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Sammanfattning

I förskolan arbetar pedagoger från två yrkesgrupper - barnskötare och förskollärare. Pedagogerna 

arbetar tillsammans i arbetslag. Ansvar och arbetsuppgifter fördelas inte dem emellan genom någon 

självklar struktur. Förskollärare förväntas leda arbetslaget och ansvara för allt de utför, samtidigt 

som de ska vara demokratiska kollegor. Arbetslagsarbete, demokrati och rättvisa ligger i förskolans 

tradition. Ett ökat pedagogiskt uppdrag i förskolan och högre krav i och med förskolans inträde i 

utbildningssystemet har medfört att förskollärarnas ansvar särskilt framskrivits i förskolans 

läroplan. Trots denna förändring har inte organisationsstrukturen ändrats. Barnskötare utgör den 

största andelen av personalstyrkan men de omnämns inte i läroplanen. 

 Denna studie syftar till att synliggöra exempel på hur pedagoger i förskolan kan se på sina 

egna och sina kollegors yrkesroller utifrån läroplanens förändrade skrivningar om förskollärares 

ansvar, främst inom målområdet för föräldrasamverkan. Tre barnskötare och tre förskollärare vid tre 

olika förskolor har intervjuats runt sina tankar om hur ansvar och arbete i förskolan organiseras och 

bör organiseras. Exemplet studien utgår från är föräldrasamverkan och där främst 

utvecklingssamtal. 

 Resultaten visar att arbete och ansvar främst fördelas mellan pedagogerna utifrån personliga 

kompetenser. Pedagogerna anser att arbetslaget är det viktigaste för arbetet i förskolan och att allas 

kompetenser bör tas tillvara. Verksamheten och pedagogerna själva påverkas av traditioner som 

skapar mentala ramar. Det framträder också att pedagogerna har svårt att definiera skillnader dem 

emellan förutom olika utbildningar och ansvar utifrån läroplanen. Att diskutera skillnader eller 

uppdelning av ansvars- och arbetsuppgifter visar sig både utifrån tidigare forskning och i denna 

studie vara ett känsligt ämne. Pedagogerna undviker till stor del att ta upp detta ämne, liksom även 

fackföreträdare, forskning och statliga skrivningar gör. 

 Denna studie ses som ett kunskapsbidrag inom området då det till stor del saknas forskning 

om hur förskolans pedagoger ser på respektive yrkeskategori och arbetslaget. Studien syftar inte till 

att redovisa några rätta svar eller modeller för framgångsrikt arbete i förskolan utan syftet är att 

synliggöra exempel på tankar kring ansvars- och arbetsfördelning samt yrkesroller i förskolan, 

främst utifrån föräldrasamverkan. 

Nyckelord: yrkeskategorier, yrkesroller, ansvarsfördelning, mentala ramar, läroplansteori.  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Inledning

Den svenska förskolan har historiskt sett gjort en omfattande resa gällande sitt syfte, sin omfattning 

och sin status. Inte minst har rollen för pedagogerna som arbetar där förändrats. Idag, liksom under 

tidigare  epoker,  arbetar  två  olika  yrkeskategorier  av  pedagoger  i  förskolan  -  förskollärare  och 

barnskötare. Beteckning av dem samt uppgifter och ansvar dem emellan har dock varierat genom 

förskolans historia. 

På  arbetsförmedlingens  webbsida  ligger  förskollärare  under  pedagogiskt  arbete  medan 

barnskötare ligger under socialt arbete. Förskolläraryrket beskrivs som pedagogiskt och handla om 

att utmana barnens lärande medan barnskötaryrket beskrivs som att hjälpa barnen med vardagliga 

basala uppgifter, tillsyn och gemenskap (Arbetsförmedlingen, 2016). Enligt statistiska centralbyråns 

statistik för 2014 var barnskötare det femte vanligaste arbetet i Sverige och tredje vanligast bland 

kvinnor. Med totalt 77 200 anställda personer var 89 % kvinnor. Förskollärare hamnade på nionde 

plats bland yrken i Sverige och fjärde plats bland kvinnoyrken med 71 400 anställda varav 96 % var 

kvinnor (SCB, 2016). Barnskötare är således något överrepresenterade i förskolan. Dock nämns de 

endast i läroplanen genom formuleringen arbetslag där de ingår tillsammans med förskollärare samt 

under målområde 2.7 Förskolechefens Ansvar (Lpfö 98, 2010, s. 16).

1998 förflyttades förskolan från socialdepartementet till utbildningsdepartementet och fick 

samtidigt den egna läroplanen Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98). Läroplanen reviderades 2010 

och då uttrycktes särskilt förskollärares ansvar inom varje målområde. Revideringen innehöll bland 

annat förtydliganden av vissa mål, beskrivningar av förskollärares och förskolechefens ansvar samt 

anpassningar till skollagen (Lpfö 98, 2010, s. 2).

 I förskolans verksamhet arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans. Båda 

yrkesrollerna utför under dagen till stor del samma arbetsuppgifter även om förskollärarna har ett 

uttalat ansvar. Ett av de målområden där förskollärares ansvar skrivs fram är under målområdet 2.4 

Förskola och hem. Där står bland annat förskollärare ska ansvara för  

• utvecklingssamtalets innehåll utformning och genomförande
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.

Medan det står att arbetslaget ska 

• föra  fortlöpande  samtal  med  barnens  vårdnadshavare  om  barnens  trivsel,  utveckling  och 
lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje 
år.
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(Lpfö98, 2010, s. 13)

Förskolläraren ska alltså ansvara för utvecklingssamtalen och arbetslaget ska genomföra dem.  

Förskollärarna ansvarar även för att ge föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande. I 

skolverkets allmänna råd framgår dock att varje förskola är fria att besluta själva hur utförandet ska 

gå till (Skolverket, 2013, s. 35). Förskolan är målstyrd samtidigt som arbetssätt och strategier för att 

sträva mot målen är fritt. I läroplanen uttrycks alltså förskollärare i samband med ansvar medan 

barnskötare endast nämns under förskolechefens ansvar. I övrigt omfattas de båda av 

benämningarna ”arbetslaget” eller ”personalen”. 

Jag har i olika situationer mött förskolor som valt olika sätt att arbeta med utvecklingssamtal 

och föräldrasamverkan. Vilken eller vilka yrkeskategorier som planerar och utför utvecklingssamtal 

och föräldramöten är inte självklart.  Efter den reviderade läroplanens tillägg om förskollärarens 

ansvar  har  några förskolor  jag mött  omstrukturerat  arbetsfördelningen kring föräldrasamverkan. 

Någon har valt att barnskötare inte längre ska utföra utvecklingssamtal efter revideringen. Detta 

väckte  mitt  intresse,  jag  ville  studera  några  exempel  på  hur  förskolorna  tolkat  ansvar  och 

arbetsfördelning för utvecklingssamtal. Det föll sig naturligt att utifrån det även studera på vilka 

grunder  dessa tolkningar  gjorts  och genom det  studera  hur  pedagogerna ser  på kompetens och 

profession hos de två yrkeskategorierna i förskolan.  Min utgångspunkt var att studera ansvars- och 

arbetsfördelning i  föräldrasamverkan samt  pedagogernas  syn på  yrkesroller  i  förskolan.  Utifrån 

pedagogernas  svar  har  denna  studies  fokus  dock  landat  i  ansvarsfördelning  och  yrkesroller  i 

förskolan, där föräldrasamverkan är exemplet. Denna studie har inte för avsikt att utröna något slags 

rätt  sätt  att  arbeta  kring  ansvar,  planering  och  utförande  av  föräldrasamverkan.  Inte  heller  är 

intentionen  att  utröna  något  rätt  sätt  att  se  på  yrkesroller  i  förskolan.  Studien  ämnar  snarare 

synliggöra några exempel av olika sätt att förhålla sig till ansvars- och arbetsfördelning samt sätt att 

se på yrkesrollerna i förskolan.
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skrivningar om ansvar i läroplanens målområde kring 

föräldrasamverkan tolkats på tre olika förskolor. Specifikt studeras barnskötares och förskollärares 

syn på sin egen och sina kollegors yrkesroll samt ansvarsfördelning inom detta område.

Frågeställningar

• Hur har de intervjuade förskolorna tolkat och fördelat ansvar och arbete inom målområde 2.4 

Förskola och Hem, i Lpfö 98/2010?

• Hur kommer detta till konkret uttryck i verksamheten?

• Vilka grunder föreligger för de sätt de valt att planera och genomföra föräldrasamverkan?

• Hur ser pedagogerna, utifrån föräldrasamverkan, på sin egen respektive sina kollegors yrkesroll?
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Teoretisk förankring

Denna studie utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv. Inom läroplansteori talar man om två 

olika arenor - formuleringsarena och realiseringsarena. Formuleringsarenan är den arena där 

policydokument formuleras. Då denna studie utgår från ansvarsbeskrivning i förskolans läroplan är 

det staten som är den intressanta formuleringsarenan för denna studie. Numera är det skolverket 

som specifikt ger ut förskolans styrdokument Läroplan för förskola 98/2010 och Allmänna råd med 

kommentarer om förskolan (reviderad 2016), medan riksdagen beslutar om skollagen. 

 Innehållet i läroplanen anpassas efter verksamheten genom tolkning, tillägg och fråndrag. 

Detta görs dels på lokal nivå av pedagogerna i förskolan dels på regional nivå av olika myndigheter 

(Muhrman, 2016, s. 87). De olika arenorna är i ständigt samspel med varandra och samhället 

runtomkring. Både formulering och realisering påverkas av andra arenor i samhället som har 

intresse i förskolan, exempelvis familjer, organisationer och företag. Samtidigt pågår ett växelspel 

då utbildningspolitiken önskar påverka samhällsutvecklingen (Skott, 2011, s. 329).  

 Hur verksamheten tolkas, styrs, och utformas påverkas av styrmedel och ramar. Det betyder 

att styrning, tolkning och utformning sker med vissa möjligheter eller inom vissa begränsningar. 

Lösa ramar är friare för tolkning och öppnar upp för möjligheter medan strama ramar begränsar då 

tolkningsutrymmet är litet. Ramar utgör gemensamma referenser och förhållningssätt som 

begränsar eller skapar möjligheter (se Hallsén, 2013, s. 66). Dessa ramar kan vara juridiska, 

ideologiska eller ekonomiska. Juridiska styrmedel i förskolan är styrdokumenten. Ideologiska 

styrmedel styr innehållet och målen i verksamheten. De grundar sig på idéer och uppfattningar om 

exempelvis barndom och familj. Budgeten är den ekonomiska ramen för förskolan att förhålla sig 

till (Skott, 2011, s. 329; Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 25). Andra ramfaktorer som påverkar 

förskolans verksamhet kan också vara tid, schema, och gruppsammansättning (Muhrman, 2016, s. 

88). 

  Hallsén (2013) beskriver också mentala ramar, eller tankestilar (s. 62). Det innebär bland 

annat att förutfattade meningar påverkar våra tankar så att vi styrs av dem. Gemensamma tankar i 

en grupp eller institution gör individerna i den till just en grupp (ibid, s. 62). Genom att bli del av ett 

organiserat tänkande begränsas också det individuella handlingsutrymmet. Individerna i gruppen 

upprätthåller och bekräftar rätt och fel sätt att tänka (ibid, s. 63). Vidare menar Hallsén (2013) att 

tankestilar eller mentala ramar som får offentligt utrymme styr vilka idéer om utbildning och vilka 

förändring som är möjliga (s. 64). Lundgren och Lindensjö (2000) menar att lärare måste tolka 
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målbeskrivningar och att de gör det utifrån politiska värderingar men även utifrån erfarenhet och 

praktiskt förvärvad kunskap (s. 177). Detta utgör alltså mentala ramar som kan öppna upp eller 

begränsa. Mentala ramar är alltså när vi styrs av våra värderingar, ”sanningar”, och vår förståelse av 

något. Detta kan ske i kollektiv eller individuell bemärkelse och dessa ramar avgör vad vi tar åt oss 

och väljer att bortse från. 

Denna studie handlar om hur pedagoger på realiseringsarenan, genom tolkning av dokument 

från  formuleringsarenan,  förhåller  sig  till  olika  ramar.  Styrdokument  är  en  juridisk  ram  för 

pedagoger i förskolan att förhålla sig till, men även hur de förhåller sig till läroplanen diskuteras i 

form av mentala ramar i studiens diskussionsdel. Läroplansteorin tillhandahåller dock inte några 

verktyg för analys av mina resultat. Jag behöver därför gå till annan forskning som relaterar till 

mina frågeställningar. Denna forskning presenteras i följande litteraturgenomgång.
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Litteraturgenomgång

Nedan kommer jag att presentera en litteraturgenomgång med historisk överblick och tidigare 

forskning som relaterar till de två yrkeskategorierna i förskolan och deras yrkesroller samt ansvar- 

och arbetsfördelning. Det saknas till stor del forskning, statliga texter och övrig litteratur som 

behandlar ansvarsfördelning mellan de båda yrkeskategorierna. Dock har jag, i huvudsak, funnit 

fyra studier som fokuserar på detta. Eriksson (2014) diskuterar förskollärarnas möjligheter till 

ledarskap utifrån den reviderade läroplanens förtydligade ansvar för dem. Eriksson (2015) 

analyserar förskollärares ansvar uttryckt i policytexter, ur ett historiskt perspektiv. Kuisma och 

Sandberg (2008) studerar förskollärares och förskollärarstudenters tankar kring professionalism. 

Gustavssons och Mellgrens (2008) studie är en utvärderingsstudie initierad av Kommunal och 

Lärarförbundet. De har studerat hur kommuner, enskilda förskolor, rektorer och arbetstagare 

reagerat på fackförbundens försök att påverka innehållet i verksamheten och förtydligande av de 

båda yrkesrollerna. Relevanta delar från dessa fyra texter presenteras nedan tillsammans med övrig 

litteratur jag funnit relevant för studien. 

Historisk översikt av ansvar uttryckt i förskolans styrdokument

I  förskolans  tidiga  historia  fanns  inga  statliga  texter  som reglerade  dess  innehåll.  Från  början 

påverkades  verksamhetens  innehåll  av  yrkesföreträdare  som  anordnade  utbildningar  för 

förskollärare  (då  barnträdgårdslärarinnor)  och  genom  diskussioner,  fakta-  och  debattartiklar  i 

Svenska Fröbelförbundets skrift samt nationella och internationella konferenser (Eriksson, 2015, s. 

12).

På 1930-talet inleddes tankar om statliga förväntningar på förskolan och där uttrycktes att 

förskollärarens (barnträdgårdslärarinnans) ansvar för verksamheten skulle öka dess kvalité. Under 

1950-talet uttrycktes även att pedagogiskt utbildad personal i förskolan utgjorde dess kvalité, utan 

utbildade  pedagoger  skulle  verksamheten  förringas  till  barnpassning  (ibid,  s.  13).  Det  följande 

decenniet  beskrevs  från  statligt  håll  att  förskollärarna  utifrån  sin  yrkeskunskap  bedömdes 

kompetenta  att  fritt  utöva  sitt  yrke.  När  förskollärarutbildningen  sedan  1962  förstatligades 

minskades yrkeskårens möjlighet till inflytande över sin egen profession (ibid, s. 14).

I Barnstugeutredningen 1972 betonade man å ena sidan förskollärarens yrkeskunskap som å 

andra sidan mer eller mindre jämställdes med barnskötarens praktiska erfarenheter och personliga 

egenskaper.  Här  beskrevs  också  förskollärare  förväntas  ansvara  för  delar  av  sina  kollegors 

kompetensutveckling (ibid, s. 14). Eriksson (2015) skriver:
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Av de förändringar som skrevs fram i denna utredning verkar den förändring som rörde en 
övergång från en hierarkisk ledningsstruktur  till  en platt  organisation vara den som i  störst 
omfattning bidrog till att begränsa förskollärarnas ansvar och autonomi (s. 14). 

