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Sammanfattning 

I föreliggande examensarbete har semistrukturerade intervjuer med fyra barnskötare 

genomförts. Syftet med undersökningen var att undersöka barnskötares upplevelse av 

sin yrkesroll i förskolan, i och med den reviderade läroplanen. 

 Förskolans läroplan, Lpfö-98, reviderades 2010 och det har skapat flera 

förändringar inom förskolans verksamhet. Förskolan lyder numera under skollagen och 

i läroplanen förtydligas förskollärarnas ansvar i riktlinjerna. Även arbetslagets, där 

barnskötarna ingår, ansvar förtydligas. Barnskötarnas ansvar beskrivs däremot inte 

närmare än så. Barnskötarens roll kan i och med det upplevas som otydlig då 

yrkesrollen inte har tydligt ansvar i styrdokumenten. 

 Resultatet presenteras i fem temaområden vilka är: Ökade krav medför kravfylld 

roll, Ändrat fokus från omsorg till lärprocesser, Arbetsfördelning, ledarskap och graden 

av delaktighet, Olika förutsättningar samt Läroplanen som hjälpmedel.  

I resultatet kommer det fram att upplevelserna av yrkesrollen skiljer sig åt mellan 

respondenterna. Det framkommer både upplevelser av yrkesrollen som mindre värd och 

som mer betydelsefull än tidigare, vilket skapar diskussion kring vad som skapar dessa 

upplevelser. Respondenterna framhåller att personlighet är en viktig del för känslan av 

delaktighet. I och med att förskollärarna enligt den reviderade läroplanen har ett 

tydligare ansvar så är delaktighet en viktig faktor i arbetslaget på förskolan. 

 Slutsatsen är att undersökningens resultat kan användas i arbetet på förskolan 

genom att skapa en medvetenhet om yrkesrollernas skillnader men även om de likheter 

som finns. Det för att ta vara på alla pedagogers kompetens och för att kunna uppnå 

ökad kvalitet. 
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Inledning 
 

Detta examensarbete syftar till att belysa barnskötarnas roll i förskolan. Jag har tidigare 

arbetat som barnskötare i förskolan och genom det har ett intresse för att undersöka hur 

olika barnskötare upplever sin roll växt fram.  

 I förskolans verksamhet ryms flera olika yrkesroller, där barnskötare och 

förskollärare är de mest företrädda. Historiskt ser vi på barnskötaren som ansvarig för 

barnens omsorg medan förskolläraren ansvarar för pedagogiken. Även idag är 

förskollärarna är främst i fokus när vi talar om kvalité och pedagogik i förskolan. 

Förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderades 2010 (Skolverket, 2010) samtidigt som 

förskoleverksamheten sedan 2011 även lyder under skollagen. Förskolan visas nu ännu 

tydligare som det första steget i vårt utbildningssystem, där det ställs högre krav på 

verksamheten och en förstärkning av kvalitén ligger i fokus. Detta har skapat stora 

förändringar inom förskolan. Läroplanen förtydligar ansvaret för arbetslaget och 

förskollärarna och det står tydligt vilka som har ansvaret för vad. Förskollärarna har det 

yttersta ansvaret för dokumentation och planering av verksamheten. Riktlinjerna i 

läroplanen beskriver arbetslagets ansvar, där barnskötarna ingår. I övrigt är 

barnskötarnas ansvar inte noggrannare beskrivet. För att undersöka hur barnskötare i 

förskolan upplever sin roll i förskolan, kommer därmed denna undersökning att 

fokusera på barnskötarnas yrkesroll och deras upplevelser kring förändringarna efter 

införandet av den reviderade läroplanen.  

 I föreliggande examensarbete har jag valt att använda begreppet pedagoger som 

ett samlingsbegrepp för både barnskötare och förskollärare, när jag syftar på samtliga 

yrkesgrupper i förskolan. 
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Bakgrund 

I följande bakgrundsavsnitt presenterar jag några anteckningar om förskolans historia 

och den reviderade läroplanen. Vidare skriver jag om yrkesroller och arbetslag i 

förskolan samt utbildning och kompetens.  

 

Några anteckningar om förskolans historia 

Sedan mitten av 1800-talet har barnomsorgen i Sverige bedrivits i flera olika former. 

Vid den tiden kallades barnomsorgen barnkrubba och det var en verksamhet främst för 

barn till fattiga kvinnor som arbetade (Tallberg Broman, 1995). Barnkrubban var öppen 

hela dagen och barntillsynen sköttes av kvinnor som saknade utbildning för arbete med 

barn (Stenmalm, Sjöblom & Johansson, 1992). Stenmalm m.fl menar att arbetet inte 

krävde yrkespecifik kunskap då syftet med barnkrubborna endast var omvårdnad av 

barnen. Även Simmons-Christenson (1997) tar upp detta och menar att kvinnor ansågs 

vara ämnade att vårda barn och att det var tillräckligt. 

