheten? 

När man ser över arbetslagen verkar kommunikationen fungera bra, alla känner att de kan ha 

öppna samtal med varandra där de olika arbetsinsatserna och förhållningssätten kan 

diskuteras. Det framkommer även att alla tycker det är viktigt med goda relationer och tillit. 

Förskollärare 1 och Förskollärare 2 förtydligar detta genom att berätta hur viktigt det är med 

ett bra samspel och kommunikation på avdelningen när de inte är där.  

 Förskollärare 1 säger ”När jag sitter i möte, måste de andra på avdelningen ta hand om 

verksamheten, då måste man ha bra diskussioner mellan de olika yrkesgrupperna om arbetet 

som ska utföras. Då kan man bestämma tillsammans”.  

Däremot tycker nästan ingen att samarbetet som förskola i helhet fungerar.  

Barnskötare 1 menar att ”Folk tar det personligt och som kritik istället för 

diskussionsunderlag”. 

 

Vikarie 1 förklarar situationen såhär ”Men vissa skulle väl prata med mig om arbetsinsatserna 

och andra skulle inte. Men de kanske går och berättar för någon annan istället, går bakom 

ryggen så de blir lite skitsnack”. 

Att kunna ha öppna samtal och dialoger med alla på en förskola är viktigt och Förskollärare 1 

förklarar såhär ”Det tjänar inget till att gå bakom ryggen på någon och prata. Det kan finnas 

förklaringar till varför man gjorde som man gjorde” 

 

6.4 Bearbetning av samtal i arbetslaget 

Säljö (2014, s76-77) menar att språket är det mest unika för mänskligheten när det kommer 

till att kommunicera med varandra. Med hjälp av språket skapas ett samspel i olika 

situationer.   

I en verksamhet där många personligheter och teorier möts är det viktigt att vara professionell 

(Ohlsson, 1996, s.16). I Ohlssons (1996, s.111) studie visas ett liknande resultat upp, där 

olikheter och likheter mellan de olika gruppmedlemmarna framträder och blir tydligare när 

man samtalar med varandra.  
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Genom att reflektera om varandras arbetsinsatser skulle en klarhet uppstå för individerna i 

arbetslaget. Man skulle kunna analysera detta som att förståelse för samspel och 

kommunikation är mycket viktig, inte bara i arbetslaget. Detta beskriver även Evenshaug och 

Hallen (2001, s.136-137) utifrån Vygotskijs tankar inom de sociokulturella perspektivet. 

 

6.5 Resultat av Observationer 

Jag observerade hur personalen på avdelningarna samtalade med varandra angående de olika 

arbetsuppgifterna, vem som gör vad i verksamheten. Jag ville få en uppfattning om 

förskolläraren delegerar ut arbetsuppgifter eller inte. Dessutom observerade jag hur man 

pratar med varandra. Om det finns olika attityder mellan de olika yrkesrollerna. 

 

Genom observationerna kunde man se hur samtalen mellan varandra i arbetslaget mest bestod 

av uppmärksamanden om barnen. Dessa samtal skedde under hela dagen. Det finns inga 

tydliga tillrättavisningar mot varandra eller samtal som anses vara nedlåtande.  

Det som hörs är ett samtal mellan personalen där åtaganden av arbetssysslor beror på 

situation. Man kan även höra och se hur barnskötare och vikarier diskuterar med 

förskolläraren om hur dagen ska läggas upp utifrån personalens arbetstider, hur många barn 

det är och vad för pedagogiska aktiviteter som ska utföras. Dessa samtal utgår inte från vem 

som har högst status på avdelningen utan mer från vad som anses bäst för barnen och stunden. 

Jämför man observationerna mot intervjuerna stämmer det ganska väl överens.  

 

En observation som gjordes bekräftade även det Barnskötare 1 och Vikarie 1 påstod (se 6.3) 

om kommunikationen över hela verksamheten. Här bekräftades hur personal från olika 

avdelningar inte kan kommunicera på ett professionellt sätt. I denna situation står två 

förskollärare från olika avdelningar inför tre andra pedagoger och en hel barngrupp och bråkar 

högt och öppet om hur arbetet ska läggas upp under veckan. Här syntes en attityd mellan 

personalen och deras olika sätt att lösa problem som uppstod i verksamheten. Dessutom 

kunde det emellanåt höras nedlåtande kommentarer mellan arbetskollegorna. 
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6.6 Bearbetning av observationer 

Här kan analysen kopplas till det sociokulturella perspektivet. I verksamheten möts olika 

kompetenser och erfarenheter. De olika synerna på hur verksamheten bäst utvecklas har en 

avgörande roll på vad fokus läggs. Språket bidrar mest till kunskapsbildning och vår förmåga 

att kommunicera med varandra. Med hjälp av kommunikation skapas ett samspel med våra 

medmänniskor (Säljö, 2014, s.83, 105 & 76). 

