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1 Inledning 

Vi vill studera vilka synsätt som finns på rollfördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare i praktiken. Eftersom vi båda har lång arbetserfarenhet som barnskötare så blev 
vi intresserade av hur förskollärare, barnskötare och förskolechef ser på rollfördelningen i 
praktiken på två utvalda förskolor. Vi har tidigare erfarenhet av att det förekommer olika 
uppfattningar i praktiken om hur förskollärare och barnskötare kan göra samma 
arbetsuppgifter. Vi upplever att barnskötare kan ha det svårt att acceptera att förskollärare 
ska ha mer ansvar trots att de har en högskoleutbildning och att förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) tydligt belyser förskollärarens förtydligade ansvar. 

I Skollagen (SFS, 2010:800) poängteras att alla i arbetslaget oavsett utbildningsnivå ska 
stimulera barnens utveckling, lärande och genomföra uppdraget tillsammans. Sheridan, 
Sandberg och Williams (2015) menar att det pedagogiska ansvaret vilar på förskolläraren som 
bl.a. bör ha ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens tyngden ligger på det 
gemensamma arbetslagsansvaret. Vidare lyfter författarna att det gemensamma 
arbetslagsansvaret innebär att förskollärare ska leda sitt arbetslag och även förankra hur det 
pedagogiska arbetet gemensamt genomföras i praktiken. 

Under vårt arbete med pilotstudien undersökte vi förskollärares syn på det förtydligade 
ansvaret som förskolans läroplan (Skolverket, 2010) lägger tyngd vid. Pilotstudien visade att 
förskolan ofta bedrivs som en platt organisation som utgår från en likhetsprincip och ett 
demokratiskt ledarskap, något som även Eriksson (2014) har funnit i sin studie. Vidare lyfter 
Eriksson (2014) fram att pedagogerna eftersträvar vänskapliga relationer och därför förhåller 
sig försiktiga i frågor som kan uppfattas som känsliga. I vår pilotstudie framkom det att 
förskollärare tog det övergripande ansvaret, medan rollfördelningen av arbetsuppgifter 
upplevdes som otydlig. Detta eftersom arbetsuppgifterna traditionellt har utförts av både 
förskollärare och barnskötare gemensamt. Detta resultat föranledde att vi i vårt 
examensarbete ville fortsätta att undersöka vilka synssätt som presenteras av förskollärare, 
barnskötare och deras förskolechef när det handlar om hur arbetsuppgifterna skulle kunna 
fördelas utifrån kompetens och utbildningsnivå. 

Vi menar att det kan vara fördelaktigt för förskolans utveckling att synliggöra hur 
förskollärare, barnskötare och deras förskolechef ser på hur rollfördelning och 
arbetsuppgifter hanteras i praktiken. Möjligen kan denna undersökning bidra till att 
rollfördelningen förtydligas vidare att tydliggöra hur arbetsuppgifterna och ansvar kan 
fördelas inom arbetslaget. Detta skulle då kunna leda till att förskolans arbetssätt ändras och 
därmed frångår en tidigare platt organisation (Eriksson, 2014). Eriksson (2014) understryker 
att förskolans arbetssätt behöver utvecklas och att de olika yrkesgruppernas kompetenser bör 
tas tillvara i praktiken. Även Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) betonar att 
vikten av att den yrkesprofession och förskollärarkompetensen som utvecklas under 
utbildningen tillvaratas i praktiken.  

I ett vidare perspektiv skulle en tydligare rollfördelning mellan förskollärare och barnskötare 
kunna bidra till en ökad samsyn mellan de olika yrkeskategorierna kring uppdraget. Om det 
finns en gemensam förståelse för vad det innebär att vara förskollärare respektive 
barnskötare i relation till det praktiska arbetet i verksamheten skulle även enligt vår 
erfarenhet arbetet i arbetslaget kunna underlätta. På så sätt ser vi att det i praktiken kan bli 
tydligare vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som ingår inom de olika rollerna. En samsyn 
som kan underlätta det gemensamma arbetet mot att utveckla och höja förskolans kvalité. 
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Sheridan et al (2015) lyfter att förskolor med låg kvalité inte har en gemensam syn och 
poängterar att samsynen är viktig i ett arbetslag för att främja en hög kvalité i verksamheten.  

För att få kunskap om rollfördelning och hur olika yrkeskategoriers kompetenser nyttjas  i 
praktiken studerar vi därför i vår undersökning två förskolor under samma enhet där fyra 
förskollärare, fyra barnskötare och deras förskolechefs åsikter och tankar synliggörs i 
förhållande till studiens forskningsfrågor. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka fyra förskollärares, fyra barnskötares och deras 
förskolechef syn på rollfördelningen i arbetslagen. Vidare vill vi uppmärksamma hur 
olika yrkeskategoriers kompetenser tas tillvara inom arbetslaget. Vi studerar också 
förskollärares förtydligade ansvar och undersöker hur det bidrar till utformandet av 
rollfördelningen mellan de olika yrkeskategorierna i praktiken. Våra forskningsfrågor 
ska leda till att vi får svar på vilka synsätt som finns i praktiken när det handlar om 
rollfördelningen och hur de olika yrkeskategoriernas kompetenser kan tas tillvara. 

1. Vilken syn finns på rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare? 

2.  På vilket sätt kan kompetensen i arbetslagen tas tillvara? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition är följande: bakgrundskapitel, metodkapitlet, resultat- och 
analyskapitel och diskussionskapitel.  

I bakgrundskapitlet presenteras först en historisk tillbakablick av hur förskolans 
organisationsstruktur gällande ansvar och rollfördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare har utvecklats under åren. Vidare kommer tidigare forskningen samt 
studiens teoretiska perspektiv att presenteras. 

I metodkapitlet diskuteras datainsamling och där presenteras vilken metod som 
användes under datainsamlingen. Sedan tydliggörs hur urvalet ser ut genom en tabell 
där informanterna presenteras med fiktiva namn. Sedan skrivs studiens genomförande 
där det lyfts fram hur insamlingen av datan genomfördes med informanterna. Vidare 
kommer det under datainsamling beskrivas hur intervjuerna har analyserat och belyser 
även hur studien tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna. Till sist lyfts det fram vår 
syn på studiens trovärdighet och pålitlighet. 

Under resultat och analyskapitlet kommer empirin presenteras utifrån kategorier som 
är indelade i tre huvudrubriker och nio underrubriker. Under dessa rubriker kommer 
synen på rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare och även hur 
kompetensen skulle kunna tas tillvara i arbetslagen presenteras. Vidare kommer det att 
beskrivas en sammanfattning av resultat och analyskapitlet som är indelade i tre 
underrubriker som belyser förskollärares, barnskötares och förskolechef syn. Slutligen 
analyseras vår empiri efter resultat och analysdelens huvudrubriker som kopplas till det 
teoretiska perspektivet Ekologisk systemteori. 

Slutligen presenteras diskussionskapitlet som diskuteras och kopplas ihop med tidigare 
forskning. Vår metoddiskussion där vi gör en kritisk granskning av vår studies 
genomförande och metodval kommer även att belysas. Till sist beskrivs vår slutsats,  



 3 

studiens pedagogiska relevans och vilken fortsatt forskning som kan vara aktuell för 
framtiden. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt lyfts det fram tidigare forskning inom rollfördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare. Det kommer även att tas upp tidigare forskning om förskollärares profession och 
förskollärarkompetens i förändring. Först kommer det att göras en historisk tillbakablick och 
belysas hur förskolans läroplan (Skolverket, 2010) har förändrats genom åren och hur 
förskollärares ansvar och kompetens har utvecklats. Sen kommer det lyftas fram hur 
arbetsfördelningen har sett ut genom åren mellan förskollärare och barnskötare i förskolans 
praktik. Vidare beskrivs hur det har sökts efter litteratur och vilka sökningsbegrepp som har 
använts i studien. Slutligen kommer det teoretiska perspektiv som är ekologiska systemteorin 
att presenteras. 

2.1 Historisk tillbakablick 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) betonas det att förskollärare har fått ett 
förtydligat ansvar och även vad som är arbetslagets gemensamma ansvar jämfört med 
hur det tidigare såg ut. Sheridan et al (2015) menar att förskollärares ansvar har sett 
olika ut genom åren i förskolans praktik och idag har förskollärare fått ett större ansvar 
än andra yrkeskategorier inom arbetslaget.  

Vidare lyfter Sheridan et al (2015) fram att barnskötare tidigare var assistenter till 
förskollärare, men år 1972 kom Socialstyrelsen ut med riktlinjer om att personalen 
skulle börja arbeta i arbetslag. Syftet med riktlinjerna var enligt författarna att 
förskollärare förväntades förmedla sina kunskaper och lära barnskötarna. Dock 
poängterar författarna att det inte fanns några tydliga beskrivningar på vad som var 
förskollärares eller barnskötare ansvarsområden. De beskriver vidare att Socialstyrelsen 
på 1970-talet kom ut med en arbetsplan för förskolan där det framgick konkreta råd och 
förväntningar på hur personalen kunde arbeta. Vidare att det under 1980-talet 
utvecklades ett pedagogiskt program för förskolan, där den pedagogiska verksamheten 
skrevs fram med mål, inriktning och grundläggande värderingar. Sheridan et al (2015) 
betonar att den första läroplanen för förskolan som kom år 1998 bidrog till att 
förskolans verksamhet infogades i utbildningsystemet och att det då började ställas 
tydligare krav på förskollärarens ledaregenskaper. Vidare poängteras att när förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) kom att revideras 2010 skrevs för första gången riktlinjer till 
förskolans personal in i styrdokumenten. I och med detta skriver författarna skrivs 
förskollärares ansvar tydligt fram samtidigt som arbetslagets gemensamma ansvar även 
poängteras. Sheridan et al (2015) menar att detta innebär ett tydliggörande om att 
arbetslaget skulle samarbeta och arbeta mot ett gemensamt mål för att skapa en god 
kvalité i förskolans verksamhet.  

En ytterligare förändring i relation till förskollärares yrkesprofession är utvecklingen av 
förskollärarutbildningen. År 1977 sker den reform som medför stora förändringar i 
förskoleutbildningen. Tellgren (2008) skriver om hur den tidigare gymnasiala eller 
postgymnasiala utbildningen övergick till att förläggas vid högskolan, där utbildningen 
baseras på vetenskaplig grund, vilket skulle bidra till att det praktiska arbetet i förskolan 
blev forskningsanknutet. Utbildningen kom att omfatta 100 högskolepoäng för den som 
hade allmän behörighet att söka högskolestudier. Berntsson (2001) lyfter fram att 
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förskollärarutbildningen sedan utvecklades från 120 poäng till 140 poäng och Sheridan 
et al (2011) skriver att förskollärarutbildningen sen år 2011 blivit en egen 
utbildningsform med en professionsförankring med 210 poäng. Vidare betonar 
Sheridan et al (2011) att förskollärare idag går en akademisk utbildning i tre och ett 
halvt år som är baserad på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.  

2.2 Litteratursökning 

Vi sökte i databasen Swepub via Mälardalens Högskola på begreppet förtydligade ansvar 
och fick fram två träffar. Vi sökte även via pedagogisk forskning i Sverige och använde 
oss av begreppet förskollärare, där fick vi fram tre av våra litteraturkällor utifrån 54 
träffar. Vi fortsatte att söka i databasen Swepub på begreppet Sheridan eftersom vi 
sedan tidigare hade använt oss av studien och fick 141 träffar. Vi sökte vidare på titeln 
förskollärarkompetens i förändring i databasen Swepub efter att vi fått tips av vår 
handledare och fick då två träffar. Vi valde Eriksson (2015) och Eriksson (2014) för att 
hon skriver om förskollärarens ansvar, och även hur kompetens kan tas tillvara. 
Irisdotter Aldenmyr och Hartman (2009) valde vi för att de belyser 
förskoleorganisationens framväxt över tid. Berntsson (2001) valde vi eftersom hon 
betonar den nya lärarutbildningens möjligheter och förhinder. Hon visar även på 
lärarutbildningens forskningsanknytning och att det i förskolans praktik inte 
förekommer en gemensam kunskapsbas inom arbetslagen. Sheridan et al (2011) valde vi 
för att de betonar att förskollärarkompetens är i förändring och att det idag finns en 
förskollärarutbildning som satsar på profession.  Till sist sökte vi på 
förskollärarutbildning i förändring i Swepub och fick fem träffar när vi hittade en 
doktorsavhandling som Tellgren (2008) har skrivit. 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har kategoriserat i följande huvudrubriker: utbildningens framväxt, 
förskollärares förtydligade ansvar, arbetslagets ansvar, platt organisation, 
förskollärarkompetens och olika yrkeskategorier i arbetslag. 

