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Sammanfattning 

Denna studies syfte har varit tvådelat. Vi ville granska svensk och åländsk förskolas 

styrdokument för att se hur de uttrycker förskolans uppdrag och förskollärarnas 

ansvarsområden i relation till övriga i arbetslaget. Studiens huvudfokus låg dock på att ta reda 

på hur det ser ut i praktiken. Vi ville granska styrdokumenten för att se hur arbetslagen delar 

upp de ansvarsområden som formuleras mellan förskollärare och barnskötare, samt utforska 

hur pedagogerna upplever arbetslagssamarbetet. För att svara på våra frågeställningar har 

intervjuer genomförts med såväl förskollärare som barnskötare både i Sverige och på Åland. 

Svaren från intervjuerna har kompletterats med en textanalys av aktuella styrdokument. De 

resultat vi hittade vid textanalysen visar att både svenska och åländska styrdokument gör 

skillnad på förskollärare och barnskötare gällande krav och förväntningar. De resultat som 

framkom vid intervjuerna visar att olika förskolor tolkar styrdokumenten på olika sätt. Vissa 

arbetar enligt styrdokumentens riktlinjer mer strikt, med en tydlig uppdelning av vad som är 

förskollärarens och barnskötarens ansvarsområden. Andra fokuserar i stället på faktorer som 

arbetslagets samlade kompetens, erfarenheter och intressen snarare än profession. Den 

viktigaste faktorn för välfungerande arbetslagssamarbete som identifierades var 

kommunikation. 
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Inledning 

Förskolan är, och har alltid varit, en plats för barn där lärande kombineras med lek och 

omsorg. Vilken av dessa aspekter som har varit mest framträdande har historiskt sett varierat. 

Svensk förskola fick sin första egna läroplan år 1998. Ansvaret för förskolan på riksnivå lades 

då på utbildningsdepartementet (Gannerud & Rönnerman, 2006, s. 25). I och med 

revideringen av läroplanen för förskolan år 2010 förstärktes betoningen på barnens lärande 

ytterligare. Det huvudsakliga ansvaret för barns lärande lades på förskollärarna i och med att 

deras tyngre pedagogiska ansvar i relation till de övriga i arbetslaget specificerades Tydliga 

mål ställs upp där förskolläraren förväntas stimulera, utmana och ge förutsättningar för barns 

lärande (Lpfö98/2010, s. 11). Enligt Läroplan för förskolan har alltså förskolläraren ett ökat 

pedagogiskt ansvar, men samtliga i arbetslaget har ändå ett gemensamt ansvar för 

verksamheten (Lpfö98/2010, s. 8; SFS 2010:800, kap 8). Hur styrdokumenten tolkas och 

verkställs i praktiken kan dock variera från förskola till förskola. 

 

Då en av oss studenter är från Åland valde vi att även rikta blicken ditåt och fann en liknande 

situation. De åländska förskolorna följer huvudsakligen två olika styrdokument. Grunderna 

för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland (2013) specificerar ingen 

ansvarsfördelning inom arbetslaget, utan betonar de vuxnas gemensamma ansvar över 

barngruppen. Barnomsorgslagen för landskapet Åland (2011) lägger däremot ansvaret för den 

pedagogiska verksamheten på förskollärarna, och ansvaret över omsorg och fostran på 

barnskötarna (ÅFS 2011:86, kap 3, § 8). Utöver dessa dokument finns även 

arbetsbeskrivningar som tydligt definierar vilka områden förskollärare respektive barnskötare 

ansvarar för. Enligt dessa består förskollärarnas ansvarsområden bl.a. av att genomföra, 

planera, utveckla och utvärdera verksamheten. Barnskötarna förväntas främst att delta och 

följa (Mariehamns stad, 2014a; Mariehamns stad 2014b). 

 

En liknande uppdelning som den som ses i Lpfö98/2010 finns alltså även på Åland. Två 

professioner med olika definierade ansvarsområden med ett gemensamt ansvar för en 

barngrupp. Det kan tyckas självklart att olika ansvarsområden kommer med olika yrkestitel, 

men ett arbetslag i förskolan jobbar så nära och är så teamfokuserat att vi undrade hur det går 

till i praktiken. Bestämmer en yrkeskategori vad den andra kategorin ska göra? Är alla 

delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter som involverar alla? Planerar och 
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genomför varje individ sina egna projekt? Hur upplevs samarbetet och ansvarsfördelningen av 

de olika professionerna? Frågorna är många, och därför valde vi att undersöka fenomenet. 

Eftersom vi ville undersöka förskollärares och barnskötares upplevelser av olika aspekter av 

arbetslagssamarbete och av ansvarsfördelning, genomfördes en fallstudie med intervjuer både 

i Sverige och på Åland. Dessa har därefter analyserats och jämförts med varandra. Resultaten 

från intervjuerna ställdes emot en textanalys av både de svenska och de åländska 

styrdokumenten. Förhoppningen var att vi skulle fördjupa förståelsen för fenomenet och 

kanske även identifiera någon faktor för ett välfungerande arbetslagssamarbete. 

 

En anledning till vårt intresse i frågan är att vi snart är färdigutbildade förskollärare och snart 

kommer att vara en del av ett arbetslag. För att på bästa sätt kunna hjälpa barn i sin utveckling 

och i sitt lärande krävs det ett välfungerande samarbete inom arbetslaget. Därför önskade vi 

utforska ämnet närmare. Vi ville ta reda på hur ansvarsfördelning och samarbete inom 

arbetslaget faktiskt kan fungera i praktiken, med huvudfokus på hur de planerade aktiviteterna 

planeras och genomförs i förskolan. 

 

Förskolorna på Åland kallas daghem och förskollärarna kallas barnträdgårdslärare, men för 

att undvika förvirring kommer de svenska termerna förskola och förskollärare att användas i 

detta arbete. Termen barnskötare är den samma både på Åland och i Sverige, och därför 

kommer den att användas när vi specifikt syftar på barnskötarna. Vid de fall då vi på en mer 

övergripande nivå syftar på all personal på en avdelning används begreppet pedagoger.    
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1.1 Syfte 

Att med utgångspunkt i förskolans styrdokument, undersöka förskollärares och barnskötares 

erfarenheter och upplevelser av ansvarsfördelning vid planering och genomförande av 

planerade aktiviteter i förskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka skillnader gällande ansvaret för planering och genomförande av aktiviteter i 

förskolan kan urskiljas utgående från svenska och åländska styrdokument? 

 Hur kommer arbetslagets tolkning av styrdokumentens skrivningar om 

ansvarsfördelning till konkret uttryck när det gäller planering och genomförande av 

aktiviteter i de studerade förskolorna? 

 Vilken betydelse har ansvarsfördelningen för hur barnskötare och förskollärare 

upplever samarbete och arbetstrivsel i arbetslaget? 
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Bakgrund 

 

Läroplanen för förskolan utkom första gången år 1998. Den är det styrdokument, tillsammans 

med Skollagen, som den svenska förskolan utgår ifrån. I jämförelse med grundskolans 

läroplan som har funnits sedan 1962 är alltså läroplanen för förskolan relativt ny. De cirka två 

årtionden som har passerat sedan förskolans läroplan introducerades har inneburit stora 

förändringar för verksamheterna. Brodin & Renblad (2014) påvisar att uppkomsten av 

förskolans läroplan resulterade i ökade krav på personalens kompetens och utbildningsnivå. 

Förskolan fick ökad status i och med införandet av en egen läroplan och gick från att ses som 

barnpassning till en pedagogisk verksamhet. I och med detta styrdokument kunde 

pedagogerna tydligare påvisa vikten av förskolans betydelse för barns fortsatta lärande och 

utveckling. Den var inte längre bara en plats där föräldrar och vårdnadshavare lämnade sina 

barn för att kunna arbeta, utan den blev, i och med läroplanen, en plats där barnen fick 

möjlighet att växa och utvecklas både socialt, emotionellt och kognitivt (s. 11). Läroplanen 

för förskolan reviderades 2010 som en konsekvens av att förskolan officiellt blev en del av det 

svenska skolsystemet. Från och med detta omfattades även förskolan av den svenska 

skollagen. Efter revideringen skrevs ett tydligare fokus på lärande fram och huvudansvaret för 

barnens lärande lades på förskollärarna (Brodin & Renblad, 2015, s. 347). 

 

Åland är en självstyrd region i Finland som i mångt och mycket är unik. Detta gäller även 

barnomsorgen. Trots att Åland enbart befolkas av ca 29 000 invånare finns en egen 

barnomsorgslag som enbart gäller landskapet Åland (ÅFS 2011:63), samt ett eget 

styrdokument som sätter upp ramar och mål som de åländska förskolorna utgår ifrån 

(Grunderna för förundervisningen, 2013). Förskoleverksamheten på Åland och i Sverige har 

många likheter, men också skillnader. Den största skillnaden gentemot svensk förskola är att 

sexåringarna på Åland är kvar i förskolornas barngrupper. De är kvar i förskolan fram till 

skolstarten vid sju års ålder. Det är deras rättighet att på daglig basis delta i skolförberedande 

undervisning, kallad förundervisning, som är anpassad enligt grundskolans läroplan. Syftet 

med förundervisningen är att förbereda sexåringarna inför skolstarten och göra deras 

övergång från förskola till skola smidigare (Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 16). 

 

Den åländska förskolan, liksom den svenska, förväntas vara likvärdig för alla barn. 

Oberoende av vilken kommun ett barn bor i ska möjligheterna till och nivån på 
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skolförberedelse vara likvärdig (Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 2; Brodin & 

Renblad, 2014, s. 1). Styrdokumenten anger strävansmål att arbeta enligt, och inga resultatmål 

som barnen måste uppnå. Syftet med målen är att ge alla barn likvärdiga förutsättningar inför 

skolstarten (Skolinspektionen, 2011, s. 7; Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 

2).  Styrdokumenten uttrycker inte hur arbetet ska läggas upp för att pedagogerna ska nå 

målen, utan endast att de ska uppnås. Hur detta genomförs varierar både lokalt och 

individuellt (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011, s. 418; Sandberg & Ärlemalm-

Hagsér, 2011, s. 44). Leken anses av både svenska och åländska styrdokument vara förskolans 

främsta medel för att uppnå målen (Sandberg & Ärlemalm-Hagsér, 2011, s. 44; Lpfö98/2010, 

s. 6; Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 3). 

 

Organisationen av både den svenska och den åländska förskolan kombinerar inte omsorg och 

lärande enbart utifrån pedagogernas synsätt angående vad som är bäst för barnen, utan 

verksamheterna ska så långt det är möjligt organiseras med utgångspunkt ur barns perspektiv 

(Sandberg & Ärlemalm-Hagsér, 2011, s. 46; Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 2). 

Den barnsyn som uttrycks i Läroplanen för förskolan har varit densamma sedan uppkomsten 

1998. Barn ses som kompetenta. Det är deras intressen, erfarenheter och nyfikenhet som ska 

ligga till grund för allt arbete och verksamhetsplanering (Grunderna för förundervisningen, 

2013, s. 4; Sheridan et al., 2011, s. 418). Barnen ska göras delaktiga, gällande både planering 

och förberedelser. För att detta ska uppnås krävs ständigt närvarande pedagoger som ser och 

förstår vad som är viktigt i barnens liv i stunden (Sandberg & Ärlemalm-Hagsér, 2011, s. 46). 

Styrdokumenten för Åland och Sverige grundar sig på demokrati, solidaritet, jämlikhet, 

rättvisa och tolerans (Brodin & Renblad, 2014, s. 2; Sandberg & Ärlemalm-Hagsér, 2011, s. 

44). Pedagogerna har i uppdrag att arbeta för att barnen ska få med sig kunskap om dessa 

begrepp som utgör styrdokumentens grund, och det görs effektivast genom att behandla 

barnen på ett demokratiskt, jämlikt och rättvist sätt. Detta förhållningssätt är värdefullt både 

för barnen i stunden, men också för samhället i ett längre framtidsperspektiv. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Under följande avsnitt kommer den teori som arbetet stödjer sig på att lyftas, samt de begrepp 

som är centrala inom teorin att förklaras. 