Ansvar  och  arbetsuppgifter  skulle  nu  fördelas  jämnt  mellan  personalen  genom  gemensamma 

diskussioner i arbetslaget. Begreppen ”personal” eller ”vuxna” ersatte nu både ”förskollärare” och 

”barnskötare” i de nationella texterna (Eriksson, 2014, s. 14; Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, 

s. 23-24). Arbetslagsprincipen kom med denna utredning vilket man menade innebar att omsorg och 

pedagogiskt arbete inte skulle skiljas åt och därför skulle barnskötare och förskollärare gemensamt 

besluta  om arbetsfördelningen  samt  dela  på  ansvaret  för  omsorgsarbete.  Arbetsuppgifterna  var 

desamma även fast utbildning och löner, då liksom nu, skilde sig mellan yrkesgrupperna (se Enö, 

2005,  s.  27).  Men  barnstugeutredningen  uttryckte  också  krav  på  personalens  kvalifikationer  i 

förskolan. Både personliga egenskaper så som värme och lyhördhet men även kunskaper om barns 

inlärning  och  vuxenpsykologi  samt  träning  i  att  uppmärksamma  och  tyda  information  utifrån 

barnets beteende (ibid, 26). Tanken var att vuxna skulle lära av varandra och att deras samarbete 

genom arbetslagsprincipen skulle vara en förebild för barnens sociala fostran (Enö, 2005, s. 27; 

Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s. 24). Barnstugeutredningen förordade dialogpedagogik och 

två  författare  som  medverkade  i  framskrivningen  av  barnstugeutredningen  gav  även  ut  en 

fördjupande  bok  om dialogpedagogik  för  praktisk  tillämpning  i  förskolan.  Där  framträder  viss 

tvetydighet  kring  yrkesrollerna  i  förskolan.  Å  ena  sidan  uttrycks  pedagogernas  olika 

arbetsuppgifter, å andra sidan ett utslätat ansvarstagande:

Det som når barnen är de vuxnas attityder till varandra som medmänniskor och som företrädare 
för olika arbetsuppgifter. Får barnet uppleva att de vuxna sinsemellan känner sig - och är - lika 
värda eller  får  det  intuitivt  en upplevelse av ojämlikhet  i  status  därför  att  några har  längre 
utbildning  än  andra,  någon  har  ett  särskilt  märkbart  ansvar,  vissa  arbetsuppgifter  är  mer 
betydelsefulla än andra? (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976, s. 55).

Martin Korpi (2015) menar att barnstugeutredningens omfattning på ca 1000 sidor lade grunden 

ideologiskt,  pedagogiskt  och  organisatoriskt  för  en  omfattande  barnomsorgsutbyggnad  i 

kommunerna  (s.  23).  Arbetslaget  blev  efter  detta  vedertagen  arbetsform  och  ansvar  och 

arbetsuppgifter delades på mellan yrkeskategorierna. Det blev således svårt att skilja på vem som 

hade vilken utbildning. Det fanns dock en viss farhåga i att detta kunde komma att släta ut de båda 

yrkeskategoriernas yrkeskunnande (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s. 24). Istället för att ta 

till vara på de kompetenser som fanns bland personalen blev resultatet att de utgick från minsta 

gemensamma kompetensnivå, vilket inte gagnar varken barn eller vuxna, menar Sheridan, Sandberg 

och Williams (2015, s. 24).
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I  Socialstyrelsens rapport  Utvecklingsplan för förskolan  från 1982 uttrycktes att  det  inte 

fanns  verksamhetsmässiga  skäl  för  att  två  yrkesgrupper  skulle  arbeta  i  förskolan  utan  att  det 

berodde på rådande brist på förskollärare. Det beskrevs önskvärt med en enhetlig utbildning för 

yrkeskåren och därför borde barnskötarna vidareutbildas (se Eriksson, 2015, s. 15). Av detta finns 

spår i nuvarande styrdokument Lpfö 98/2010, där det står att läsa 

Hur målen nås är emellertid en fråga för personalen i förskolan. För att uppfylla målen krävs 
därför att förskolans personal är välutbildad och ges möjlighet till den kompetensutveckling och 
stöd  som  krävs  för  att  den  på  ett  professionellt  sätt  skall  kunna  utföra  sitt  arbete  […] 
Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 
ansvar  för  att  personalen  kontinuerligt  får  den  kompetensutveckling  som  krävs  för  att  de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Lpfö98, 2010, s. 16).

Från 1987 var det rådande styrdokumentet Pedagogiskt program för förskolan, där betonades att 

personalen borde samarbeta i arbetslag och att ansvaret för verksamheten skulle delas dem emellan. 

Detta skulle göras genom att medvetet fördela ansvar utifrån resurserna i arbetslaget så att vars och 

ens kompetens och specialintressen utnyttjades (se Eriksson, 2015, s. 15). Vikten av att arbetet i 

förskolan  grundades  på  aktuell  teoretisk  kunskapsbas  lyftes  i  denna  text  men  fördelningen  i 

arbetslaget förväntades grundas på erfarenhet, intressen och personliga kompetenser (ibid, s. 16).

Under  1990-talet  utsattes  förskolan  för  omfattande  besparingar,  barngruppsstorlekarna 

ökade  samtidigt  som  personaltätheten  minskade.  Detta  medförde  utökning  av  personalens 

ansvarsområden, färre möjligheter till pedagogisk ledning och stora omplaceringar av personalen 

(Enö, 2005, s.  29).  Innan inrättandet av Lpfö 98 föregick 1997 ett  betänkande av en kommitté 

tillsatt  av  regeringen.  I  detta  betänkande,  Att  erövra  omvärlden,  presenterades  krav  på  att 

förskolläraren borde ansvara för verksamheten i relation till sin professionsbaserade kunskap. Det 

föreslogs att förskolläraren skulle stå som ansvarig medan arbetslaget skulle, utifrån personalens 

kompetens, planera och genomföra. Anledningen till att förskollärares ansvar inte skrevs fram redan 

i Lpfö 98 var att barnskötarnas fackliga organisation väckte kritik mot förslaget. Skrivningarna om 

arbetslaget behölls och specifikt ansvar för förskollärarna lades inte till,  vilket motiverades med 

lång tradition av arbetslagsarbete och att barnskötare och förskollärare under denna tid samverkat 

till att utveckla sina yrkesidentiteter (ibid, s. 17). Eriksson (2015) menar att beslutet att inte skriva 

fram förskollärares ansvar medförde oklarheter kring vad som förväntades av förskollärarna som 

yrkesgrupp (s. 18). Enö (2005) pekar dock under denna tid på att det trots den platta organisationen 

i  förskolan  ibland  framträdde  en  viss  hierarki  och  skillnader  i  förhållningssätt  mellan 

yrkeskategorierna. Hon menar då att förskollärarna verkar säkrare i sin roll och har lättare att sätta 

ord på verksamhetens mål när de medverkar på konferenser. Förskollärarna verkar även i större 

utsträckning  än  barnskötarna  ansvara  för  kontakter  med  olika  konsulter  (s.  27).  Först  i  den 
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reviderade  läroplanen  Lpfö  98/2010  skrevs  förskollärarens  ansvar  fram.  Tilläggen  är  i  princip 

identiska med det förslag till läroplan som lades fram 1997, menar Eriksson (2015, s. 23). Både 

barnskötarnas  och  förskollärarnas  fackförbund stödde  nu  förslaget  att  förtydliga  förskollärarens 

ansvar (Gustavsson & Mellgren, 2008, s. 3). Tanken med framskrivningen av ansvar är att de högst 

utbildade även ska tilldelas högst ansvar, menar Sheridan, Sandberg och Williams (2015, s. 29). 

Men ansvaret har också att göra med ett förstärkt pedagogiskt uppdrag och krav på undervisning i 

förskolan (ibid, s. 29).

Bakgrunden till  revideringen av läroplanen 2010 var att  man ansåg att  förskolan genom 

skollagen  fått  ett  förstärkt  pedagogiskt  uppdrag.  Därmed  ansågs  barnskötare,  förskollärare  och 

pedagogisk ledning behöva en förstärkt pedagogisk kompetens. Även ett förtydligande av vissa mål 

och  förskollärares  ansvar  ansågs  nödvändigt  i  och  med  detta  förstärkta  uppdrag  (se 

Utbildningsdepartementet,  2010,  s.  3).  Det  framgår  att  innan  revideringen  2010  saknade 

målområdet 2.4 Förskola och Hem den övergripande texten ”förskollärare ska ansvara för” och inte 

heller  punkten  ”utvecklingssamtalets  innehåll,  utformning  och  genomförande”  (ibid,  s.  25). 

Tillägget  i  läroplanen  om  utvecklingssamtalet  tillkom  med  anledning  av  den  nya  skollagens 

skrivningar om utvecklingssamtal (ibid, s. 3).

 För att sträva mot högre status för förskolläraryrket har lärarförbundet drivit en kamp för 

yrkets utveckling genom att t.ex. utforma etiska regler för yrket. Vikten av professionella lärare har 

förts fram från statsmakternas håll genom styrdokument och lärarutbildningsreformer. Det mest 

återkommande begreppet som kan bidra till läraryrkets professionalisering under 1990-talet var 

reflektion, menar Gannerud och Rönnerman (2006, s. 35). Lindensjö och Lundgren (2000) menar 

att en ökad decentralisering leder till krav på professionell kompetens (s. 167). 

Utveckling av utbildning för förskollärare

Den svenska förskollärarutbildningens historia börjar redan 1899 då möjligheten att utbilda sig till 

kindergartenlärarinna fanns i Stockholm och 1902 startade Fröbelinstitutet i Norrköping. Dess 

seminarier präglades av värderingar speglade av kvinnlighet, hem och barn snarare än 

skolväsendets manliga normer. 1926 förlängdes utbildningen till tvåårig och utökades i omfattning 

under 1930-talet då det saknades personal vid många barnkrubbor och barnträdgårdar (Enö, 2005, s. 

25). Efter kritik mot Fröbelpedagogikens dominans startade Södra KFUK:s Pedagogiska Institut 

med forskningsanknytning. Alva Myrdahl tog initiativ till att grunda Socialpedagogiska Seminariet 

i Stockholm där pedagogik och psykologi var de viktigaste ämnena och man förordade en 

kombination av kärlek och kunskap. Dessa utbildningar utgjordes av teori och praktik och eleverna 
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skulle nu reflektera genom diskussioner om metod och innehåll i verksamheten tillsammans med 

sina handledare (ibid, s. 25). 

 1945 blev socialstyrelsen huvudman för verksamheterna och benämningen för 

barnträdgårdslärarinna och småbarnsledarinna ändrades till det mer könsneutrala ordet 

förskollärare. I samband med barnstugeutredningen 1968 och arbetslagsprincipen förändrades 

utbildningen. Studenterna skulle vara mycket självständiga och bland annat själva utveckla förmåga 

till kritiskt tänkande och kreativitet. Lagarbete och dialog var dock centralt (ibid. s, 27). 

Barnstugeutredningen föreslog 1968 en ny barnpedagogisk utbildning som bestod av tre steg: (I) 

barnskötarutbildning på gymnasienivå, (II) förskollärarutbildning på högskolenivå och (III) 

vidareutbildning till metodiklärare, föreståndare och pedagogkonsulent (ibid, s 26). Enö (2005) 

menar att en strävan efter jämn fördelning av barnskötare och förskollärare inom alla barngrupper 

fanns och att all personal så småningom skulle utbildas till förskollärare men att detta inte 

förverkligades på grund av minskat intresse för arbete i förskolan samt besparingar (s. 26). 1977 

kom högskolereformen som utifrån högskolelagen innebar att all utbildning inom högskolan skulle 

vila på vetenskaplig grund. Studenter skulle förvärva kunskaper och utveckla kritisk bedömning 

(Halvarsson, 2009, s. 161). Dessa krav införlivades i förskollärarutbildningen. 1978/79 förlängdes 

utbildningen med ytterligare en termin (Enö, 2005, s. 26). 

 Från 2001 till 2011 bedrevs utbildningen inom lärarprogrammet gemensamt för olika 

lärarkategorier och de som ville arbeta inom förskolan valde den särskilda inriktningen. Sedan 2011 

är förskollärare återigen ett separat utbildningsprogram vid högskolorna. 

Utveckling av utbildning för barnskötare

Från början fungerade barnskötare som assistenter till förskollärarna (Sheridan, Sandberg & 

Williams, 2015, s. 23). Först när socialstyrelsen blev huvudman för förskolan 1945 började 

barnskötarna benämnas i statliga texter. Deras huvuduppgifter var inriktade på omsorg medan 

förskollärarna hade det pedagogiska ansvaret. Det fanns varierande barnskötarutbildningar och det 

startades även kompletteringskurser för barnskötare som ville vidareutbilda sig till förskollärare vid 

denna tid (Enö, 2005, s. 25). Under 1960-talets början ersattes de olika formerna av 

barnskötarutbildningar med grundkurser vid barnavårdsskola. Även barnskötarnas utbildning 

påverkades genom barnstugeutredningen till att kretsa kring lagarbete och dialog, och fokuserade på 

kreativ och personlig utveckling (ibid, s. 27). 1991 förlängdes barnskötarutbildningen med ett år i 

samband med reformeringen av gymnasieskolan. Intentionen var att barnskötarna så småningom 

skulle ersättas med förskollärare (ibid, s. 26). 
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 Numera finns ingen yrkesutbildning för barnskötarkompetens mer än barn- och 

fritidsprogrammet på gymnasieskolan (ibid, s. 26). Det finns dock möjlighet att utbilda sig via 

Barn- och fritidsutbildningen, en gymnasial vuxenutbildning på kompetensutvecklingsinstitutet. 

Där läser man kurser inom bland annat hälsa, lärande och utveckling, pedagogiskt ledarskap, 

etnicitet, skapande verksamhet och specialpedagogik (KUI, 2016). 

Kompetens i förskolan

Forskning visar att förskollärares kompetens är en av de viktigaste aspekterna för kvalitet i 

förskolan. Förskollärares förhållningssätt, barnsyn, syn på kunskap och lärande samt barnperspektiv 

och förmåga att närma sig barns perspektiv är avgörande för kvalitén. (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015, s. 231; Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s. 34). Kuisma och Sandberg (2008) 

menar att kompetens i förskolan kan vara å ena sidan vetenskapligt baserad kunskap och å andra 

sidan erfarenhet och praktisk utövning tillsammans med barn, kollegor och föräldrar (s. 192). I 

studier där barn fått beskriva hur en bra förskollärare ska vara anser de att en förskollärare ska vara 

snäll, förstående, rättvis och inte skrika (Persson, 2015, s. 10). Persson (2015) menar att dessa är 

obemärkta kompetenser och att sådana kompetenser är inbäddade i rutiner, erfarenheter, och 

förkroppsligade kunskaper (s. 10). Vidare menar han att förmågan att använda dessa kompetenser 

kan ge modet att kunna bryta mot regler och rutiner till förmån för barnens behov och stöd. I dessa 

handlingar ligger förtrogenhetskunskap inbäddad (ibid, s. 10). Utifrån detta menar han att när vi 

talar om kvalitet i förskolan talar vi ofta om mätbara kriterier inom kunskap, färdigheter och 

kompetenser. Men dessa obemärkta kompetenser går inte att mäta, de syns endast i gester, 

ögonblick och rörelser och framförallt uppfattas de av barnen. De är av stor betydelse för barnen 

men kan inte formuleras i handlingsplaner (ibid, s. 11). 

 Den egna viljan att utvecklas är en nödvändighet för kompetensutveckling och fördjupning 

av kunnande om vad och varför förskolepersonalen gör som de gör, menar Sheridan, Sandberg och 

Williams (2015, s. 67). 

 Gotvassli (2001) listar 10 dilemman i kompetensutveckling i förskolan. Bland annat stark 

synlig styrning kontra de anställdas yrkesautonomi, formell kompetens kontra realkompetens, 

kvalifikation kontra motivation, ledarens legalitet kontra ledarens legitimitet, teoretisk kunskap 

kontra utveckling av handlingskompetens (s. 86). Han menar att kompetensutveckling är full av 

motsättningar men ändå mycket viktigt och att ledaren måste vara villig att leda och veta vad hen 

vill och därefter välja och prioritera (s. 87). För att bäst utveckla verksamheten bör hela arbetslaget 
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kompetensutvecklas men beslut om sådant sker lokalt och inom ekonomiska ramar och blir därför 

svåra att genomföra, menar Enö (2005, s. 35). 