2.3.1 Utbildningens framväxt 

Förskolan har enligt Irisdotter et al (2009) utvecklats från att vara institution för tillsyn av 
barn som ansågs omges av specifika sociala omständigheter och behov, mot att bli en 
inkluderande småbarnspedagogisk verksamhet för alla barn mellan ett och fem år. Vidare 
lyfter författarna att det var först på 1970-talet som förskoleverksamheten utvecklades i större 
skala. Tiden innan 70-talet bedrevs förskolans arbete enligt Eriksson (2015) utifrån en 
hierarkisk ledarstruktur där förskolläraren var ledare för övrig personal i barngruppen. Detta 
ändrades under början av 70-talet till att arbetet skulle utföras demokratiskt och jämställt 
inom personalgruppen. Ansvar och arbetsuppgifter skulle då, enligt Eriksson fördelas lika 
genom diskussioner och överenskommelser. Vidare lyfter författaren att individuell kunskap 
och intresse styrde arbetet i förskolan oberoende av vilken utbildningsnivå som i arbetslaget.   

Eriksson (2015) belyser även hur synen på det gemensamma arbetslagsansvaret förändrades 
på 90-talet. Nu framhålls att förskollärarens professionsbaserade kunskap skulle bidra till ett 
ökat ansvar för verksamheten och på så sätt höja den pedagogiska kvalitén i förskolan. Vidare 
påtalar författaren att dessa planer för förändring av ansvarsfördelning stötte på kritik från 
barnskötarnas fackliga organisation. Det bidrog enligt henne till att förskollärarens specifika 
ansvar i stort utformades som ett arbetslagsansvar, vilket av förskollärarna upplevdes som 
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problematiskt eftersom otydligheten kring förskollärarens roll kvarstod. Förändringen mot en 
mer hierarkisk struktur, skriver Eriksson (2015), utformades först med 2010 års Skollag (SFS 
2010:800) och revideringen av förskolans läroplan (Skolverket 2010). Det innebar enligt 
henne att ansvaret för den pedagogiska verksamheten lades på förskolläraren medan själva 
genomförandet av det pedagogiska arbetet blev arbetslagets skyldighet. Även Sheridan et al 
(2015) betonar att det är första gången som förskollärarrollen blir förtydligad i ansvarsfrågan 
och att de skiljs ut mot övriga kollegor i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Detta 
förtydligande menar författarna kan bidra till en ökad kvalité genom att förskollärarens 
yrkeskompetens tas tillvara i verksamheten. Vidare betonar de att skillnaderna mellan 
rollerna ytterligare förstärks eftersom det idag finns ett krav på att bedriva undervisning i 
förskolan och att det är förskollärare som har kompetens att ha det övergripande ansvaret. 
Vidare menar Sheridan et al (2015) att det är relevant med en förskollärarutbildning som 
bidrar till ledarkompetenser eftersom ledarskap inom arbetslaget ska utövas i praktiken. 

Irisdotter Aldenmyr et al (2009) beskriver att förskolans arbetssätt gått från att lägga tyngden 
på att förskollärarna skulle vara en ställföreträdande samhällsmoder till att idag utbilda 
forskarbehöriga förskollärare. Något som både Sheridan et al (2015) och Irisdotter Aldenmyr 
et al (2009) pekar på och som de menar har följt med genom hela förskolans historia och 
genomsyrat synen på förskoleverksamheten, är uppfattningen om att verksamheten inte ska 
bedrivas likt skolan. Författarna menar att det handlar om föreställningen om och tradition 
kring den viktiga omsorgen där barnets behov är centralt. Detta påverkar att det finns en 
ovilja att efterlikna skolans styrande tillvägagångssätt.  

2.3.2 Förskollärares förtydligade ansvar 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) betonas förskollärares förtydligade ansvar och 
arbetslagets ansvar. I styrdokumentet skrivs det tydligt fram vilka ansvarsområden 
förskollärare och arbetslaget ska ha. Eriksson (2014) lyfter att innan revideringen av 
förskolans läroplan har det sedan 1970-talet och Barnstugeutredningen existerat ett 
gemensamt arbetslagsansvar. Hon visar på att det sedan första juli 2011 istället har utvecklats 
till ett separat förskolläraransvar och arbetslagsansvar. Detta bidrar enligt henne till att 
förskolläraren har en skyldighet att ansvara för och utforma det pedagogiska innehållet i 
förskolans verksamhet. Sedan är det arbetslagets gemensamma ansvar att tillsammans utföra 
arbetet i praktiken menar författaren. Eriksson (2014) betonar vidare att förskollärares 
ytterligare uppdrag är att leda sina kollegor mot ett gemensamt mål som ska bidra till att höja 
verksamhetens kvalité. Vidare att syftet med revideringen av förskolans läroplan (Skolverket, 
2010) är bl. a att förskollärare ska förmedla hur de har tolkat läroplanen och få med sig sina 
kollegor men att samtidigt också skapa diskussioner för att få dem att känna sig delaktiga. 
Även Sheridan et al (2015) lyfter fram att förskollärare har fått ett förtydligat ansvar som 
innebär att leda sina kollegor och förankra sina idéer i arbetslaget och på så sätt arbeta mot 
ett gemensamt mål även när oenighet råder inom arbetslaget. Både Sheridan et al (2015) och 
Eriksson (2014) betonar att detta kommer bidra till en ökad kvalité i förskolans verksamhet. 
Idag gör förskolans läroplan (Skolverket, 2010) skillnad i ansvar mellan de olika 
yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare. Ett förtydligande som tog många år att 
genomföra. Trots detta förtydligande menar Eriksson (2014) att ansvarsfrågan ännu inte är 
tydlig i praktiken mellan förskollärare, barnskötare och förskolechef och blir därför ett 
dilemma i arbetslaget. 

Sheridan et al (2015) lyfter fram vikten av att dagens förskollärare behöver utveckla en 
auktoritet och skaffa sig legitimitet i sitt arbetslag för att kunna leda kollegor. Detta 
poängterar de kan göras genom att bl.a. ta upp pedagogiska frågor som arbetslaget ska 
reflektera över. Författarna menar att det också ingår att påverka och övertyga sina kollegor 
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som förskollärare och samtidigt väva in allas åsikter för att slutligen rikta fokus mot 
uppdraget. Vidare belyser de vikten av att förskollärare ska ha kompetens att fokusera på 
uppdraget och gå in i en professionell roll istället för att vara kvar i en konflikt som inte 
skapar en god kvalité i förskolan. Dock poängterar författarna att det inte alltid är lätt att 
utöva ledarskap i förskolan vilket även Eriksson (2014) lyfter fram som problematiskt när hon 
påpekar att förskollärare föredrar en konfliktfri stämning i arbetslaget. Sheridan et al (2015) 
menar att ledarskapet också handlar om att vika sig för sina kollegor genom att låta någon 
annan leda eftersom ledarskapet är informellt, detta menar författarna genom att kollegor 
ibland kliver in och får styra och planera verksamheten. Berntsson (2001) betonar även 
problematiken kring att barnskötare saknar de pedagogiska kunskaperna som förskollärare 
får med sig under sin lärarutbildning och att detta skapar klyftor mellan yrkesgrupperna 
eftersom det inte finns en gemensam kunskapsbas. 

2.3.3 Arbetslagets ansvar 

I Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskrivs vad som är förskollärares ansvar och 
vad som är arbetslagets gemensamma ansvar. Sheridan et al (2015) betonar att 
arbetslagets ansvar har blivit tydligt genom de nya skrivningarna i förskolans läroplan. 
Vidare poängterar de att arbetslaget tillsammans ska utföra arbetet utifrån de normer 
och värden som presenteras i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Författarna lyfter 
att det i Skollagen (SFS, 2010:800) som det är framskrivet att alla i arbetslaget oavsett 
utbildningsnivå ska genomföra uppdraget i verksamheten tillsammans. Detta innebär 
enligt dem att arbetslaget ska stimulera barnens utveckling och lärande samt ge barnen 
en trygg omsorg. Vidare lyfter författarna att arbetslaget ska erbjuda barnen en miljö 
där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

 
Sheridan et al (2015) framhåller att det är arbetslaget som ska komma överens om 
arbetsfördelningen och att denna arbetsfördelning bör utgå från yrkeskunskap, 
personlig kompetens och intresse. Enligt Eriksson (2014) kan förskollärare ha svårt med 
att framhålla sin yrkeskompetens för sina kollegor i praktiken. Även Sheridan et al 
(2011) lyfter fram att förskollärare har svårt att tydliggöra den egna yrkesprofessionen. 
De menar att dagens förskollärarutbildning satsar på att utveckla en medvetenhet kring 
yrkesidentiteten, något som kan förenkla för en tydligare arbetsfördelning i framtiden.  

2.3.4 Platt organisation i praktiken 

Eriksson (2014) och Sheridan et al (2015) har visat genom sina studier om 
förskollärarprofessionen att förskollärare föredrar en konfliktfri stämning i 
verksamheten. Författarna menar att det finns en rädsla för att lyfta känsliga 
diskussioner i arbetslaget. Detta menar Eriksson (2014) kan leda till att förskolans 
verksamhet bevarar en platt struktur där kompetens och utbildning inte nyttjas fullt ut. 
Enligt henne beskriver de intervjuade förskollärarna att det är förskolechefen ska stå för 
fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar. Vidare menar hon att förskollärarna inte tar 
på sig ansvaret att organisera och fördela arbetsuppgifterna inom arbetslaget. Detta 
menar författaren beror på att arbetsfördelning i praktiken upplevs som ett 
känsloladdat ämne att lyfta i arbetslaget och att det vanligast förekommande är att alla 
gör samma arbetsuppgifter genom att det fördelas lika enligt de rättviseprinciper som 
råder mellan yrkeskategorierna.  

Eriksson (2014) betonar att det är skillnad i ansvarsfrågan mellan de olika 
yrkeskategorierna på en diskursiv nivå men hon menar att denna skillnad inte blir lika 
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tydligt i praktiken. Vidare menar hon att det kan uppstå ett dilemma mellan 
förskollärare, barnskötare och förskolechef när arbetsfördelningen genomförs lika trots 
att det förekommer olika kompetenser och utbildningar inom yrkeskategorierna. Samt 
betonar att detta kan leda till att dessa olika kompetenser osynliggörs i praktiken. 
Vidare menar författaren att förskolans praktik bedrivs demokratiskt som en platt 
organisation utifrån ett kvinnligt ledarskap som utgår från en likhetsprincip där alla ses 
som jämbördiga oavsett utbildning. Eriksson (2014)  menar att när det demokratiska 
ledarskapet är så stark förankrat i praktiken blir det problematiskt att skilja de olika 
yrkeskategorierna åt. 

2.3.5 Förskollärarkompetens 

Sheridan et al (2015) poängterar att förskollärarkompetens är i förändring och att det är 
flera olika aspekter som påverkar hur vi ser på förskollärares kompetens. Dessa aspekter 
är enligt författarna förskolans historiska tradition, miljö, kultur och organisation. 
Samtidigt poängterar författarna att det ändå inte är helt tydligt vilka kompetenser som 
krävs för att utföra uppdraget som förskollärare. 
 