 

I observationen angående professionella förhållningssätt gentemot varandra kan man förstå att 

personlighet och delade åsikter kan bli ett hinder för verksamheten. I ett sådant sammanhang 

kan det vara svårt att kontrollera sina personliga åsikter och värderingar och det kan ta skada 

på verksamheten. Barnen tar efter vad vuxna säger och gör och detta kan bli ett större 

framtida problem om det skulle fortsätta. 

Olika åsikter och värderingar kommer alltid finnas inom förskolans verksamhet men det 

gäller att kunna agera professionellt utefter det. 
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7. Diskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställning har jag fått en inblick över hur samarbetet och 

förhållningssättet mot varandra i personalen kan se ut på en förskola. Personalen har ett 

gemensamt mål med verksamheten och sig själva, och detta innebär att få barnen att känna en 

trygghet och må bra. Informanterna uppfattar inte några skillnader i arbetet mellan de olika 

yrkesgrupperna och inte heller hur arbetet har påverkats i och med den reviderade läroplanen 

(2010). Däremot märks en skillnad då förskollärarna anses vara borta mer från verksamheten 

än tidigare. Precis som Gustavsson och Mellgren (2008, s.14-15) beskriver har förskollärarens 

förtydligande ansvar för de administrativa ökat. Detta medför att tiden för arbetet i 

barngruppen minskar. 

 

Utifrån studiens resultat kan man förstå att dagens förskolor fortfarande lever kvar lite efter 

gamla mönster och rutiner. Man kan förstå detta som att den reviderade läroplanen fortfarande 

är relativt ny, vilket medför att förskollärarens ansvar och de olika yrkeskategoriernas status 

inte har kommit till känna ordentligt.  

 

Den stora frågan blir, hur kommer verksamheten se ut om några år? Idag är det stor brist på 

förskollärare men samtidigt utbildar sig fler. Kommer de nyexaminerade klara av det nya 

ansvaret som står i läroplanen eller kommer de motarbetas av personal som arbetat längre, där 

många anser att deras arbetssätt fungerar bättre. Man kan redan nu se i studiens resultat och 

analys hur det möjligtvis skulle kunna ske en krock mellan de som arbetat längre och de 

nyexaminerade. Detta syns i och med hur inlästa de nyexaminerade är på läroplanen och är 

fullt medvetna om sitt ansvar i verksamheten. Att då gå ut och möta barnskötare och 

förskollärare som inte är lika pålästa på läroplanen och inte heller har den kunskapen kan bli 

ett hinder. Man kan även se hur de nyexaminerade sätter status på olika arbetsuppgifter, de 

anser att moment som ingår i en universitet utbildning som dokumentation och planerade 

pedagogiska aktiviteter har högre status. Man kan tolka detta som att de egentligen inte vill 

värdesätta vissa specifika arbetsuppgifter utan istället höja sin egen men även verksamhetens 

status.    
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En intressant aspekt av resultat är att vikarierna och de nyexaminerade förskollärarna har 

samma tankegångar. Båda vikarierna och de nyexaminerade anser att det finns olika status i 

verksamheten och även att förskollärare har högre utbildning och därför ska de utföra ett visst 

arbete. En fråga som uppstår när detta resultat framkommer är hur kan detta komma sig? 

Vikarier, som inte har någon utbildning alls, tycker nästan exakt likadant som de 

nyexaminerade på frågorna om status och arbetsuppgifter. En tanke som slog mig var om det 

kan vara åldersrelaterat, men även dagens statussamhälle. Vikarierna och de nyexaminerade 

är alla mellan 20-30 år och de som arbetat längre är mellan 40-60 år. Samhället utvecklas 

ständigt, vilket även vi människor gör. Dagens unga vuxna har helt andra förutsättningar och 

är generellt mer medvetna idag, detta på grund av det enkla sättet att få tillgång till 

information. En tanke kan då vara att de yngre idag uppfattar status inom verksamheten på ett 

helt annat sätt. Detta nämner även Barnskötare 1 i sin intervju. Dessutom kan en medvetenhet 

om vikten av en utbildning och vad det innebär spela in. Det som lärs ut på universiteten idag 

handlar mycket om hur viktigt det är med dokumentation och reflektion för att ständigt 

förbättra verksamheten. Det blir nästan en självklarhet då att de nyexaminerade anser att just 

dessa aktiviteter har höge status i verksamheten. Trots dessa skillnader får man inte glömma 

bort förtroendet mellan kollegor och att gemensamt sätta mål, detta stärker även Hector (1985, 

s.72) i sin bok.  

 

Resultatet visar även hur viktigt det är med god kommunikation i en verksamhet. I en 

verksamhet med många olika personligheter och attityder, avgör ett professionellt 

förhållningsätt i många situationer. Därför kan man återigen diskutera begreppet 

professionalitet som Enö (2005, s.146) beskriver. Att vara professionell behöver inte alltid 

betyda att man har den högsta utbildningen. En vikarie kan anses som professionell då denna 

har ett förhållningssätt, kompetens och erfarenhet som anses bättre. Detta beskriver även 

Förskollärare 1 och Nyexaminerad 2 i sina intervjuer. 