 Kuisma och Sandberg (2008) menar att reflektion är grunden för professionalism i förskolan 

och att profession och kunskap i det praktiska arbetet utvecklas genom reflekterande diskussion (s. 

194). Enö (2005) skriver 

Eftersom förskolepersonalen inte  endast  är  bärare utan också aktiva skapare av synsätt  och 
förhållningssätt medverkar de till konstruktionen av ett professionellt subjekt. I samtalen bidrar 
de ytterligare till att konstruera sitt professionella subjekt. Personliga såväl som professionella 
erfarenheter  medverkar  till  att  skapa  ett  professionellt  subjekt.  Därför  är  klass-  och 
könsstrukturer liksom förskoletraditioner och organisationsstrukturer betydelsefulla perspektiv i 
arbetet (s. 18).

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) menar i sin tur att reflektion kräver kompetens. Det kräver 

förmåga att göra kritiska påpekanden, urskilja och identifiera innehåll samt synliggöra och 

möjliggöra områden för förbättring och förändring (s. 65-66). 

 Den reviderade läroplanen kräver att förskollärare har breda ämneskunskaper och 

kompetenser att sträva mot målen med utgångspunkt i förskolans tradition, menar Sheridan, 

Sandberg och Williams (2015, s. 34). Utifrån Lpfö 98/2010 är ledarskapet, pedagogisk kunnande 

och kunskap om barns lärande och utveckling förskollärarens främsta uppgift (ibid, s. 34). 

Ledarskap i förskolan handlar om att på ett respektfullt sätt kunna leda kollegor med lägre 

utbildning och ledare bör ha förskollärarutbildning, menar författarna (ibid, s. 71). Att leda 

arbetslaget handlar om att utöva ett horisontellt och demokratiskt ledarskap som kräver 

kompetenser som bland annat att argumentera, skapa dialog och reflektera tillsammans, att sprida 

och delge information samt att representera kollegor utåt. Övriga kompetenser är bland annat 

sociala kompetenser och relationskompetens, vara en förebild och kunna kompromissa samt 

samordna och rikta fokus mot det väsentliga i arbetet och förskolans uppdrag (ibid, s. 71). Som 

ledare är det viktigt för förskolläraren att kunna få med sig arbetslaget på idéer och genomförande 

men också att kunna kompromissa. Ledarskap i förskolan sker genom prövning och att vara en god 

förebild (ibid, s. 72).  Studier visar att den platta organisationsstrukturen i förskolan har påverkat 

förskollärares möjlighet att utöva ledarskap. Förskollärarnas professionella kompetenser har i och 

med denna platta struktur osynliggjorts, istället har en form av kompetensutjämning tillämpats 

vilket inte främjat den pedagogiska verksamhetens kvalitet (Eriksson, 2014, s. 3). Det ledarskap 

som bedrivs i svenska förskolor beskrivs skilja sig från ledarskap i andra kontexter. Därför saknas 
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också forskning om förskollärare som pedagogiska ledare då nationella och internationella studier 

inte är tillämpbara på den svenska förskolan (ibid, s. 2). 

 För att uppnå kvalitet i det pedagogiska arbetet i förskolan krävs hög professionell 

kompetens, menar Eriksson (2014). Vidare beskrivs att det är en krävande uppgift att leda kollegor 

med annan referensram. Hon pekar på studier där god kvalitet i förskolan har uppnåtts när de 

arbetat med organisatoriska förhållanden samt tillvaratagit personalens kompetenser (s. 3). 

 Eriksson (2014) beskriver utifrån Gotvassli att om en ledare ska kunna bidra till en mer 

målinriktad och professionell förskola krävs mod att bryta mot förskolans tradition av likvärdigt 

fördelade arbetsuppgifter bland pedagogerna. Den modiga ledaren ställer olika krav på barnskötare 

och förskollärare (s. 3). Gannerud och Rönnerman (2006) menar att lärare behöver ett gemensamt 

yrkesspråk och utveckling av intern kunskap som de nu saknar. De diskuterar att lärare har svårt att 

definiera sin professionalitet men att det inte beror på att det saknas språk för det utan att det saknas 

makt för förskollärarna för att kunna hävda sin profession. Bristen på makt hänvisas till förskolans 

genusordning och lärarkårens könssammansättning och genustillskrivning. De frågar sig om tyst 

kunskap i detta fall är tystad kunskap (s. 34). 

 Gustavsson och Mellgren (2008) anser att barnskötares och förskollärares kompetenser bör 

tas tillvara på ett bättre sätt genom att arbetsgivare, fackliga företrädare och arbetstagare på både 

lokal och nationell nivå samarbetar. De menar att det framförallt är ansvarsfrågan som måste lyftas 

(s. 57). 

Profession och professionalisering

Läraryrken klassas som semiprofessioner då de inte i tillräcklig grad uppfyller kriterier för klassiska 

professioner som expertkunskap, legitimation, lojalitet till värden och normer samt etiska principer. 

Att sakna högt förtroende, värdering, status eller att inte vara välbetalt är också faktorer som 

påverkar att yrken klassas som semiprofessioner (Gannerud & Rönnerman, 2006, s. 35; Brante, 

2009, s. 16). Brante (2009) menar att en semiprofession ”införlivas i universitetsvärlden genom 

längre institutionaliserad utbildning och forskningsöverbyggnad”, inom läraryrket sker detta genom 

pedagogik och utbildningsvetenskap (s. 30).  

 De som arbetar inom ett yrke har ensamrätt till den kunskapsbas som förekommer där. Det 

bör vara givande och meningsfullt och kan tolkas som professionell identitet. Detta kan dock leda 

till konflikter mellan olika yrkesgrupper på arbetsplatsen. Förskolan vilar på demokratisk grund och 

oavsett utbildning har alla i arbetslaget lika värde i förskolan. Studier visar att pedagogerna anser att 

samarbete berikar vilket kan tolkas både som att kompetenser hos personalen välkomnas och 
���17



kombineras eller som att förskollärare har svårt att hävda sin profession och legitimitet i samhället, 

menar Sandberg (2015, s. 251). Hon diskuterar även huruvida det beror på att förskollärarna inte får 

bekräftelse för sitt ansvar eller att deras utbildning inte värderas då kompetenser likställs mellan 

barnskötare och förskollärare trots väldigt skilda utbildningar (ibid, s. 251). 

 Enö (2005) anser att arbetslaget medför en platt hierarki och jämför sjukvårdspersonalens 

tydligare uppdelning, hon menar då att förskolans uppdelning är mer diffus (s. 27). Hon menar även 

att arbetslagsprincipen blir ett sätt att dölja en hierarki som ändå existerar. Den platta hierarkin vill 

hon hellre kalla en dold hierarki (ibid, s. 116). Även Berntsson (1999) drar paralleller mellan 

förskollärare och sjuksköterskor. Hon menar att sjuksköterskorna haft större framgång än 

förskollärarna i att avgränsa sitt yrkesmonopol gentemot undersköterskorna med lägre utbildning 

och lägre professionell status (s. 204).  

 Professionsbegreppet har kritiserats för att vara androcentriskt, d.v.s. inneha manligt kodade 

maktrelationer och förlegad kunskapssyn. Tillämpligheten av dessa kriterier kritiseras inom 

områden som exempelvis undervisning samt vård och omsorg, d.v.s. kvinnodominerade yrken. 

Sådana typer och av yrken bygger ofta på långsiktiga kontakter och omsorgsorienterade 

arbetsuppgifter (Gannerud & Rönnerman, 2006, s. 35). Gannerud och Rönnerman (2006) menar att 

dessa yrken kräver kompetens och yrkeskunskap men att dessa kompetenser inte inryms i 

kriterierna för profession. De menar då att de ansatser som gjorts för att professionalisera yrket i 

form av vetenskapligt baserad, hierarkiskt uppbyggd och ämnesfokuserad kunskap kan ur ett 

genusperspektiv ses som ett sätt att utesluta ”kvinnligt” kodade värderingar som lyhördhet, 

personorientering, empati och omsorg (ibid, s. 35). 

 En svårighet med professionsbegreppet i förskolan är att kvinnor i omsorgsrelaterade yrken 

ofta har arbetsuppgifter på samma nivå som underordnade medarbetare och att det på arbetsplatsen 

ofta råder starka vänskapsrelationer. Dessa relationer bygger på likhetsprincip som kan medföra 

svårigheter att balansera mellan vänskap och kollegor (Eriksson, 2014, s. 3). Gannerud och 

Rönnerman (2006) menar då att de ansatser som gjorts för att professionalisera yrket i form av 

vetenskapligt baserad, hierarkiskt uppbyggd och ämnesfokuserad kunskap kan ur ett 

genusperspektiv ses som ett sätt att utesluta ”kvinnligt” kodade värderingar som lyhördhet, 

personorientering, empati och omsorg (s. 35). 

I förorden till en studie kring de båda yrkeskategorierna i förskolan skriver representanter 

för respektive yrkeskategoris fackliga organisationer (d.v.s. Lärarförbundet och Kommunal): 
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I olika perioder hade båda förbunden, utifrån olika utgångspunkter, drivit frågan om att endast 
ha en personalkategori i förskolan. Det var inte en realistisk målsättning eftersom fördelningen 
mellan förskollärare och barnskötare över landet var ganska jämn. Vi kom till slut fram till att 
det enda rimliga, och det enda som skulle hjälpa våra medlemmar att göra ett så bra arbete som 
möjligt, vara att bejaka både lärares och barnskötares kraft för att göra förskolans kvalitet så bra 
som möjligt. Att nyttja vars och ens kompetens kräver att de två yrkesrollerna respekteras – och 
att de blir tydligare. (Almqvist & Eklund, 2008)

De båda fackförbunden var, som tidigare nämnts, eniga om att förskollärares ansvar skulle 

framskrivas i den reviderade läroplanen men poängterar att  

Eftersom skollagen  endast  reglerar  ansvarsfrågan  för  lärare  och  rektor  vill  Kommunal  och 
Lärarförbundet betona att alla som arbetar i förskolan har betydelse för måluppfyllelsen (ibid, s. 
3).

I ovan nämnda studie har rektorer och förskolechefer intervjuats kring de olika yrkeskategorierna 

och det framgår där att det finns stor möjlighet för personalen i förskolan att ansvara för olika 

områden utifrån kompetens och intresse, oavsett utbildningsnivå. Exempel på detta är personal som 

är Mulleledare som då även ansvarar för natur och friluftsliv på förskolan eller den som har särskilt 

intresse för musik får ansvara för den delen i verksamheten (Gustavsson & Mellgren, 2008, s. 13). 

 I en annan studie visar det sig att förskollärare och barnskötare samarbetar och välkomnar 

varandras professioner samt kombinerar sina kompetenser. Även om hela personalgruppen består av 

samma yrkeskategori existerar där olika kompetenser på en personlig nivå. Vissa förskollärare i 

studien menar att alla i arbetslagen kan vara lika kompetenta oavsett utbildning, medan andra 

förskollärare såg det som att barnskötarna ska ansvara för educare och förskollärarna för det 

pedagogiska arbetet (Kuisma & Sandberg, 2008, s. 194). Även Kuisma och Sandberg (2008) menar 

att detta kan bero på förskollärares svårigheter att hävda sin professionalism och legitimitet. De 

menar att förskollärare inte får adekvat status via lön och de får inte erkännande för sitt ansvar, inte 

heller värderas deras erfordrade utbildning (s. 194). 

 Pedagogisk samsyn i arbetslaget och teamarbete utifrån en gemensam förståelse av 

läroplanens intentioner är avgörande både för förskolans kvalitet men avgör även villkor för barns 

lärande, menar Sheridan, Sandberg och Williams (2015, s. 25).  

Ett känsligt ämne

I de få studier jag funnit inom detta område uttrycks framförallt i Erikssons (2014) och Gustavsson 

och Mellgrens (2008) studier att det är känsligt att diskutera skillnader i ansvar och arbetsfördelning 

på förskolorna. Frågan undviks i personalgrupper med både barnskötare och förskollärare. 
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Förskollärare uttrycker en lättnad när beslut kommer uppifrån och att de gärna slipper ansvara för 

att ge nya riktlinjer för ansvarsfördelning (se Eriksson, 2014, s. 8-10). Dock påvisar studien att 

förskolechefer kan undvika att lyfta ämnet, eller ”väcka den björn som sover”, om personalgruppen 

fungerar bra eller hävdar att förskollärarna får ansvara för diskussionen i arbetslagen (se Eriksson, 

2014, s. 10; Gustavsson & Mellgren, 2008, s. 55). 

 Svårigheter att hävda sin kompetens i mixade arbetslag framträder i båda studierna (se 

Eriksson, 2014, s. 11; Gustavsson & Mellgren, 2008, s. 21). Eriksson (2014) menar att demokratiskt 

förhållningssätt och arbetsfördelning utifrån självskattad kompetens snarare än faktisk kunskap och 

kompetens, väger över och att detta beror på känsligheten att lyfta denna fråga (s. 12). Dock 

framträder att i vissa fall hävdas att ansvaret faller på förskollärarna i och med att ansvar för 

undervisningen kräver teoretisk kompetens samt kunskap att tolka, driva och omsätta 

läroplansmålen i en pedagogisk praktik (ibid, s. 11). Anledningen till att det är känsligt att lyfta 

ämnet förklaras dels genom ett motstånd hos förskolepersonalen att förändra den platta 

organisationsstrukturen och dels rädsla för att göra skillnad på pedagogerna utifrån de olika 

yrkeskategoriernas kunskap och kompetens. Även traditioner, jantelag och uppfattningen om att 

barnskötarna känner sig kränkta framträder som påverkande faktorer (se Eriksson, 2014, s. 9; 

Gustavsson & Mellgren, 2008, s. 21). 
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Metod

Valet av intervju som metod i denna studie kändes självklart på grund av dess flexibilitet, möjlighet 

att följa upp och ställa följdfrågor (Bell, 2006, s. 158). I och med att studien fokuserar på tolkning 

av ansvarsfördelning kring föräldrasamverkan och respondenternas tankar runt det, hade 

exempelvis enkäter gett mig för tunna svar och observation inte alls svarat på mina frågor. Om jag 

valt att göra gruppintervjuer hade jag kunnat få ta del av respondenternas olika resonemang kring 

frågorna och hur de kontrade eller instämde i varandras svar. Dock hade risken varit att 

respondenterna blivit hämmade i sina svar. Jag bedömde även att jag hade för lite erfarenhet för att 

genomföra en sådan intervju då jag i en sådan situation är ”mindre intervjuare och mer 

samtalsledare” (se Bell, 2006, s. 163). Samtalsintervjuers intention är synliggörande av något, vilket 

är i linje med denna studies intentioner (se Esaiasson et al., 2012, s. 252). De fokuserar på 

människors olika uppfattningar och tolkningar med mål att kartlägga dessa uppfattningar (ibid, s. 

229). De ger även större utrymme för interaktion och samspel mellan intervjuare och intervjuperson 

(ibid, s. 251). Kvalitativa intervjuer innehåller bestämda frågeområden men frågorna kan variera 

beroende på respondentens svar. Syftet med kvalitativ intervju är att få så uttömmande svar som 

möjligt (Johansson & Svedner, 2006, s. 43). Jag ville fokusera på respondenternas olika 

uppfattningar och tankar kring ansvarsfördelning i föräldrasamverkan och valde därför att 

genomföra enskilda kvalitativa samtalsintervjuer, d.v.s. min strävan var att tolka och förstå 

respondenternas livsvärld (se Esaiasson et al., 2012, s. 253). 