Tellgren (2008) beskriver förskollärarkompetens som att ha ett aktivt förhållningssätt 
och interaktion mellan olika kunskapsdiscipliner. Sheridan et al (2015) och Eriksson 
(2014) lyfter fram att förskollärarkompetensen måste bli synliggjord i praktiken. 

Som tidigare har nämnts har synen på förskollärarkompetens förändras under de 
senaste 10 åren. Sheridan et al (2015) lyfter fram att förskollärare idag ska kunna 
reflektera och ha ledarkompetens. Sheridan et al (2015) betonar även vikten av att som 
förskollärare vara en auktoritet och skaffa sig en legitimitet inom sitt arbetslag. 
Sheridan et al (2015) lyfter fram att förskollärare ska göra sin röst hörd och vara en 
ledare som styr arbetet framåt. Författarna menar att det är centralt att kunna leda 
arbetslaget på rätt sätt och poängterar att det är viktigt med kommunikativ kompetens 
och att förskolläraren behöver vara inkännande över kollegorna, göra dem delaktiga och 
kompromissa, att leda på rätt sätt så att det inte blir fel. Detta menar de eftersom 
ledarskapet måste ske på ett respektfullt sätt när förskollärare leder kollegor som har en 
annan utbildning som inte ses som likvärdig med förskollärares.. Det innebär enligt 
Sheridan et al (2011) att kunna skapa dialoger där arbetslaget kan reflektera och 
diskutera tillsammans för att utveckla det gemensamma arbetet. Vidare betonar de även 
vikten av relationskompetens och social kompetens i ledarskapets utövande. De menar 
att det handlar om att skapa relationer där förskolläraren är tydlig, intresserad och att 
vara lyhörda över sina kollegor och bekräfta dem samt tar tillvara på deras kompetenser 
så att kollegorna ska känna sig delaktiga. Vidare menar de att det gäller att rikta 
uppmärksamheten mot uppdraget när det uppstår konflikter i arbetslaget. 

2.3.6 Olika yrkeskategorier i arbetslag 

I förskolans verksamhet förekommer olika yrkeskategorier. Enlig Eriksson (2014) upplevs det 
som känsligt och problematiskt att i praktiken diskutera förskollärares förtydligade ansvar. 
Detta eftersom det i praktiken förekommer olika yrkeskategorier som ska samarbeta. Även 
Berntsson (2001) poängterar att det i praktiken kan vara bekymmersamt när olika 
yrkesgrupper ska samarbeta i arbetslag i förskolan. Vidare menar författaren att den nya 
lärarutbildningens framväxt bidrar till en ökad kompetensskillnad mellan yrkeskategorierna 
och en professionalisering kan leda till att det blir osämja mellan de olika yrkesgrupperna. 
Detta betonar hon beror på att förskollärare får en annan kunskapsbas än 
barnskötarkollegorna vilket enligt henne kan leda till att förskollärare och barnskötare får 
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svårt att samarbeta i arbetslaget. Detta eftersom förskollärare och barnskötare inte har en 
gemensam kunskapsbas.  Även Tellgren (2008) lyfter att en gemensam kompetens inom det 
pedagogiska området bör ses som viktig i förskolan eftersom alla skolformer så som skola, 
fritids och förskola har närmat sig varandra i praktiken.  

Berntsson (2001) betonar att statens syfte med en ny lärarutbildning var att skapa en 
utbildning där lärarna skulle få en gemensam kunskapsbas. Vidare poängterar hon att detta 
blir ett hinder för förskollärare eftersom det inom förskolans verksamhet förekommer 
barnskötare som inte har en pedagogisk utbildning. Författaren menar att förskollärarna inte 
får samma förutsättningar i praktiken som lärare i skolan. Istället menar hon att teori och 
praktik hamnar långt ifrån varandra när förskollärare kommer ut och möter praktiken.  

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie kommer att utgå ifrån Sheridan et al (2015) tolkning av ekologisk 
systemteori (Bronfenbrenner, 1979, 1986) som använts av författarna i en studie om 
förskollärarkompetens i förändring. Vi valde detta eftersom de tolkar den ekologiska 
systemteorin teorin kopplat till förskolan och förskollärarkompetens med hjälp av 
micro-, meso-, exo-, makro-, och chronosystemen. När vi utgick ifrån från denna 
tolkning fick vi en förståelse för hur vi kunde tolka ekologisk systemteorin utifrån 
förskolan och förskollärarkompetens. Det bidrog till att vi fick en helhetsbild över hur 
förskolans olika nivåer så som t.ex. de olika yrkeskategorierna, arbetslagen, förskolechef 
och styrdokument (Skolverket 2010) länkas till- och påverkar varandra. På så sätt anser 
vi att teorin är användbar och tydligt kan kopplas till vår studie.  

Sheridan et al (2015) lyfter fram att perspektivet innebär att micro-, meso-, exo-, makro- 
och chronosystemen hör samman och påverkar varandra och ska ses utifrån en 
helhetssyn.  

Microsystemet innebär enligt författarna den plattform där integration pågår mellan 
arbetslaget och de individer som är fysiskt närvarande inom förskolans verksamhet, där 
kommunikation krävs för att utveckla verksamheten. Mesosystemet lyfts fram som den 
instans där det förekommer relationer mellan kollegor och även förskolor emellan 
genom t.ex. nätverkande som exempelvis kan innebära diskussions- och 
reflektionsträffar för förskollärare för att utveckla den pedagogiska verksamheten i 
förskolan. Inom exosystemet menar de att det förekommer miljöer som inte 
förskollärare närvarar vid trots att det sker beslut som tas på en lokal och regional 
policynivå men som sedan påverkar förskollärares och barnskötares förutsättningar i 
verksamheten. Makrosystemet innebär att det finns antaganden om hur t.ex. dagens 
samhälle ska se ut. Det bidrar till att samhället genom styrning påverkar hur 
genomförandet för att utveckla detta i önskad riktning ska gå till, som t.ex. kravet på 
förskolan att forma demokratiska medborgare. Inom makrosystemet menar författarna  
att det förekommer värderingar inom olika socioekonomiska sammanhang som 
politiska, ekonomiska, juridiska och pedagogiska beslut som bidrar till utformandet av 
läroplaner och styrdokument på en nationell nivå. Utifrån chronosystemet lyfter de 
fram att vi kan följa en socio-historisk kontext och följa den utveckling av ekologiska 
system som skett över tid när det gäller t.ex. utvecklingen av förskolans arbetssätt och 
förskollärarkompetens. De menar att det är flera faktorer som påverkar varandra och 
lyfter fram att det är allt som sker i och emellan miljöer, människor, material och även 
immateriella saker som traditioner och värderingar som människor har och som finns i 
samhället. Vidare betonar författarna att det även handlar om förväntningar och krav 
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som ställs från samhället och omgivningen. De poängterar att förskollärares kompetens 
och förskolans kvalitet hör samman och är viktiga för varandra.  

Vi kommer att analysera vår empiri utifrån micro-, meso-, exo-, makro- och 
chronosystemen som vi ser kan integrera och sammanfläta våra kategorier med 
varandra och skapa en helhetsbild kring olika faktorer som påverkar förskolans praktik. 

3 Metod 
 

I detta kapitel ges en beskrivning av den metod som använts, studiens urval och 
genomförande samt analys. Vidare beskrivs de forskningsetiska och undersöknings reliabilitet 
och validitet. 

3.1 Datainsamling 

I vår undersökning har vi valt att utgå från en kvalitativ metod. Studien utfördes genom 
att vi använde oss av kvalitativa intervjuer som av Bryman (2011) lyfts som en metod för 
att samla in data. Vi anser att de kvalitativa intervjuerna gjorde det möjligt för 
informanterna att mer ingående reflektera och förklara sin ståndpunkt för att tydliggöra 
hur de ser på arbetsfördelning, rollfördelning och kompetens. Det bidrog även till att vi 
fick möjlighet att på plats ställa följdfrågor om vi inte förstod vad informanten gav för 
information.  

3.2 Urval 

I vår studie undersöker vi två förskolor som ingår i samma enhet och har en gemensam 
förskolechef. Förskolorna och informanterna valdes genom ett bekvämlighetsurval. En 
urvalsmetod som Bryman (2011) lyfter fram där urvalet ar beroende av vilka personer 
som går att få tag på och för tillfället kan ställa upp i studien. Informanterna från de två 
förskolorna består av fyra förskollärare, fyra barnskötare och deras förskolechef. Syftet 
var att jämföra synen på rollfördelningen mellan intervjuade förskollärare, barnskötare 
och förskolechef vid de två förskolorna. 
 
Urvalsgruppen är icke-representativ, vilket innebär att undersökningsresultatet endast gäller 
för de två uppmärksammade förskolorna. Däremot kan urvalet ses som representativt inom 
den enhet som studeras eftersom både barnskötare, förskollärare och förskolechef får bidra 
med representanter från sina yrkeskategorier. Urvalet har gjorts för att vi ska kunna närma 
oss en helhetsbild över det rådande klimatet om arbetsfördelning, rollfördelning och 
kompetens på de två förskolorna. Alla informanter som tillfrågades valde att medverka i 
studien. Nedan visar vi en tabell (tabell 1) på urvalet av våra nio informanter som består av en 
förskolechef, fyra förskollärare och fyra barnskötare. I tabellen framgår vilka de fiktiva 
namnen är, vilket yrkestitel och förskola informanterna tillhör. 

Tabell 1: Informanternas fiktiva namn, yrke och förskola. 

Namn: (Fiktiva 
namn) 

Yrke: Förskola 
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Annika Förskolechef Förskola 1 och 2 

 

Linda 

 

Förskollärare 

 

Förskola 1 

 

Lisa 

 

Förskollärare 

 

Förskola 2 

 

Marie 

 

Förskollärare 

 

Förskola 1 

 

Karin 

 

Förskollärare 

 

Förskola 2 

 

Sofie 

 

Barnskötare 

 

Förskola 1 

 

Kia 

 

Barnskötare 

 

Förskola 2 

 

Tove 

 

Barnskötare 

 

Förskola 2 

 

Mona 

 

Barnskötare 

 

Förskola 1 

 

3.3 Genomförande 

Vi skickade i förväg ut ett missivbrev (se bilaga 1) och några av intervjufrågorna för att 
informanterna skulle få en medvetenhet om syftet med vår studie. De skulle även få 
möjlighet att på egen hand fundera över sitt eget synsätt kring frågan om 
rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare ute i förskolans praktik. Vi 
besökte först förskola ett, där vi mötte upp varje informant enskilt för att genomföra 
intervjuerna. Två förskollärare, två barnskötare och deras förskolechef blev intervjuade 
under dagen. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum. Att informanterna intervjuades 
enskilt skulle även gynna deras vilja att svara i enlighet med sina egna åsikter utan att 
uppleva att andra kan följa samtalet ifrån angränsande rum. 
Vi gick igenom missivbrevet med informanterna innan intervjuernas start och bad om 
deras underskrift för att säkerställa deras medverkan i vår studie.  
 
Informanterna informerades om att deras medverkan innebär att de hade rätt till det 
etiska bemötande som beskrivs i Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska regler som 
bl.a. innebär att deras medverkan är anonym och att förskolan namn inte kommer att 
nämnas i uppsatsen. Informanterna upplystes om att de när som helst kunde avbryta 
sin medverkan i studien. Sedan informerade vi om att intervjuerna skulle spelas in för 
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att kunna transkriberas. Informanterna fick veta att det endast är vi och möjligen vår 
handledare som tar del av inspelningen som därefter kommer att raderas. Vi berättade 
även att vi under intervjun skulle ha en tillbakadragen roll för att vi inte skulle bidra till 
att påverka några svar. Vi lyfte att frågorna inte har några rätta eller felaktiga svar utan 
att vi värderingsfritt endast ville uppmärksamma reflektioner, tankar, åsikter och 
synsätt ifrån varje enskild informant. 
 