 

3.1 Läroplansteori 

Den teoretiska utgångspunkt vi har valt är läroplansteori. Detta föll sig naturligt då de metoder 

som har använts i arbetet är textanalys av styrdokument från Åland och Sverige samt 

genomförande av intervjuer med förskollärare och barnskötare, med utgångspunkt i de 

frågeställningar som har formulerats. Läroplansteori är ett perspektiv som har sitt ursprung i 

ett ramfaktorteoretiskt tänkande, i vilket den centrala frågan är inramningen av pedagogiska 

handlingar som är möjliga att utföras i en viss kontext (Linné, 2012, s. 100). Fritzell (2012) 

lyfter fram att läroplansteorins syfte är, eller i alla fall bör vara, att utforma en förklaring till 

varför förändringar i samhället är utgångspunkten till reformer i skolan och styrdokumenten 

(s. 145). Denna förändring i samhället påverkas av relationen mellan staten och samhället, 

vilket är en annan aspekt läroplansteorin har som syfte att förstå och kunna förklara. Inom 

läroplansteorin möts olika discipliner för att kunna förklara och förstå denna relation. De 

aktuella disciplinerna är ekonomisk historia, idéhistoria, filosofi, psykologi och pedagogik 

(Lundgren, 2012, s. 44). Det är alltså en relation som inte kan förstås endast utifrån en 

disciplin, utan den blir tydlig först då flera discipliner möts. Frågor relaterade till urval av 

innehåll och organiseringen av detta samt relationen mellan lärande och undervisning är det 

som tas upp inom läroplansteorin (ibid., s. 46). Även frågor relaterade till kunskap och 

lärande, fokuset på innehåll, kommunikationen angående innehållet samt att stämma av och 

kontrollera vad elever lär sig, får särskild vikt inom läroplansteorin (Englund, Forsberg & 

Sundberg, 2012, s. 10). Mening och makt har stor betydelse inom teorin, liksom språk och 

samhälle (Sundberg, 2012, s. 81). Läroplanskod är ett begrepp som används inom 

läroplansteorin som beskriver tidstypiska drag som kommer till uttryck i läroplanstexter och, i 

de fall där det gäller en etablerad läroplanskod, innefattar ett utbildningssyfte samt dess mål 

och innehåll (Lundgren, 2012, s. 50 & 54). Möjligheten att urskilja det syfte samt de mål och 

det innehåll som finns inom, i detta fall, förskolans verksamhet och praktik, kan göras inom 

det som kallas formuleringsarenan och realiseringsarenan. 
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3.2 Formuleringsarena 

Formuleringsarenan är något som kan ses som en teoretisk arena i processen att skapa mål och 

innehåll för en verksamhet; en arena för planering, där beslut om förändring formas 

(Lundgren, 2012, s. 55). Precis som begreppet antyder handlar det om formuleringar, eller 

mer specifikt, formuleringar som görs inom politiken angående det innehåll samt de begrepp 

och riktlinjer skolan ska ha (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 172). Jarl och Rönnberg (2015) 

lyfter fram att de arenor där politiken formuleras har vuxit i antal. Rikspolitikens makt har 

minskat i och med att även privata och kommunala aktörer nu delar på utrymmet inom 

formuleringsarenan (s. 30-31). Lindensjö och Lundgren (2000) framför även de det faktum att 

en ökning av antalet aktörer har skett; så mycket att det under de senaste decennierna har 

blivit en överbefolkning i de politiska beslutsprocesserna. En mer omfattande dagordning har 

bland annat kommit, och frågorna har blivit viktiga för fler; något som har gjort de inblandade 

parterna mer aktiva (s. 173). Denna ökning av antalet aktörer inom formuleringsarenan har 

dock lett till trögheter i beslutsprocessen; de beslut som fattas i riksdagen kan på kommunal 

nivå komma att upphävas (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 174). 

 

3.3 Realiseringsarena 

I jämförelse med formuleringsarenan, som är på ett mer teoretiskt plan, handlar 

realiseringsarenan om genomförande. De beslut som har formats inom formuleringsarenan 

tolkas, kommer till uttryck och genomförs i praktiken (Lundgren, 2012, s. 55). Lindensjö och 

Lundgren (2000) förklarar det närmare som den process där offentliga planer, program eller 

reformer förverkligas (s. 176). Att förverkliga beslut och planer kan dock skilja sig från 

beslutsfattarnas föreställningar då personalförändringar och personalens prioritering av dessa 

beslut kan påverka hur genomförandet blir. Lärare och pedagoger har enligt tradition rätt att 

på egen hand bedöma hur undervisning och lärande ska ske, vilket påvisar vikten av att en 

reform måste uppfattas som viktig för pedagogen om den ska kunna genomföras (ibid., s. 176 

– 177). 

 

3.4 Relationen mellan dessa arenor 

Formuleringsarenan och realiseringsarenan hör ihop i den mening att ett beslut är det som 

krävs för att ett genomförande ska kunna ske. Lindensjö och Lungren (2000) lyfter att 

utbildning sågs som ett medel för att synliggöra samhällslivet och arbetslivet, som under sent 

1800-tal och tidigt 1900-tal blev osynligt i och med teknikens utveckling. Jämlikhet i det 
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sociala, ekonomiska och kulturella skulle komma med utbildning, och i och med detta var 

utbildningen tvungen att vara så likvärdig som möjligt. En tydlig gräns finns mellan planering 

och genomförande av utbildning, vilket författarna har benämnt som reproduktionsparadoxen, 

vilken även innefattar en föreställning om att samhälleliga krav och vetenskapliga metoder 

fastställer hur undervisning bör gå till (s. 171-172). Lindensjö och Lungren (2000) hävdar att 

denna reproduktionsparadox har skapat en klyfta mellan formulerings- och 

realiseringsarenorna samt mellan den politiska och den administrativa delen inom 

realiseringsarenan (s. 173). Jarl och Rönnberg (2015) lyfter fram att förverkligandet av de 

beslut som gjorts i formuleringsarenan görs lokalt och att det är lärare och rektorer som gör en 

tolkning och värdering av det innehåll som skapats (s. 89). Detta är anledningen till att det i 

vissa fall kan finnas en diskrepans mellan de beslut som fattas på formuleringsarenan och hur 

det i praktiken utförs på realiseringsarenan. 

 

Detta är en tvådelad studie där förskolans formuleringsarena gällande ansvarsfördelning i 

arbetslaget granskas utgående ifrån svenska och åländska styrdokument. I intervjuerna ligger 

fokus på att undersöka förskollärares och barnskötares erfarenheter och upplevelser av 

ansvarsfördelning vid planering och genomförande av planerade aktiviteter i förskolan. 
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Litteraturgenomgång 

Förberedelser inför intervjuerna innebar inläsning på det aktuella forskningsläget. Sökningar 

gjordes i de utbildningsvetenskapliga databaserna ERIC, SwePub och Education research 

complete. Vi koncentrerade oss på artiklar inom förskolepedagogisk forskning. Sökord som 

användes var bl.a. “preschool”, “preschool teacher”, “national curriculum”, “team” och 

“Sweden”. Det var relativt lätt att hitta studier som beskriver svenska förhållanden, men 

däremot mycket svårt att hitta studier som beskriver åländska. Vi har inte funnit någon 

forskning om åländsk förskola alls i de utbildningsvetenskapliga databaserna. Det har inte 

heller varit relevant att utgå ifrån finsk forskning då förskolan på Åland och förskolan i 

Finland i övrigt skiljer sig åt på vissa punkter, och även följer olika styrdokument. I denna 

litteraturgenomgång har därför svensk forskning granskats och därefter jämförts med de 

åländska styrdokumenten i ett försök att ge en bild av aktuella förhållanden både i Sverige och 

på Åland. 

 

Svensk förskola har en lång tradition som tar sin början med 1800-talets barnkrubbor, vars 

främsta syfte var barnpassning (Gannerud & Rönnerman, 2006, s. 24). Från barnkrubborna 

har barnomsorgen utvecklats till dagens förskoleverksamhet som är unik i och med sitt starka 

fokus på lek som kombineras med omsorg och lärande (Brodin & Renblad, 2015, s. 347; 

Sandberg & Ärlemalm-Hagsér, 2011, s. 44). Detta koncept kallas edu-care, vilket har kommit 

att bli ett kännetecken för den svenska förskolan, så väl som den åländska (Skolinspektionen, 

2012, s. 9; ÅFS 2011:63, Kap 1, §2). Att hitta balansen mellan omsorg och lärande är något 

som, vilket Mårdsjö (2005) lyfter fram, idag utgör en viktig del av förskolepedagogernas 

uppgifter. Inte enbart de planerade aktiviteterna anses ha ett pedagogiskt värde, utan även 

omsorgsinriktade rutinsituationer omvandlas i förskolan till spontana och värdefulla 

lärandesituationer (s. 46). 

 

Denna helhetssyn på barns lärande gör att krav ställs på pedagogernas kompetens. Att de 

behöver ha didaktisk kompetens och förmågan att skapa förutsättningar för barnens lärande är 

självklart. Detta räcker dock inte för att vara en kompetent pedagog, utan social kompetens 

och situationsbunden kompetens är precis lika viktig. Oberoende av profession måste en 

förskolepedagog kunna tolka varje given situation och agera utifrån den. För att skapa en 

trygg lärandemiljö, samt för optimera barnens förutsättningar krävs det av både förskollärare 

och barnskötare att de är närvarande och verkligen ser barnen för att kunna stötta deras 

utveckling i den fas de för tillfället befinner sig (Sheridan et al., 2011, s. 431). Vidare måste 
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pedagogerna kunna kombinera olika typer av lärande, så som socialt och kognitivt lärande, till 

en helhet. I förskolan ses alla delar av barnets utveckling som viktiga (Sheridan et al., 2011, s. 

417). Renblad och Brodin (2012) poängterar vidare att både förskollärare och barnskötare 

behövs i arbetslaget. De har olika kompetensområden, och det är samarbetet dem emellan som 

utgör grunden för förskolans huvuduppdrag att kombinera lärande med omsorg (s. 423). Alla 

ovannämnda aspekter är kännetecknande inte bara för den svenska förskolan, utan även för 

den åländska (Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 3). 

 

Kravet på social kompetens hos pedagogerna är ständigt närvarande i och med de krav som 

ställs på samspel med både barn, kollegor och föräldrar (Sheridan et al., 2011, s. 419). 

Lärande i både den svenska och den åländska förskolan ska baseras på samspel mellan barn 

och vuxna, men även på samspelet barnen emellan (Skolinspektionen, 2011, s. 10; Grunderna 

för förundervisningen, 2013, s. 8). Kommunikationen mellan hem och förskola är också 

betydelsefull för barnens välbefinnande och utveckling. Styrdokumenten utgör grunden för 

denna kommunikation. Vidare utgör även styrdokumenten ett verktyg för kommunikationen 

kollegor emellan för att skapa ett välfungerande arbetslagssamarbete (Sandberg & Ärlemalm-

Hagsér, 2011, s. 49; Brodin & Renblad, 2014, s. 5).  

 

I och med revideringen av den svenska läroplanen för förskolan har det uppkommit ett ökat 

krav på samarbete mellan professionerna inom förskolan. Samarbetet handlar främst om hur 

arbetslagets styrkor och kompetensområden tas tillvara, i och med den tydligare 

ansvarsfördelningen (Brodin & Renblad, 2014, s. 13). För att uppnå detta krävs att samtliga 

pedagoger är väl insatta i vad som förväntas av dem, samt att kommunikationen runt både 

styrdokumenten och den konkreta verksamheten fungerar smidigt (Brodin & Renblad, 2015, 

s. 349). Lärande och utmaningar ska anpassas enligt barnens tidigare erfarenheter för att 

stärka deras självkänsla och förutsättningar att lyckas (Grunderna för förundervisningen, 

2013, s. 3). Brodin och Renblad (2014) förklarar att förskolan har ett viktigt uppdrag gällande 

att stimulera barns allsidiga utveckling; både den sociala, den emotionella, den motoriska och 

den kognitiva (s. 2). Eftersom alla människor är olika och pedagogerna i ett arbetslag har 

olika kompetensområden är samarbetet inom arbetslaget en nyckelfaktor för att uppfylla även 

detta uppdrag (Renblad & Brodin, 2012, s. 423). 

 

Regeringens syfte med läroplansrevideringen var att förtydliga det pedagogiska uppdraget och 

att förstärka den pedagogiska kvaliteten i förskolan (Eriksson, 2014, s. 1-2; Skolinspektionen, 
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2012, s. 10). Detta har höjt förskolans status i skolsystemet, samt har förstärkt betoningen på 

lärande (Brodin & Renblad, 2014, s. 12, 348 & 419). Barn som vistas i högkvalitativa 

förskolor som arbetar tydligt enligt styrdokumentens mål och riktlinjer, får en stadigare grund 

för fortsatt lärande än de barn som vistas i förskolor där arbetet med styrdokumenten inte är 

lika tydligt. Forskning visar dessutom att en högkvalitativ förskola är en betydande faktor för 

hög självkänsla hos barnen, samt för deras framtida akademiska framgångar (Brodin & 

Renblad, 2014, s. 7). Om pedagogerna arbetar enligt läroplanens mål och riktlinjer uppnås 

alltså både de mål som handlar om att anpassa verksamheterna enligt barnens bästa, men de 

uppfyller också de krav som regeringen ställer på förskolorna (Sheridan et al., 2011, s. 417). 