Urvalsgrupp
Valet av intervjupersoner vid respondentintervjuer bör följa tre allmänna råd: Välj främlingar, ett 

litet  antal  och  inte  subjektiva  experter.  Intervjuaren  bör  inte  ha  en  personlig  relation  till 

respondenterna för att  kunna upprätthålla vetenskaplig distans samt att  respondenten lättare kan 

öppna sig för någon utomstående (Esaiasson et al. 2012, s. 259). Jag valde att intervjua sex personer 

vilket bedömdes rimligt rent tidsmässig för denna studie samt att jag då fick två olika svar från 

respektive tre olika förskolor. Av dessa 6 personer hade jag tidigare haft kontakt med 4 av dem men 

jag hade ingen personlig relation till någon av dem. Självklart är respondenterna i detta fall dock 

subjektiva experter i och med sin erfarenhet och utbildning i förskolan, men i denna studie är det 

högst relevant. Fokus i intervjuerna var deras egna tankar om sin egen och sina kollegors yrkesroll 

samt tolkning av läroplanen gentemot ansvar och yrkesroller.
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De första som tillfrågades för intervju var en barnskötare och en förskollärare vid samma 

avdelning på en förskola jag kände till. Denna förskola hade väckt mitt intresse då jag visste att man 

hade bestämt att inga barnskötare längre skulle hålla i utvecklingssamtal där, utifrån läroplanens 

nya skrivningar om förskollärares ansvar. Därefter tillfrågades en förskola jag fått tips om, där de 

arbetade så att både förskollärare och barnskötare hade utvecklingssamtal. En barnskötare och en 

förskollärare från olika avdelningar tackade ja till att bli intervjuade vid den förskolan. En tredje 

förskola jag blivit tipsad om påstods arbeta så att barnskötarna fick välja om de ville utföra några 

utvecklingssamtal. Denna förskola ansåg sig inte ha tid att ställa upp på intervjuer under denna 

period. Jag kontaktade då en annan förskola och frågade dem hur de bestämt kring vilken eller vilka 

yrkesgrupper som skulle hålla i utvecklingssamtalen. De svarade att det bestämdes från avdelning 

till avdelning huruvida man ansåg barnskötarna vid avdelningen lämpliga eller inte. Detta gjorde 

mig också nyfiken. De tillfrågades om de ville ställa upp på två intervjuer vilket de ville.

Genomförande

Studien i detta projekt fokuserar runt en respondentundersökning, d.v.s. att det är svarspersonerna 

själva och deras tankar som är studieobjekt. Respondenterna gavs därför i stor utsträckning samma 

frågor vilket också gav goda förutsättningar för att strukturera och finna mönster i svaren (se 

Esaisason et al. 2006, s. 227-228). Dock ställdes inte frågorna exakt likadant eller i samma ordning 

till respondenterna då jag i varje intervju bedömde huruvida frågan i just den intervjun var relevant 

för min studie eller ej. Då detta var en kvalitativ samtalsintervju anpassades frågor, följdfrågor och 

ordning så att respektive respondent fick möjlighet att ge så utförliga svar som möjligt (se 

Johansson & Svedner, 2006, s. 43). 

Utformning av frågor 

Esaiasson et al. (2012) menar att grundligt genomtänkt problemformulering ger en bättre grund att 

stå på (s. 252). Jag funderade länge på vad jag egentligen ville få ut av intervjuerna och vad det var 

som jag egentligen ville veta. Jag kom fram till att jag var nyfiken på olika sätt att tolka 

ansvarsfördelning utifrån läroplanen samt hur pedagoger utifrån det ser på sin egen och sina 

kollegors yrkesroll. Före en intervju kan det vara fruktbart att arbeta fram en intervjuguide med 

frågor strukturerade under viktiga teman och frågeställningar för att ge ett bra resultat (Bell, 2006, 

s. 159; Esaiasson et. al., 2012, s. 264). Därför klargjorde jag innan intervjuerna, utifrån studiens 

syfte och frågeställningar, vilka teman mina frågor skulle fokusera på. Dessa teman blev: utbildning 

och antal år i verksamheten, synen på de olika yrkeskategorierna, synen på kompetens, tolkning av 
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läroplan, utvecklingssamtal och föräldramöte (se bilaga 3). Vid formuleringen av intervjuguiden 

valde jag att inleda med frågor om enklare personuppgifter (utbildning och antal år i verksamheten) 

som uppvärmning (se Esaiasson et al., 2012, s. 265). Jag fokuserade på att ställa en fråga i taget, 

inte ställa ledande frågor samt att utforma frågor under varje tema för att sedan bestämma 

ordningsföljd (Bell, 2006, s. 159). När jag sedan lyssnade igenom intervjuerna märkte jag dock att 

jag ibland ställde flera frågor åt gången. Detta gjordes för att förtydliga frågan för respondenterna. 

Jag valde att ställa så lite varför-frågor som möjligt då dessa enligt Esaiasson (2012) tillhör 

analysen (s. 265). Någon gång blev dock en följdfråga ”Varför tror du att det är så?” eller ”Av 

vilken anledning tror du att det är så?”. De tematiska frågorna ställdes som bredare frågor där jag 

sedan kunde ställa följdfrågor om konkreta exempel, minnen av en sådan upplevelse eller bad 

respondenten utveckla svaret. Jag ställde även direkta frågor utifrån svaren jag fick och stämde 

ibland av att jag förstått rätt (se Esaiasson et al., 2012, s. 265). Johansson och Svedner (2006) menar 

att en latent fara vid intervjuer är att intervjuaren påverkar svaren genom att omedvetet uttrycka sina 

förväntningar och värderingar eller uttrycka frågorna på ett sådant sätt som påverkar respondentens 

svar (s. 47). Under varje intervju lyssnade jag på respondenternas svar och ämnade förstå och tolka 

vad de hade att berätta. När jag sedan ställde följdfrågor som utgick från hur jag tolkade deras 

tidigare svar är det möjligt att min tolkning varit felaktig och följdfrågan blivit ledande eller 

tolkande. För att försäkra mig om att jag förstod rätt, utan att anta, ställde jag vid flertal tillfällen 

frågor som inledde med ”om jag tolkar dig rätt så..” eller ”Du berättade tidigare..” och där 

formulerade om till min tolkning för att se om det överensstämde med deras svar. 

Inför intervjuerna

Två förskolor kontaktades via telefon. Jag informerade om denna studies syfte och frågade om det 

fanns en barnskötare och en förskollärare som var intresserade av att ställa upp, vilket det fanns. 

Två förskolor förfrågades om deltagande via mail där jag förklarade vad studien skulle handla om 

(se bilaga 1). Jag ringde efter några dagars betänketid upp dem. Vid en av förskolorna hade inte 

pedagogerna möjlighet att ställa upp medan pedagogerna vid den andra förskolan tackade ja. En 

barnskötare och en förskollärare intervjuades på respektive totalt tre förskolor. 

 Att genomföra någon eller några testintervjuer hade varit en god idé för att försäkra mig om 

att frågorna var rätt formulerade, relevanta och om de gav upphov till ett dynamiskt samtal (se Bell, 

2006, s. 159; Esaiasson et al., 2012, s. 268). Tanken var att jag skulle genomföra en testintervju med 

en vän som arbetar som förskollärare men när jag skulle boka datum för intervju med den första 

respondenten bokades den in redan nästa dag. Detta gjorde att jag inte hann utföra en testintervju.  
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Transkribering

Bell (2006) skriver att många forskare hävdar att intervjuer bör och ska transkriberas men menar 

själv att det är väldigt tidskrävande och att man under ett kortare projekt, som detta, inte bör lägga 

tiden på transkribering utan spara inspelning till projektets slut vid eventuella kontroller av 

tillförlitligheten (s. 166). Jag bedömde att ordagrann transkribering inte var nödvändigt, mer än 

kärncitat, och att i övrigt kunde övergripande transkribering göras runt vad som sagts i intervjuerna. 

Ljudupptagningarna sparas till detta projekts slut. Den första intervjun tog mycket kortare tid än jag 

räknat med vilket ledde till att jag valde att transkribera den i sin helhet för att synliggöra allt som 

framkom i intervjun. Övriga intervjuer transkriberades övergripande. När jag citerat pedagogerna i 

denna text har jag gått tillbaka till inspelningarna och skrivit precis som de sagt. 

Bearbetning av data

Efter att alla sex intervjuer utförts skapade jag först ett dokument i datorn där jag spaltade och 

delade in i olika teman utifrån de centrala begrepp jag utgått från samt andra intressanta ämnen som 

respondenterna lyfte (se Esaiasson et al., 2012 s. 269). Det hela delades in i sex kolumner, en för 

varje svar. Utifrån det var tanken att jag skulle se likheter och skillnader mellan respondenternas 

svar. Detta visade sig vara ett alltför tidskrävande och ineffektivt sätt eftersom jag då fick sitta och 

leta i sex andra dokument i varsitt fönster på datorn. Jag bytte strategi och skrev istället ut 

intervjuerna i pappersform. Jag läste igenom var och en av dem igen och under tiden markerade jag 

och gjorde anteckningar i marginalen. Detta gjorde materialet lätt att överskåda och hitta var i 

intervjuerna som respondenterna nämnde något inom varje tema (se Bell, 2006, s. 226). Därefter 

kunde jag enklare formulera resultaten utifrån varje tema. 

Forskningsetiska överväganden i förhållande till metodval

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) beskriver individskyddskravet, detta innebär att 

samhällsmedlemmar är berättigade att skyddas från otillbörlig insyn i sina livsförhållanden och får 

inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta individskyddskrav 

är grunden för forskningsetiska överväganden. Inom varje forskning ska överväganden av det 

förväntade forskningstillskottet göras gentemot potentiella risker för negativa konsekvenser för 

deltagare i studien (s. 5). Jag har i denna studie tagit hänsyn till att respondenterna ska vara 

konfidentiella. Att de inte kan vara konfidentiella inför varandra på respektive förskola har jag tagit 
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hänsyn till genom att tydligt informera respondenterna om detta i ett brev inför intervjuerna innan 

de givit sitt medgivande för deltagande i studien (se bilaga 2). 

 Till några respondenter mailades brevet ut i förväg och några fick det vid intervjutillfället 

innan jag började ställa frågorna. Detta på grund av att de intervjuerna blev hastigt inbokade. 

Respondenterna var fria att själva välja tid och plats för intervjun, på respektive förskola, där de 

själva var bekväma (se Bell, 2006, s. 168; Esaiasson et al., 2012, s. 268). 

 Jag valde att dokumentera intervjuerna med ljudupptagning på min egen smartphone som 

sedan sparades till ett USB-minne samt i min dator och då raderades de från telefonen, vilket Bell 

rekommenderar (2006, s. 159). Detta gav mig möjlighet att under intervjun fokusera på vad 

respondenten sa samt säkerställa att mina anteckningar blev riktiga. Inspelningen gav också 

möjlighet för mig att lägga fokus på att notera kommentarer jag ansåg vara av speciellt intresse 

under intervjun som jag ville ställa följdfrågor kring (se Bell, 2006, s. 165). 

 Individskyddkravet delas upp i fyra huvudkrav, dessa är: (I) informationskravet, (II) 

samtyckeskravet, (III) konfidentialitetskravet och (IIII) nyttjandekravet. Dessa innebar specifikt för 

denna studie att jag (I) i förväg informerade respondenterna om studiens syfte, deras villkor för 

deltagande och faktorer som kunde påverka deras villighet att delta (se bilaga 2). Att deltagandet 

var frivilligt och när som helst kunde avbrytas av respondenten utan att detta skulle tillföra negativa 

följder för hen skulle framgick också (se Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Bell (2006) föreslår att 

respondenten bör ges möjlighet att läsa igenom studiens syfte, etiska krav och vad som förväntas av 

respondenten, samt att respondenten bör ges god tid till att ta ställning till sitt eventuella 

medverkande (s. 54-55, 157). Inför intervjuerna informerades respondenterna i min undersökning 

via text vad intervjuerna skulle komma att handla om, var arbetet kommer att publiceras och att 

deras medverkan är konfidentiell, d.v.s. ”ett löfte om att inte kunna identifieras eller beskrivas på ett 

sådant sätt att man kan identifieras” (se Bell, 2006, s. 57; Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I denna 

undersökning kunde respondenterna dock inte förbli konfidentiella inför varandra på respektive 

förskola. Detta på grund av att jag intervjuade en förskollärare och en barnskötare vid tre olika 

förskolor som hade skilda principer för ansvarsfördelning av pedagogerna i föräldrasamverkan. Då 

pedagogerna vet hur de arbetar på sin förskola kan de med enkelhet lista ut vem som sagt vad av 

dem på samma arbetsplats. Däremot är respondenterna helt konfidentiella inför utomstående och 

övriga respondenter vid de andra två förskolorna. Detta informerades respondenterna om. I detta 

dokument framgick även att jag önskade ljudupptagning under intervjun och att denna skulle sparas 

till arbetets slut, för att svaren skulle kunna kontrolleras, och därefter raderas. Samtyckeskravet (II) 
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beaktades genom att respondenterna, efter att ha tagit del av information som beskrivet ovan, fick 

underteckna sitt medgivande (se Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

 Konfidentialitetskravet (III) yttrade sig i denna studie genom att det dokument 

respondenterna fick ta del av och underteckna förtydligade att jag förband mig till tystnadsplikt runt 

personlig information om deras identiteter som framkom i förestående intervju. Jag förband mig till 

att inte förmedla vidare information om den intervjuade som berörde identitet, arbetsplats eller ort 

(se Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Denna del av texten undertecknades av mig själv och de 

intervjuade tillfrågades om de ville spara ett eget exemplar av dokumentet. Jag tydliggjorde vid 

intervjutillfällena även att det inspelade materialet endast var för min skull, att kunna gå tillbaka 

och lyssna på intervjun igen samt vilka som hade tillgång till den inspelade intervjun under 

projektets gång. I dokumentet framgick även att det slutliga arbetet skulle komma att publiceras på 

DiVA (se bilaga 2). I denna text har jag benämnt respondenterna som pedagoger, förskollärare eller 

barnskötare. Det framgår inte vilka de är eller var de arbetar. Innan jag började ställa frågor 

förklarade jag återigen vad studien handlar om, varför jag ville intervjua dem och var informationen 

kommer hamna (se Bell, 2006, s. 157). 

 Nyttjandekravet (IIII) innebär att uppgifter från intervjuerna endast får användas i studiens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Även detta framgick i dokumentet som respondenterna fick ta 

del av. Inspelningarna från intervjuerna kommer att raderas efter att detta arbete godkänts. 
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Resultat och Analys

I detta stycke presenteras en sammanställning av resultaten i intervjuerna. Resultaten sammanfattas 

under följande rubriker: Utbildning och erfarenhet, Ansvars- och arbetsfördelning, Den dolda 

yrkeskategorin, Kompetens i förskolan, Känsla av likhet kontra medvetenhet om skillnad, 

Personliga egenskaper samt Ett känsligt ämne. 

Utbildning och erfarenhet

Pedagogerna i denna studie har mellan 13 och 36 års erfarenhet av arbete i förskola. Några av dem 

har arbetat i förskolan först som helt outbildade för att senare ha utbildat sig antingen till 

barnskötare eller förskollärare, eller både och. Tre av respondenterna är utbildade barnskötare och 

övriga tre är utbildade förskollärare. En av barnskötarna gick, efter några års arbete i förskolan, ett 

år på förskollärarutbildningen men hoppade av och utbildade sig senare till barnskötare. En av 

förskollärarna har barnskötarutbildning i botten och en annan förskollärare är även utbildad 

grundskollärare i åk 1-6 samt pedagogista. Flera av pedagogerna nämner generellt att det finns 

möjligheter till kompetensutveckling på förskolan genom kurser, föreläsningar, utbildningar eller 

litteratur. Två av förskollärarna nämner specifikt att de genomgått fortbildningar i bemötande, 

förskolelyftet och att leda en förskola mot språklig och matematisk utveckling. 

 Majoriteten av pedagogerna nämner att skillnaden mellan yrkeskategorierna är bland annat 

utbildningarna, både i tidsomfattning och utbildningsnivå. En barnskötare menar att det också 

märks på plats i form av ansvar och planering. En annan barnskötare menar att förskollärare besitter 

mera kunskap, men att hon själv besitter mycket erfarenhet och har tagit lärdom av förskollärarnas 

kompetenser: ”Det förlitar ju jag mig väldigt mycket på, plus min egen erfarenhet, och tar till mig 

det också”. 