Intervjufrågorna bestod av de i förväg skickade frågorna (se bilaga 2 och 3) samt av några 
ytterligare tillagda frågor som var nedskrivna på ett A4-papper. Förskolechefens 
intervjufrågor skiljde sig något ifrån förskollärarnas och barnskötarnas intervjufrågor (se 
bilaga 3). Informanterna hade tillgång till att titta på dessa under intervjuns gång. Vid andra 
intervjutillfället på förskola två upprepades proceduren kring intervjuernas förfarande vid 
förskola ett och vi satt åter i ett enskilt rum för att skapa en avskild och förtroendeingivande 
atmosfär vid intervjuerna. Här intervjuades de två förskollärarna var för sig och de två 
barnskötarna var för sig. 

3.4 Dataanalys 

Analysen utarbetades utifrån metoden kategorisering (Bryman, 2011). Detta innebär att 
materialet delas in efter mönster från informanterna svar. Vi påbörjade ett analysarbete 
där vi försökte uppmärksamma mönster direkt utifrån transkriberingen men fick ändra 
på vår strategi efter att vi fastnat i vårt dataanalysarbete. Vi skrev då istället ut varje 
transkribering och från pappersform klippte vi ut citat som vi sedan sorterade i likheter 
och olikheter efter de mönster som då mer tydligt blev synliga. De mönster som bildades 
bidrog till de kategorier vi använde oss av för att sortera vår empiri och hitta likheter 
och olikheter. Tivenius (2015) beskriver att indelningen i kategorier görs för att samla 
data och indela information i olika teman. Kategorier som bidrog till en utökad 
förståelse av våra forskningsfrågor. Till en början utgick vi från tio kategorier men 
minskade ner dessa till att utgöra endast tre slutliga kategorier.   
 

3.5 Forskningsetiska principerna 

De forskningsetiska principer som har beaktats i denna studie är följande. Informanterna 
presenterades skriftligt studiens syfte och om de forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 
2011) i samband med det missivbrev (se bilaga 1) som skickades ut till samtliga deltagare 
innan studiens start och även muntligt i samband med intervjuerna. Informanterna 
informerats om de rättigheter som gäller även när de gett sitt medgivande till att delta i 
studien. Att när som helst avbryta sitt deltagande utan några negativa konsekvenser samt att 
konfidentialitet råder för alla inblandade i studien, såväl informanter som förskolor. Vidare 
upplystes informanterna om att de i texten kommer att presenteras under fiktiva namn. 
Informanterna upplystes om att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas. Vi berättade 
att inspelningarna endast kommer att användas i den aktuella studien och att vi är de enda 
som kommer ta del av inspelningarna samt att de efter uppsatsen är färdig kommer att 
raderas. Slutligen upplyste vi informanterna om att studien kommer att presenteras i 
uppsatsformat via Mälardalens högskola och kommer vara tillgänglig på databasen Diva. 
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3.6 Trovärdighet och pålitlighet 

Tivenius (2015) lyfter fram begreppet validitet som syftar till att bedöma studiens 
trovärdighet och visa på undersökningens giltighetsgrad. Vi anser att informanternas 
svar kan ha variera beroende på vad de tror att vi vill ha för svar. Dock anser vi att 
studien har en trovärdighet eftersom den representerar informanternas synssätt och 
erfarenheter inom de två utvalda förskolorna. 

Tivenius (2015) betonar reliabiliteten som syftar till studiens tillförlitlighet som innebär 
att granska resultatets mätbarhet och om studien kan ses som korrekt utförd. Vi anser 
att vår studie är tillförlitlig. Dock anser vi att intervjusvaren inte fullt ut kan ses som 
tillförlitliga eftersom informanterna kan ha gett oss svar utifrån vad de trodde att vi 
förväntade oss. Vi anser även att studiens ämne är känsligt och kan ha bidragit till att 
informanterna inte ville delge vissa tankar för att de var osäkra på om detta skulle 
komma ut till övriga kollegor.  

Tivenius (2015) betonar även att studiens generaliserbarhet som belyser hur resultatet 
kan ses som representativt för det område som studerats behöver diskuteras. Vi anser 
att vår studie inte är generaliserbar eftersom vårt urval är alldeles för begränsat. Vi 
anser att urvalet hade behövt bestå av ett mycket större antal informanter för att kunna 
vara representativt för förskolan. 

Vi ville med vår studie bidra till att det i praktiken startas upp diskussioner i ämnet för 
att på så sätt möjliggöra för att informanterna på de aktuella förskolorna ska kunna 
närma sig en samsyn kring rollfördelningen. Vi vill även att förskollärare, barnskötare 
och förskolechefer på andra förskolor ska uppmärksamma ämnet och diskutera detta 
ute i praktiken för att utveckla en samsyn på uppdraget och vad de olika 
yrkeskategorierna innebär. Vi anser att en gemensam samsyn och tillvaratagande av 
kompetens skulle utveckla förskolors kvalité. 

4 Resultat och analys  

I resultat och analyskapitlet har vi kategoriserat materialet i tre huvudrubriker. Dessa är 
arbetsfördelning, rollfördelning och kompetens.  

4.1 Arbetsfördelning 

I detta avsnitt beskrivs informanternas syn på förskollärares ansvar, arbetslagets ansvar 
och ledarskap och kvalité. Vi kommer även att presentera hur förskollärare, barnskötare 
och förskolechefen ser på förskollärares förtydligade ansvar och hur de ser på 
arbetslagets gemensamma ansvar. Till sist kommer vi att belysa förskollärares ledarskap 
och hur kompetensen kan tas tillvara. 

4.1.1 Förskollärares ansvar 

Samtliga förskollärare, barnskötare och deras förskolechef uttrycker att det är den 
avdelningsansvariga förskolläraren som ska ha det övergripande pedagogiska ansvaret i 
arbetslaget.  

Och den förskolläraren leder ju sin arbetsgrupp, sin avdelning och är den som ska se till att // … // 
ja att förskolan drivs utifrån det som vi har bestämt. (Annika, förskolechefen) 
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Förskollärarna, barnskötarna och förskolechefen uttrycker att förskollärarna går på 
nätverksträffar för att de är avdelningsansvariga och ska driva utvecklingen framåt. 
Förskollärarna, barnskötarna och förskolechefen nämner även att det är förskollärares ansvar 
att se till att arbetet blir gjort på avdelningen och att läroplanen följs. Några av barnskötarna 
uttrycker dock att det i praktiken inte alltid blir förskolläraren som har det övergripande 
ansvaret.  

Alla förskollärare berättar att det är bra med ett förtydligat ansvar och förskolläraren 
ska ta den rollen i arbetslaget eftersom det också förväntas mer av förskollärare.  

Jag tror ändå att det är bra… att nån som har den rollen, ett särskilt uppdrag för det här yrket har ju 
varit att så att alla ska precis exakt likadant. (Lisa, förskollärare) 

De flesta barnskötarna säger att det är bra att det är förskolläraren som har ett särskilt 
ansvar och ska driva arbetet framåt. Kia som är barnskötare uttrycker en önskan om att 
se ett tydligare resultat inom verksamheten utifrån att förskolläraren har det förhöjda 
ansvaret. 

4.1.2 Arbetslagets ansvar 

Majoriteten av barnskötarna nämner att hur arbetsuppgifterna i arbetslaget utförs är vanligen 
en överenskommelse inom arbetslaget och att de delar mycket lika. De påpekar även att 
ansvarskänsla och intresse för jobbet ska spela in när arbetsfördelningen avgörs och 
diskuteras i arbetslaget. De lyfter även att det mest fördelaktiga är att fördelningen avgörs 
efter arbetslagets gemensamma önskemål.   

Jag tycker faktiskt att det där ska vara // … // lite upp till varje avdelning nästan // … // hur man, 
hur man vill ha sin fungerade avdelning, hur man vill att rollerna ska vara på avdelningen faktiskt. 
(Tove, barnskötare) 

Förskollärarna berättar att de delar lika på arbetsuppgifterna inom arbetslaget men att de har 
huvudansvaret. De betonar att de inte kan göra alla arbetsuppgifter utan det måste göras 
tillsammans i arbetslaget. Annika som är förskolechef uttrycker att det kan vara bra att ha en 
arbetsfördelning och att man pratar om det t.ex. genom att analysera vilka uppgifter det är 
som ska göras utifrån arbetslagets gemensamma ansvar och sen får förskolläraren delegera 
utifrån vilken kompetens som finns i arbetsgruppen. 

Att man har analyserat vad det är för uppgifter som ska göras och vilket som förskolläraren 
ansvarar för. (Annika, förskolechef) 

De flesta förskollärare säger att de delegerar ut arbetsuppgifter och ansvar till sina kollegor i 
arbetslaget utifrån kompetens och intresse fast det är de som har huvudansvaret. Annika 
lyfter fram att förskollärare inte kan göra alla arbetsuppgifter själva och få därför delegera om 
kompetens finns. De flesta förskollärarna uttrycker att de som förskollärare deltar i alla 
pedagogiska, praktiska och omsorgsuppgifter i arbetet.  

Ja, men som förskollärare då deltar man ju i princip alla uppgifter som det är på dagen., under 
både dan både om man säger det pedagogiska och omsorgsarbeten och annat, byta blöjor, torka 
bord och sopa. Allt gör man ju som förskollärare det är inte nånting som går bort för att man blir 
förskollärare. (Linda, förskollärare) 

Mona som är barnskötare ger sin syn på att det förändrade ansvaret i förskolans läroplan för 
förskolläraren ledde till att barnskötarna ibland blev sedda som arbetskraft som bland annat 
skulle torka borden och ha blöjbyten som sin huvudsakliga uppgift i verksamheten men 
påpekar att det jämnat ut sig med tiden. Nu delas ansvaret mer lika i hennes arbetslag  
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Samtliga barnskötare berättade under intervjuerna att de ser intresse och erfarenhet inom 
yrket som faktorer som ska bidra till hur mycket ansvar och uppgifter som ska fördelas mellan 
förskollärare och barnskötare i arbetslaget. De påpekar att barnskötare om de vill och känner 
sig trygga ska få ta på sig uppgifter som i första hand åligger förskolläraren att uträtta och 
ansvara för. 

Jag menar jag skulle inte vilja vara utan de här samtalen med föräldrar. (Tove, barnskötare) 

Barnskötarna lyfter fram att arbetet delas lika i arbetslagen och att de får vara delaktiga i 
arbetet. De berättade att ansvarsfrågan för arbetet i barngruppen avgörs efter hur lång 
yrkeserfarenhet och skicklighet du uppvisar inom ditt yrke. 

Det lite beroende på hur länge man har jobbat eller om man är ny exad förskollärare och jobbar 
ihop med barnskötare som har jobbat i 50 år som.. tycker jag att det är skillnad på.. också. (Mona, 
barnskötare) 

4.1.3 Ledarskap och kvalité 

Annika uttrycker att det är förskollärare som ansvarar för att kvalitén synliggörs till föräldrar, 
barn och även att förskollärare är arbetsledare för sin arbetsgrupp genom att fördela 
arbetsuppgifter. Hon berättar även att det är förskolläraren som ska vara lyhörd över vilken 
kompetens som finns i arbetslaget. De flesta förskollärarna uttrycker att det är de som styr 
arbetet i arbetslaget. Linda som är förskollärare säger att hon önskar att hon kunde berätta 
för sina kollegor att det är hon som har ansvaret att se till att arbetet på avdelningen går 
framåt och att hon då t.ex. kan gå in och göra andra arbetsuppgifter ibland. 

Just va den där lite extra som driver temaarbetet att det går framåt och att nu står vi still att.. att 
känna att man har det ansvaret ändå att.. nej men nu måste vi. (Linda, förskollärare) 

Vidare lyfter några av barnskötarna att förskollärarens uppgifter blivit mer 
administrativa och flyttats ifrån barngruppen.  