 

Den svenska förskolans läroplansrevidering medförde en ansvarsuppdelning gällande vilka 

arbetsuppgifter som tillfaller förskollärare respektive barnskötare. Tydliga uppdelningar 

gällande vad som utgör förskollärarens ansvarsområden i relation till övriga i arbetslaget 

definierades i likhet med de ansvarsuppdelningar som nämns i den åländska 

barnomsorgslagen (ÅFS 2011:86, kap 3, § 8). Kraven på innehållet i den pedagogiska 

verksamheten förändrades dock inte i särskilt hög grad efter revideringen (Brodin & Renblad, 

2015, s. 347-350).  

 

Inför läroplansrevideringen visade studier att förskolepedagoger hade en positiv uppfattning 

angående den tydligare ansvarsuppdelningen, både gällande planeringen för hela 

verksamheten, men också på en mer personlig nivå (Brodin & Renblad, 2015, s. 349 & 353). 

Ansvarsuppdelningen uppfattades som något som skulle vara till stor hjälp vid planeringen av 

förskolans verksamhet. Positiva attityder fanns även gällande det faktum att revideringen 

skulle leda till högre pedagogisk kvalitet i förskolan (Brodin & Renblad, 2015, s. 354). Dessa 

positiva attityder och förväntningar skiljer sig dock från hur det faktiskt blev efter att 

revideringen trädde i kraft. Eriksson (2014) lyfter fram att ansvarsfördelningen mellan 

förskollärare och övrig personal märks tydligare i teorin än i praktiken. Även med en 

förändring i styrdokumenten, där en ansvarsfördelning står specificerad, är det inte alltid 

möjligt att på ett enkelt sätt genomföra det i praktiken, eftersom stora skillnader i erfarenhet 

och kompetens i många fall finns bland pedagogerna inom en förskola. Det är på grund av 

detta som frågan om uppdelningen av ansvar mellan förskollärare och barnskötare i många 

fall är en känslig fråga, som har kunnat påverka relationerna inom arbetslaget, då det är en 

balansgång mellan hur ansvaret bör tolkas i termer av att vara arbetskamrater, att ta ansvar för 

andra och även att utöva en specifik yrkeskunskap (s. 8-10). I och med ansvarsfördelningen 
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har revideringen därför inneburit en balansgång mellan hur förskollärares och barnskötares 

kompetenser kommer fram och utnyttjas, utan att någon känner sig trampad på tårna. Det har 

även framkommit att förskollärarna, efter revideringen, inte såg det som sitt ansvar att fördela 

arbetsuppgifterna, utan det ansågs i högre grad vara förskolechefens ansvar (Eriksson, 2014, 

s. 3). 

 

Efter läroplanrevideringen har även ett ökat behov av välfungerande kommunikation inom 

arbetslaget uppkommit. Eriksson (2014) belyser barnskötarnas förvirring gentemot sina 

förändrade, men mer outtalade arbetsuppgifter (s.10). Brodin och Renblad (2014) beskriver 

att barnskötarna till viss del kände sig åsidosatta i och med revideringen då de fram till dess 

upplevde sig ha haft samma uppgifter och ansvarsområden som förskollärarna, men sedan inte 

längre erkändes för sina specifika kompetenser i lika hög grad (s. 13). Därför är det efter 

revideringen extra viktigt med tydlig kommunikation inom arbetslagen så att de två olika 

yrkesgrupperna kan se och ta vara på varandras styrkor för att undvika missämja inom 

gruppen (Skolinspektionen, 2012, s. 24). Gott arbetslagssamarbete är dessutom en 

förutsättning för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för barnen (Sheridan et al., 

2011, s. 430). 

 

Både de åländska och de svenska styrdokumenten är tydliga i sin fördelning av ansvar mellan 

förskollärare och barnskötare. De aktuella styrdokumenten har analyserats, och resultatet 

presenteras senare i detta arbete. Att arbetsfördelningen är tydligt specificerad innebär dock 

inte automatiskt att arbetslagen arbetar enligt denna uppdelning eller att barnens möjligheter 

till utveckling och lärande optimeras. Som tidigare nämnt visar forskningen att de viktigaste 

faktorerna för ett välfungerande samarbete är kommunikation inom arbetslaget och förmågan 

att ta tillvara varandras kompetensområden. 
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Metod 

 

Vid uppstarten av denna studie valdes ämnet ut baserat på personligt intresse och på 

upplevelsen av att ämnet är beforskat i låg grad. Efter att beslutet fattats att undersöka 

personers erfarenheter och upplevelser föll valet på att genomföra en intervjustudie med 

halvstrukturerade intervjuer. Samtidigt var vi även intresserade av vilka ramar 

styrdokumenten ger förskolorna gällande ansvarsfördelningen inom arbetslagen. Därför 

inleddes studien med en textanalys av både svenska och åländska styrdokument för 

förskolan. Därefter genomfördes halvstrukturerade intervjuer med fyra förskollärare och fyra 

barnskötare för att utforska realiseringsarenan, alltså hur arbetslagen i praktiken delar upp 

ansvar och arbetsuppgifter mellan sig. Då antalet respondenter är få var vi medvetna om att 

ingen generaliserbarhet kunde uppnås. Syftet med studien var dock inte att få ett allmängiltigt 

resultat, utan främst att vidga förståelsen för ämnet och undersöka några personers 

upplevelser av hur det kan vara. 

 

5.1 Intervju som metod 

Syftet med en forskningsintervju är att förstå en annan människas upplevelser av ett visst 

fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Under en intervju konstrueras kunskap i 

samspelet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 98). Den halvstrukturerade intervjun utgår ifrån teman och i förväg utformade förslag på 

frågor. Under intervjun kan dock frågornas ordningsföljd variera, och frihet finns angående 

exakta formuleringar. Det är även upp till intervjuaren att i stunden avgöra vilka frågor man 

ber respondenten att utveckla (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 140). 

 

Den kunskap som konstrueras i en intervju är kontextuell. Det innebär att resultatet från den 

genomförda intervjun enbart gäller i det enskilda fallet. Förståelse kan uppnås gällande olika 

synsätt på samma fenomen, men resultatet kan inte generaliseras i någon högre grad till att 

gälla andra verksamheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 71). En fördel med halvstrukturerade 

intervjuer är metodens flexibilitet. Möjligheten finns att se respondentens reaktioner, att be 

personen att förklara när något verkar vara oklart, eller att be personen utveckla sina svar 

baserat på vad som verkar vara mest relevant i den givna situationen (Bell, 2006, s. 158). En 

nackdel med att använda sig av intervjuer är att planering, genomförande och analys tar lång 
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tid och att man därför kan inkludera färre personer i studien än vid t.ex. en enkät (Bell, 2006, 

s. 158). 

 

Vissa svårigheter finns vid genomförandet av en intervju. Vilket svar som ges beror i hög 

grad på hur en fråga är ställd. Risken är stor att intervjuaren ofrivilligt påverkar respondenten 

med sina formuleringar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det, för att få tillförlitliga 

svar, är viktigt att undvika ledande frågor (s. 187). Detta innebär att trots att materialet oftast 

blir omfattande vid en intervju, kan svårigheter ändå uppstå vid analysen. 

 

5.2 Textanalys som metod 

Även vid analys av texter finns flera aspekter som är viktiga att ta i beaktande. Texturvalet är 

mycket viktigt för vilket resultat som uppnås. Varje text som används bör ingå i ett relevant 

sammanhang för att slutsatser ska kunna dras från analysen och göra studien valid (Bergström 

& Boréus, 2005, s. 37). Duffy (2006) förklarar att textanalys kan användas som ett 

komplement till en intervjustudie för att bredda förståelsen av det undersökta fenomenet (s. 

123). Textanalys handlar om att identifiera, undersöka och urskilja fenomen (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 18), och under inläsningen bör noggranna anteckningar föras för att teman, 

kategorier och nyckelord ska kunna identifieras redan tidigt i forskningsprocessen (Bell, 2006, 

s. 68). Därefter bearbetas materialet och ordas enligt huvudteman och underteman (Bell, 

2006, s. 106). 

 

Vid själva analysen ska texten tolkas objektivt och utgå ifrån textens innebörd vid 

produktionen. Texten ska analyseras utifrån det omgivande samhället och de förutsättningar 

under vilka dokumenten är utformade. Inga subjektiva värderingar får läggas in i analysen 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 26-28). Detta är något som i vissa fall kan vara svårt eftersom, 

som Bergström och Boréus (2005) pekar på, individuell förförståelse av ämnet samt 

personliga erfarenheter kan påverka förståelsen av texten (s. 25). Hög intersubjektivitet, dvs. 

att liknande tolkningar av en text görs oberoende av vem som genomför tolkningen, är en 

förutsättning för ett tillförlitligt resultat (Bergstöm & Boréus, 2005, s. 36). Eftersom denna 

studie utgår ifrån styrdokument från två olika nationer bör intersubjektiviteten vara hög. 

Dokumenten har valts ut från både nationell och lokal nivå för att sedan relateras till varandra. 
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5.3 Urval 

 

Studien har gjort en jämförelse mellan förskolor i en mellanstor svensk kommun och på 

Åland. De svenska styrdokument som har analyserats är Läroplan för förskolan 

(Lpfö98/2010) och Skollagen (SFS 2010:800, Kap 8). De åländska styrdokument som har 

analyserats är Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i Landskapet Åland (2013), 

den åländska barnomsorgslagen (ÅFS 2011:86) samt de arbetsbeskrivningar som definierar 

respektive yrkeskategoris ansvarsområden inom åländsk förskola (Mariehamns stad, 2014a; 

Mariehamns stad, 2014b). 

 

Vi valde att intervjua totalt åtta personer. Respondenterna representerar fyra olika förskolor; 

två av dessa förskolor finns i en mellanstor svensk kommun och två av dem på Åland. Från 

varje deltagande förskola intervjuades en förskollärare och en barnskötare i syfte att se hur de 

olika professionerna upplever ansvarsfördelningen och samarbetet på samma arbetsplats. 

Kontakt med förskolorna togs på olika sätt. De valdes ut relativt slumpmässigt, vilket också 

var vår önskan. En av de svenska förskolorna valdes av bekvämlighetsskäl ut baserat på sitt 

geografiska läge och den andra genom kontakter. De båda åländska förskolorna valdes ut 

genom kontakter. 

 

5.4 Genomförande 

De dokument som textanalysen främst utgick ifrån var Läroplanen för förskolan (98/2010) 

och Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland (2013). Texterna 

lästes noga utgående från hur de respektive dokumenten definierar förskollärares och 

barnskötares ansvarsområden, men även utgående ifrån hur förskolans samhällsuppdrag 

skildras. Syftet med detta var att förtydliga de likheter och skillnader som finns mellan svensk 

och åländsk förskola på strukturell nivå. Att identifiera likheter och skillnader i en texts 

innehåll är ett tillvägagångssätt som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kallas 

för kvalitativ innehållsanalys (s. 189). Textanalysen genomfördes med problemorienterad 

inriktning, vilket innebär att litteraturen lästes och analyserades utgående ifrån studiens syfte 

och frågeställningar (Duffy, 2006, s. 124). 

 

Under läsningen fördes anteckningar kontinuerligt. De teman som utkristalliserade sig 

grupperades så att de aspekter där pedagogernas och förskolans uppdrag uppvisar likheter 

sammankopplades, och de aspekter där system och ansvarsområden skiljer sig från varandra 
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definierades. Detta arbetssätt stöds av Bell (2006, s. 68, s.106) som förklarar att en text som 

ska analyseras bör läsas aktivt så att man redan tidigt hittar teman som sedan kan grupperas 

ihop under analysen. Textanalysen utvidgades sedan genom granskning av lagtexter, samt av 

rapporter från Skolverket och Skolinspektionen.     