 En förskollärare menar att förskollärarna har mer ”teoretisk anknytning” än barnskötare, 

även om spannet bland förskollärare är stort beroende på för hur länge sen man utbildat sig. En 

annan förskollärare säger att barnskötare har mindre utbildning än förskollärare men att det är 

skillnad på utbildade barnskötare och barnskötare som fått fast anställning genom Lagen om 

anställningsskydd (LAS) och därmed fått titeln barnskötare. Den främsta skillnaden menar hon är 

att outbildade barnskötare har svårt att ta egna initiativ, de gör det de blir tillsagda att göra. Hon 

säger 
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Har man gått barnskötarutbildning så har man ju ändå gått en utbildning och fått den teoretiska 
kunskapen bunden till det praktiska. När du hamnar in och blir LAS:ad, då har du den praktiska 
erfarenheten du har, från förskolan. Det teoretiska du har lärt dig då, det är genom kollegorna, 
ingenting annat. Du har liksom inte läst dig till nånting, utan du blir, och så är du i barngruppen. 
Och det är klart man kan lära sig med lite sunt förnuft men då är det mer det här ta-hand-om-
barnen-stuket.

Även barnskötaren vid samma förskola nämner att det är väsentlig skillnad på att vara utbildad 

barnskötare mot att ha blivit LAS:ad och därmed fått titeln barnskötare. Barnskötaren menar att 

skillnaden mellan förskollärare och barnskötare är självklar då de har skilda utbildningar. Men hon 

anser att hon som utbildad barnskötare inte riktigt får erkännande för sin yrkesroll när hon i princip 

kan ersättas med vem som helst som arbetat tillräckligt länge. Hon säger  

Det här med yrkesstolthet som det pratas mycket om att man ska liksom.. ja.. mycket då att, är 
du är barnskötare och som jag då tycker att jag är nöjd med det, ja men jag är stolt över det. Att 
skulle jag vilja bli förskollärare då skulle jag ju fått utbilda mig till det. Men ändå så tycker jag 
att det kan bli lite sådär att, då kan man ge vem som helst en titel, bara du har jobbat tillräckligt 
länge.

De båda nämner också att det nu även är skillnad på förskollärarnas titlar beroende på om de 

plockat ut sin lärarlegitimation eller ej. Förskolläraren säger 

Och  nu  det  här  legitimerad  förskollärare,  icke  legitimerad  förskollärare.  Ja  men  vad  är 
skillnaden egentligen liksom där då? För vi  har gått  samma utbildning men någon vill  inte 
skicka in och få legitimationen, eller av nån anledning kanske inte fått den, vad vet jag […] Ja 
men vad är skillnaden mellan oss då? För det vet jag liksom inte.

Hon menar att det känns lite skrämmande ju mer man går in på djupet på att både förskollärare och 

barnskötare kan vara två olika varianter men ändå ha samma titel. ”Förskollärare är förskollärare 

och arbetslaget är de där andra. Och så är de barnskötare allihop fast de ändå inte är barnskötare”.  

En av förskollärarna vid en annan förskola menar att yrkeskategorierna inte är det mest väsentliga 

utan det är det arbete arbetslaget gör tillsammans. Hon tillfrågas om hela arbetslaget rent teoretiskt 

skulle kunna ha samma utbildning och svarar såhär 

Kanske..  Men jag tycker också att  det  där  är  så himla individuellt,  för  alltså intresset.  Hur 
mycket  man  tar  till  sig  och  vad  man  vill  göra.  Vissa  tycker  ju  att  det  är  jätteroligt  med 
dokumentation, och det är bilder och datorer och så. Och vissa tycker verkligen inte att det är 
det. Att man kanske bara vill jobba med barn för att man tycker att dom är helt underbara, men 
du har inte så mycket behållning av alltså.. projekt och hur man tänker kring det.. Fast det är 
kanske alla förskollärare som inte har det heller..? alltså det där är.. ja, alla kanske skulle kunna 
ha samma utbildning. Inte vet jag. Men alla borde nog ha en utbildning snarare.
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Förutom att personer med titeln barnskötare kan vara både utbildade och LAS:ade framgår även att 

personer som är anställda som barnskötare kan ha en hög lärarutbildning från andra länder som de 

inte kan få validerad i Sverige. Dessa personer kan känna sig kränkta av att vara anställda som 

barnskötare när de anser sig vara mer välutbildade än förskollärarna, menar en av pedagogerna. 

Även  att  bli  uppmanad  att  utbilda  sig  till  förskollärare,  för  att  få  den  behörigheten,  kan  vara 

kränkande för dessa personer, menar hon.

Ansvars- och arbetsfördelning

Visst ansvar och arbetsuppgifter visar sig i studien förbehållet förskollärarna. Det kan vara att 

förskollärarna har mer planeringstid och därför mer ansvar, att de ingår i utvecklingsgrupper eller är 

delaktiga i utformande av dokument. Arbetstid styr också ansvar för föräldrakontakt eftersom den 

som arbetar mindre träffar barn och föräldrar mindre. 

 Samtliga barnskötare uttrycker att de inte i praktiken upplever någon större skillnad sedan 

läroplanen reviderades men de tror att förskollärarna märker av skillnaden mera. De menar att 

förskollärarna är mer ”under lupp”, måste ha mer på fötterna vid granskning och har fått en annan 

ansvarsroll. En barnskötare säger  

Men det är ju också för att utnyttja den kompetens som förskollärarna har. Att man ska peka på 
mera att - hej du har ett ansvar här, som förskollärare.

Vid den första förskolan beslutades efter revideringen av läroplanen att barnskötare inte längre 

skulle utföra utvecklingssamtal. Utöver den skillnaden upplever inte barnskötaren där någon 

skillnad i planering och utförande mellan yrkeskategorierna. Förskolan har dock 

befattningsbeskrivningar om vad som förväntas av respektive yrkeskategori. Båda pedagogerna vid 

denna förskola utrycker att beslutet kom uppifrån och att det inte varit någon diskussion om 

förändringen. Det framträder en bild av att det vid förskolan finns olika sätt att tolka 

ansvarstillägget och att det nämnts bland personalen men inte diskuterats. Det framstår som ett 

känsligt ämne på förskolan, samtidigt som båda pedagogerna uttrycker att de personligen inte 

upplever något problem runt det. Barnskötaren uttrycker att hon till en början reflekterade en del 

runt om hon inte längre ansågs kompetent att ha samtal men menar att hon landat i att inte ta 

beslutet personligt. Hon uttrycker att hon saknar utvecklingssamtalen men att hon nu får se till att 

vara desto mer delaktig inför samtalen och efter att de ägt rum. Förskolläraren vid denna förskola 

undrar varför barnskötare som tidigare haft utvecklingssamtal, och är bra på det, ska bli fråntagna 

det. Föräldramöten på denna förskola har inte påverkats i utförande och planering i samband med 
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revideringen av läroplanen, alla pedagoger planerar och utför lika mycket där men barnskötare har 

möjlighet att välja om de vill prata eller inte. 

 Vid den andra förskolan är det upp till varje arbetslag att besluta hur ansvar och 

arbetsuppgifter ska fördelas, men den biträdande förskolechefen kan gå in och rekommendera. 

Förskollärare här har det huvudsakliga ansvaret och tilldelar eller delegerar till barnskötare. De två 

intervjuade pedagogerna arbetar i olika arbetslag där ansvar- och arbetsfördelning ser olika ut. I det 

ena arbetslaget genomför och planerar alla pedagoger utvecklingssamtal. Dock kan förskollärarna 

där ta fler samtal och delegera till barnskötarna. Den intervjuade barnskötaren uttrycker att de 

gemensamt i arbetslaget diskuterar och ger varandra olika synvinklar inför samtalen. Dock säger 

hon att det inte finns någon skillnad i ansvar av utförande av utvecklingssamtalen. Vid 

föräldramöten menar hon att arbetslaget diskuterar tillsammans och att förskollärarna delger 

barnskötarna ”så att vi fortfarande är ett arbetslag”. Vid utförandet av föräldramöten är skillnaden 

att förskollärarna inleder och startar upp diskussioner och att barnskötarna inte kommer till tals i 

lika stor utsträckning. Förskolläraren ansvarar på sin avdelning och menar att hon styr mycket i sitt 

arbetslag på grund av att kollegorna som är anställda som barnskötare utvecklas mycket men dels 

saknar självförtroende att ta för sig och lära sig saker och dels inte har utbildningar som är 

motsvarande svensk barnskötarutbildning. Hon anser att utvecklingssamtalen är en viktig del av 

föräldrakontakten och har egentligen svårt att släppa ifrån sig dem. Men hon menar att det inte finns 

utrymme för henne att ta alla samtal och uttrycker att hon litar mer och mer på en av sina kollegor 

som hon nu tilldelat några samtal. Hon anser att det i samtalen är viktigt att anknyta till projekten 

samt teoretiska grunder till dem, vilka hon tagit fram. Men hon menar att vissa föräldrar inte är så 

intresserade av ”teoretisk anknytning” till projekten och därför har kollegan fått 

utvecklingssamtalen med de föräldrarna. Hon menar att det viktigaste i ett utvecklingssamtal är 

värdegrundsfrågor. D.v.s. kunskapssyn och människosyn samt barnsyn och hur man då pratar om 

barnen är det viktigaste, men att detta skiljer sig mellan pedagogerna i arbetslaget. 

Därför så har vi styrt lite vilka utvecklingssamtal som jag tar och vilka utvecklingssamtal som 
min kollega tar. Faktiskt. Och det känns ju jättehemskt när man pratar om likvärdig förskola.. ja, 
va ska jag säga.. det skäms jag för.

Både förskolläraren och barnskötaren vid förskolan berättar att de haft nätverksträffar tillsammans 

med fler förskolor där respektive yrkesgrupp separat och även tillsammans fått diskutera 

yrkesrollerna och förväntningar på dem. Förskolläraren uttrycker att det varit en aktuell fråga och 

���30



att de då mötte skilda åsikter. Det fanns där barnskötare från andra förskolor som känt sig nertryckta 

och blivit fråntagna ansvar och mådde dåligt men att det berodde på förskollärarnas inställning. 

Om man tänker på maktperspektivet, så är det ju som att alltså man står och faller med hur 
förskolläraren behandlar barnskötare. Det tycker jag låter hemskt.

Vid den tredje förskolan har förskollärare och utbildade barnskötare utvecklingssamtal men inte 

LAS:ade barnskötare. Där diskuterades förändringarna i den reviderade läroplanen mycket när den 

kom. Pedagogerna berättar att de gick igenom och jobbade med läroplanen samt redde ut och 

jämförde för att sedan landa i en samsyn för hela förskolan hur de tolkar läroplanen. Pedagogerna 

menar att de kom fram till att det inte var så stor skillnad. Förskolläraren säger 

Arbetslaget ska ju göra det mesta tillsammans och i arbetslaget ingår det då barnskötare. Sen är 
det att jag har ansvar, eller förskolläraren har ansvar.

Till en början fanns en rädsla hos barnskötarna där att bli fråntagna sina utvecklingssamtal, men så 

blev det inte. Pedagogerna menar att skillnaden efter revideringen främst blev att barnskötarna 

tillfrågades om de ville fortsätta ha utvecklingssamtal. ”Förut var det mer självklart och nu har det 

blivit mer känner du att du vill?” säger barnskötaren. Hon säger också 

Jag känner att jag har samma ansvar, samma arbetsuppgifter. Ja, jag gör liksom samma saker. 
Däremot så kan jag känna nu mer tydligt, det här som jag känner att, nä men jag kan säga nej, 
för att nu är det du som har det yttersta ansvaret.

Vid föräldramöten är det ansvariga pedagoger från olika grupper som ansvarar för och presenterar 

olika ämnen. Dessa grupper kan vara exempelvis utvecklingsgrupp, där bara förskollärare är med, 

eller hållbar-utvecklingsgupp där ansvarig pedagog kan vara både barnskötare och förskollärare.  

Båda förskollärarna vid de två förskolor där båda yrkesgrupperna har utvecklingssamtal menar att 

de kan styra lite vilka samtal de tilldelar sina barnskötarkollegor utifrån tillit till dem. Barnskötarna 

kan tilldelas barn och föräldrar som är ”lätta” vilket de specificerar med exempelvis föräldrar som 

inte är så intresserade av teoretisk anknytning i projekten, föräldrar som är lättsamma, öppna och 

glada och barn som det inte finns några svårigheter att lyfta runt.  

 Tolkningarna av ansvars- och arbetsfördelning i läroplanen skiljer sig en del mellan 

förskolorna men det framträder till stor del samsyn mellan pedagogerna inom samma förskola. En 

förskollärare uttrycker att vid den förskola hon arbetade när den reviderade läroplanen kom blev det 
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stora diskussioner. ”Det som hände var att vi förskollärare kände oss stärkta. Jag kände äntligen! 

kände jag”. En barnskötare säger  

Så har jag alltid sagt,  att  det  är  en skillnad på barnskötare och förskollärare precis som på 
sjuksköterskor och undersköterskor eller på läkare och sjuksköterskor. Det är klart att man har 
olika ansvar. Och så är det även inom förskolan.

Två av pedagogerna menar dock att trots att de anser att yrkesrollernas skilda ansvar och uppgifter 

tydligare borde uttryckas skulle de inte vilja ha det som förut när barnskötare skulle byta blöjor eller 

förskollärare gick ut på gården och väntade på att barnen var påklädda. En förskollärare menar dock 

att förskollärare alltid haft mera ansvar även när det inte stod uttryckt så i läroplanen. En annan 

förskollärare anser att formuleringen i läroplanen var bättre innan revideringen.  

Ha hellre kvar då att förskolan skall och arbetslaget skall. Att man ser oss, inte som jämbördiga 
så, men att man ser att det vi gör tillsammans, det är det som är det viktiga liksom.

Samtidigt säger hon att när arbetslaget på avdelningsplaneringar läser läroplanen är det som att de 

inte tittar på orden ansvar och utförande. ”Som vi jobbar nu tillsammans alltså, så är det arbetslaget 

som ska. Vi gör inte skillnad”. 

 Vid samtliga förskolor uttrycks på något sätt att förskollärare har mer ansvar än barnskötare 

och att det märks i verksamheten. Två av barnskötarna uttrycker också en lättnad i det. Men flera av 

pedagogerna säger också att det i det praktiska arbetet inte är någon skillnad mellan 

yrkeskategorierna. Vid två av förskolorna är det förskollärare som tilldelar ansvarar för 

arbetsfördelningen. En barnskötare menar att eftersom förskollärarna har högre utbildning och mer 

ansvar är det klart att det är skillnad mellan yrkeskategorierna, ”Och så ska det ju vara” säger hon. 

 Vid alla tre förskolor framgår det att barnskötare kan välja lite mera fritt vad de vill göra i 

förskolan. Exempelvis kan de välja att avstå från att ha utvecklingssamtal, hålla i föräldramöten 

eller ansvara för grupper. Förskollärarna kan inte avstå från något, det ingår i deras uppdrag menar 

de. Om barnskötarna säger en förskollärare 

Som vi tolkade det, att ja men vill du inte ha ett utvecklingssamtal så får du faktiskt säga nej. 
Men du kan inte säga nej till att arbeta och utveckla barnen […] Allt som ska ske på förskolan 
är ju allas ansvar. Där kan man inte backa på nånting.
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Den dolda yrkeskategorin

Att förskollärares ansvar specifikt uttrycks i den reviderade läroplanen har på förskolorna i studien 

implementerats något olika. Att en av yrkeskategorierna fått uttryckligt ansvar men att den andra 

yrkeskategorin inte nämns har ingen av pedagogerna reflekterat över, menar de. Två barnskötare 

menar att de inte känner sig kränkta på grund av att de som yrkesgrupp inte specifikt omnämns i 

läroplanen. En förskollärare menar att hon ofta jämför förskolans pedagoger med sjuksköterskor 

och undersköterskor men menar att hon inte vet hur skillnaden mellan yrkesrollerna skulle uttryckas 

i styrdokumenten. Hon säger  

Men då tänker jag att det då skulle vara helt konkreta saker som skulle beskriva barnskötarens 
roll.  Barnskötaren  tar  hand  om  dagjournalen..  barnskötaren  eh..  ja  vad  skulle  det  vara? 
Barnskötaren skulle se till att materialet fanns på plats, barnskötaren.. jag menar, så kan det ju 
inte vara! Fast egentligen kanske det ska vara så? faktiskt! […] Ja men så tycker jag nog. Och i 
praktiken kan det vara så ibland.