Det har blivit att det läggs ut mer administrativa uppgifter //…// alltså ju mer utbildad du är ju 
längre kommer du från barngruppen det är plötsligt att den som kanske har mest och kanske 
specialpedagogik sitter och gör fakturor då liksom. (Kia, barnskötare) 

Detta att det har tillkommit ytterligare uppgifter inom det administrativa området lyfts 
även några av förskollärarna.  

 

Förskollärarna berättar att det är skillnad i arbetet som förskollärare och barnskötare men 
säger att det finns barnskötare som tror att det gör samma uppgifter. Även Annika berättar att 
det finns barnskötare som upplever att det de gör samma arbetsuppgifter som förskollärarna 
trots att det ska vara en skillnad i yrkesutövande. Några av barnskötarna menar att de gör 
samma arbetsuppgifter som förskollärarna.    

I själva arbetet med barnen ser jag nästan ingen skillnad vad man gör bara för att jag tycker  //…// 
förskolläraren har ju mer kunskaper. (Kia, barnskötare) 

Lisa nämner dock även att det finns barnskötare som kan göra saker bättre än kanske en 
förskollärare och låter då barnskötaren göra det om viljan finns.  

Det finns de som kanske gör vissa saker bättre än kanske vad en förskollärare gör så så får de 
självklart göra det. (Lisa, förskollärare) 



 15 

Hon berättar även att det sker utveckling både hos förskollärare och hos barnskötare samt att 
det är bra att lära av varandra i ett arbetslag. 

Barnskötarna pratar om att det alltid inom förskolan har varit väldigt lika i hur arbetet med 
barnen sett ut. De menar att det inte är så populärt att börja plocka bort uppgifter från 
barnskötarna som de tidigare har fått engagera sig i. 

Man vill ändå inte ta bort något som folk är bra på kanske eller så. (Tove, barnskötare) 

4.2 Rollfördelningen 

I detta avsnitt beskrivs informanternas syn på rättvisetänkande, tydligare rollfördelning och 
samsyn. Vi kommer att belysa att det förekommer ett rättvisetänkande i förskolans praktik 
som innebär att alla ska göra lika och att det inte ska vara skillnad mellan yrkeskategorierna.  

4.2.1 Rättvisetänkande  

Annika lyfter fram att det behöver bli en mer tydlighet inom rollfördelningen. Annika 
berättar även att det finns ett rättvisetänkande inom förskolans praktik och att det är 
svårt att respektera varandra oavsett vilka arbetsuppgifter och yrkesroller som man har. 
Annika tror att det behöver finnas en tydlighet att det är skillnad i ansvar och 
yrkesutövning eftersom det ska vara värt att studera till förskollärare men hon betonar 
att detta är svårt att få till i praktiken. 

Den här värderingen alla behövs ju men jag tror att vi behöver använda förskollärarna på ett annat 
sätt och jag tror att vi ska liksom // ehh // ja lägga liksom mer fokus på barns närvarotid och låta 
barnskötarna ha den obekväma tiden, tidiga morgnar och sen eftermiddag. (Annika, förskolechef) 

Behövs det verkligen en förskollärare här, vi gör ju ändå samma jobb. Bara att uttrycka sig så säger 
ju nånting om sin kompetens. (Annika, förskolechef) 

4.2.2 Tydligare rollfördelning 

Annika poängterar att förskolans struktur borde ändras och berättar att förskolan skulle 
tänka mer som skolan. Hon berättar vidare att i skolan ansvarar lärare för undervisningen 
och fritidspersonalen har på övriga tider ansvar över omsorgsdelen.  

Jag tänker mer att man tänker mer som i skolan att lärandet // ... // läraren har ansvar för en viss 
del och sen går fritidspersonal in på tidigt och sent och då är det en omsorgsdel istället. (Annika, 
förskolechef) 

Kia lyfter att det kanske kan vara som på fritids där läraren ansvarar för en del och 
fritidspersonal går in efteråt. Karin som är förskollärare nämner att på hennes tidigare arbete 
var det en tydligare rollfördelning men hon säger att hon inte har sett det ännu på den 
nuvarande förskolan. Karin fortsätter att berätta att på den förskolan som hon tidigare 
arbetade på fanns en annan uppdelning, där förskollärarnas uppgift inte var att öppna och 
stänga i förskolan utan de närvarade på förskolan när det var flest aktiviteter och 
undervisning. 

Annika jämför även förskolan med sjukhuset och säger att det är en tydligare 
rollfördelning mellan sjuksköterskor och undersköterskor.  

Ja, t.ex. på ett sjukhus där sjuksköterskor har vissa uppgifter och en undersköterska har andra 
uppgifter//…// jag vet inte om man skulle behöva dela på det men jag är inte säker på att det går i 
en förskola om man pratar om blöjbyten och sådär. (Annika, förskolechef) 
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Även Tove jämför förskolan med sjukhus och att det är en tydligare rollfördelning jämfört 
med förskollärare och barnskötare 

För det är ju samma sak i vanliga yrken också sjuksköterska har ju liksom ett större ansvar än en 
undersköterska. (Tove, barnskötare) 

Lisa lyfter att det kan vara bra med en tydlighet om vilka förväntningar som finns på de olika 
yrkeskategorierna men säger att det måste finnas möjlighet för barnskötare att välja. Linda 
lyfter att det har pratats länge om att barnskötare inte kommer att finnas kvar och att det ska 
vara minst två förskollärare på varje avdelning men hon har inte sett någon större förändring 
sen hon började arbeta på förskolan när det gäller förskollärartätheten. 

Majoriteten lyfter att det skulle kunna bli en tydligare rollfördelning mellan förskollärare och 
barnskötare om deras olika kompetens skulle kunna tas tillvara mer i praktiken. De betonar 
dock att det är svårt att få till i praktiken. 

Jag skulle inte bli av med det liksom men samtidigt jag ser att man skulle förlägga där men hur 
skulle arbetet i arbetslaget fungera då om jag säger att jag inte skulle vilja bädda och duka. (Marie, 
förskollärare) 

Det är ju tydligt men det sitter så djupt rotat hur vi har alltid har jobbat och det är ju svårt även för 
mig som förskollärare … man kör på som det alltid varit. (Linda, förskollärare) 

Lisa uttrycker sig att det är viktigt att vara flexibel och delegera till kollegor som har 
kompetens att utföra arbetsuppgifter. 

Så kanske man inte ska vara så stelbent ifall det skulle visa sig att det är nån som har en bra 
kompetens och kan liksom.. även om man är barnskötare att man har möjligheten att få välja lite 
också så kan nog jag tycka. (Lisa, förskollärare) 

Annika uttrycker att hon tycker att det är skillnad i yrkesrollerna och att det i praktiken är 
svårt att förstå att det är skillnad då förskollärare har en högskoleutbildning och därför ska ha 
mer ansvar än barnskötarna. Men hon betonar att alla behövs i verksamheten. Några av 
barnskötarna uttrycker att de vill att chefen ska vara mer styrande kring rollfördelningen när 
det finns behov av det i arbetslaget.  

Kia lyfter att förskollärare som arbetat länge är vana vid att barnskötare och förskollärare gör 
samma arbetsuppgifter. Hon säger även att hon ser att alla gör allt idag och ifrågasätter om 
det är bra. 

Vissa grejer ska vara lika //…// alla ska skriva veckobrev alla ska blogga alla ska gör samma sak 
men ska det verkligen vara så. (Kia, barnskötare) 

Några av både barnskötarna, förskollärarna och förskolechefen uttrycker att 
utvecklingssamtalen är ett område som förskolläraren ansvarar för när det gäller 
utformningen och underlagen.  

Hon [förskolläraren] ska väl ändå se till att underlag finns //…// sen kan man ju hjälpas åt med det 
men det är oftast hon som lägger upp //…// ja strukturen på och ändrar om det behövs men att 
man ändå är delaktig. (Tove, barnskötare) 

De nämner även att utvecklingssamtalen sedan kan delegeras till kompetenta och 
intresserade barnskötare. Detta uttrycks även av förskolläraren Lisa: 

Samtal och sånt //…/ just den som vill och inte vill å vad står det i läroplanen?  Det står inte att det 
är bara förskollärare som har den utan det är om man är kompetent. (Lisa, förskollärare) 
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Kia lyfter fram att hon kan tacka nej till att ha samtal om hon skulle vilja och att de andra 
barnskötarna också kan göra det.  

4.2.3 Samsyn  

De flesta förskollärare, barnskötare och förskolechefen lyfter fram att det vore bra att samtala 
och diskutera om vad som förväntas av förskollärare och barnskötare.  

Jag tror att man måste diskutera sig fram om det i de olika asså barnskötare för sig och 
förskollärare för sig och där måste man vara som chef en förmedlande länk emellan för att man ska 
komma nånstans, för att man ska kunna liksom prata om samma sak. (Karin, förskollärare) 

Karin säger att det är mycket arbeta när ett arbetslags samarbete ska fungera eftersom det 
handlar om arbeta i ett team och att förskolläraren ska styra arbetet framåt. Karin menar att 
detta är förskolechefens ansvar att starta upp arbetet med hur arbetet ska gå till på just den 
här förskolan och vad man har för syn på rollfördelningen och planerar detta tillsammans till 
exempel i styrgrupper. 

4.3 Kompetens 

I detta avsnitt beskrivs informanternas syn på förskollärares och barnskötares kompetens 
samt kompetensutbildning. 

4.3.1 Förskollärares kompetens 

Annika lyfter fram att hon tror att förskollärare kan användas på ett annat sätt än vad 
det görs idag. Hon lyfter även fram att det är viktigt att förskollärare får mötesplatser 
där de träffar andra i samma situation och diskuterar. Hon lyfter att det även finns 
skillnader mellan förskollärarna som grupp och mellan barnskötarna som grupp. Detta 
beror dels på vilken kompetens och utbildning som de har dels hur de ser på sitt arbete.  

Flera [förskollärare] har kanske gått 80 poäng, 100 och sen har den gjorts om och sen är det väldigt 
många som gått 50 poäng och den är ju inte lika teoretisk. (Annika, förskolechef) 

Annika berättar att förskollärare har olika kompetenser och att detta påverkar arbetet i 
praktiken. Hon berättade också att förskollärare kan sakna de kompetenser som idag krävs i 
praktiken. Hon uttryckte att det inte är säkert att förskollärare har utvecklat dessa 
kompetenser under förskollärarutbildningen men att hon som chef förväntar sig att 
förskollärarna i hennes enhet har den kompetens som krävs för yrket.  

Denna skillnad i kompetens beskriver Karin som berättar att det var skillnad att vara 
förskollärare på 80-talet mot att vara förskollärare idag på 2000-talet. Hon menar att 
det är en jättestor skillnad på hur arbetet går till idag jämfört med tidigare. Hon säger 
också att hon kan mycket men har svårt att sätta ord på vad det är hon kan. Hon 
berättar att hon kan sakna kunskap om vissa saker som gäller idag eftersom hon inte 
fick med sig det under sin utbildning. Några av barnskötarna nämner också att det är 
skillnad på förskollärare och förskollärare och att det inte är säkert att det är en 
förskollärare som leder sina kollegor i ett arbetslag. 

De flesta förskollärare lyfter fram att deras kompetens inte tas tillvara så mycket som de 
önskar. De önskar att deras utbildning kunde utnyttjas eftersom de har en teoretisk kunskap. 
Kia som är barnskötare vill se mer resultat av förskollärarnas högre utbildningsgrad ute i 
barngruppen eftersom hon säger att det är något som inte alltid märks av i verksamheten.  
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Jag har sagt såhär //…// en förskollärare måste ju leva upp till sitt rykte också men det ska 
definitivt vara en förskollärare, men det måste  //…// men alla är ju liksom människor också ja alla 
måste ju.. men jag vill ha en bra avdelningsansvarig alltså en kunnig som jag kan//…// en förebild 
som jag kan inspireras av inte en som liksom är borta. (Kia, barnskötare) 

Kia som är barnskötare påpekar att förskollärarna försvinner från barnen men att det blir 
osynligt vad de tar med sig tillbaka som egentligen kommer att gynna barnen i gruppen. Hon 
vill se en tydlig skillnad efter att förskolläraren har varit borta och säger att det måste synas 
att frånvaron bidrar till förskolans utveckling. 