 

Information om studien skickades ut i ett informationsbrev (Bilaga 1). Brevet mailades till 

förskolecheferna som sedan vidarebefordrade det till de aktuella respondenterna. Några dagar 

före intervjuerna mailades även en intervjuguide ut så att respondenterna skulle ha möjlighet 

att tänka igenom frågorna och på det sättet vara så väl förberedda som möjligt (Bilaga 2). Vi 

studenter genomförde intervjuer på två förskolor var. Den ena av oss ansvarade för 

intervjuerna i Sverige och den andra för intervjuerna på Åland. Intervjuerna tog ca 30 min 

vardera, men den ena av intervjuerna där två personer intervjuades samtidigt tog något längre 

tid. Samtliga intervjuer genomfördes under respondenternas arbetstid på deras arbetsplats. I 

två av fyra fall intervjuades först förskolläraren och därefter barnskötaren. På två av 

förskolorna fanns en önskan om att förskollärare och barnskötare skulle intervjuas 

gemensamt. Båda dessa arbetslag förklarade i förväg att de arbetar i ett nära samarbete och att 

de var bekväma med att diskutera ämnet i varandras närvaro. 

 

Önskemål till respondenterna hade framförts om att spela in intervjuerna med ljudinspelning, 

men två personer sade nej till detta. Med tanke på vetenskapsrådets etiska aspekter gällande 

studiens frivillighet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9), och med tanke på att vissa personer kan bli 

hämmade i sina svar av att veta att deras svar spelas in (Bell, 2006, s. 165), respekterade vi 

deras önskan. Under de intervjuer som inte spelades in togs omfattande anteckningar som 

minnesstöd inför renskrivningen. 

 

För att ge struktur till intervjuerna användes en intervjuguide med förslag på både frågor och 

följdfrågor (Bilaga 2). I enlighet med instruktionerna till halvstrukturerade intervjuer var dock 

dessa frågor preliminära (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Under samtalets gång kastades 

frågorna om och följdfrågorna var mer flexibla. Intervjuguiden fungerade som ett stöd som 

gav förvissning om att vi fick ungefär motsvarande information från respondenterna för att 

underlätta för analysen och för att kunna dra slutsatser. En aspekt Kvale & Brinkmann (2009) 

menar är viktig att ta i beaktande vid intervjustudier är att en intervju aldrig är ett jämlikt 

samtal. En intervju är en envägskommunikation där intervjuaren är den som inleder, styr och 

avslutar samtalet (s. 49). Med detta i åtanke beslöt vi att enbart den av oss studenter som 
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faktiskt genomförde varje intervju skulle vara närvarande för att inte förstärka 

maktassymmetrin ytterligare. 

 

Intervjuerna dokumenterades skriftligt i direkt anslutning till genomförandet för att vi skulle 

ha dem i så färskt minne som möjligt när de skrevs ner. Materialet lästes igenom ett flertal 

gånger samtidigt som teman, likheter och skillnader noterades. Utgående ifrån frågeställning 2 

och 3 strukturerades intervjumaterialet till huvudteman och underteman enligt instruktion 

av Bell (2006, s. 68, s.106). Ett exempel på hur detta gick till utgår ifrån frågeställning 3 som 

handlar om pedagogernas upplevelser av ansvarfördelningen inom arbetslaget. För att hitta 

svar läste vi igenom materialet med detta fokus och plockade ut de uttalanden som handlade 

om pedagogernas subjektiva upplevelser. Vi ansåg att det var viktigt att redovisa 

förskollärares och barnskötares upplevelser åtskilt och gjorde därför även denna uppdelning 

av materialet. Utgående från denna struktur skrevs därefter rapporten. Inför diskussionen 

lades mest vikt vid att notera likheter och skillnader mellan formulerings- och 

realiseringsarenorna. 

 

5.5 Etik 

Vid genomförandet av en studie finns det ett flertal etiska aspekter att ta ställning till och 

reflektera över. Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra huvudprinciper som vetenskapliga 

studier måste förhålla sig till. 

 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Detta innebär att alla studiens 

respondenter måste kontaktas i förväg för att få både muntlig och skriftlig information 

gällande studiens frivillighet, syfte, villkor och upplägg. Våra respondenter informerades om 

studiens syfte och om Vetenskapsrådets huvudprinciper via ett informationsbrev som delades 

ut innan intervjuerna genomfördes för att säkerställa att de var medvetna om sina rättigheter 

och positiva till deltagande (bilaga 1). 

 

Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Forskaren får inte inhämta information om 

respondenterna utan deras uttryckliga godkännande. De ska informeras om sin rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan i studien utan negativa konsekvenser. Intentionen under våra 
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intervjuer var att använda ljudinspelare. Vi var dock tvugna att inhämta respondenternas 

godkännande gällande detta. De informerades om sin rätt att säga nej till inspelning, vilket två 

personer även gjorde. Respondenterna informerades även om hur det insamlade materialet 

skulle förvaras. Enbart studieledarna och handledaren har haft tillgång till råmaterialet och 

efter studiens avslut raderades råmaterialet, i enlighet med riktlinjer från Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 203). 

 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Respondenterna erbjöds inte 

anonymitet eftersom intervjuer genomfördes och i dessa fall vet alltid forskarna vilken 

respondent som har gett vilket svar. Däremot garanterades de konfidientialitet. Ingen 

utomstående, eller annan i studien deltagande respondent, ska kunna identifiera de olika 

personernas svar. Vi genomförde en studie där vi intervjuade två personer från varje arbetslag. 

Varje respondent kan troligtvis känna igen sina egna svar i studiens slutversion. I och med 

detta skulle därför konfidentialitetsprincipen inte uppfyllas om resultatet tydligt redovisar 

vilka respondenter som tillhör samma arbetslag även om de är anonyma i texten. Därför ställs 

inte de individuella svaren mot varandra. I stället har förskollärarnas svar grupperats ihop och 

analyseras oberoende av arbetslagstillhörighet. Detsamma gäller barnskötarnas svar. I och 

med ett sådant tillvägagångssätt bör ingen respondent kunna identifiera kollegans svar. Under 

studiens planeringsfas fanns en tanke om att intervjua en förskolechef för att även få dennes 

syn på ansvarsfördelningen bland de anställda. Vi valde dock att inte genomföra en sådan 

intervju med tanke på Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Om endast en person från en 

profession på en arbetsplats intervjuas blir det svårt för oss att garantera respondentens 

konfidentialitet då de anställda troligtvis lätt kan identifiera sin chefs svar. 

 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings-ändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). De insamlade uppgifterna får endast 

användas till det syfte som respondenterna har gett sitt godkännade till. Uppgifterna får 

varken användas för kommersiellt bruk eller användas i syfte att påverka respondenten mot 

dennes vilja. Även detta informerades respondenterna om via informationsbrevet som delades 

ut vid studiens start (Bilaga 1). 
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5.6 Arbetsfördelning 

Både Sofia Englund och Sofia Carlsson har deltagit aktivt i arbetet med denna studie. Båda 

två läste tidigare forskning till bakgrunden och litteraturgenomgången. Sofia Carlsson har 

skrivit avsnittet om teoretiska utgångspunkter och Sofia Englund har skrivit metoddelen. Båda 

två har genomfört intervjuer med fyra personer var. Analysen och sammanställningen av 

intervjuerna gjordes gemensamt. Texanalysen skrevs huvudsakligen av Sofia Englund. 

Diskussionen strukturerades gemensamt, men resultatdiskussionen skrevs av Sofia Carlsson 

och metoddiskussionen av Sofia Englund. 
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Resultat 

Denna studies resultat har delats upp i två olika delar och börjar med en textanalys som 

granskar förskolans uppdrag samt arbetslagets ansvarsfördelning. Textanalysen görs med 

utgångspunkt i de styrdokument som den svenska och den åländska förskolan vilar på. 

Resultatet skiftar sedan fokus till de genomförda intervjuerna och den analys som gjorts 

utifrån respondenternas svar. Valet av resultatets upplägg gjordes för att kunna jämföra 

formulerings- och realiseringsarenorna inom detta ämne med varandra. Vad säger 

styrdokumenten och hur ser det faktiskt ut i praktiken? 

 

6.1 Textanalys 

6.1.2 Förskolans uppdrag 

Den åländska förskolan styrs av Barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:63) och 

Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland (2013). 

Barnomsorgslagen har liknande utgångspunkter som den svenska skollagen och hävdar att:  

 

”Barnomsorg ska ha sin grund i barnets bästa, samhällets demokratiska värderingar 

samt varje människas egenvärde och rätt till frihet och integritet”, samt ”erbjuda 

allsidig utveckling utgående från individuella förutsättningar” (ÅFS 2011:63, kap 1, 

§2) 

 

Dessa skrivelser visar på en barnsyn som placerar barnet i centrum för förskoleverksamheten, 

samt betonar samhällets demokratiska värderingar. Vidare specificerar Grunderna för 

förundervisningen att: 

 

“Ett rikt och varierat utbud av lekmöjligheter, god omsorg om barnet, fostran och 

lärande ska tillsammans utgöra en helhet i förundervisningen” (Grunderna för 

förundervisningen, 2013, s. 3). 

 

Även om begreppet Educare inte används, är ändå närheten slående till detta begrepp som i 

hög grad definierar även den svenska förskolan (Skolinspektionen, 2012, s. 9). 

Även i Sverige styrs förskolans verksamhet i huvudsak av två styrdokument. Dessa dokument 

är Läroplan för förskolan (Lpfö98/2010), som all verksamhet i förskolan utgår ifrån, samt den 

svenska skollagen (SFS 2010:800). Både Skollagen och Läroplanen för förskolan påvisar, 
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liksom de åländska styrdokumenten, vikten av att kombinera omsorg och lärande till en 

helhet:  

 

“Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (SFS 2010:800, kap 

8, §2).  

 

Lpfö98/2010 uttrycker att all verksamhet ska utgå ifrån barnen, från deras nyfikenhet, lust och 

intressen. Alla barn ska ges möjligheter att i stunden utvecklas i egen takt och enligt egna 

förutsättningar (s. 5-6), samtidigt som den även uttrycker att: 

 

“Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö98/2010, s. 

6). 

 

Dessa skrivelser visar på förskolans viktiga uppdrag både mot det enskilda barnet i varje 

situation, men även mot samhället i ett långsiktigt perspektiv. 

I huvudsak liknar Grunderna för förundervisning för barnomsorgen i landskapet Åland och 

Läroplan för förskolan varandra. I de båda styrdokumenten specificeras vilka värderingar som 

ska spegla både den åländska och den svenska förskoleverksamheten, samt att 

ämnesrelaterade mål uttrycks gällande t.ex. språk/kommunikation, estetik, etik/livsåskådning, 

matematik/naturvetenskap samt kultur/historia/samhälle (Grunderna för förundervisningen, 

2013, s. 10-14; Lpfö98/2010, s. 8-11). Det åländska dokumentet uppmuntrar ett utforskande 

arbetssätt. Samtliga pedagoger förutsätts stimulera barnens utveckling och lärande i både 

planerade aktiviteter så väl som i vardagliga rutiner genom att tillsammans med barnen 

utforska omvärlden (Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 4). Grunderna för 

förundervisningen (2013) uttrycker att: 

 

“Barnet behöver få god tid och goda möjligheter att utforska, reflektera och pröva sig 

fram genom ett undersökande förhållningssätt. Det behöver också tillräcklig tid att 

dröja kvar i, upprepa och glädjas åt erövrade färdigheter” (s. 4). 
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Lpfö98/2010 tar upp en liknande aspekt och menar att barnen ska uppmuntras att utforska sin 

omvärld och lära sig att reflektera över den. Tematiskt arbetssätt uppmuntras i syfte att uppnå 

detta: 

 

“Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande” (Lpfö98/2010, s. 7).  

 

Den barnsyn som skrivs fram i de åländska samt de svenska styrdokumenten handlar om att 

barndomen inte bara är en transportsträcka, utan är värdefull i sig; att det är en tid i barnens 

liv då de ska få möjlighet att upptäcka och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

(Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 3; Lpfö98/2010, s. 5). Vidare ska barnen ges 

möjlighet till allsidig utveckling via lek, lärande och samspel med andra. Särskilt leken ses 

som en mycket viktig förutsättning för att stimulera barnens utveckling på både emotionell, 

social, motorisk och kognitiv nivå (Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 6; 

Lpfö98/2010, s. 6). Detta uttrycks av både Lpfö98/2010 och av Grunderna för 

förundervisningen: 

 

“Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 

prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö98/2010, s. 6). 

 

“Lekens obestridliga egenvärde samt dess betydelse för barnets välbefinnande, 

utveckling och lärande ska beaktas i all planering av verksamheten” (Grunderna för 

förundervisningen, 2013, s. 3). 

 

Ledord inom både åländsk och svensk förskola är demokrati, tolerans och jämställdhet mellan 

könen. Pedagogerna ska motverka traditionella könsmönster och göra flickor och pojkar 

delaktiga i verksamheten på ett likvärdigt sätt (Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 3; 

Lpfö98/2010, s. 5). Lpfö98/2010 uttrycker att: 

 

“Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (s. 5). 