 En annan form av barnomsorg som senare kom från Tyskland kallades 

kindergarten. Kindergarten kan översättas till barnträdgård på svenska och namnet 

kommer efter Fröbels pedagogiska filosofi. Filosofin innebar att barnen sågs som frön 

som skulle växa och vårdas i en miljö som passar dem och deras behov. Till skillnad 

från barnkrubborna var barnträdgården en verksamhet med ett pedagogiskt syfte. Den 

var endast öppen ett par timmar under dagen som ett stöd för föräldrarnas fostran av 

barnen (Martin Korpi, 2006). Barnkrubborna fanns fortfarande kvar och verkade 

parallellt med de senare barnomsorgsformerna (Stenmalm et.al., 1992). 

 År 1968 kom Barnstugeutredningen vars intentioner var att föra samman olika 

barnomsorgsformer till en verksamhet under namnet förskola (Martin Korpi, 2006). 

Utredningen belyste förskoleverksamheten och tog fram tre målformuleringar som 

skulle ligga som värdegrund för förskolan. Det första målet gick ut på att tillsammans 

med föräldrar låta barnen utveckla empati och andra färdigheter på flera sätt. Det andra 

målet var att genom första målet kunna bana väg för barnen att utvecklas till individer 

som visar hänsyn till andra människor och att barnen kan tänka med egna tankar. Det 

tredje var att väcka intresse hos barnen att förbättra egna och andras livsvillkor genom 

att lära sig att söka och använda kunskap. Utredningen innehöll även tre 
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utvecklingsområden som förskolan skulle arbeta för att utveckla hos barnen. Dessa var 

jaguppfattning, kommunikationsförmåga och begreppsbildning (Hartman, 2007). 

Omsorg och pedagogik alltid har varit grundpelarna i förskolans verksamhet. Dessa kan 

inte skiljas åt i barnens utveckling och lärande. Vallberg Roth (2002) belyser att 

barnstugeutredningen förde ihop målen kring det sociala och det pedagogiska. 

Sammanfattningsvis medförde utredningen mål och riktlinjer för förskolan. 

 Barnstugeutredningen införde även en arbetslagsprincip som betonade betydelsen 

av att personalen samarbetar och att ansvaret för den pedagogiska verksamheten delas 

(SOU:1972:26). Arbetslagsprincipen syftade även till att yrkesgrupperna inom 

förskolan skulle fördela arbetsuppgifterna sinsemellan. Samarbetet mellan pedagogerna 

skulle också ge barnen en demokratisk förebild (Martin Korpi, 2006). 

Sedan 1998 styrs förskolan av mål och riktlinjer som beskrivs i en läroplan, Lpfö-98. I 

och med införandet av Lpfö-98 blev förskolan en del i utbildningssystemet och tillsynen 

av verksamheten flyttades från Socialstyrelsen till Skolverket (Gotvassli, 2002). 

 

Den reviderade läroplanen 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010), Lpfö-98 reviderades 2010 och trädde i kraft 1 

juli 2011 och samtidigt kom förskoleverksamheten att lyda under skollagen (SFS 

2010:800). Den reviderade läroplanen samt det att förskolan lyder under skollagen har 

skapat stora förändringar inom förskolan. Det stärker förskolans ställning i samhället 

som det första steget i utbildningssystemet, som lägger grunden till ett livslångt lärande 

(Skolverket, 2010). 

  Läroplanen delar in riktlinjerna i strävansmål som beskriver vad förskolläraren 

ska ansvara för och vad arbetslaget ska ansvara för. Även förskolechefens ansvar 

förtydligas i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010). Riktlinjerna stärker 

förskollärarnas roll genom att den förtydligar deras ansvar i verksamheten. 

Förskollärarna har nu det yttersta ansvaret för dokumentation och planering och de 

ansvarar för att varje barn ska få ta del av de strävansmål som är beskrivna i läroplanen. 

Barnskötarnas ansvar beskrivs inte närmare än under riktlinjerna för arbetslaget där 

både förskollärare och barnskötare ingår. Enligt Gustafsson och Mellgren (2008) har 

flertalet förskolor valt att dela ansvaret i arbetslaget kring dessa områden för att skapa 

en god arbetsfördelning och delaktighet. 
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Det står även i läroplanen att: 

 

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans 

läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs (Skolverket, 2010:8). 