Förskollärarna nämner att krävs det mer av förskollärarna från förskolechefen eftersom har 
mer i lön, en högskoleutbildning och ett förtydligat ansvar. Annika och några av barnskötarna 
nämner även de att det ställs högre krav på förskollärarna. 

4.3.2 Barnskötares kompetens 

Annika berättar att det kan lika ofta vara en barnskötare som kan vara den som är mest 
analytisk och framåtblickande som det är en förskollärare.  

Det är inte självklart att det är förskollärare som har den här blicken att både jobba i barngrupp här 
och nu också se framåt. (Annika, förskolechef) 

Hon poängterar att det finns kompetenta barnskötare och outbildade förskolepersonal som 
hon önskade skulle utbilda sig och att dessa skulle bli jätteduktiga pedagoger. Hon lyfter även 
att det behövs en ytterligare tydlighet om varför man ska vilja bli förskollärare.  

Alla förskollärare lyfter också att det finns jätteduktiga och kompetenta barnskötare. De 
betonar även vikten av att barnskötarna ska få var delaktiga genom att de får känna att deras 
kompetens synliggörs och uppskattas i arbetslaget. 

Vidare nämner de flesta av barnskötarna och förskollärarna att förskolechefen stöttar 
barnskötarna och värderar dem jättehögt. De säger även att förskolechefen ger 
outbildade en chans att komma in i verksamheten. Linda lyfter att det länge har pratats 
om att det ska vara fler förskollärare i verksamheten, men hon har inte sett det ännu. 
Istället har hon sett att det kommer fler outbildade som får stanna kvar istället för att 
anställa en utbildad barnskötare eller förskollärare.  

De flesta barnskötare tycker att deras kompetens tas tillvara och att förskollärarna och 
förskolechefen värderar barnskötare högt.  

Men jag vet ju nu att //…// att vår  förskolechef hon tycker ju ja //…//  vi vet ju att vi barnskötare 
också behövs att vi är lika viktiga. (Tove, barnskötare) 

Förskolechefen lyfter fram att hon har skapat mer delaktighet där barnskötarna har fått börjat 
delta på infomöten. Hon berättar att hon gjorde den ändringen för att skapa en delaktighet 
och ta tillvara på deras kompetens. Kia berättar dock att hon känner att förskolechefen ger 
mer till förskollärarna än till barnskötarna. Detta bekräftas även av förskolechefen som säger 
följande: 

Kritiken som jag upplever att jag får det är ju att jag pratar för mycket om förskollärare, att 
barnskötarna känner sig åsidosatta. (Annika, förskolechef) 

Barnskötarna och förskollärarna berättar också att förskolechefen har forum som infomöten 
där barnskötarna och förskollärarna turas om att delta.  



 19 

4.3.3 Kompetensutveckling 

Annika betonar att det är viktigt att satsa på kompetensutveckling och att det inte finns några 
hinder för de pedagoger inom hennes enhet som vill utvecklas oavsett om det är barnskötare 
eller förskollärare 

Några av förskollärarna nämner att de har mer utbildning och kunskap än sina kollegor.  

Mmm, ja men jag har mer utbildning än de andra, jag har större erfarenhet och har läst mer 
böcker, jag kan mer om barn med särskilda behov, liksom. (Marie, förskollärare) 

En del av barnskötarna instämmer i resonemanget om att förskolläraren har mer 
utbildning men de säger även att förskollärarna får gå på mer kurser än barnskötarna. . 
Några av barnskötarna lyfter att de önskar mer kompetensutbildning inom det som de 
är intresserade av. 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys 

I sammanfattningen av resultat och analysdelen använd de tre huvudrubrikerna förskollärare, 
barnskötare och förskolechef.  

4.4.1 Förskollärare 

Förskollärarna är medvetna om att det är de som ska ha det övergripande ansvaret i 
arbetslagen. Dock kan det upplevas som svårt att framhålla sin yrkeskompetens för sina 
kollegor. Till exempel att förskolläraren kan gå in och göra andra arbetsuppgifter än 
sina kollegor som är ute med barnen. Förskollärarna deltar i alla arbetsuppgifter som 
ingår i verksamheten eftersom omsorg, trygghet och lärande enligt förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) ska bilda en helhet. Flertalet av förskollärarna lyfter att de önskar att 
de kunde avstå från en del av omsorgsarbetet fast de menar samtidigt att detta skulle bli 
svårt att genomföra fullt ut i praktiken. Hos förskollärarna finns en vilja att bibehålla en 
god stämning i arbetslagen och de delar därför lika på arbetsuppgifterna med sina 
kollegor. Förskollärarna delegerar arbetsuppgifter till sina kollegor eftersom det 
förväntas att göra så, eftersom barnskötarna ska få känna sig delaktiga, lika värda och 
inte bli av med arbetsuppgifter som de är vana att utföra. Det som enda som är en tydlig 
skillnad gällande den rollfördelningen som sker i praktiken trots det utökade ansvaret är 
att det är förskollärare går på förskollärarnätverk och ansvarar för utvecklingssamtalen. 
Förskollärarna i denna studie poängterar att de önskar en tydligare rollfördelning där 
deras kompetens och utbildning kan synliggöras ytterligare och tas tillvara i praktiken. 

4.4.2 Barnskötare 

Barnskötarna är medvetna om att förskollärare har det övergripande ansvaret i 
verksamheten och i arbetslaget. Barnskötarna har också en förståelse om att 
förskollärare har fått ett förtydligat ansvar och de tycker att det är bra eftersom 
förskollärarna har större kunskap. Det framkommer även att barnskötarna vill ta på sig 
ansvar och utföra arbetsuppgifter som förskollärare ansvarar för som t.ex. att 
genomföra utvecklingssamtal. Barnskötarna tycker att det ska vara en överenskommelse 
i arbetslagen om hur rollfördelningen ska se ut och hur arbetsuppgifterna ska fördelas. 
De lyfter att arbetserfarenhet inom yrket bidrar till en ökad kompetens hos dem som 
barnskötare och att de inte vill att de arbetsuppgifter som de har nu ta bort, utan de vill 
ha mycket ansvar i verksamheten. Barnskötarna lyfter fram en önskan om att 
förskollärarna ska bli bättre på att förmedla vad förskollärares specifika kompetens ska 
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bidra till i praktiken och på vilket sätt detta främjar barnen. Det förekommer en syn hos 
barnskötarna att förskollärare och barnskötare utför samma arbete i verksamheten och 
att det inte alltid är en förskollärare som är leder arbetslaget, utan att det lika gärna kan 
vara en kompetent barnskötare. 

4.4.3 Förskolechef 

Förskolechefen är medveten om att det förekommer ett rättvisetänkande i praktiken och 
att det är svårt att tydliggöra skillnad mellan förskollärare och barnskötare trots att det 
är skillnad i yrkesutövande. Hon säger att det är viktigt att prata om arbetsfördelningen 
i personalgruppen genom att analysera vilka arbetsuppgifter som förskollärare ansvarar 
för och vad som hela arbetslaget ansvarar för. Förskolechefen lyfter att förskollärare har 
olika kompetenser och utbildningar och att det finns förskollärare som inte har 
tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra sitt uppdrag som professionell 
förskollärare. Något som hon förväntar sig att förskollärare ska ha med sig i praktiken. 
Hon lyfter även att det finns kompetenta barnskötare som kan genomföra och ansvara 
för arbetsuppgifter som egentligen är förskollärarens. Uppgifter som kan delegeras till 
kompetenta kollegor. Dock poängterar hon att om inte kompetensen finns bland övrig 
personal så får förskollärarna inte delegera. Förskolechefen upplever att det i förskolans 
styrdokument (Skolverket, 2010) är tydlig i ansvarsfrågan och hon förväntar sig att 
förskolläraren går in och tar en ledande roll i sitt arbetslag. Hon uttrycker ändå en 
önskan om en förändring i förskolans arbetssätt där förskollärares kompetens ska tas 
tillvara ytterligare för att gynna verksamheten och för att synliggöra att utbildning ska 
löna sig. 

4.5 Analys av empiri utifrån teoretiskt perspektiv 

Vår analys har kategoriserat i tre huvudrubriker. Dessa är ansvarsfördelning, tydligare 
rollfördelning och kompetens. Vi kommer att analysera vårt resultat genom den 
ekologiska systemteorin och micro-,meso-, exo-, makro- och chronosystem (Sheridan et 
al. 2015). På microsystemsnivå kommer vi lyfta arbetslagets interaktion med varandra i 
praktiken. På mesosystemsnivå kommer vi lyfta de relationer som förekommer i 
arbetslag, kollegialt, med andra förskolor och förskolechefen. På exosystemsnivå 
kommer vi att lyfta de miljöer som påverkar förskollärares arbete i praktiken. På 
makrosystemet kommer diskutera förskolans läroplan (Skolverket, 2010) som 
påverkansfaktor för förskollärares förutsättningar i praktiken. På chronosystemsnivå 
lyfter vi en historik om ett demokratiskt ledarskap som vi ser fortfarande är levande i 
praktiken. 

4.5.1  Ansvarsfördelning 

Microsystemet kan beskrivas som att det bestå av de situationer i förskolans verksamhet 
där förskollärare interagerar och samarbetar tillsammans med andra viktiga 
samarbetspartners så som kollegor och barn. Här ska de tillsammans förskollärare och 
barnskötare genomföra förskolans pedagogiska uppdrag som ska främja barnens 
utveckling och lärande. I praktiken finns en förståelse hos förskollärarna, barnskötarna 
och förskolechefen att det är förskolläraren som ska ha det övergripande ansvaret i 
arbetslaget. Det finns även en syn att förskollärarens arbetsuppgifter får delegeras till 
barnskötare som har rätt kompetens och intresse.  

 
Vi kan utifrån ett makrosystem se att styrdokumenteten som förskolans läroplan 
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(Skolverket, 2010) och Skollagen (SFS, 2010:800) poängterar förskollärarens ansvar för 
den pedagogiska verksamheten, vilket har bidragit till en rollfördelning mellan 
förskollärare och barnskötare på microsystemsnivå. Vi kan se att arbetslaget i 
microsystemet har ett fortsatt gemensamt ansvar av genomförandet av uppdraget och 
att förskollärarna har det övergripande ansvaret. Vi upplever att det kan bli 
problematiskt i förskolans praktik när det förekommer olika yrkeskategorier som ska 
samarbeta mot ett gemensamt mål. Att det saknas en samsyn på mikrosystemsnivå 
kring hur uppdraget ska utföras och vilken rollfördelning som är gällande inom blir 
synlig i informanternas svar och det finns här en diskrepans mellan vad som är beslutat 
på makrosystemsnivå (Skolverket, 2010) om förskollärares utökade ansvar. Detta tror vi 
beror på chronsystemets sociohistoriska kontext där den demokratiska och platta 
organisationen är djupt rotad inom förskolans verksamhet. Bland annat genom synen 
på att ansvaret ska fördelas lika oavsett kompetens, eftersom det under lång tid har varit 
ett gemensamt arbetslagsansvar. 
 