Kompetens

När pedagogerna i studien tillfrågas vilka kompetenser de anser vara viktiga för att utföra 

utvecklingssamtal nämner de i stort sett samma kompetenser. Dessa kompetenser är bland annat 

bemötande, att vara påläst på läroplan, att känna till och visa upp barnets utveckling i 

dokumentation, professionellt förhållningssätt, social kompetens, ledarskap, att vara inlyssnande, 

trygghet i sin roll, och tydlighet. De uttrycker också att god kompetens i att utföra 

utvecklingssamtal kräver erfarenhet och träning. Samtliga pedagoger anser sig besitta de 

kompetenser de beskriver och de flesta även att deras kollegor som har utvecklingssamtal också 

besitter dem. Samtliga uttrycker även olika kompetenser gällande föräldrasamverkan de skulle vilja 

utveckla, främst framträder önskan om mer erfarenhet och kompetens i att hålla de ”svåra 

samtalen”. Både barnskötare och förskollärare uttrycker att man aldrig blir fullärd. 

 Samtliga förskollärare anser att teoretisk kunskap är en viktig kompetens. Praktisk 

erfarenhet lyfts också som en viktig förutsättning för kompetens. En förskollärare menar att 

samtliga pedagoger som arbetar i förskolan måste ha god relationskompetens. Hon uttrycker även 

att förskollärares viktigaste kompetens är att kunna knyta an till forskning. Utbildning och teoretisk 

grund framträder som faktorer som påverkar att pedagoger har en högre kompetens. En 

förskollärare anser att det blivit stor skillnad nu att man framhäver förskollärares kompetens 
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Jag har alltid tyckt att det har bara liksom varit klippa å klistra på nåt sätt. Och att jag inte har 
fått utlopp för… dels att dokumentera i skrift, för jag älskar att skriva. Och dels att få dom här 
teoretiska diskussionerna. Så att det har jag känt äntligen, dom senaste åren. Hela förskolans 
verksamhet  har  höjts  till  att  det  ska  knyta  an  till  teori  och  forskning  och  det  känner  jag 
verkligen, Äntligen!

Hon tror också att många i den äldre generationen förskollärare inte hänger med i dessa stora krav. 

Hon menar att nyexaminerade lärare har ännu större koppling till teorier och forskning och hoppas 

att förskollärarna i verksamheterna får hänga med på det.

 En förskollärare menar som tidigare nämnts, att utbildade kontra LAS:ade barnskötare 

skiljer sig stort. Men hon menar även att förskollärarnas kompetenser ligger på olika nivåer. 

Sen är det väldigt olika på barnskötare och barnskötare.. det är det ju.. precis som det är på 
förskollärare och förskollärare också. Jag menar, alla förskollärare har ju sitt ansvar som man 
har. Men där märker man ju att där är vi också olika, hur man tar sitt ansvar. Även om man 
kanske är snäppet över barnskötare, men där ligger man ju också på olika nivåer. Så är det ju. 
Och det är också hur man är som person, tar jag mitt ansvar eller gör jag bara precis det som 
förväntas av mig som förskollärare. Men jag snäppar aldrig uppåt, utan jag gör precis bara så att 
jag är där.

Möjligheten till kompetensutveckling framträder vid förskolorna som något alla pedagoger får ta 

del av om de vill.  Vissa fortbildningar kan vara endast för förskollärare, vissa för alla som har 

någon utbildning och vissa för samtliga i personalen. Vid två av förskolorna uttrycker pedagogerna 

att  samma möjligheter  finns  att  kompetensutvecklas  för  all  personal  men att  det  ligger  i  varje 

persons eget intresse att göra det. En av förskollärarna i studien nämner att hon anser att de på 

förskolan besitter en rik samlad kompetens som de skulle kunna utnyttja för att kompetensutveckla 

varandra och således verksamheten, men att möjligheten inte tas.  En av barnskötarna menar att om 

barnskötare som i dagsläget inte har utvecklingssamtal önskar ha det måste de få möjlighet att sitta 

med i utvecklingssamtal. En förskollärare uttrycker dock att hon inte anser det vara sin uppgift att 

kompetensutveckla sina kollegor så att de kan hålla i utvecklingssamtal. 

En  annan  förskollärare  menar  att  hon  som  förskollärare  erbjuds  fler  möjligheter  för 

utveckling än en barnskötare. Om en barnskötare skulle ges samma möjligheter skulle det ge hen en 

helt annan fördel, menar hon och säger ”det är också en viktig tanke att ta med”. En barnskötare 

uttrycker att delaktighet får henne att växa som pedagog och att det är viktigt för henne liksom 

möjlighet att få insyn och lärdom. Samtliga barnskötare uttrycker att det är viktigt för dem i sin 

yrkesroll att vara delaktiga och utvecklas.

Ledarskap  i  olika  situationer  framträder  som  en  viktig  kompetens  för  en  pedagog.  En 

förskollärare anser att ledarskap, teoretisk kunskap om  ledarskap och ledarstil skiljer sig mellan 

yrkeskategorierna. Att kunna koppla ledarskap till läroplanen nämns också som viktigt.
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Utifrån vad och hur pedagogerna uttrycker sig om ansvars- och arbetsfördelning framstår 

förskollärarna  vid  en  av  förskolorna  som arbetslagsledare  som leder,  delegerar  och  inkluderar 

barnskötarna. Vid en annan verkar det vara en mera platt hierarki där pedagogerna beslutar och 

utför nästan allt tillsammans. Den tredje framstår som någon form av mellanläge mellan de andra 

två  där  beslut  och utförande till  stor  del  görs  tillsammans,  utifrån  personliga  egenskaper.  Men 

förskollärarna där har ett större ansvar samt vissa uppgifter förbehållna dem. En barnskötare menar 

att  en  bra  förskollärare  leder  barnskötarna  väldigt  bra  vilket  skapar  en  bra  helhet  och  ett  bra 

arbetslag. ”Jag kan ju min roll som barnskötare, jag vet ju allt det. Fast dom inkluderar ju oss så bra 

så att.. ja..”. En förskollärare menar att förskollärare också ska vara sin kompetens och visa på att 

de har en annan synvinkel samt att ledarskap kommer in där. Hon menar att förskollärare ska leda 

arbetslaget och att det då krävs mycket god kompetens i ledarskap för att inte köra över eller kränka 

någon. Men hon menar också att de ska stå upp för exempelvis teorier de vill framföra oavsett om 

det går emot någon annans åsikt. 

Samtliga pedagoger uttrycker vikten av att ha läroplanen i ryggen och ”tagit den till sitt 

ägande”,  vissa  uttrycker  också  vikten  av  kompetens  att  även  kunna  reflektera  över  den.  En 

förskollärare  lyfter  vikten  av  gemensam  reflektion  i  arbetslaget  som  en  förutsättning  för  en 

framgångsrik verksamhet. En annan förskollärare menar att vissa förskollärare är trygga nog att 

kunna ifrågasätta sina val utifrån forskning och litteratur och att  en del barnskötare ”går i  sina 

gamla övertygelser utan att reflektera över det”. Hon säger också

Eftersom ju mer teorier och forskning som du tar till dig, desto mer reflekterar du över dina 
egna ställningstaganden, dina egna strategier och val. Pedagogiska, didaktiska val.

En barnskötare visar på att hon reflekterar och ställer sig de didaktiska frågorna när hon säger

Jag är ju kanske då en sån här jobbig barnskötare som kan fråga ja men varför? Vilket syfte har 
du med det här? Att jag tycker att det har ju dom kunskap om. 

Personliga egenskaper
I  huvudsak pekar samtliga pedagoger i  studien på att  det  är  personliga egenskaper som är den 

största  grunden  till  ansvars-  och  arbetsfördelning.  Individuella  kompetenser,  erfarenhet, 

självförtroende och vilja att ta för sig samt sunt förnuft lyfter de absolut mest i intervjuerna. En 

förskollärare säger

���35



Alla har vi ju olika styrkor inne hos oss. Alla är bra, men man är bra på olika saker eller man tar 
tag i olika saker och man kompletterar varandra. Så jag kan inte egentligen svara på vad en 
barnskötare har för styrka jämfört med förskollärare och tvärtom. Det är som att man skulle 
säga att barnskötare är bra på att byta blöjor och förskollärare är bra på att skriva liksom. Nä, 
verkligen inte. Alltså vi delar ju på det mesta faktiskt, inne hos oss.

Två av förskollärarna nämner att det är deras ansvar att fördela ansvars- och arbetsuppgifter och att 

fördelningen  sker  utifrån  tillit  till  sina  barnskötarkollegors  kompetenser.  En  av  förskollärarna 

berättar att hon tar på sig många arbetsuppgifter själv i sitt arbetslag. Hon menar att eftersom hon 

ändå ansvarar för vad barnskötarna gör kan hon lika gärna göra det själv så slipper hon rätta till det 

sen. Exempel på personliga egenskaper som nämns är förhållningssätt eller helhetssyn kontra att 

endast se hur dagen varit, när man lämnar över till föräldrar. En barnskötare säger såhär om vilket 

ansvar och arbete som barnskötare har 

Det handlar nog mycket om personlighet också, vad man kan kliva in och ta för sig av. För det 
finns att ta för sig, det är ingen som stoppar.

En annan sak som nämns är om en pedagog har erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd genom 

sina egna barn, då kan hen bli ansvarig för ett barn på förskolan med samma typ av behov. Utöver 

de tidigare nämnda orsaker till ansvar och arbetsfördelning menar pedagogerna att vilket ansvar och 

vilka arbetsuppgifter man tilldelas beror på hur mycket man tar för sig, vill och vågar. Flera av dem 

nämner självförtroende och vilja att utvecklas. En barnskötare säger 

Jag är väldigt med i arbetslaget. Det är ju inte så att jag behöver backa ett par steg för att jag är 
barnskötare […] men å andra sidan, jag är nog ganska bra på att ta för mig också, jag har varit 
här länge och är ganska trygg och sådär.

Flera pedagoger uttrycker att det är upp till individen att ta för sig, för möjligheterna finns. Men vad 

som vem får göra skiljer sig mellan förskolorna, gällande exempelvis dokumentation, ansvar för 

lärgrupper och utvecklingssamtal. Det som avgör kan förutom viljan vara vilken grundutbildning 

personen har eller om hen har en utbildning. Avgörande för ansvars- och arbetsfördelning är också 

mängden planeringstid, vilket förskollärarna har mer av. En förskollärare tycker det är jättestor 

skillnad mellan barnskötare och förskollärare men att det skiljer sig enormt mellan individer. En 

annan förskollärare menar att hon inte anser alla blivande förskollärare lämpliga som förskollärare 

heller. 

Man kan vara jätteteoretisk och jätteduktig på att läsa och ta in men sen så har du ingen social 
kompetens överhuvudtaget och då funkar det inte. För det är ju ett väldigt socialt arbete.
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Två förskollärare och en barnskötare nämner även språket som en faktor som kan avgöra om någon 

bedöms lämplig för föräldrakontakt. De uttrycker både svårighet att förstå och att förmedla som 

anledningar. ”Det är ju svårt nog ändå för föräldrar ibland att förstå vad vi gör och hur det är” säger 

en förskollärare.

Känsla av likhet kontra medvetenhet om skillnad

Pedagogerna i studien uttrycker att det finns skillnader mellan yrkeskategorierna beträffande 

utbildning, teoretiska kunskaper, ansvar, arbetsfördelning, och ledarskap. Dock menar några av dem 

att även om de vet att det är skillnad mellan yrkesrollerna känns det inte så. Som en barnskötare 

uttrycker det ”Känslomässigt känner jag ingen skillnad fast jag vet att det är skillnad, om jag säger 

så”. En annan barnskötare menar att hon inte upplever att man gör eller ser skillnad på barnskötare 

och förskollärare på hennes förskola. Hon säger  

Det är aldrig att jag har känt att ja men du är ju barnskötare, det kan du göra. Men ändå så har 
vi ju olika befattningsbeskrivningar. 

Samtliga barnskötare menar att de inte känner sig mindre värda eller kränkta på sin arbetsplats för 

att de är barnskötare. En av dem säger  

”Det tycker jag är bra, att det inte blir en stor klasskillnad på barnskötare och förskollärare - 
känslomässigt. Utbildningsmässigt är det ju det”.

En förskollärare menar att eftersom yrkesgrupperna har olika utbildningar är det tur att det i alla fall 

litegrann yttrar sig en skillnad i verksamheten. Hon säger också att det vore bättre om alla hade 

samma utbildning så att de kunde dela på allt ansvar och arbete. Tre av pedagogerna menar att det 

viktigaste är att de som arbetar i förskolan har en utbildning. Flera av pedagogerna uttrycker ”vem 

som helst” inte bör arbeta i förskolan. En förskollärare menar att man på en annan arbetsplats inte 

skulle få en yrkestitel för att man arbetat där tillräckligt länge men att i förskolan verkar det inte 

spela någon roll, ”alla kan ta hand om barn”. Angående skillnader mellan barnskötare och 

förskollärare säger en annan förskollärare 

Jag tycker absolut att det borde vara mer uttalat nu ju mer jag tänker på det faktiskt. Att det inte 
ska vara en motsättning. Det ska vara att här är jag, barnskötare, här är jag förskollärare. Och 
hur delar vi upp arbetet och hur samarbetar vi. Samtidigt som vi har samma värdegrund.
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Hon menar att det också i praktiken kan se ut så. Bland annat genom att arbetslaget arbetar utifrån 

ett förhållningssätt bara för att förskolläraren sagt det, inte för att alla däri förstår varför.

Ett känsligt ämne

Frågorna i intervjuerna nämner inte kränkning eller mindre värde. Dock påpekar samtliga 

barnskötare upprepade gånger att de inte känner sig kränkta eller mindre värda. Två av 

förskollärarna menar att skillnader mellan de två yrkeskategorierna är ett känsligt ämne. En 

förskollärare säger  

Det är en väldigt svår fråga det här. Och jag tycker det känns ännu viktigare nu när jag pratar 
med dig att: Herregud! vad håller vi på med? Och det här har ju vi hållit på med sen jag började 
jobba. Och att vi har skrivit fram lite grann nu i läroplanen.. alltså det är fegt på nåt sätt. Tycker 
jag. Faktiskt. För att jag tycker att det är så oerhört viktigt med kvalité.

En annan förskollärare berättar att diskussionerna om de olika yrkesrollernas ansvar inte gick 

”smärtfritt” förbi när läroplanen reviderades. Hon säger  

Inte klasskillnad så, alltså på barnskötare, men att dom känner sig undanskuffade. Liksom att 
det inte är värt nånting det dom gör.

Dock poängterar hon att de barnskötare som arbetar på hennes förskola har för mycket driv för att 

backa. En av förskollärarna menar att tydligare uttalad uppdelning mellan yrkesgrupperna skulle 

fungera väl på några avdelningar men att andra aldrig skulle acceptera det. Hon menar att å ena 

sidan förväntas förskollärarna ta ansvar men å andra sidan finns det barnskötare som skulle bli 

kränkta av en tydligare uppdelning. Hon menar att om en barnskötare blir kränkt på grund av det, 

kanske det handlar om att hen inte anser att det är skillnad mellan yrkesgrupperna eller att hen själv 

skulle vilja vara den som leder. Hon säger 

För  vi  hymlar  ju  om det  här  och vi  liksom mumlar  lite  i  bakgrunden så  där.  Vi  har  olika 
utbildning och det gör att vi utvecklas på olika sätt. Och det är ingen som ska skämmas eller 
känna sig nerkörd eller kränkt.

Samtliga förskollärare uttrycker svårigheter i att hävda sin yrkesroll. En förskollärare säger att hon  

ju har en treårig universitetsutbildning bakom sig och menar det är upp till varje individ att utbilda 

sig till förskollärare. Två av förskollärarna nämner att de undviker att gå in på dessa diskussioner 

och har svårt att bemöta när ämnet kommer på tal. De menar också att det egentligen är en 

chefsfråga. En av dem säger 
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Det är ett känsligt ämne, det är det! Och jag har egentligen inte tänkt på det förrän nu när vi 
sitter och pratar om det att vi egentligen inte har en diskussion om det här. Eller inte har haft 
heller, snarare. Att man inte vill trampa nån på tårna.
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Diskussion

I denna del diskuterar jag resultaten utifrån de centrala teman som tidigare presenterats kopplat till 

de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning som presenterats i litteraturgenomgången. 