 

Andra värderingar som nämns i styrdokumenten är att barnen ska bemötas med empati, 

förståelse, rättvisa och ansvar för egna handlingar. Barnen behöver möta förebilder som 
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handlar i enlighet med dessa förhållningssätt för att själva lära sig att tillämpa dem 

(Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 6; Lpfö98/2010, s. 4). Avslutningsvis betonar 

både de åländska och de svenska styrdokumenten förskolans roll som viktiga steg i barns 

livslånga lärande (Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 3; Lpfö98/2010, s. 5) 

 

6.1.2 Ansvarsfördelning 

I den svenska läroplanen för förskolan görs en uttalad åtskillnad mellan förskollärare och 

barnskötare i och med att det i varje kapitel finns beskrivningar gällande vad som är hela 

arbetslagets ansvarsområden, men också vad som är förskollärarens specifika ansvar. 

Barnskötarna nämns inte uttryckligen utan omfattas av de formuleringar som gäller 

arbetslaget som helhet (Lpfö98/2010). I skollagen specificeras dock endast förskollärarens 

huvudansvar gällande utvecklingssamtal, medan det i övrigt inte görs någon skillnad på 

förskollärare och barnskötare gällande ansvar och arbetsuppgifter (SFS 2010:800, kap 8). I 

det åländska styrdokumentet Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen för 

landskapet Åland (2013) uttrycks däremot ingen specifik uppdelning av ansvarsområdena 

mellan förskollärare och barnskötare, utan de båda professionerna hänvisas i styrdokumentet 

till som ”de vuxna”, vilka alla förväntas samarbeta mot samma mål. Uppdelningar av 

ansvarsområden mellan förskollärare och barnskötare uttrycks däremot i barnomsorgslagen 

(ÅFS 2011:86, kap 3, § 8) och i de arbetsbeskrivningar som specificerar vilka förväntningar 

och krav som finns på förskollärare respektive barnskötare (Mariehamns stad, 2014a; 

Mariehamns stad, 2014b). 

 

Den största skillnaden mellan förskollärare och barnskötare som uttrycks i styrdokumenten är 

förskollärarens tyngre pedagogiska ansvar (Skolverket, 2010, s. 7). Förskollärarna förväntas 

ha huvudansvaret för att arbetslaget gemensamt ska verkställa läroplanens målområden. Detta 

märks i skillnaden mellan formuleringarna: 

 

“Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 

förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela 

sin förmåga” (Lpfö98/2010, s. 11) 

 

“Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande” (Lpfö98/2010, s. 11).   
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Även om det i Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland inte 

görs någon uppdelning mellan förskollärare och barnskötare är det andra styrdokument som 

gör det. Barnomsorgslagen för landskapet Åland specificerar att förskolläraren har det 

uttalade ansvaret för pedagogiska uppgifter.  Däremot kan man i den åländska 

barnomsorgslagen inte läsa något alls om förskollärarens ansvar över omsorg och fostran. I 

lagen är dessa uppgifter förbehållna barnskötarna. Gällande behörighetskrav specificerar 

barnomsorgslagen att förskolecheferna ska anställa: 

 

“Barnträdgårdslärare med pedagogiska uppgifter” (ÅFS 2011:63, Kap 3, §8), och: 

 

“Barnskötare med omsorgs- och fostransuppgifter” (ÅFS 2011:63, Kap 3, §8) 

 

Samma uppdelning, där förskolläraren ansvarar för den pedagogiska verksamheten och 

barnskötaren för omsorg och fostran ses i de arbetsbeskrivningar för respektive profession 

som beskriver vilka förväntningar som ställs på en förskoleanställd (Mariehamns stad, 2014a; 

Mariehamns stad, 2014b). Dessa arbetsbeskrivningar är mer exakta än barnomsorgslagen. De 

betonar förskollärarens huvudansvar över att förskolan verkställer de målområden som 

styrdokumenten anger, men barnskötaren ges mer exakta arbetsuppgifter i och med att de 

förväntas:  

 

“Delta i, och enligt överenskommelse ansvara för genomförandet och planeringen av, 

det pedagogiska arbetet så att de för barnomsorgen uppställda målen uppfylls enligt 

gällande lag samt grunder för förundervisningen” (Mariehamns stad, 2014a). 

 

Styrdokumenten visar inte bara på skillnader i ansvarsuppdelning mellan förskollärare och 

barnskötare relaterat till de mål som handlar om barnens lärande och utveckling. Även 

gällande dokumentation och utvärdering finns, särskilt i de svenska styrdokumenten en tydlig 

åtskillnad: 

 

“Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras” (Lpfö98/2010, s. 14). 
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“Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera” 

(Lpfö98/2010, s. 15). 

 

Det är alltså förskollärarens huvudansvar att verkställa läroplansmålen gällande 

dokumentation och utvärdering, men hela arbetslaget förväntas delta i processen. I de 

åländska styrdokumenten specificeras inget annat än att dokumentation och utvärdering ska 

ske i syfte att utveckla verksamheten. Vems ansvar det är att detta genomförs uttrycks dock 

inte: 

 

“Det är av stor vikt att verksamheten dokumenteras. Dokumentationen ska vara 

utgångspunkt för verksamhetens egen reflektion, utvärdering och vidare planering” 

(Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 16). 

 

Efter den svenska läroplansrevideringen, och omvandlingen av förskolan till en del av 

skolsystemet, kopplas förskolan till skolan i högre grad. Mer fokus läggs nu på de mål som 

berör lärande i förskolan, och huvudansvaret för målen läggs på förskollärarna som förväntas 

ansvara för att barnen ska utmanas och stimuleras bl.a. gällande språk- och kommunikation, 

matematik och naturvetenskap. Arbetslaget som helhet åläggs att samarbeta, utmana och ta 

tillvara barns nyfikenhet på en mer generell nivå (Lpfö98/2010, s. 11). 

 

Både de åländska och de svenska styrdokumenten anger såväl generella som specifika mål för 

alla i arbetslaget att arbeta mot (Lpfö98/2010, s. 8-11; Grunderna för förundervisningen, s. 3, 

s. 10-14).  I de åländska styrdokumenten nämns att alla vuxna förväntas stötta, inspirera och 

uppmuntra barnen till ett allsidigt lärande (Grunderna för förundervisningen, 2013, s. 6). En 

aspekt som nämns i de åländska styrdokumenten som inte lika tydligt uttrycks i de svenska är 

att de vuxna i förskolan förväntas vara ”goda förebilder för barnet och ha en vägledande roll, 

sätta upp nödvändiga gränser och ställa utvecklingsmässigt anpassade krav” (Grunderna för 

förundervisningen, 2013, s. 6). 

 

6.1.3 Sammanfattande kommentar 

En av denna studies frågeställningar lyder: Vilka skillnader gällande ansvaret för planering 

och genomförande av aktiviteter i förskolan kan urskiljas utgående från svenska och åländska 

styrdokument? Vid granskning av så väl de svenska som de åländska styrdokumenten är det 

uppenbart att skillnader finns gällande förväntningar på förskollärare och barnskötare i 
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förskolan. Formuleringsarenan uttrycker en tydlig ansvarfördelning mellan de båda 

professionerna. Förskolläraren förväntas i högre grad att ha huvudansvaret för arbetet mot 

styrdokumentens mål, medan barnskötaren snarare förväntas delta aktivt i arbetet, men inte 

inneha något huvudansvar. De åländska styrdokumenten är dessutom tydliga med att det 

främst är barnskötarna som ansvarar för omsorgs- och fostransuppgifter. Gällande förskolans 

uppdrag är dokumenten dock snarlika. Samtliga styrdokument betonar vikten av att barnets 

intressen placeras i centrum och att all förskolepedagogik ska utgå ifrån leken. Både de 

åländska och de svenska styrdokumenten förklarar dessutom förskolans dubbla uppdrag: 

ansvaret mot det enskilda barnet just nu, men även ansvaret mot samhället som helhet i ett 

längre perspektiv. 

 

6.2 Intervjuer 

 

6.2.1 Ansvarsfördelning 

Utifrån de genomförda intervjuerna blev det tydligt att ansvarsfördelningen mellan 

förskollärare och barnskötare inte endast varierade mellan Sverige och Åland, utan att det 

även var en fråga om hur varje individuell förskola organiserade ansvaret mellan 

pedagogerna. En åländsk barnskötare förklarade att de inom arbetslaget ibland leder sina egna 

aktiviteter och att de ibland gör det gemensamt. Hen sade att de större aktiviteterna som är 

gemensamma planeras under avdelningsmötena, där alla pedagoger är närvarande (Bsk 

Åland). En svensk förskollärare lyfte fram att alla pedagoger i arbetslaget ansvarar för 

planeringen av aktiviteter tillsammans, men att det övergripande ansvaret för att det som 

planerats faktiskt genomförs ligger på förskolläraren (Fsk Sverige). Att det är förskolläraren 

som har det yttersta ansvaret för den pedagogiska verksamheten är inget som går att ignorera, 

då det finns framskrivet i de styrdokument som förskolans verksamhet vilar på. En 

barnskötare från Sverige poängterade dock att, även om förskollärarna har ett tyngre ansvar 

för verksamheten, så betyder inte det att barnskötarna endast finns där för att utföra det arbete 

förskollärarna delegerar till dem: 

 

“Jag har ju också ett ansvar. Jag har ju en arbetsbeskrivning som jag ska följa” (Bsk 

Sverige).  
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6.2.1.1 Planering 

Hur pedagogernas planeringstid är organiserad visade sig variera mellan Åland och Sverige. 

Det framkom att individuell planeringstid framförallt för förskollärare är vanligare och en mer 

uttalad del av åländska förskollärares arbetsuppgift till skillnad från de åländska barnskötarna. 

Förskollärarna från Åland förklarade att deras individuella planeringstid finns schemalagd 

under specifika tider eller dagar varje vecka. En åländsk förskollärare berättade att 3 timmar 

och 15 minuter per vecka är avsatt som planeringstid. Den är schemalagd på specifika dagar 

genom förkortad arbetstid, och frihet finns gällande hur tiden disponeras (Fsk Åland). 

Angående detta förklarade den andra förskolläraren från Åland att den utsatta planeringstiden 

varje vecka är menad att räcka till planering av förundervisning, övriga planerade aktiviteter, 

utvecklingssamtal och möten. Hen berättade även att det inte finns möjlighet för 

förskollärarna att få övertid för personalmöten på kvällstid, utan att den tiden tas från deras 

planeringstid (Fsk Åland). Att finna tid för planering och gå iväg då det finns en lucka, om 

den inte skulle vara schemalagd, förklarades vara svårt. Samma förskollärare berättade 

nämligen att det inte finns några sådana luckor (Fsk Åland). 

 

I jämförelse med förskollärarna på Åland visade det sig att de åländska barnskötarna inte har 

schemalagda tider för planering av aktiviteter. En åländsk barnskötare förklarade att det inte 

finns något specifikt sagt om när och hur barnskötarna möjligen skulle kunna ta tid för egen 

planering. Hen berättade att hen försöker hinna, men att det är svårt och att hen ibland tar lite 

längre toapauser för att få nog med tid att samla ihop material och liknande (Bsk Åland). 

Detta är en tydlig skillnad från de åländska förskollärarnas möjligheter till att förbereda inför 

sina aktiviteter i barngrupp. Den åländska barnskötaren fortsatte med att förklara att det som 

inte hinns med under arbetstid måste planeras hemma på fritiden. Dock är inte detta något hen 

brukar göra, då hen har arbetat så länge att det inte finns behov att arbeta under fritiden. Hen 

lyfte fram att hen har så mycket på lager gällande både erfarenhet och material att hen brukar 

hinna med sin planering ändå (Bsk Åland). 

 

Upplägget och organiseringen av pedagogers planeringstid i Sverige visades skilja sig till viss 

del från hur den organiseras på Åland.  I likhet med situationen på Åland uppmärksammades 

en liknande struktur gällande förskollärarnas individuella planeringstid. Specifika tider för 

förskollärarnas planering finns utsatta under deras arbetstid, som dock inte är organiserad på 

samma sätt på de båda svenska förskolorna. En av de svenska förskollärarna förklarade att 
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den tid som är avsatt för planering inkluderar mycket. Hen sade att allting på något sätt ingår i 

den avsatta planeringstiden; allt från moment som planering av aktiviteter till pedagogiska 

samtal med föräldrarna (Fsk Sverige). Den andra förskolläraren från Sverige förklarade att 

även hen har avsatt tid för planering och reflektion. Hen fortsatte sedan med att lyfta fram det 

faktum att schemat är upplagt på så sätt att alla förskollärare i huset har gemensam tid då de 

kan sitta och planera. Det finns under de tillfällena möjlighet för förskollärarna att söka upp 

varandra och reflektera tillsammans om det finns saker de undrar över (Fsk Sverige). 