 

Det belyser att samtliga yrkesroller i förskolans verksamhet är viktiga och att de lyder 

under ett gemensamt uppdrag och strävar mot samma mål. Det belyser också att trots att 

förskollärarna har det yttersta ansvaret så är arbetet med barnen ett gemensamt 

åtagande. Strävansmålen i läroplanen ligger som grund för genomförandet av uppdraget. 

 

Yrkesroller och arbetslag i förskolan 

Det att yrkesrollernas ansvar skiljer sig åt är inget nytt. Historiskt sett var det 

barnskötarna som såg till omsorgen medan förskollärarna ansvarade för lärandet och 

pedagogiken (Enö, 2005). Respondenterna i Gustafsson och Mellgrens (2008) studie var 

eniga om att den bilden är aktuell än idag. Det vill säga att de olika yrkesrollerna tänker 

olika kring arbetet med barnen och att förskollärarna ser till barnens lärande till skillnad 

från barnskötarna som har fokus på omsorg. Regeringens proposition (2004) framhåller 

att båda delarna är viktiga. De anser att för att förskolan ska kunna utvecklas behöver 

omsorg och lärande tillsammans skapa grunden för arbetet med barnen. Skolverket 

(2008) håller med om detta och belyser samtidigt att dessa delar tillsammans med 

fostran är förutsättningar för varandra. Dagens förskola är en verksamhet som fler 

yrkeskategorier, än förskollärare och barnskötare, har varit delaktiga till att bygga upp 

(Tallberg Broman, 1995). Inom förskolan ryms flera olika yrkesroller såsom atelieristor, 

pedagogisk utvecklingsledare, specialpedagoger, modersmålspedagoger samt 

förskolechefer, där barnskötare och förskollärare är de mest företrädda. Tillsammans 

bildar barnskötare och förskollärare ett arbetslag, där de ska komplettera varandra med 

sin kompetens och utbildning. Gotvassli (2002) belyser vikten av att individer i ett 

arbetslag arbetar tillsammans mot samma mål. Enö (2005) framhåller i sin avhandling 

att yrkesrollerna inom förskolan kan upplevas diffusa. Det på grund av att yrkesrollerna 

inte är tydligt uppdelade i det praktiska arbetet med barnen. Det kan till exempel vara 

svårt för föräldrar och andra utomstående att skilja mellan barnskötare och förskollärare. 

 Som tidigare nämnts ledde Barnstugeutredningen fram till att en arbetslagsprincip 

infördes. Den syftade till att yrkesrollerna inom förskolan skulle arbeta tillsammans och 

fördela arbetsuppgifterna sinsemellan (Martin Korpi, 2006). Trots att pedagogerna 
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arbetar efter arbetslagsprincipen så menar Enö (2005) att det fortfarande finns en viss 

hierarki inom förskolan. Enö menar vidare att arbetsfördelningen som finns idag mellan 

barnskötare och förskollärare är hotad, på grund av att det är brist på utbildade 

förskollärare. Förskollärarna får en ledande roll med ansvar för det administrativa kring 

planering och utvärdering vilket medför att deras tid i barngrupp drastiskt minskas. 

Följden blir att det är barnskötarna som spenderar mer tid med barnen (Enö, 2005).  

 

Utbildning 

Enligt Reimers (2013) blev barnomsorgen en stor del av samhället på 1970-talet. Den 

tvååriga barnskötarutbildning som fanns på den tiden var attraktiv och yrkesrollen som 

barnskötare ansågs ha hög status. Yrkesrollen och utbildningens status har sedan dess 

skiftat genom åren. På 1980-talet skapades flera barnskötarutbildningar för att utbilda 

barnomsorgens personal. Det grundades i ett ökat behov av personal på grund av att 

barn från ett års ålder innefattades i barnomsorgen. Först på 1990-talet kom en treårig 

gymnasieutbildning som gav behörighet till högskole- och universitetsstudier (Reimers, 