Denna diskussion har inte för avsikt att lägga fram några rätta svar på fördelning av arbete och 

ansvar i förskolan eller att definiera yrkeskategorierna. 

Ansvars- och arbetsfördelning

Av Gustavsson och Mellgrens (2008) studie framgår att ansvarsområden i förskolan ofta tilldelas 

den som har ett intresse inom området eller personlig kompetens snarare än utifrån utbildning. Även 

i min studie framgår att ansvarsfördelning till stor del kan se ut på detta sätt. Jag menar att detta kan 

härröra från Pedagogiskt program för förskolan där detta beskrevs. Styrdokumentens intention är 

att styra verksamheten. De, liksom ideologiska, ekonomiska och mentala ramar påverkar hur varje 

verksamhet realiseras. Då majoriteten av pedagogerna i min studie arbetat i förskolan sedan det 

pedagogiska programmet var rådande styrdokument menar jag att deras personliga erfarenheter och 

kompetens också kan ha utkristalliserats genom deras mentala ramar. De mentala ramarna kan 

också komma från verksamheten i sig och att det utvecklats en samsyn bland pedagogerna på 

respektive arbetsplats. Denna studie visar till stor del samsyn mellan pedagogerna som arbetar på 

samma förskola. Detta överensstämmer med det Hallsén (2013) pekar på, att individer i en grupp 

upprätthåller och begränsar rätt respektive fel sätt att tänka samt att det individuella 

handlingsutrymmet begränsas. Varje verksamhet drivs genom de mentala ramar verksamheten och 

pedagogerna bär med sig. Mentala ramar kan öppna upp och begränsa, de kan även vara svåra att 

bryta sig loss från. Ur den aspekten kan det vara svårt att förändra arbetslagsstrukturen, om så 

skulle vara intentionen. Enö (2005) menar att traditioner och organisationsstruktur är viktiga 

aspekter i skapandet av en professionell förskola då pedagogerna bär med sig och skapar 

värderingar i verksamheten. Pedagogernas mentala ramar påverkar och påverkas alltså. Möjligen är 

också dessa mentala ramar anledningen till att debatten är så känslig både samhällspolitiskt och i 

verksamheten. 

 Pedagogernas yttranden skvallrar dock om en hierarkisk skillnad där personalens 

kompetenser ibland visst mäts utifrån utbildning. Två av de intervjuade pedagogerna menar att 

förskolans organisation borde vara mer som inom vården och liknar det med undersköterskors och 

sjuksköterskors tydligare uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter. En av dem menar att en 
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uppdelning inte bör ha för avsikt att kränka någon utan snarare ses som att varje yrkeskategori får 

specialisera sig på sitt område. Jag frågar mig huruvida ämnet inte varit känsligt då och hur 

fördelningen av arbetsuppgifter skulle se ut. Det i sin tur får mig att fundera på hur barnen skulle 

uppfatta en tydligare uppdelning. Finns det risk för att barnskötarna blir assistenter till 

förskollärarna? I dessa yttranden om kränkning, mindervärde och klasskillnad syns hur känsligt 

ämnet är på förskolorna. 

Kompetenser

Samtliga förskollärare och en barnskötare i studien hade utförligare svar och deras intervjuer blev 

längre än de övriga två barnskötarnas. En förskollärare menar att reflektion är den viktigaste delen 

av framgångsrikt arbetslagsarbete. En annan förskollärare menar att det ligger i förskollärares 

kompetens att reflektera. Förskollärarna i studien resonerade runt sina svar i större grad än 

barnskötarna under intervjuerna och deras svar antyder ibland också att de tidigare reflekterat runt 

de ämnen som diskuterades. Min tolkning är att förskollärarna reflekterade runt frågorna i ett större 

perspektiv än barnskötarna. En av förskollärarna säger att tillgång av teoretiska perspektiv genererar 

reflektion över egna ställningstaganden. Hon anser även att vissa förskollärare är trygga att 

reflektera och ifrågasätta sig själva medan barnskötare oftare ”går i gamla övertygelser”. Sheridan, 

Sandberg och Williams (2015) menar att reflektion kräver kompetenser som främst tillskrivs 

förskollärare. Om så är fallet kan man säga att reflektion är en av aspekterna som skiljer barnskötare 

och förskollärare åt. Dock ska nämnas att de två intervjuer med barnskötare som var kortare inte 

nödvändigtvis var kortare på grund av att de reflekterar mindre. Anledningen är oviss men en aspekt 

jag själv reflekterat över var mitt eget förhållningssätt under dessa intervjuer. Skillnaden mellan 

förskollärare och barnskötare framträder både ur tidigare forskning och i intervjuerna som ett 

känsligt ämne. Det var även känsligt för mig att ställa frågor runt det. Det gjorde att jag, under 

samtliga intervjuer, ibland backade om jag tolkade den då aktuella diskussionen som extra känslig. 

Detta kan ha påverkat vad de svarade och ge en viss skevhet i svaren gällande just reflektion. 

 Både i tidigare forskning och i denna studie beskrivs att ledarskap i förskolan kräver mycket 

god kompetens på grund av arbetslagsprincipen, den platta hierarkin och organisationsstrukturen. 

Förskollärarna ska leda och ibland delegera arbete samtidigt som de ska vara demokratiska 

kollegor. Dilemmat som uppstår däremellan gör naturligtvis att frågan om skillnader utifrån 

utbildningsnivå i personalgruppen blir känslig. Det framträder till viss del att förskollärare har en 

ansvarsställning där de utövar ledarskap och makt. Arbetet utförs för att förskolläraren bestämt 

något istället för att det gemensamt beslutats i arbetslaget. Samtidigt syns att förskollärarna också 
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saknar makt att leda. Mängden planeringstid och reflektionstid skiljer sig mellan yrkeskategorierna 

och påverkar hur fördelning sker liksom tillit till kollegors kompetenser. Dessa ramar styr också 

verksamhetens utformande. 

 Utifrån Ganneruds och Rönnermans (2006) diskussion om genusperspektivet på profession 

kan man säga att förskolläraryrket till viss del professionaliserats mot en manligare norm, då den 

akademiska traditionen kan betraktas som manligt kodad. Förskollärarna utbildas akademiskt, med 

teoretiska grunder utifrån forskning och vetenskap. De kvinnligt kodade kompetenserna lyhördhet, 

personorientering, empati och omsorg, samt de obemärkta kompetenserna kanske alla pedagoger i 

förskolan besitter, eller bör besitta. Dessa är svåra att definiera, identifiera och mäta. Kanske 

besitter barnskötarna likväl som förskollärarna dessa obemärkta kompetenser. De manligt kodade 

kompetenserna, som är lättare att sätta ord på, är de som är mätbara, menar Persson (2015). 

Möjligen är samhället så styrt av manliga normer att vi inte ser på vilket sätt vi skulle kunna sätta 

ord på och värdera dessa kompetenser. Om det är dessa obemärkta och svårdefinierade kompetenser 

som är barnskötarnas styrka, är det kanske utifrån det som man inte kan, eller vill, sätta ord på dem 

i läroplanen. Jag frågar mig om ett statligt dokument inte får någon status, makt eller 

genomslagskraft om den innehåller kvinnligt kodade kompetenser.  

Kompetensutveckling

De dilemman för kompetensutveckling utifrån Gotvassli (2001) som nämndes i 

litteraturgenomgången är teoretisk kunskap kontra utveckling av handlingskompetens, stark synlig 

styrning kontra de anställdas yrkesautonomi, formell kompetens kontra realkompetens, 

kvalifikation kontra motivation, ledarens legalitet kontra ledarens legitimitet samt teoretisk kunskap 

kontra utveckling av handlingskompetens.  Nedan diskuteras dessa dilemman utifrån studiens 

resultat. En förskollärare i studien menar att barnskötare utan utbildning saknar teoretisk kunskap 

bortsett från det de lärt sig från kollegor men uttrycker även att hon inte anser det vara sin uppgift 

att kompetensutveckla sina kollegor. Jag frågar mig då vad en sådan personal i förskolan egentligen 

har eller får med sig? Förskolläraren säger att de har ”ta-hand-om-barnen-stuket” samtidigt som hon 

och flera av de andra pedagogerna säger att barnskötarna nu med den reviderade läroplanen kan 

avstå från vissa områden då de inte har något ansvar men att ingen kan backa från att arbeta och 

utveckla barnen. Två av pedagogerna för resonemang kring att det inte borde vara möjligt att bli 

LAS:ad till barnskötare och uttrycker om att det verkar som att man i förskolan kan slänga in vem 

som helst för att alla kan ta hand om barn. Dessa yttranden vittnar om en yrkesstolthet som inte får 

komma fram. Det faktum att en person kan bli LAS:ad till barnskötare vittnar om förskolans låga 
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status ur professionssynpunkt. Tillit till kollegors kompetenser påverkar hur förskollärare delegerar 

ansvar och arbetsuppgifter. Jag menar att detta även relaterar till diskussionen som Gannerud och 

Rönnerman (2006) för om att förskollärare saknar makt att hävda sin professionalitet. När det 

beslutas uppifrån att personer som helt saknar utbildning kan kastas in i förskolan och bli 

barnskötare blir det svårt för förskollärarna och, kanske ännu mer, barnskötarna med utbildning att 

hävda sin kompetens. Stark synlig styrning kontra de anställdas yrkesautonomi i detta fall betyder 

att stramare ramar skulle ge en läroplan som inte längre är lika öppen för tolkning. Om 

yrkesrollerna starkare uttrycks i läroplanen riskerar yrkesautonomin att gå om intet och de 

anställdas personliga kompetenser riskerar att begränsas att komma fram. Formell kompetens 

kontra realkompetens och kvalifikation kontra motivation går lite hand i hand i förskolan. Det som 

framträder ur denna studie är att realkompetens och motivation till stor del är vad som avgör 

arbetsfördelning. Pedagogerna i studien hävdar att en pedagog kan komma långt med sunt förnuft 

och personliga egenskaper, samt självförtroende att ta för sig. Däremot framträder att ansvar till 

största delen fördelas utifrån formell kompetens och kvalifikation. Ledarens legalitet kontra 

ledarens legitimitet är tillsynes inget dilemma utifrån denna studie. Ledaregenskaper tillskrivs 

förskollärarna som också tilldelas ledarroll. Dock menar samtliga förskollärare att både 

förskollärares och barnskötares kompetens ligger på olika nivåer inom respektive yrkesgrupp. 

Teoretisk kunskap kontra utveckling av handlingskompetens lyfter pedagogerna i olika 

sammanhang. De menar att pedagoger kan vara mycket kompetenta personer oavsett utbildning, 

men att det dock krävs någon utbildning. Personliga egenskaper tillskrivs störst värde, så som 

handlingskompetens i form av självförtroende att ta för sig och ta egna initiativ. Samtidigt framgår 

att alla inte får samma möjligheter att utveckla sina kompetenser. Till exempel nämns att 

yrkeskategorierna tilldelas olika reflektionstid. 

Känsla och känslighet

Pedagogerna uttrycker att de inte känner någon känslomässig skillnad mellan yrkeskategorierna 

trots att de pekar på olika teoretiska grunder, ansvar och befattningsbeskrivningar. Delvis får det 

mig att undra om det beror på att de inte lyfter frågan eller om det beror på att mentala ramar om 

delaktighet och jämlikhet krockar med att de uttrycker att de vet att det är skillnad. Jag tolkar det till 

viss del som att de inte vill se någon skillnad trots att de vet att det är skillnad. Jag tänker att de 

mentala ramarna styr pedagogerna, eller människor i allmänhet, så pass mycket att de/vi väljer att 

endast ta åt oss av det som våra mentala ramar tillåter.  
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 Samtliga pedagoger relaterar diskussionen om de skilda yrkeskategorierna till kränkning och 

de nämner att det är ett känsligt ämne att diskutera. Att samtliga barnskötare nämner att de inte 

känner sig kränkta kan bero på att det är just ett känsligt ämne. Det kan också bero på att jag kan, 

liksom det Johansson och Svedner (2008) nämner, ha uttryckt frågorna på ett sådant sätt att 

pedagogerna relaterade till kränkning. 

Fortsatt forskning

Det saknas forskning inom detta ämne. Förskolans pedagoger består idag av barnskötare och 

förskollärare. För att pedagogerna ska kunna sätta ord på vad som är respektive yrkesgrupps 

specifika kompetens och arbetsuppgifter måste ämnet lyftas och studeras. Barnskötare och 

förskollärare förtjänar att få vara sin egen yrkesroll fullt ut. Idag har de svårt att sätta ord på vilken 

skillnad det är mellan dem och utifrån det utöva sin profession. Deras respektive yrkesstolthet 

kanske skulle kunna stärkas av större tydlighet i verksamheterna. Liksom Eriksson (2014, s. 14) 

menar jag att avsaknaden av diskussion om förskollärares ansvar borde lyftas. Detta för att 

synliggöra hur intentionen att utveckla förskolans kvalitet påverkas i praktiken. 

Skillnader mellan yrkeskategorierna framstår som mycket känsligt, kanske är det därför det 

saknas forskning kring det. Vetenskapsrådet (2002) skriver 

Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att 
t.ex.  […] höja människors medvetenhet  om hur de på ett  rikare sätt  kan utnyttja  sina egna 
resurser (s. 5).

Jag menar därför att denna fråga mycket mer bör lyftas och luftas för att ge de olika pedagogerna i 

förskolan möjligheten att på riktigt använda, uttrycka och hävda just sin kompetens.

Denna studie skulle kunna kompletteras med flera intervjuer för att få en mer generell bild 

av hur pedagoger i förskolan ser på yrkesroller hos dem som arbetar där.

Slutsatser och avslutande reflektion
Trots  att  barnskötarna  är  till  antalet  fler  i  förskolan än  förskollärarna  nämns de  knappt  i  Lpfö 

98/2010. Det får mig att undra hur det kommer sig att den största yrkesgruppen i förskolan inte 

uppmärksammas mer än inom formuleringen arbetslag där de ingår tillsammans med förskollärarna. 

Kan det  bero på att  det  är  för  svårt  att  definiera  deras  särskilda  kompetenser,  ansvar  och/eller 

arbetsuppgifter?  Har  de  inga  särskilda  arbetsuppgifter?  Eller  beror  det  på  det  som  nämnts  i 

litteraturen och även framkommit i studiens intervjuer: att det är för känsligt att tala om även på 

statlig  nivå?  Jag  frågar  mig  om  pedagogerna  hade  svarat  att  förskollärare  har  mer  ansvar  än 
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barnskötare om jag utfört denna studie innan revideringen av läroplanen. Att pedagogerna säger att 

de aldrig reflekterat över att barnskötare inte nämns i läroplanen tolkar jag som att det beror på 

känsligheten  i  frågan.  Upplever  barnskötare  och  förskollärare  att  de  inte  tillhör  olika 

yrkeskategorier? Och i så fall, varför ska det ens finnas olika yrkesgrupper i förskolan? Jag menar 

att pedagogerna i förskolan har olika yrkesroller inte behöver betyda att de ses som olika värda.

Som tidigare nämnts framgår av tidigare forskning och denna studie att  detta område är 

känsligt. Kanske är det därför som det till stor del saknas forskning på området. Att pedagogerna 

inte kunde vara helt konfidentiella inför varandra på respektive förskola kan å ena sidan ses som 

problematiskt när denna känsliga fråga synliggörs för dem. Å andra sidan i förhållande till vad som 

framkommit  i  denna  studie,  är  detta  ämne något  som bör  diskuteras  -  både  i  verksamheterna, 

forskning  och  på  statlig  nivå.  Flera  av  pedagogerna  menade  att  de  borde  lyfta  frågan  mer  på 

arbetsplatsen. En förskollärare menade att yrkesroller och ansvarsfördelning borde tydliggöras mer i 

förskolans läroplan. Denna studie kan således både ses som ett kunskapsbidrag inom området men 

även ett bidrag för fortsatt diskussion på förskolorna. Jag ställer mig även frågan om inte detta 

känsliga ämne skulle kunna bli mindre känsligt om förskolorna vågade lyfta frågan och ha en öppen 

debatt om det. Jag menar att diskussioner kan öppna upp för förståelse av varandra som i sin tur kan 

leda till en samsyn bland personalen på förskolan.