 

Det som framförallt framkom i resultatet var att samarbete och ett kunskapsutbyte mellan alla 

olika yrkeskategorierna är viktigt då detta lägger grunden för att verksamheten ska fungera.  

Det är mycket som kan spela in och påverka yrkesrollerna, såsom livserfarenhet och 

livssituation. Viktigt att även poängtera är, oavsett utbildning speglar erfarenhet, kompetens 

och personlighet en stor roll för verksamheten. 
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Resultatet svarar på frågeställningen  

- Framträder det någon statusskillnad mellan de olika yrkeskategorierna i verksamheten? 

med att det finns en delad mening kring statusskillnad mellan de olika yrkeskategorierna i 

verksamheten. Vissa anser att det existerar och andra inte. Majoriteten av förskollärarna och 

barnskötarna, som i verksamheten anses ha högre status på grund av utbildning, uppfattar inte 

detta, jämfört mot vikarierna. Arbetet i verksamheten beskrivs som relationsinriktat. 

Dessutom visas det att personlighet och ens egna värderingar styr i verksamheten. Detta kan 

kopplas till vad Ohlsson (1996) förklarar i sin bok. 

 

I intervjuerna framkommer svaret på min andra frågeställning 

- Vilken syn har de olika yrkeskategorierna på varandra? 

att det inte finns någon nedvärderande syn på de olika yrkeskategorierna inom verksamheten. 

Trots detta uppfattar vikarierna att det finns det mot dem. Förskollärarna och barnskötarna 

beskriver relationen till vikarier som att de inte ska ha ett visst ansvar då det inte ingår i deras 

arbete. Men är det vikarier som arbetar under en längre tid på samma arbetsplats kan detta 

komma att förändras. Här kan återigen kopplas till att arbetet är relationsinriktat och hur 

personlighet styr verksamheten (Ohlsson, 1996, s.16). 

Som titeln till denna studie förklarar (Spider-Man, 2002) krävs ett stort ansvar från alla som 

arbetar inom förskolan, detta för att inte bara förbättra verksamheten utan även arbetet med 

varandra. 
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7.1 Vidare forskning 

Denna undersökning gjordes enbart på en förskola och med ett fåtal andra personer. Det kan 

innebära att det ser annorlunda ut på andra förskolor. Skulle man göra en större undersökning 

kan resultatet även se annorlunda ut. Det skulle kunna ge en vidare bild av verksamheten om 

man valde att göra samma undersökning på flera förskolor runt om i hela landet. Intressant att 

forska vidare på är kommunikation och samtal mellan varandra i ett arbetslag. Då ens egen 

uppfattning om än själv kan uppfattas som annorlunda av andra. För att få en verklig 

uppfattning över hur personalen påstår att dom arbetar och pratar med varandra och för hur 

det verkligen ser ut i praktiken krävs mer än bara tre dagars observation. Det är nog många 

som tror de arbetar på ett visst sätt, för att de blivit lite ”hemmablinda”, men i själva verket 

ser det helt annorlunda ut.   
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjufrågor 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vad i ditt arbete tycker du är viktigast? 

 Anser du att du har den kompetens ditt yrke kräver? 

 Vad är det viktigaste du gör som förskollärare/barnskötare/vikarie? 

 Upplever du att vissa delar/arbetsuppgifter har högre status än andra? 

 Kan du ge exempel? 

 I Lpfö98, så gör man en tydligare uppdelning i ansvarsfördelningen, påverkar 

det den dagliga verksamheten på förskolan?  

 Hur uppfattar du styrdokumentens syn på de olika yrkesrollerna? 

 Omvårdnad och pedagogik är två centrala begrepp inom 

förskoleverksamheten. Hur ser du på dessa i förhållande till din egen yrkesroll?  

 Föräldrakontakten förekommer vid olika tillfällen och i olika former. Hur är 

denna kontakt fördelad på er pedagoger i relation till huruvida pedagogen är 

förskollärare, barnskötare eller vikarie? 

 Känner du att ni prata med varandra i arbetslaget om varandras arbetsinsatser? 

 Känner du att ni ger varandra feedback i arbetslaget om ni anser att en kollega 

agerar fel i verksamheten? 

 Vad finns det för positiva aspekter med att olika yrkesgrupper arbetar ”sida vid 

sida”?  

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

grundtankar/ledord?  

 Något du vill tillägga, som vi har missat? 
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9.2 Observationsschema 

Ansvarsområde Förskollärare Banskötare Vikarie Kommentar 

Samtal mellan 
varandra 

    

Föräldrakontakt     

Vuxenledda 
aktiviteter 

    

Övriga 
arbetsuppgifter 

    

Attityd     

Förhållningssätt     

 