På microsystemsnivået pågår det en diskussion och en förhandling i arbetslaget inom de 
två utvalda förskolorna, där arbetsuppgifter fördelas efter intresse och 
överenskommelse mellan kollegorna. Utifrån vår empiri framträder en vilja och en 
strävan av att behålla goda relationer i arbetslaget på microsystemsnivå och på 
mesosystemsnivå. Förskolechefen förväntar sig också att det ska fungerar i 
microsystemet- och mesosystemet genom att förskollärare ska se till att arbetslagen 
kommer överens om hur rollfördelningen ska fördelas utefter kompetens. Vi kan se att 
chronsystemet sociohistoriska kontext bidrar till en syn på att förskollärare och 
barnskötare kan göra samma arbetsuppgifter. Denna kultur gör det problematiskt att 
genomföra förändringar i praktiken eftersom det på microsystemnivå uppfattas som att 
arbetsuppgifterna ska fördelas lika i arbetslagen, eftersom alla ska känna sig delaktiga. 
På ett mesosystemnivå kan förskollärares förtydliga ansvar påverka relationerna i 
arbetslaget vilket kan upplevas som hotfullt för deras kollegor. Vidare osynliggörs 
förskollärarkompetensen i praktiken eftersom arbetsuppgifterna dels delas lika mellan 
förskollärare och barnskötare dels förväntas delegeras till barnskötarna med rätt 
kompetens och intresse. 

Förskollärarna, barnskötarna och förskolechefs synsätt är ständigt i interaktion med 
varandra och påverkas av till exempel förskolans styrdokument och hur 
arbetsuppgifterna historiskt har varit uppdelat i verksamheten mellan förskollärare och 
barnskötare. Vi upplever att synsätten skiljer sig åt mellan förskollärare och barnskötare 
eftersom de ser olika på uppdraget och rollfördelningen. Detta anser vi leder till att 
barnskötare har en syn som är svår att förändra på microsystemsnivå. Detta tror vi kan 
bero på att barnskötarna synsätt påverkas av förskolans sociohistoriska kontext på 
chronosystemsnivå. Förskollärare och barnskötare har historiskt haft ett gemensamt 
arbetslagsansvar där arbetsuppgifterna har fördelats lika. Vår tolkning är att 
barnskötarna anpassar sig mer till förskolans läroplan (Skolverket, 2010) eftersom det 
är riktlinjer som beslutats inom Makrosystemet och ska därmed följas. Vi upplever att 
förskollärarnas ser att uppdraget bland annat innebär att de ska tolka förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) för att kunna förstå sitt uppdrag. Vi menar därför att det 
saknas en tydlighet om förskollärarens ansvar, rollfördelning och kompetens i 
arbetslagen vilket kan förklara barnskötarnas upplevelse av att inte förskollärarnas 
kompetens synliggörs och kommer barngruppen till gagn. 
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4.5.2 Tydligare rollfördelning 

Vi upplever att det förekommer synsätt på microsystemsnivå som kan leda till ett 
bevarande av en platt organisation där arbetsuppgifter ska fördelas lika. Detta tror vi 
kan bero på att chronosystemets sociohistoriska kontext lever kvar ute i 
förskoleverksamheten, trots de ansträngningar som gjorts i styrdokument att förtydliga 
rollfördelningen i verksamheten med syfte att införliva ett förändrat arbetssätt. På 
microsystemsnivå upplever vi att det bli svårt att göra en skillnad mellan 
yrkeskategorierna även om förskolans läroplan (Skolverket 2010) skiljer på 
förskollärares och arbetslagets ansvar. På microsystemsnivå kan vi se en frustration hos 
några av barnskötarna att förskollärarna försvinner från barngruppen utan att de kan se 
hur det gynnar verksamheten. Detta anser vi påverkar mesosystemsystemsnivå negativt 
där det riskerar att uppstå en distans och oförståelse i relationen mellan förskollärare 
och barnskötare.  

Även förskollärarnas olika utbildningar över tid ser vi har bidragit till förskollärares 
varierande möjligheter att förmedla sin kompetens vidare och utöva ledarskap. 

I arbetslagen på en microsystemsnivån som beskrivits tidigare finns ingen tydlighet 
mellan förskollärare och barnskötare om vad förskollärarens ansvar ska leda till när det 
gäller rollfördelningen och verksamhetens kvalité. Däremot är det tydligt på 
makrosystemsnivån där förskollärare har ansvar för den pedagogiska verksamheten är 
tydligt framskrivet i förskolans läroplan (Skolverket 2010) att. Förskolechefen har en 
tydlig bild av det förtydligade ansvaret som förskollärare har och vad hon som chef 
förväntar sig av förskollärarna på sin enhet. Hon lägger ett tydligt ansvar på 
förskollärarna eftersom hon tycker att de ska sitt ledarskap och på så sätt förankra hur 
arbetsfördelningen ska se ut på microsystemsnivån tillsammans med sina kollegor. 

4.5.3 Kompetens 

På chronosystemsnivå kan vi i vår empiri följa förskoleverksamhetens utveckling över 
tid där arbetssättet sedan 70-talet har genomförts utifrån demokratiska principer. I dag 
har det skett en förändring på makrosystemsnivå sedan revideringen av förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010). Vi kan se att arbetssättet till viss del på micro- och 
mesosystemsnivå fortsätter att genomföras demokratiskt i arbetslagen utifrån ett 
rättvisetänkande och för att inte bidra till någon osämja. På microsystemsnivå kan vi se 
att förskollärare upplever att deras kompetens inte tas tillvara. Verksamhetens 
utformning planeras ofta för att förskollärarna och förskolechefen ser att det finns 
kompetenta barnskötare och att de ska känna delaktiga. Barnskötarna vill även ta 
ansvar för verksamheten på microsystemsnivå eftersom de tycker att de har kompetens 
att kunna utföra arbetsuppgifter och att det historiskt sätt utifrån chronosystemet har 
sett ut så i praktiken. Förskolechefen i denna studie betonar att hon vill använda 
förskollärares kompetens och kunnande på ett annat sätt än vad som görs idag och 
menar att förskolan borde börja tänka mer som skolan.  

Slutsatsen av vår analys är att de riktlinjer som styr förskolans verksamhet (Skolverket, 
2010)behöver förtydligas på makrosystemsnivån det vill säga ansvarsfördelningen, 
rollfördelningen och kompetenser i förhållande till förskollärare och barnskötare. Det 
som har beslutats måste nu förankras, nås ut till och accepteras på microsystemsnivå av 
förskollärare, barnskötare och förskolechef. Vidare menar vi att det på 
microsystemsnivå behöver utvecklas en förståelse och en samsyn mellan förskollärare 
och barnskötare. Vi håller med de intervjuade förskollärarna och barnskötarna om att 
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det kan behövas att förskolechefen stöttar upp genom att förmedla en tydlig syn på hur 
hon tycker att rollfördelningen ska se ut inom hennes enhet. En förändring kräver även 
att det diskuteras tillsammans inom arbetslagen.  

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens metod. Sedan kommer vi att diskutera 
studies resultat genom att koppla till tidigare forskning som vi har belyst under 
bakgrundskapitlet. Avslutningsvis diskuterar vi studiens pedagogiska relevans och 
fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka synsätt som finns representerade på två 
förskolor i frågan om rollfördelning och hur yrkeskompetensen ska tas tillvara på i 
arbetslagen. Vi anser att valet av kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer passade vår 
studie eftersom vi ville få fram förskollärarnas, barnskötarnas och förskolechefens 
synsätt, tankar och erfarenheter utan att styra eller påverka svaren. Vi använde oss av 
kvalitativa intervjuer eftersom vi var ute efter detaljrika och utförliga svar och därför 
ställde vi specifika frågor som gav informanterna tolkningsutrymme. Vi satt i ett avskilt 
rum under intervjuerna för att få avskildhet, ändå upplever vi en viss osäkerhet om 
informanterna förmedlade sina egna synsätt fullt ut. Detta eftersom ämnet om 
rollfördelning mellan förskollärare och barnskötare är känsligt. Vi ser även att denna 
osäkerhet förstärktes eftersom intervjuerna spelades in. Vidare kan vårt urval som 
bestod av informanter ifrån två förskolor i samma enhet, möjligen leda till att det hos 
dem fanns en upplevelse av att kunna bli identifierade även fast informanterna utlovats 
att deras deltagande inte i materialet skulle kunna härledas till någon specifik person 
eller förskola. Vi upplevde att vi fick en förtroendefull relation med informanterna 
under intervjuns gång vilket bidrog till att vi fick svar som vi tror i stort stämmer 
överens med informanternas åsikter. Vi hade skickat intervjufrågor i förväg för att ge 
informanterna möjlighet att förbereda sig. Under intervjuernas start insåg vi att ett 
flertal informanter inte hade tagit del av intervjufrågorna. Detta bidrog till att vi fick 
förklara de frågor som vi misstänkte kunde lett till att svaren blev mer spontana istället 
för eftertänksamma och reflekterande. Vi har genom att vi noga och strukturerat 
analyserat vår empiri strävat efter ett så tillförlitligt resultat som möjligt av studien.  

5.2 Resultatdiskussion 

I vår empiri kan vi se både likheter och olikheter när det gäller förskollärare, 
barnskötare och förskolechefs synsätt på rollfördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare i praktiken. Vi kan även finna likheter och olikheter när det gäller 
förskollärare, barnskötare och förskolechefens synsätt på hur olika yrkeskompetensen 
kan tas tillvara efter utbildningsnivå för att höja förskolans kvalité. 

En likhet som vi kan se hos förskolechefen, förskollärarna och barnskötarna är att de 
belyser att arbetsuppgifterna går att delegeras i arbetslagen. Detta trots att 
förskolläraren har det övergripande ansvaret som förskolans läroplan (Skolverket, 
2010) även poängterar. Detta kopplar vi till Eriksson (2014) som lyfter fram att 
förskolan bedrivs genom en platt organisation där ledarskapet genomförs demokratiskt. 
I vår studie har det framkommit att förskollärare sätter den vänskapliga relationen i 
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fokus. Något som Eriksson (2014) betonar blir ett dilemma mellan förskollärare, 
barnskötare och förskolechef. Hon menar att det på en diskursivnivå är tydligt att det är 
skillnad mellan förskollärares och barnskötares roller, men att detta inte har förankrats 
fullt ut i praktiken. Vi kan även se i vår empiri att det blir ett dilemma och en otydlighet 
mellan förskollärare, barnskötare och förskolechef i praktiken när en gemensam syn på 
ansvar, roll och kompetens saknas. Denna struktur tolkar vi får leva kvar eftersom det är 
vänskapsrelationer som prioriteras i de utvalda förskolorna istället för att utbildning 
och kompetens får avgöra hur arbetsuppgifter fördelas inom arbetslaget. Vi kan se att 
denna problematik kan bidra till att förskollärarna får svårt att framhålla sin egen 
yrkeskompetens till sina kollegor, vilket även Sheridan et al (2011) betonar när de 
skriver om viljan hos förskollärare att behålla konsensus i arbetslaget istället för att utgå 
från de olika utbildningsnivåer som finns i arbetsgruppen och utveckla verksamheten 
efter det.  

Vår empiri visar vidare att förskolechefen, majoriteten av förskollärarna och en av 
barnskötarna önskar en tydligare rollfördelning i praktiken där kompetensen ska tas till 
vara och synliggöras i praktiken. Vi håller med Eriksson (2014) om att förskolans 
ledarskap borde utvecklas från den platta struktur som nu råder till ett mer kunskaps- 
och professionsbaserat ledarskap som hon menar leder till att kompetens och utbildning 
får en primär betydelse. Även Sheridan et al (2015) lyfter fram ett kunskapsbaserat 
ledarskap dock skriver de att ledarskapet fortfarande ska ske demokratiskt och 
horisontellt.  

Vi kan se likhet i de intervjuade barnskötarnas synsätt där de upplever att förskollärare 
och barnskötare har samma arbetsuppgifter i praktiken. Dock kan vi se att detta synsätt 
inte överensstämmer med vad förskolechefen och förskollärarna uttrycker som menar 
att det finns en väsentlig skillnad mellan yrkeskategorierna. Empirin visar att det finns 
en medvetenhet hos förskolechefen och förskollärarna om barnskötarnas synsätt. Dessa 
olika synsätt på uppdraget anser vi behöver synliggöras och diskuteras både i 
arbetslaget och kollegialt vid förskolan som även Sheridan et al (2015) lyfter fram.  