 

Skillnaden mellan Åland och Sverige är inte märkbart stor då det gäller förskollärarna, men är 

betydligt tydligare gällande barnskötarna. I motsats till barnskötarnas brist på individuell 

planeringstid på Åland, förklarade en av de svenska förskollärarna att barnskötarna har en 

timme i veckan avsatt för planering och berättade att det då oftast är dokumentation som är 

huvudfokus (Fsk Sverige). Även en av de svenska barnskötarna förklarade att det finns egen 

tid för reflektion och planering för barnskötarna. Hen sade att denna tid i mesta möjliga mån 

äger rum tillsammans med de övriga i arbetslaget. Detta för att barnskötarna alltid ska ha 

möjlighet att fråga förskollärarna om saker de undrar över, då det är förskollärarna som har 

det yttersta ansvaret att se och vara med på vad barnskötarna gör (Bsk Sverige). Planeringstid 

för barnskötare visade sig därför vara vanligare förekommande i Sverige. Samma barnskötare 

lyfte dock fram det faktum att pedagogerna på förskolan hen arbetar på planerar väldigt lite 

själva. Hela arbetslaget sitter oftast tillsammans, vilket gör att planeringstiden som är helt 

individuell endast utgör ungefär en femtedel (Bsk Sverige). 

 

Även arbetslagsmöten samt tillfällen som planeringsdagar visades skilja sig på olika sätt 

mellan Åland och Sverige, speciellt då det kommer till hur ofta det avsätts tid för hela 

arbetslaget att planera verksamheten tillsammans. En åländsk förskollärare förklarade att de i 

början av varje termin har en barnfri planeringsdag, som är ämnad för terminens 

grovplanering. Inför varje planeringsdag intervjuas barnen på förskolan, angående vad de är 

intresserade av. Syftet med dessa intervjuer är för pedagogerna att se om de kan planera 

terminens temaarbete utgå ifrån något som barnen är intresserade av just då (Fsk Åland). Den 

andra förskolläraren på Åland förklarade att de en gång i månaden har avdelningsmöten, där 

exempelvis mindre teman, hur de tänkt arbeta med det aktuella temat, samt diskussioner om 

förhållningssätt mot barnen står på dagordningen (Fsk Åland). 
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Att i början av varje termin göra en grovplanering och sedan endast månadsvis träffas som 

arbetslag är dock inte så det visats vara organiserat i de svenska förskolorna. En av de svenska 

förskollärarna förklarade att de har arbetslagsmöten en gång i veckan (Fsk Sverige). 

Arbetslagsmöten i de svenska förskolorna kan liknas vid de åländska förskollärarnas 

individuella planeringstid: 

 

“Det är ingenting som utgår, utan det är inlagt på schemat. Det finns alltid tid för det” 

(Fsk Sverige). 

 

Det gemensamma mellan de båda förskolorna i Sverige är det faktum att reflektion är en 

viktig aspekt under dessa möten. En av de svenska förskollärarna förklarade att de eftersom 

alla pedagoger i arbetslaget oftast arbetar självständigt med varsin grupp, alltid påbörjar 

arbetslagsmötena med en reflektion utifrån vad som har gjorts under veckan (Fsk Sverige). 

Den andra förskolläraren från Sverige lyfte fram att alla pedagoger har underlag för reflektion 

med sig till arbetslagsmötena. Hen förklarade att det även finns givna frågor som är till för att 

pedagogerna ska se hur de skulle kunna gå vidare i sitt arbete (Fsk Sverige). 

 

Svenska förskolors organisering av arbetslagsmöten visade sig alltså ha tydliga skillnader 

gentemot organiseringen på Åland. Dagens upplägg av arbetslagsmöten i Sverige visade sig 

dock också vara märkbart annorlunda gällande hur det organiserades innan uppkomsten av 

läroplanen. Angående detta lyfte en svensk förskollärare sina tankar om förändringen i svensk 

förskolas upplägg av verksamhetens planering: 

 

“Det känns ju väldigt förlegat att planera en hel termin utan att veta vilka barn vi har 

att jobba med, så att vi är ju mycket här och nu och diskuterar vad barnen behöver” 

(Fsk Sverige). 

 

Det som dock inte verkade skilja sig mellan Åland och Sverige var det faktum att alla 

professioner, vare sig det var förskollärare, barnskötare, assistenter eller resurser, närvarar vid 

arbetslagsmöten och planeringsdagar. Detta är något som alla respondenter, från alla 

intervjuer tog upp. 
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6.2.1.2 Genomförande av aktiviteterna 

Sättet som pedagogerna organiserar planeringen av verksamheten skiljer sig alltså till stor del 

mellan förskolor och länder. Det samma kan även sägas om hur de olika förskolorna 

genomför de planerade aktiviteterna och om hur ansvaret för aktiviteterna fördelas. Detta är 

även något som har förändrats över tid. En svensk förskollärare tänkte tillbaka på sitt 30 år 

långa arbetsliv och berättade i relation till hur arbetslaget har organiserat sin verksamhet att: 

 

“Jag kan säga att det faktiskt är roligare idag än det var från början” (Fsk Sverige) 

 

Hur det avgörs vem som ansvarar för vad varierar mellan förskolorna. En åländsk 

förskollärare förklarade att alla aktiviteter, förutom sexåringarnas förundervisning, följer ett 

rullande schema. Både förskollärare och barnskötare ansvarar i tur och ordning för bl.a. 

samlingar och vila (Fsk Åland). En annan åländsk förskollärare beskrev ett mer uppdelat 

arbetssätt där förskollärarna ansvarar för alla aktiviteter som genomförs med både fem- och 

sexåringarna som grupp. Vilan å andra sidan sköts enbart av barnskötarna (Fsk Åland). Även i 

de svenska förskolorna varierar sättet som arbetslagen fördelar ansvaret mellan förskollärare 

och barnskötare. En svensk förskollärare beskrev ett ganska uppdelat system där varje person 

har definierade arbetsuppgifter utgående från profession (Fsk Sverige). En annan uttryckte att 

de planerade aktiviteterna genomförs av alla pedagoger oavsett utbildning. Vem som gör vad 

handlar mer om vilka specialintressen som finns på individnivå snarare än utbildningsnivå. 

Hen menar att det framför allt påverkas av: 

“hur säker man är i sin pedagogroll och hur länge man har arbetat. Det är också hur 

väl man känner varandra i arbetslaget och hur bra dialog man har med varandra” (Fsk 

Sverige). 

 

Vid den ena av de åländska förskolorna finns ett system där förskolechefen har en 

kompetensutvecklingsplan för varje profession som gås igenom på pedagogernas 

utvecklingssamtal. Dessa planer formulerar olika förväntningar och krav på förskollärare och 

barnskötare (Bsk Åland). Den största skillnaden mellan förskollärares och barnskötares 

arbetsuppgifter som alla åländska respondenter angav är att det enbart är förskollärarna som 

ansvarar för sexåringarnas förundervisning. Det är den som styr hur resten av verksamheten 

organiseras eftersom en förskollärare varje dag är bunden till denna uppgift. I övrigt fördelas 

arbetsuppgifterna mellan pedagogerna enligt ett rullande schema. Förskolläraren som 
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förklarade detta system nämner yrkesstolthet som en anledning till varför enbart 

förskollärarna leder förundervisningen. Hen poängterade att de har längre utbildning och 

högre lön och att gränsen mellan de två professionerna måste dras någonstans. Vidare 

förklarade samma respondent att både förskollärare och barnskötare leder samlingar. Vem 

som leder vilken beror enbart på arbetsschemat. Den ur arbetslaget som kommer först på 

morgonen leder de äldsta barnens samling (Fsk Åland). Den andra åländska förskolläraren 

förklarade att det ser annorlunda ut på hens avdelning. Där leder inte barnskötarna någon 

daglig samling. Däremot kan de vid vissa tillfällen då förskollärarna är upptagna med andra 

typer av aktiviteter leda en prata-av-sig-samling där barnen får berätta för varandra om vad de 

har gjort under helgen (Fsk Åland). 

 

Gällande de svenska förskolorna syns också lokala skillnader angående hur ansvar och 

arbetsuppgifter delas upp mellan pedagogerna. Den ena förskolan beskrevs av både 

förskollärare och barnskötare som en verksamhet där det individuella ansvaret är relativt högt. 

Båda förklarade att varje pedagog har sina egna aktiviteter som både planeras, genomförs och 

dokumenteras individuellt (Fsk & Bsk Sverige). Ett annat tillvägagångssätt beskrevs av den 

andra förskolans förskollärare som förklarade att vem som helst kan leda vilken aktivitet som 

helst och att även barnskötarna leder samlingar. Samma förskollärare berättade också att även 

barnskötarna leder utvecklingssamtal. Förberedelserna inför dessa samtal görs av arbetslaget 

gemensamt, men samtalen delas upp mellan alla i arbetslaget vilket innebär att även 

barnskötarna leder dem (Fsk Sverige). Dock är det ofta så att det på den aktuella förskolan 

främst är förskollärarna som sköter den skriftliga kontakten med vårdnadshavarna. 

Barnskötaren lyfte fram att förskollärarna är bättre på att formulera sig skriftligt och att en 

sådan uppdelning därför faller sig naturlig (Bsk Sverige). 

 

Något samtliga respondenter var överens om är att ett välfungerande och flexibelt samarbete 

inom arbetslaget är mycket viktigt. En respondent uttryckte att arbetslaget arbetar som ett 

team, och att det arbetssättet både är bäst för barnen och verksamheten, men även att det 

minskar pedagogernas stress eftersom arbetsbördan blir jämnare (Bsk Åland). En åländsk 

förskollärare förklarade på samma tema att de inte har någon uppdelning av vilken pedagog 

som leder vilken aktivitet. Även om en i arbetslaget har påbörjat en aktivitet är det inget som 

hindrar att en annan tar över, oberoende av profession och oberoende av om aktiviteten är 

omsorgs- eller pedagogiskt inriktad: 
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“Det skulle inte kännas bra om det alltid var bara barnskötaren som torkar bord och 

rumpor” (Fsk Åland). 

 

De svar som kom från de svenska respondenterna överensstämmer i hög grad gällande 

samarbetet i arbetslagen: 

 

“Vi tänker inte på vem som är förskollärare eller barnskötare. Vissa arbetslag verkar 

ha det mycket mera uppdelat, men vi tänker inte på det” (Bsk Sverige). 

 

Samma barnskötare förklarade att det kan vara svårt att hinna med vissa veckor eftersom att 

hen endast har 1,5 h planeringstid/vecka och att det då ibland är skönt att möjligheten finns att 

få hjälp av någon annan i arbetslaget oberoende av vem som är förskollärare eller barnskötare 

(Bsk Sverige).  En annan svensk barnskötare beskrev i sin tur en känsla av delaktighet och 

gemenskap inom arbetslaget som uppkommer av att alla inom arbetslaget har tydligt 

definierade ansvarsområden. Med ett sådant system kan ingen luta sig tillbaka och tänka att 

någon annan löser situationen. Hen menade att delaktighet i arbetslaget uppstår när alla sköter 

sina specifika ansvarsområden (Bsk Sverige). 

 

En åländsk barnskötare förklarade vikten av kommunikation inom arbetslaget. Hen berättade 

att vissa veckor är stressigare än andra och att det då kan vara svårare att hinna stämma 

av  med kollegorna gällande vilka aktiviteter som har påbörjats och att det då kan leda till 

oklarheter gällande var någon annan bör ta vid (Bsk Åland). Något som respondenter från 

samtliga förskolor var överens om var att det i slutändan är barnen som styr verksamheten. En 

åländsk barnskötare förklarade att att man i både planering och genomförande måste lyssna på 

barnen. Det händer ofta att en sak har planerats, men att barnen sedan har velat något helt 

annat och att detta då har påverkat hur aktiviteten slutligen utfallit (Bsk Åland). Samma tanke 

uttrycktes av en av de svenska respondenterna: 

 

“Planeringen finns som grund, men sen är vi ju flexibla beroende på vad barnen vill” 

(Bsk Sverige). 
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Ingen av de intervjuade responenterna beskrev ett system med delegeringar från förskollärare 

till barnskötare. En svensk förskollärare förklarade att de inte delegerar arbetet, utan snarare 

planerar och reflekterar tillsammans i arbetslaget i syfte att hjälpa varandra. Dessutom 

beskrevs ett arbetsklimat där barnskötarna har möjligheten att säga ifrån om de inte upplever 

sig att ha den kunskap eller kompetens som en aktivitet kräver (Fsk Sverige). En åländsk 

förskollärare berättade att när hen började arbeta som förskollärare hade barnskötarna inget 

eget ansvar alls för planeringen av verksamheten. De kom till jobbet på morgonen och blev 

tilldelade dagens arbetsuppgifter av avdelningens förskollärare. Hen är dock glad över att det 

arbetssättet har förändrats och förklarar att: 

 

“Vi planerar och bollar idéer till varandra tillsammans, men vi delegerar inte” (Fsk 

Åland). 