I läroplanen står det att förskolechefen ansvarar för att kompetensutveckling av all personal 

och för att uppnå målen krävs välutbildad personal som ges möjlighet till kompetensutveckling. En 

förskollärare tycker att  de borde ta vara på de kompetenser som finns bland personalen i  huset 

genom att kompetensutveckla varandra. En annan förskollärare menar dock att det inte är hennes 

uppgift att utbilda någon på arbetsplatsen. Flera av dem menar att det ligger i vars och ens intresse 

att utbilda sig. Min tolkning av det resultatet är att det handlar om respektive förskolas inställning, 

grundläggande tolkning och värderingar om de olika yrkesrollernas ansvar och yrkesutövande som 

ligger till  grund för  hur de valt  att  diskutera och praktisera yrkesutövande.  Förskolans mentala 

ramar  styr  och  begränsar  pedagogerna  att  ifrågasätta.  Liksom  de  tvärtom  kan  öppna  upp  för 

pedagogernas reflektion att bryta sig ur sina egna mentala ramar. Intentionen med att skriva fram 

ansvar i läroplanen kan utifrån denna studie sägas delvis ha fått genomslag. Samtliga pedagoger 

beskriver  att  förskollärarna  har  mer  ansvar  än  barnskötarna.  Dock  synliggörs  svårigheter  för 

förskollärarna att hävda sin profession. Jag menar att dessa till stor del handlar om mentala ramar, 

d.v.s. förskolans tradition av arbetslagsprincipen.

Om yrkesrollerna tydligare skulle formuleras och uttryckas skulle det kanske vara lättare för 

barnskötare och förskollärare att sätta ord på sina roller. Jag menar också att det i sin tur skulle 

kunna öka yrkesstoltheten hos dem båda. Den yrkesstolthet pedagogerna i denna studie pratar om 

och visar upp. Liksom flera av pedagogerna i studien nämner, menar jag att det i så fall inte ska 
���45



handla om någon kränkning utan tydligare uttalade roller som kan bidra till att lättare se hur de kan 

arbeta och samarbeta på bästa sätt, utifrån sina respektive kompetenser. Alltså på bästa sätt utnyttja 

och förstärka den kompetens de båda yrkeskategorierna besitter.

 Representanterna från fackförbunden som företräder barnskötare respektive förskollärare 

menar i Gustavsson och Mellgrens (2008) studie att det inte är realistiskt att ha en enda 

personalkategori i förskolan. Detta påstås bero på en jämn fördelning av respektive yrkeskategori. 

Ur det avseendet menar jag att fackförbunden inte sett till den faktiska kompetensen utan utgått 

ifrån hur anställningarna i förskolan i dagsläget ser ut. Hur det ser ut menar jag i sin tur kan vara ett 

arv från tidigare styrdokument och mentala ramar i förskolan. Det kan tolkas som att kapitulera 

inför utgångsläget snarare än att styras av en stark målvision. De påstår sig ändå ha drivit frågan om 

en personalkategori i förskolan varför jag tolkar det som att intentionen finns men modet saknas. 

Här menar jag att det mod Eriksson (2014) pratar om utifrån Gotvassli. När det på 

formuleringsarenan saknas mod att gå emot förskolans traditioner för att skapa en målinriktad och 

professionell förskola stärker det kanske inte heller aktörerna på realiseringsarenan att göra 

detsamma. Jag menar att så länge ingen tar modet till sig kanske detta ämne kommer förbli känsligt. 

Å andra sidan uttrycker fackförbunden intentionen att bejaka och nyttja kompetensen hos de olika 

yrkeskategoriernas olika roller och göra dem tydligare. Utifrån den reviderade läroplanen är det 

endast förskollärarnas roller som tydliggjorts. Pedagogerna i denna studie menar att de inte funderat 

så mycket kring att barnskötarnas roll inte tydliggörs i läroplanen och de vet inte heller hur det 

skulle uttryckas. Dock uttrycker de att skillnaden mellan yrkeskategorierna är att förskollärarna har 

ansvar. Kanske beror det på att det är just ansvar som uttryckligen skiljer dem åt i läroplanen. Då 

det på formuleringsarenan specifikt uttrycks ansvar för förskollärarna tolkar jag det som att 

pedagogerna har lättare att sätta ord på samt realisera ansvar i verksamheten. Om barnskötarnas roll 

också skulle uttryckas i läroplanen kanske pedagogerna enklare skulle kunna sätta ord även på deras 

yrkesroller. Det kan också tolkas så att barnskötarnas specifika kompetenser är det Persson (2015) 

kallar obemärkta kompetenser. Han menar att dessa kompetenser inte kan formuleras i 

handlingsplaner och kanske är det då svårt både på formulerings- och realiseringsarena att sätta ord 

på barnskötares kompetenser eller arbetsuppgifter. Då kunskap och färdigheter är mätbara 

kompetenser kanske de bäst mäts utifrån vilken teoretisk grund personalen på förskolan har. 

Måhända är de obemärkta kompetenserna alltför individuella för att ens försöka sätta på pränt. Och 

om barnskötarnas kompetenser beskrivs som individuella, hur kan i så fall barnskötare beskrivas 

som yrkesgrupp? 
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 Samtliga pedagoger i studien tycks till viss del ha svårt att formulera skillnader och likheter 

mellan de båda yrkeskategorierna. I vissa fall framträder en tvetydlighet där de motsäger sig själva, 

exempelvis när de uttrycker att det inte är någon skillnad i ansvar, planering eller utförande men i 

en annan fråga svarar att de olika yrkeskategorierna gör eller ansvarar för olika saker. Med tanke på 

att frågan inte i någon större utsträckning lyfts varken i styrdokument, litteratur eller på förskolorna 

tolkar jag det som att de inte heller reflekterat eller diskuterat tillräckligt mycket för att sätta fingret 

på yrkeskategoriernas skillnader. 

Avslutningsvis vill  jag lyfta det förslag från barnstugeutredningen om att  alla pedagoger 

skulle utgå från samma utbildning på tre olika nivåer. Jag menar att teoretiska, erfarenhetsbaserade, 

personliga och obemärkta kompetenser bland personalen alla är av stor vikt för förskolans kvalité. 

Det finns otroligt många kompetenta pedagoger i förskolan. En del vill utbilda sig till förskollärare, 

en del vill utbilda sig till barnskötare men alla vill arbeta i förskolan. De pedagoger jag intervjuade 

för  denna  studie  uttryckte  alla  en  stolthet  i  sitt  yrke  men  de  hade  svårt  att  sätta  ord  på  sina, 

respektive sina kollegors specifika roller och kompetenser. Det kanske skulle vara lättare för dem att 

sätta ord på sina roller, ansvar och kompetenser om alla som arbetar i förskolan utgick från samma 

utbildning.  Om barnskötare  är  grundutbildningen,  förskollärare  är  fördjupningen  och  det  tredje 

steget är ytterligare specialisering eller chefsroll, skulle alla pedagoger utgå från samma bas och 

varje pedagog i förskolan skulle utbilda sig till den nivå de själva önskar. Idag när man inte längre 

kan utbilda sig till barnskötare hindrar det personer som inte vill utbilda sig akademiskt att arbeta i 

förskolan.  Om intentionen från statligt  håll  är  att  avveckla  barnskötare  bör  staten ta  modet  att 

uttrycka det. Om intentionen är att behålla båda yrkeskategorierna, som fackföreträdarna föreslår, 

bör deras olika kompetenser bättre beaktas. Liksom Gustavsson och Mellgren (2008) menar jag att 

barnskötares och förskollärares kompetenser kan tas tillvara på ett bättre sätt och på det viset stärka 

verksamheten. Inte minst skulle kanske förskollärares och barnskötares yrkesstolthet kunna stärkas 

ännu mer med större tydlighet.

Slutord

Det har varit mycket intressant att genomföra detta självständiga arbete. Den litteratur jag tagit del 

av har varit väldigt intressant. Att möta dessa sex pedagoger och få ta del av deras tankar om ansvar, 

arbetsfördelning i föräldrasamverkan samt tankar om yrkesroller har varit mycket spännande. Jag 

ser det som positivt att flera av pedagogerna som deltog i studien menade att frågan nu lyfts för dem 

och att de själva vill gå vidare med dessa funderingar och tolkningar. Det ger också en indikation på 

att ansvars- och arbetsfördelning samt yrkesroller behöver diskuteras i förskolan.  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Bilagor
Bilaga 1. Förfrågan
Hej!
Jag heter Caroline Rolfsson och studerar sista terminen på förskollärarprogrammet. Just 
nu håller jag på med mitt självständiga arbete som kommer att handla om hur tre olika 
förskolor tolkat läroplanens skrivningar kring förskollärarens ansvar, mer specifik inom 
målområde 2.4 Förskola och Hem, med fokus på utvecklingssamtal och föräldramöten. 
I mitt arbete ska jag intervjua en barnskötare och en förskollärare vid respektive tre olika 
förskolor som arbetar på olika sätt kring detta. 

Syftet med intervjun är att få syn på olika synsätt att tolka och tänka kring läroplanens 
skrivningar om förskollärares ansvar och arbetslagets utförande. Frågorna kommer att 
fokusera på föräldrasamverkan, mera specifikt föräldramöten och utvecklingssamtal, och 
tankar kring sin egen och sina kollegors yrkesroll.

Min undran är om jag får komma och intervjua en förskollärare och en barnskötare hos er?

Det är en fördel om de pedagoger som väljer att delta i intervjuerna arbetat i förskolan 
sedan innan 2011.
De pedagoger som väljer att delta kommer också att innan intervjun få mera specifik 
information kring intervjun samt etiska regler och rättigheter för dem kring deltagande, så 
som konfidentialitet och rätt att avbryta när helst de känner. 

Med detta mail ville jag ge er möjlighet att fundera och diskutera igenom om två personer 
hos er skulle vilja delta. Ni får gärna återkomma till mig i ärendet även om ni har frågor. 
Jag kan även ringa under veckan så kan vi diskutera igenom detta närmare om ni önskar. 

Vänligen

Caroline Rolfsson
Förskollärarprogrammet, Termin 7
Uppsala Universitet
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Bilaga 2. Inför Intervju

Inför intervju för självständigt arbete kring Förskollärares och Barnskötares syn på sin 
yrkesroll vid föräldrasamverkan.

Hej!
Vad roligt att du vill delta i min studie om tolkning av läroplanens skrivningar kring 
ansvarsfördelning med föräldrasamverkan i förskolan, och olika tankar runt ansvar och 
yrkesgrupper i förskolan. 
Detta brev ger dig viktig information om dina rättigheter kring intervjun samt mera information om 
vad intervjun kommer att handla om.

Det saknas till stor del forskning kring barnskötares och förskollärares egna upplevelser och syn 
på sina yrkesroller och sitt arbete i verksamheten. Det finns inte heller många studier på hur 
ansvar, planering och genomförande yttrar sig i praktiken. 
Syftet med denna studie är att synliggöra några exempel på pedagogers egen syn på sin och sina 
kollegors yrkesroll samt syn på läroplanens skrivningar kring ansvar och hur det i verksamheten 
praktiseras.

Fokus i intervjun är det arbetssätt ni har på er förskola gällande utvecklingssamtal och 
föräldramöten. Jag är nyfiken på hur ni arbetar med ansvar och arbetsfördelning kring dessa 
målområden, och det är främst din synvinkel jag är nyfiken på. Temat i intervjun kommer vara vad 
som står i läroplanen, hur det på din förskola tolkats men framförallt din syn på din egen och dina 
kollegors yrkesroll.

Din del i studien är att delta i intervjun och där dela med dig av dina tankar kring din yrkesroll, dina 
kollegors yrkesroll och ditt förhållningssätt gentemot förskolans läroplan (målområde förskola och 
hem).

De etiska forskningsregler som jag i denna studie förhåller mig mot är följande:

1. Deltagande i denna studie är frivilligt. Du har när som helst under arbetets gång rätt att avbryta 
deltagandet i studien. Du har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor 
du skall delta. Du kan avbryta din medverkan utan att detta medför negativa följder för dig.

2. Personer i denna studie behandlas konfidentiellt. Du är anonym och kommer inte att kunna 
identifieras. Inga uppgifter som kan avslöja din identitet kommer att skrivas i det självständiga 
arbetet.

Dock är konfidentialitet inför dina kollegor omöjlig då intervjuerna kommer att ske på olika förskolor 
som arbetar på olika sätt, vilket kommer framgå i arbetet. 

3. Uppgifter om deltagare och materialet från intervjun kommer enbart att användas i detta 
arbete.

4. Caroline önskar att få spela in intervjun med ljudupptagning. Den inspelade intervjun kommer 
att sparas till arbetets slut. Detta för att handledare och/eller examinator ska kunna kontrollera 
att vad som sagts i intervjun stämmer. Därefter kommer inspelningen att raderas.

5. Det slutgiltiga arbetet kommer att publiceras på DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet.
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Jag samtycker till ovanstående information och väljer att delta i studien

______________________________________________________________________________
Namn Datum och Ort 

Jag, Caroline, förbinder mig till tystnadsplikt runt information som framkommer i denna intervju. Det 
vill säga, jag kommer inte att förmedla vidare information om den intervjuade som berör identitet, 
arbetsplats eller ort.

______________________________________________________________________________
Caroline Rolfsson Datum och Ort

Kontakt

Caroline Rolfsson
Mail: XXXXXXXXXXX
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Bilaga 3. Intervjuguide

Intervjuguide
Syfte, vad är det jag vill veta?
(Hur arbetar förskolan med föräldrasamverkan och varför?)
Planerar och genomför båda yrkeskategorierna föräldramöte/utvecklingssamtal? 
Hur har man tolkat läroplanen och varför? 
Synen på ansvar utifrån utbildning. 
Synen på arbetsfördelning utifrån utbildning.
Förändring sedan Lpfö infördes.

Utbildning och antal år i verksamheten
Vilken utbildning har du?

När utbildade du dig?
Hur många i ditt arbetslag har likvärdig utbildning?
Hur många i ditt arbetslag har en annan utbildning?

Hur länge har du arbetat i förskolan?
Har du arbetat på fler förskolor än denna?

Olika yrkeskategorier
Vilka styrkor anser du respektive yrkeskategori i förskolan har? (barnskötare och förskollärare)

Är det någon skillnad i det praktiska arbetet mellan respektive yrkeskategori?
- Är det någon specifik skillnad i just föräldrasamverkan mellan de båda 
yrkeskategorierna?
- I så fall vilken?

I det praktiska arbetet, skiljer sig olika ansvar kring föräldrasamverkan mellan de båda yrkeskategorierna på 
din förskola?

- Instämmer du med denna ansvarsfördelning?
- Finns det andra sätt att arbeta på tycker du?

Skiljer sig olika arbetsuppgifter kring föräldrasamverkan mellan de båda yrkeskategorierna på din förskola?
- Instämmer du med denna arbetsfördelning?
- Finns det andra sätt att arbeta på tycker du?

Kompetens
Vad är kompetens för dig?

- specifik kompetens i ditt yrke?

Skiljer sig kompetensen mellan de båda yrkeskategorierna? I så fall hur?

Tolkning av Läroplan
I läroplan för förskolan under målområde 2.4 FÖRSKOLA OCH HEM står: 
Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
Arbetslaget ska
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling
och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst
en gång varje år, och
 
Hur har man tolkat vilken eller vilka yrkesgrupper planerar och genomför utvecklingssamtal på er förskola? 

Av vilken anledning har man tolkat just så?

Hur har man tolkat vilken eller vilka yrkesgrupper planerar och genomför föräldramöten

Vad är skillnaden i planering och genomförande av utvecklingssamtal och föräldramöte före och efter 
läroplanens införande 1998/2010?
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Har du arbetat på andra förskolor som tolkat dessa mål annorlunda?
Hur arbetade man där?
Vilket sätt är i din mening det bästa arbetssättet?
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