2013). Längden på utbildningar till barnskötare har varierat allt i från en termin till tre år 

och idag finns en gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet som passar de 

som önskar att arbeta som barnskötare (Gustafsson & Mellgren, 2008). De inriktningar 

som finns vid gymnasieprogrammen är, fritid och hälsa, pedagogiskt arbete samt socialt 

arbete. Utöver gymnasieprogrammen barn och fritid ges barnskötarutbildningar som 

yrkesutbildning i flera delar av landet. Utbildningarna ges både i privat och i kommunal 

regi. Reimers menar att barnskötarutbildningen inte nödvändigtvis leder till arbete inom 

förskolans verksamhet utan ofta kan leda till arbete inom vård och omsorg som till 

exempel personlig assistent. Det finns ytterligare aktörer som bedriver 

barnskötarutbildning. Exempelvis håller Stockholms stad en barnskötarutbildning för 

personal i förskolan som syftar till att ”att höja den pedagogiska kompetensen hos de 

studerande, att arbeta utifrån aktuella styrdokument med särskild betoning på Lpfö-98, 

som reviderades 2010” (www.pedagogstockholm.se). För att uppdatera den kunskap 

som redan finns i förskolan och för att förankra den reviderade läroplanen kan en sådan 

utbildning leda till att kvalitén höjs i förskolan. Alla som anställs för att arbeta i 

barngrupp inom förskolans verksamhet benämns dock som barnskötare, oavsett om de 

har en utbildning inom ramen för yrkesrollen eller inte. 
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 Förskollärarutbildningen är däremot en högskoleutbildning som ges av högskolor 

och universitet runt om i landet. Utbildningen är 3,5 år på heltid. Den har förändrats 

över tid och kan skilja sig på olika punkter beroende på lärosäte. På grund av att 

förskolläraryrket är ett bristyrke så främjar många arbetsplatser och kommuner att 

barnskötare utbildar sig till förskollärare.  

 Forslund och Jacobsen (2010) framhåller att det är en skillnad i förskollärarnas 

och barnskötarnas utbildning där det att förskollärarnas högskoleutbildning innebär att 

de har en bredare teoretisk kunskap i jämförelse med barnskötarens gymnasieutbildning. 

Samma diskussion kring yrkesrollerna fördes även av barnskötare och förskollärare i 

Gustafsson och Mellgrens studie (2008). De poängterade också att det är en stor 

skillnad i utbildning mellan barnskötare som kommer direkt från gymnasieutbildningen 

och högskoleutbildade förskollärare, medan skillnaden mellan barnskötare och 

förskollärare som arbetat länge i förskolan inte är så stor. Det kan tolkas som att 

erfarenhet kan väga upp skillnader i utbildning. Barnskötarna kan istället för högre 

utbildning inneha en erfarenhet och kunskap som kommit av fortbildning samt aktuell 

litteratur som bidrar till barnskötarnas reella kompetens (Forslund & Jacobsen, 2010). 

 

Kompetens 

Kompetens som samlingsbegrepp tolkas enligt Gotvassli (2002) som den kunskap, de 

erfarenheter och färdigheter som en enskild person innehar. 

 I regeringens proposition (2004) lyfts att flera kompetenser behövs i förskolan och 

att barnskötare såsom förskollärare är viktiga för förskolans utveckling. Vidare 

framhålls att engagemang och kompetens hos förskolans personal innefattar de 

viktigaste delarna i frågan om kvalitet i förskolans verksamhet. Kvalité i förskolan är 

numera inriktad på förskolepersonalens kompetens och en pedagogisk inriktning i 

verksamheten vid jämförelse med den tidigare omsorgsaspekten (Timmerman & 

Schreuder, 2008). Gotvassli (2002) betonar att kompetensen som finns i förskolan 

däremot inte alltid utnyttjas. För att pedagogernas yrkesroller ska utvecklas lyfter 

Gustafsson och Mellgren (2008) i sin rapport vikten av medvetenhet om sin kompetens 

och hur den används.  

 

Om det ska ske en utveckling av barnskötares och förskollärares profession är det 

betydelsefullt att de ser sin egen kompetens och kan kommunicera den i olika 

sammanhang (Gustafsson & Mellgren, 2008). 
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Kuisma och Sandberg (2008) framhåller i sin studie att teoretiska kunskaper inte är det 

enda måttet på kompetens. Resultatet i studien visade att en barnskötare kan vara lika 

kompetent som en förskollärare trots skillnaden i utbildning (Kuisma & Sandberg, 

2008). Det kan tolkas som att kunskapen och erfarenheten hos en barnskötare kan vara 

likvärdig med en förskollärares kunskap och erfarenhet. Med avseende på detta belyser 

Gotvassli (2002) att den kompetens som redan finns i arbetslaget bör styra urvalet av en 

ny medarbetare så att kompetensen breddas genom att ny kunskap och erfarenhet tas in 

för att komplettera den befintliga kompetensen.  

 Utbildningsdepartementets skrift (2010) betonar hela personalgruppens betydelse 

för att ge barnen förutsättningar för att utvecklas. I skriften lyfter de specifikt fram 

barnskötarna som viktiga och nödvändiga i arbetet med barnen på förskolan. 