 

6.2.2 Sammanfattande kommentar 

De frågor vi ställde oss i början av arbetet med denna studie handlade om delegeringar, 

delaktighet och organisation Det vi nu kan konstatera är att det inte fungerar så att en 

yrkeskategori fattar beslut och genomför planeringar som gäller den andra. Det vi har sett är 

däremot att arbetslagen är organiserade enligt ett av två sätt. Ett system som beskrivits är att 

pedagogerna har olika ansvarområden beroende på vilken profession de tillhör, och att de då i 

första hand planerar, genomför och dokumenterar sina egna aktiviteter. Ett annat system som 

beskrivits av våra respondenter är att ansvaret för de olika aktiviteterna i verksamheten delas 

upp enligt individuella intresseområden och erfarenhet snarare än enligt profession. Något 

däremot samtliga respondenter uttryckte är att alla i arbetslaget är delaktiga vid planering och 

reflektioner som gäller avdelningen eller verksamheten som helhet. 
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6.3 Upplevelser 

Upplevelserna kring samarbetet inom arbetslaget, kommunikationen mellan pedagogerna och 

hur uppfattningarna av fördelningen av ansvar mellan pedagogerna var liknande både i 

Sverige och på Åland. Olikheter i professionernas ansvar för verksamheten hade ingen 

betydelse då det kom till tankarna pedagogerna hade angående dessa punkter. 

 

6.3.1 Förskollärare 

En gemensam nämnare för förskollärarna, både på Åland och i Sverige, var den positiva 

synen på deras upplevelser av samarbete och fördelningen av ansvaret. En respondent 

uttryckte det faktum att hen tycker att ansvarsfördelningen fungerar mycket bra (Fsk Åland). 

Även en svensk förskollärare sade att samarbetet inom arbetslaget fungerar bra och lyfte fram 

att pedagogerna i arbetslaget kompletterar varandra. Hen förklarade att det finns mycket 

kunskap samlat hos alla pedagoger i arbetslaget (Fsk Sverige). En respondent påvisade 

effekten olika kompetenser och kunskaper inom ett arbetslag får: 

 

“Vi har alla lite olika idéer ofta på aktiviteter och det känns roligt eftersom det inte 

bara blir samma då” (Fsk Åland). 

 

Synen på att uppdelningen mellan professionerna upplevdes som positiv, speciellt då det kom 

till en uppdelning som inte strikt följde den uppdelning som gjort i styrdokumenten, lyftes 

fram av en åländsk förskollärare. Hen uttryckte att hen skulle få dåligt samvete av en strikt 

uppdelning av förskollärare och barnskötare (Fsk Åland). Upplevelserna av att arbeta som 

pedagog kan förstås variera från förskola till förskola. En svensk förskollärare förklarade 

vilken den avgörande faktorn gällande varje individs upplevelse av sitt jobb var: 

 

“Hur man upplever sitt jobb påverkas av ens eget förhållningssätt” (Fsk Sverige). 

 

En åländsk förskollärare lyfte fram att barnskötaren på avdelningen hen arbetade på är 

erfaren, ansvarsfull och alltid gör de saker som förväntas (Fsk Åland). Problem med 

samarbetet mellan pedagogerna uppkommer därför inte på grund av bristande kunskap eller 

kompetens hos någon av dem. Hen förklarade att kommunikation är något som hen 

personligen har svårt med; att det ibland är svårt att komma ihåg vilken information som 
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behöver delegeras till barnskötaren för att samarbetet ska fungera smidigt. Hen fortsatte att 

reflektera över svårigheten med att kommunicera de saker som behövs, då det finns andra 

saker som kräver uppmärksamhet: 

 

“Det händer att jag blir så mitt uppe i mitt eget att jag helt missar kommunikationen 

med barnskötaren” (Fsk Åland). 

 

Detta påvisar vikten av kommunikation pedagoger emellan, vilket var något en förskollärare 

från Sverige påpekade. En respondent berättade att kommunikation är det viktigaste och 

pekade även på vikten av att föra en dialog; att prata med varandra (Fsk Sverige). Samma 

förskollärare lyfte även fram vikten av att ett öppet och tillåtande klimat finns bland 

pedagogerna, då det skapar möjligheter för pedagogerna att utvecklas i sin yrkesroll: 

 

“Ett öppet klimat inbjuder också möjlighet till positiv feedback och konstruktiv kritik” 

(Fsk Sverige). 

 

6.3.2 Barnskötare 

Barnskötarnas upplevelser kring samarbetet inom arbetslaget visade sig likna varandra både 

på Åland och i Sverige. En barnskötare på Åland uttryckte att hen är mycket nöjd med 

samarbetet inom arbetslaget. Hen förklarade att det finns tydliga rutiner och ansvarsområden 

som pedagogerna följer, men att de utöver det samarbetar om allt. Hen påpekade att, med ett 

sådant samarbete, spelar profession ingen roll (Bsk Åland). I motsats till ett arbetslag där 

samarbetet fungerar bra nog för att professionerna inte ska spela någon roll, förklarade en 

respondent att hen inte skulle trivas om hen fick uppgifter delegerade till sig. Hen sade att hen 

inte skulle känna sig bekväm om någon annan bestämde vad hen ska göra under en dag (Bsk 

Åland). En respondent lyfte fram att det är mycket roligare att jobba tillsammans i ett 

arbetslag om pedagogerna är samspelta (Bsk Åland). En svensk barnskötare poängterade att 

hur en profession inom förskolan upplevs till största delen handlar om två olika saker: 

 

“Det här jobbet kan vara hur svårt som helst och hur lätt och roligt som helst, det 

handlar nästan bara om vad man har för chef och vilket arbetslag man har” (Bsk 

Sverige). 
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Det välfungerande samarbete som kunde urskiljas från intervjuerna påvisade även hur 

kommunikationen mellan pedagogerna påverkas. En respondent berättade att det finns en 

öppen dialog inom arbetslaget (Bsk Sverige). En öppen dialog mellan pedagogerna är en av 

grundstenarna till ett välfungerande arbetslag. En åländsk barnskötare förklarade att om någon 

exempelvis blev sjuk, så hjälper pedagogerna i arbetslaget varandra. Hen beskrev samarbetet i 

arbetslaget som positivt och välfungerande, men poängterade att det krävs konstant 

kommunikation mellan pedagogerna för att det ska vara möjligt (Bsk Åland). 

 

Vare sig pedagogerna inom arbetslaget samarbetar nära och ansvarar för verksamheten 

tillsammans eller har enskilda ansvarsområden framstår kommunikationen som viktig. En 

åländsk barnskötare lyfte fram att alla pedagoger enskilt ansvarar för sina egna 

ansvarsområden. Barnskötarna och förskollärarna för hela tiden en dialog med varandra, 

exempelvis angående hur arbetet med det tema de håller på med ska läggas upp. Hen 

förklarade att de hjälper varandra både med idéer och med genomförandet, samt att 

barnskötarna inte blir tillsagda om vad eller hur de ska utföra något. Hen betonade att de 

samarbetar i den dagliga verksamheten oberoende av profession (Bsk Åland). 

 

6.3.3 Sammanfattande kommentar 

En av de frågor vi ställde oss vid studiens början handlade om förskollärares och barnskötares 

upplevelser gällande samarbetet och ansvarsfördelningen mellan de olika professionerna. Det 

vi efter studiens genomförande kan konstatera är en genomgående positiv syn hos alla 

respondenter gällande det samarbete som finns mellan pedagogerna. Det vi även 

uppmärksammade var det faktum att även fördelningen av ansvar mellan de olika 

professionerna sågs som positiv, speciellt då det gällde en fördelning som inte strikt utgick 

från styrdokumentens skrivningar. De olika erfarenheter och utbildningar som varje 

profession innehar uttrycktes som en tillgång, då de olika kompetenserna hos pedagogerna 

skapar möjlighet till många olika idéer. Kommunikationen mellan pedagogerna framkom som 

den viktigaste grundstenen för att samarbetet i arbetslaget ska bli välfungerade och för att 

verksamhetsens arbete ska kunna gå framåt på ett smidigt sätt. 
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Diskussion 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Utifrån respondenternas svar i intervjuerna framkom det en tydlig skillnad mellan 

styrdokumenten och praktiken inom förskolans verksamhet. Detta var även något som vi 

finner stöd i från forskningen, då Eriksson (2014) hävdar att skillnaden mellan förskollärare 

och barnskötare ofta är större i teorin än i praktiken (s. 8-9), att det framför allt är cheferna 

som betonar de två professionernas arbetsuppdelning, medan arbetsuppgifterna i praktiken är 

relativt lika (Brodin & Renblad, 2014, s. 23). Majoriteten av alla respondenter lyfte fram det 

faktum att de inte gjorde någon skillnad mellan professionerna inom arbetslaget, utan arbetet 

delades till största delen upp utifrån bland annat individuella specialintressen. En barnskötare 

nämnde specifikt ett system där  förskolechefen har en kompetensutvecklingsplan för varje 

profession, vilket dock inte är något som har någon större påverkan på hur arbetslagets sedan 

faktiskt fördelar arbetet. I likhet med detta lyfter Eriksson (2014) fram att det ofta är 

relationerna kollegor emellan som avgör hur arbetet konkret delas upp inom arbetslaget 

istället för styrdokumentens exakta formuleringar (s.11). Det som även kan vara en anledning 

till fördelningen av pedagogernas arbete oberoende av professionernas ansvarsområden i 

styrdokumenten, är olika erfarenheter av arbetet. En barnskötare som har arbetat inom 

förskolan i många år har av naturliga orsaker mer konkret erfarenhet än en nyutexaminerad 

förskollärare. En respondent lyfte angående detta fram att hur länge man har arbetat samt 

säkerheten i sin pedagogroll var det som främst påverkade fördelningen av arbetet mellan 

pedagogerna. En genomgående upplevelse som beskrev i majoriteten av intervjuerna, var att 

profession inte spelade någon större roll så länge som samarbetet inom arbetslaget var 

välfungerande. Alla pedagoger sågs till stor del som jämlika och likvärdigt kompetenta i 

arbetet med barnen. I relation till dessa uttalanden menar Eriksson (2014) att det inom 

arbetslaget kan upplevas vara viktigare att värna om de personliga relationerna och lojaliteten 

mot kollegorna än att hävda sin egen yrkesroll och de ansvarsområden som följer med den 

(s.3). Ett antal respondenter förstärkte detta påstående med att lyfta fram att ett bra samarbete 

inom arbetslaget resulterar i att arbetet upplevs som roligt. Det framkom att en strikt 

uppdelning av arbetsuppgifterna utifrån styrdokumentens formuleringar skulle resultera i 

dåligt samvete hos en av förskollärarna. Dock så var yrkesstoltheten tydlig bland de åländska 

förskollärarna i relation till det skolförberedande arbetet med sexåringarna. Denna uppgift 

ansvarade enbart förskollärarna för. 
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Att värna om lojaliteten mot kollegorna, samt att värna om de personliga relationerna är alltså 

ett sätt att skapa ett bra samarbete inom arbetslaget. Med ett bra samarbete ökar även 

möjligheterna för barnen att lära sig, utvecklas och känna att deras vistelse i förskolan är rolig 

och trivsam. Barnens centrala plats var något som tydligt framkommit som en ytterst viktig 

aspekt för många respondenter. Helhetssynen på barnen samt att all verksamhet och planering 

utgår från barnen och deras intressen framkom tydligt. Detta exemplifierades fram för allt av 

en förskola, där barnintervjuer genomförs inför planering av verksamhetens temaarbeten. Det 

barnen var intresserade av i stunden är det som styr både förskollärares och barnskötares 

arbete i barngruppen. 