Vår empiri visar också att det finns en gemensam syn på att arbetet i barngruppen är ett 
gemensamt arbetslagsansvar där allas kompetenser i arbetslaget ska tas tillvara efter 
intresse och kompetens. Vi kan se att det sker en överenskommelse i arbetslagen över 
hur arbetsuppgifterna ska fördelas och genomföras mellan förskollärare och 
barnskötare. Vi upplever att detta arbetssätt kan leda till att kompetens och utbildning 
osynliggörs i praktiken och att ledarskapet riskerar att bli otydligt. Vi ser att det idag 
krävs att förskollärare måste klara av att förmedla vidare till kollegor hur de tolkar 
läroplanen som Sheridan el al (2015) och Eriksson (2014) betonar. Sheridan et al (2015) 
poängterar att det står i Skollagen (SFS 2010:800) att alla i arbetslaget oavsett 
utbildning har ett gemensamt ansvar när det gäller genomförandet att stimulera barns 
utveckling och lärande. Eriksson (2015) lyfter också genomförandet i praktiken som 
arbetslagets gemensamma ansvar. Vidare lyfter Sheridan et al (2015) att det är upp till 
arbetslaget hur verksamheten ska utformas genom att komma överens genom en 
överenskommelse utifrån vilka yrkeskunskap, intresse och personlig kompetens som 
anses finnas i arbetslaget.  

Ytterligare en diskrepans som vår empiri visar på är att barnskötarna upplever att deras 
kompetens tas tillvara inom praktiken, medan förskollärare önskar om att deras 
kunskaper skulle tas tillvara ytterligare, för att öka verksamheten kvalitet. Detta 
stämmer överens med det som Eriksson (2014) och Sheridan el (2015) menar om att 
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kompetensen bör tas tillvara i mycket högre utsträckning för att höja kvalitén och bidra 
till förskolans utveckling. 

I vår empiri kan vi se i likhet med Erikssons (2014) önskan om att arbetssättet i 
förskolan borde förändras för att kompetens och utbildning ska synliggöras samt att 
höja förskolans kvalité. Detta ser vi både hos förskolechefen, några av förskollärarna och 
en av barnskötarna. Förskolechefen har en idé som går i mot ett förskole-traditionellt 
synsätt som Irisdotter Aldenmyr et al (2009) menar förekommer i praktiken som går ut 
på att inte efterlikna skolans arbetssätt. Förskolechefen uttrycker i motsats till denna 
syn - att förskolan skulle kunna efterlikna skolan och även sjukvårdens organisation och 
rollfördelning. Detta menar hon eftersom olika yrkesgruppers kompetens tas tillvara 
inom sjukvården och skolan. 

Förskolechefen och en av barnskötarna skiljer sig från övriga förskollärare och 
barnskötare när de ifrågasätter att barnskötare ska genomföra samma arbetsuppgifter 
som förskollärare. Denna kritik av det rättvisetänkande som framträder i vår empiri 
framförs av både förskolechef, barnskötarna och förskollärarna. Majoriteten av 
förskollärarna uttrycker en önskan om att deras kompetens tas tillvara ytterligare att de 
ska få mer tid för att utveckla verksamheten och driva arbetet framåt. Även då vi ser att 
förskollärarna vill skilja på rollerna inom arbetslaget, återkommer de till att prioritera 
en konfliktfri stämning i arbetslaget och ”inte trampa någon kollega på tårna” som 
Eriksson (2014) och Sheridan et al (2015) lyfter fram som en rädsla hos förskollärare 
och som enligt Eriksson (2014) i slutändan leder till en fortsatt platt organisation.  

Vi håller med Eriksson (2014) om att förskolan behöver frångå en platt organisation och 
vi ser ett behov och en önskan i vår empiri att arbetslagen vill och skulle behöva 
diskutera och reflektera om hur arbetslagets uppgifter kan organiseras mer effektivt. 
Därför anser vi att det behövs ytterligare stöd dels på ledningsnivå, dels i förskolans 
styrdokument (Skolverket, 2010) i frågan om rollfördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare. Detta för att det ska kunna skapas en gemensam samsyn i arbetslaget, där 
förskolans personal strävar mot att utveckla en gemensam kunskapsbas som Berntsson 
(2001) lyfter fram som viktig för teori och praktik ska kunna bilda en meningsskapande 
helhet.  

5.2.1 Slutsats 

Vi kan se hos framförallt förskollärarna och förskolechefen att viljan finns att utnyttja 
kompetens och framhålla utbildning vilket Sheridan (2011) lyfter som viktigt för 
förskollärarprofessionen. Vi ifrågasätter därför i enlighet med Eriksson (2014) om 
styrdokument som Skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 
utformning bidrar till att bevara en platt struktur. På en diskursiv nivå läggs det stor vikt vid 
att förskolläraren har det övergripande ansvaret men att alla i arbetslagen ska utföra samtliga 
uppgifter oavsett utbildningsnivå. Vi tror att det gemensamma utförandet kan leda till att det 
blir komplicerat för arbetslagen att tydliggöra vad det är för skillnad i rollerna mellan 
förskollärare och barnskötare. Detta skapar en upplevelse att de olika yrkeskategorierna inte 
skiljer sig åt i någon större utsträckning i praktiken. 

Vi inser att det är ett känsligt ämne som vi studerat men tror ändå att det är viktigt att 
frågan om rollfördelning och ansvar blir levande ute i verksamheten. Vi tror att en 
tydlighet i ämnet kan underlätta för vårt framtida arbete som förskollärare i arbetslaget 
och även för andra yrkesverksamma förskollärare och barnskötare. Vi tror att en 
tydlighet inom rollfördelningen skulle kunna leda till att det skapas en samsyn som 
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underlättar samarbetet för att utveckla verksamheten. Dock kan vi se i vår empiri att 
tydligheten inte når ut till praktiken där det inte fullt ut finns en samsyn mellan 
förskolechef, förskollärare och barnskötare på uppdraget. Detta skapar ett dilemma i 
verksamheten, ett dilemma som inte gynnar förskolans kvalité (Eriksson, 2014). 

5.3 Studiens pedagogiska relevans 

Denna studie är aktuell för förskolan verksamhet eftersom studien belyser några utvalda 
förskollärare, barnskötare och deras förskolechefs synsätt på rollfördelning och hur de 
menar att kompetens kan tas tillvara i arbetslagen. I förskolans praktik behöver 
förskolechef, förskollärare och barnskötare diskutera fram en samsyn på vad 
rollfördelning innebär och även hur olika yrkeskompetensen kan tas tillvara i 
arbetslagen. Detta för att det nu på många förskolor förekommer en platt organisation i 
praktiken där kompetens osynliggörs genom att de arbetsuppgifter som finns i 
verksamheten fördelas lika. Inom förskolans praktik är det viktigt att kunna samarbeta 
och det finns ett behov av att förskollärare och barnskötare utvecklar en samsyn på hur 
arbetsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare ska se ut samt hur de olika 
yrkesgruppernas yrkeskompetenser kan synliggöras.  

5.4 Fortsatt forskning 

Vi håller med Eriksson (2014) om att det behövs mer forskning inom ämnet som belyser 
rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare i arbetslagen. Vi kan se att inom 
förskolan skulle det behövas undersökas mer om hur rollfördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare skulle kunna se ut i praktiken för att höja förskolans 
kvalité och dess pedagogiska värde. Vi upplever även att det finns ett behov av att vidare 
undersöka hur den förskollärarkompetens som utvecklats under utbildningen till 
förskollärare kan tas tillvara i praktiken.   
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Bilaga 1 

Missivbrev till informanterna 

 

Synen på rollfördelningen mellan de olika yrkeskategorierna som förekommer i förskolans 
verksamhet.  

 
Hej, Du får detta brev för att du arbetar inom förskolan och att vi vill komma i kontakt 
med dig gällande vår undersökning som vi ska genomföra. Härmed tillfrågas du att 
delta i vår undersökning genom att du kommer att godkänna att bli intervjuad av oss.  

Här nedan kommer information om vår undersökning: 

Vi genomför en undersökning där vi vill ta reda på om hur kompetensen tas tillvara i 
verksamheten då det inom förskolan förekommer olika yrkeskategorier. Syftet med vår 
undersökning är att få fyra förskollärare, fyra barnskötare och en förskolechefs syn och 
önskan på rollfördelningen inom arbetslagen. 

Vi heter Therese Jansson och Petra Sjöholm och studerar vår sista termin på 
förskollärarutbildningen och ska skriva vårt självständiga arbete. 

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som kommer att spelas in och pågå 
under ca 30 minuter. Vi kommer att intervjua varje informant enskilt och använda oss 
av Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska aspekter som innebär att: Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.          

Intervjuerna kommer att transkriberas och därefter raderas. I enlighet med 
Vetenskapsrådet (2011) kommer informanterna och förskolorna att vara anonyma. Det 
insamlade materialet kommer endast att vara tillgängligt för oss och vår handledare. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Godkänner du ditt deltagande markera med din namnteckning och lämna brevet inne 
på kontoret. 

Underskrift:………………………………………. 

Petra Sjöholm   Therese Jansson  
sjoholm.petra@gmail.com  tjn13001@student.mdh.se  
Nacka, 2016-04-04  Nacka, 2016-04-04 

Mia Heikkilä 
mia.heikkila@mdh.se 
Nacka, 2016-04-04 

mailto:sjoholm.petra@gmail.com
mailto:tjn13001@student.mdh.se
mailto:mia.heikkila@mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärare och barnskötare 

1. Beskriv vilka dina arbetsgifter är som förskollärare/barnskötare i det praktiska 
arbetet? 

 
2. Hur ser du på att förskolläraren har ett särskilt uppdrag i läroplanen från 2011? 

 
3. På vilket sätt upplever du att arbetsuppgifterna har ändrats jämfört med hur det 

såg ut tidigare och vad bidrar det till i det praktiska arbetet? 
 

4. På vilket sätt anser du att arbetsuppgifterna ska fördelas mellan förskollärare och 
barnskötare? 
 

5. Beskriv hur din kompetens som förskollärare/barnskötare tas tillvara i 
arbetslaget i nuläget? 

 
6. Vilka är dina tankar kring hur kompetensen kan tas tillvara på bästa sätt i ditt 

arbetslag i fortsättningen? 
 

7. Upplever du att det finns en samsyn mellan barnskötare, förskollärare och din 
förskolechef angående hur arbetsuppgifter ska fördelas? 

 
8. Hur tror du att din förskolechef ser på rollfördelningen mellan de olika 

yrkeskategorierna? 
 

9. På vilket sätt anser du att förskolechefen ska förmedla hur rollfördelningen ska se 
ut mellan förskollärare och barnskötare?  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor förskolechefen 

1. Hur ser du på förskollärares förtydligade ansvar som innebär att ha det 
övergripande pedagogiska ansvaret i arbetslaget? 

 
2. Hur ser rollfördelningen ut på dina förskolor? 

 
3. Hur anser du att rollfördelningen ska utformas mellan förskollärare och 

barnskötare i praktiken?  
 

4. Hur tas kompetensen tillvara på i dina förskolor för att utveckla 
verksamhetens kvalité? 
 

5. På vilket sätt anser du att kompetensen inom de olika yrkeskategorierna ska 
tas tillvara på bästa sätt i dina förskolor för att höja förskolornas kvalité? 
 

6. Upplever du att det finns en samsyn mellan barnskötare, förskollärare och dig 
som förskolechef angående hur arbetsuppgifter ska fördelas? 
 

7. Vad tror du att förskollärare behöver för stöd av dig som förskolechef nu när 
de har ett förtydligade ansvar? 
 

8. Vad tror du att barnskötare behöver för stöd av förskollärare i arbetslaget? 
 

9. Vad tror du att barnskötare behöver för stöd av dig som förskolechef? 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