 

Förskollärarna har uttryckligen det yttersta ansvaret för de mer planerade 

undervisningssituationerna inom förskolans verksamhet, men även barnskötarna förväntas 

spela en viktig roll för att i de vardagliga rutinsituationerna främja barnens lärande 

(Skolverket, 2010, s.5). Liksom att värna om lojalitet och personliga relationer finns 

möjligheter till gott samarbete om allas kompetenser tas tillvara, vilket lyftes fram i 

intervjuerna. Ett antal respondenter lade tydligt fram det faktum att de kompetenser och 

kunskaper som fanns i arbetslaget ansågs vara något som borde uppmärksammas. 

Specialintressen hos pedagoger lyftes även fram som en viktig aspekt då det kom till 

fördelningen av arbetet. Tillvaratagandet av kompetenser och kunskaper ansågs som viktigt 

eftersom arbetet på så sätt uppfattades som roligare. Ett exempel på detta är den förskollärare 

som specifikt lyfte fram sin uppfattning om att det det inte skulle kännas bra om det endast 

var barnskötarna som torkade bord och rumpor. 

 

Att kunna kommunicera på ett bra sätt pedagoger emellan samt att vara medveten om att det 

faktiskt finns olikheter i förskollärares och barnskötares arbetsuppgifter, men att inte strikt 

utgå från dessa olikheter, är ännu en sak som skapar goda möjligheter till ett välfungerande 

samarbete inom arbetslaget. Vikten av kommunikation var något som samtliga respondenter 

lade stor vikt vid. Det var något som framkom som en av grundstenarna till varför samarbetet 

inom de olika arbetslagen uppfattades som bra och välfungerande. En öppen dialog och ett 

tillåtande klimat mellan pedagogerna framkom som en anledning till detta, då detta var något 

som bjöd in till möjligheter för positiv feedback och konstruktiv kritik.  
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Samarbetet var alltså något som ansågs fungera bra på alla förskolor, och även 

ansvarsfördelningen var något som alla respondenter är nöjda med. Ansvarsfördelningarna 

såg olika ut på olika förskolor, där vissa följer styrdokumentens fördelningar tydligare och 

andra mer fokuserar på att det ska vara roligt och att en god stämning ska finnas inom 

arbetslaget. Trots dessa skillnader var, som nämndes ovan, alla respondenter nöjda. Det var 

ingen respondent som ansåg att de förtydligade arbetsfördelningarna i den reviderade 

läroplanen eller de åländska styrdokumenten är orättvisa. Forskningen lyfter i relation till 

detta fram att det som framförallt påverkar hur läroplanen används i förskolan är 

pedagogernas attityder till styrdokumenten (Broding & Renblad, 2015, s. 349; Sheridan et al., 

2011, s. 418). Finns det en motvilja bland pedagogerna att arbeta med läroplanen är det 

mindre troligt att läroplanens mål uppnås. En motvilja bland pedagogerna var inte något som 

framkom i intervjuerna och en respondent berättade att en pedagogs förhållningssätt påverkas 

av hur arbetet upplevs. En annan respondent lyfte även fram det faktum att en pedagogs 

arbete kan vara hur svårt eller hur lätt som helst. Hen förklarade att de saker som fram för allt 

påverkar detta är arbetslaget och förskolechefen. 

 

Något vi uppmärksammade under bearbetningen av intervjumaterialet var dock att det endast 

var två respondenter som tog upp styrdokumenten under intervjuerna. Vad detta fick oss att 

fundera runt var vad det möjligtvis kan innebära. Beror det på att pedagogerna inte har 

styrdokumenten aktivt i åtanke? Eller beror det istället på att arbetet utifrån dem är så 

självklart att pedagogerna inte tänkte på att nämna dem? Hade fler respondenter fokuserat mer 

på styrdokumenten i sina svar om de frågor vi ställde hade formulerats annorlunda? I 

efterhand är det svårt att veta, men detta är ett område vi gärna hade frågat mer om. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Inför intervjuerna var intentionen att varje respondent skulle intervjuas separat eftersom vi 

tänkte att de skulle känna sig bekvämare med att prata fritt om arbetslagskollegan inte var 

närvarande. Därför var vår önskan att genomföra åtta separata intervjuer. När kontakt togs 

med förskolorna visade det sig dock på två förskolor att det skulle ha varit svårt att genomföra 

två intervjuer efter varandra eftersom det var svårt för de aktuella respondenterna att då passa 

in två intervjuer runt det övriga avdelningsarbetet. Vi hade då att välja mellan att genomföra 

individuella intervjuer som vi skulle ha varit tvungna att genomföra på kortare tid än önskat, 

alternativt att intervjua förskolläraren och barnskötaren vid samma tillfälle. Efter att ha fått 
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respondenternas försäkran om att de är bekväma med att diskutera den aktuella typen av 

frågor valde vi därför det senare alternativet. Efter att samtliga intervjuer var genomförda 

kunde vi konstatera att det inte alls var en nackdel att vi vid två tillfällen intervjuade två 

respondenter samtidigt, utan att det i de aktuella fallen snarare var positivt. I båda fallen 

upplevdes respondenterna vara öppna med sina känslor och upplevelser och hämtade 

inspiration från varandra för att utveckla sina svar. Dock kan vi inte säkert veta att de var helt 

uppriktiga i sina svar. Vi kan inte heller veta om det hade varit fördelaktigt om alla intervjuer 

hade genomförts på detta sätt eftersom alla individer är olika. Kanske hade samtliga intervjuer 

blivit mer utförliga om de utförts tillsamman, men kanske inte.       

 

Genom att intervjua två personer i taget vid två tillfällen är det möjligt att en av svårigheterna 

med att genomföra intervjuer delvis övervanns. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att 

risken är stor att man som intervjuare påverkar sina respondenter med hur frågorna formuleras 

och att det är viktigt att undvika att ställa ledande frågor (s.187). Genom att två personer var 

närvarande var de två stycken som hörde och tolkade frågornas formuleringar. Om oklarheter 

hade funnits eller om frågorna hade ställts på sätt som varit ledande borde detta ha märkts i 

diskussionerna som uppkom i anslutning till varje fråga 

 

En tanke som uppstod vid några tillfällen var om det faktum att samtliga intervjuer 

genomfördes på respondenternas arbetstid, på deras arbetsplats, kan ha påverkat intervjuerna. 

Särskilt två av respondenterna upplevdes som något stressade, vilket kan ha påverkat 

utförligheten på svaren. Alternativet hade varit att genomföra intervjuerna på respondenternas 

fritid. Kanske hade det lett till att samtliga respondenter hade känt att möjligheten fanns att 

fokusera helt på intervjusituationen och ge utförliga svar, men å andra sidan hade det kanske 

varit svårare att få någon att ställa upp på det. Det är inte heller säkert att det var av just den 

här anledningen några av respondenterna upplevdes som stressade. Det kan också helt enkelt 

ha påverkats av hur dessa personer är. En intervju är, som Kvale & Brinkmann (2009) 

nämner, en ojämnlik maktsituation, där en person anger ramar för samtalet och styr 

diskussionen med hjälp av frågor och följdfrågor (s. 49). Dessa förhållanden kan resultera i att 

respondenterna känner sig stressade i situationen oberoende av när eller var den äger rum. 

 

Gällande textanalysen tror vi att vår egen förförståelsen av svenska respektive åländska 

styrdokument kan ha påverkat analysen. Inför inläsningen av tidigare forskning till 

litteraturgenomgången hittades flera studier som utforskar svensk förskola, men ingen alls 
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gällande den åländska. Vi studenter hade alltså en större förförståelse för de svenska 

förhållandena inför textanalysen. Bergström och Boréus (2005) förklarar att granskning av 

dokument påverkas av den egna förförståelsen (s. 25). Detta är alltså något som kan ha 

påverkat våra tolkningar av de respektive styrdokumenteten. 

Textanalysen genomfördes som komplement till intervjuerna för att skapa förförståelse. Bell 

(2006) förklarar att det är klokt att kombinera intervju och textanalys i en studie eftersom det 

breddar förståelsen och ökar studiens reliabilitet eftersom två olika metoder då används för att 

utforska samma frågor (s. 123). Vi utgick ifrån samma frågeställningar men hade olika 

utgångspunkter då vi genom textanalysen önskade utforska formuleringsarenan, medan 

intervjuerna fokuserade på realiseringsarenan. Trots olika utgångspunkter tror vi ändå att 

tillvägagångssättet att kombinera två olika metoder har ökat den totala förståelsen. All 

kunskap som konstrueras i en intervju är situationsbunden och kan alltså inte generaliseras till 

att gälla andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 71). Genom att kombinera 

intervjuerna med textanalys tror vi därför att resultatet vi fått fram är något mera allmängiltigt. 

 

Under denna studies gång har många nya frågor uppstått och till viss del besvarats. Något vi 

däremot inte hittat något svar på som skulle vara intressant att forska vidare om är 

förskolechefens tankar om hur arbetslagen delar upp ansvaret mellan förskollärare och 

barnskötare.  
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Slutsatser 

Vi kunde vid slutet av vårt arbete urskilja ett antal viktiga punkter i de genomförda 

intervjuerna samt i de texter som har bearbetats. Arbetsfördelningen mellan pedagogerna 

varierade mellan förskolorna. Kommunikationen inom arbetslaget visade sig dock vara det 

som alla respondenter upplevde som den viktigaste faktorn för ett välfungerande 

arbetslagssamarbete. Alla respondenter var tydliga med att de var nöjda med 

arbetsfördelningen - detta trots att de olika förskolorna använder sig av olika system för hur 

fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter organiseras. Anledningen till respondenternas 

positiva attityd kunde spåras tillbaka till tydlig kommunikation inom arbetslagen. Alla 

respondenter nämnde slutligen att det är barnen som avgör hur verksamheten utformas 

konkret, då allt arbete planeras och byggs upp utgående ifrån dem. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Uppsala Universitet som innevarande termin skriver vårt 

självständiga arbete om 15 hp. Vi ämnar genomföra en intervjustudie med både förskollärare 

och barnskötare. Studiens syfte är att utforska relationen mellan de två professionerna med 

utgångspunkt i planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter. Studien kommer att 

jämföra förhållandena mellan förskolor i Uppsala och på Åland. Utgångspunkten blir aktuella 

styrdokument, men fokus under intervjuerna kommer att ligga på det praktiska genomförandet 

och arbetslagets samarbete i dessa frågor. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Önskvärt är om intervjuerna kan 

dokumenteras med ljudinspelning. Intervjuerna förväntas ta mellan 30-60 minuter. Insamlade 

data kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras 

på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Insamlad data kommer enbart att användas för detta syfte. 

 

 

Studiens handledare är Maria Folke-Fichtelius 

Tel: +4618-XXX XXX 

Mail: maria.folke-fichtelius@edu.uu.se 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Sofia Carlsson 

Tel: +4676-XXXXXXX 

Mail: sofia.carlsson.6266@student.uu.se 

 

Sofia Englund 

Tel: +35840-XXXXXXX 

Mail: sofia.englund.0356@student.uu.se 
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 

1.       Hur planeras terminens övergripande struktur? (ex. Teman, högtider, specialla aktiviteter 

som involverar alla på avdelningen eller förskolan) 

a.       Vem ansvarar för den planeringen? 

 

2.       Har ni arbetslagsmöten? 

a.       Vilka är med på dessa möten? 

b.      Vad planeras på dessa möten? (ex. Pedagogik, förhållningssätt, aktiviteter, 

organisation?) 

 

3.       Hur detaljplaneras verksamhetens aktiviteter? 

a.       Hur är planeringstiden organiserad? 

b.      Har både förskollärare och barnsskötare planeringstid? 

c.       Hur mycket tid finns avsatt för varje person? 

d.      Hur ofta finns tid för planering? 

e.      Finns specifik tid för planering i schemat? Eller genomförs planeringen när 

det passar? 

f.        Om ingen specifikt tillfälle finns, vad händer om det är svårt att gå i väg för 

att planera? 

 

4.       Hur mycket av hela avdelningens aktiviteter ansvarar varje pedagog för att planera? 

(planeras aktiviteterna för varje pedagogs enskilda aktiviteter eller för hela avdelningen?) 

a.       Enskilt: Hur fungerar samarbetet mellan förskollärare och barnskötare då? 

b.      Hela avdelningen: Hur delegeras denna planering till övriga pedagoger? 

                                                              i.      Hur fungerar samarbetet då? 

 

5.       Hur genomförs de planerade aktiviteterna?          

a.       Genomför varje person endast sina specifika aktiviteter? 

b.      Delegeras arbetet ut på något sätt? 

 

6.       Hur upplever du ansvarsfördelningen och samarbetet mellan förskollärare och barnskötare 

på er avdelning? 

 