 

Barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan som bidrar med sin kompetens till 

barnens omsorg, utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Sammanfattningsvis så har barnomsorgens utformning förändrats genom åren. Där 

barnstugeutredningen spelade stor roll genom att utredningen medförde mål och 

riktlinjer för förskolan. Utredningen bidrog med en arbetslagsprincip som betonade 

samarbetet mellan de olika yrkesrollerna. Även barnskötarnas utbildning och roll i 

förskolan har varierat över tid. När läroplanen lpfö-98 reviderades 2010 lyder även 

förskolan under skollagen, vilket innebär tydligare riktlinjer för förskolans uppdrag. 

Läroplanen förtydligar arbetslagets och förskollärarnas ansvar i separata riktlinjer, där 

förskollärarna leder arbetet.  Barnskötarna lyder därmed under arbetslagets ansvar. För 

att ta tillvara på all kompetens i förskolan behöver vikten av båda yrkesrollerna belysas.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna intervjuundersökning är att undersöka fyra barnskötares upplevelse av 

sin roll i förskolan, efter införandet av den reviderade läroplanen. Syftet är även att 

undersöka deras upplevelse av läroplanen och förändringarna som den medfört. 

 

Frågeställningar 

• Hur upplever barnskötarna sin roll i och med förändringarna som den reviderade 

läroplanen har medfört? 

 

• Hur upplever barnskötarna den reviderade läroplanen? 

 

• Hur upplever barnskötarna sina förutsättningar på arbetsplatsen? 

 

• Hur ser barnskötarna på sitt arbete? 
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Metod 

I det här avsnittet redovisas mitt metodval, undersökningsgrupp, urval, genomförandet 

av intervjuerna samt bearbetning av materialet och etiska överväganden för 

examensarbetet. 

 

Metodval 

 Undersökningen genomfördes genom intervjuer. Intervjuerna var av semi-

strukturerad art. Frågorna i en semi-strukturerad intervju har, i motsats till en 

strukturerad intervju, inga givna svar och ger även intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2006). Metodvalet baserades på att denna typ av intervjuer kan ge 

djupare svar från respondenten än exempelvis strukturerade intervjuer eller enkäter. 

Metoden kan bidra till att skapa en öppenhet kring frågorna och diskussionen (Stukát, 

2005).  

 Om metodvalet hade resulterat i enkäter, är risken att det saknas svarsalternativ 

vilket tvingar respondenten att välja ett närliggande svar som inte fullt ut stämmer 

överens med vad respondenten skulle svarat. Enkäter kan däremot passa vissa 

respondenter bättre än en intervju. Detta eftersom fördelen med en enkät är att 

respondenterna själva kan välja när den ska besvaras och i vilken miljö (Bryman, 2006). 

För att få så pålitliga svar som möjligt av respondenterna anser jag att intervju är mest 

lämplig på grund av att intervjuaren kan skapa en relation till respondenten och en viss 

tillit, vilket skapar en avslappnad situation. Stukát (2005) framhåller att detta kräver en 

viss vana som intervjuare. 

 

Undersökningsgrupp 

Respondenterna är fyra barnskötare från tre olika kommunala förskolor, inom 

Stockholms stad. Åldern på respondenterna är mellan 44-57 år, samtliga kvinnor. 

Längden på respondenternas barnskötarutbildning varierar mellan en termin på komvux 

till två-årig gymnasial utbildning. Respondenternas arbetslivserfarenhet inom förskolan 

är mellan 6 år och 37 år och de har arbetat på sin nuvarande arbetsplats mellan 3-5 år. 
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Urval 

Två urvalskriterier sattes upp inför intervjuerna, som behövde uppfyllas för att få delta i 

undersökningen. Deltagarna skulle vara utbildade barnskötare samt ha arbetat inom 

förskolan i minst två år före införandet av den reviderade läroplanen 2010. Det innebär 

att de minst skulle ha arbetat i förskoleverksamhet sedan 2008. 

 Urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval. Det innebär att respondenterna valdes 

ut genom att de barnskötare som fanns tillgängliga och var intresserade av att delta i 

undersökningen deltog (Bryman, 2006). Grundplanen var att använda slumpmässigt 

urval av respondenterna. På grund av olika yttre omständigheter var jag tvungen att 

frångå grundplanen. 

 

Genomförande 

Kontakt med förskolechefer i Stockholms stad togs via e-post för att be dem att 

undersöka om de visste några barnskötare som uppfyllde urvalskriterierna och som 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju för undersökningen. På grund av semestrar 

och dylikt i början av augusti visade det sig vara väldigt svårt att få kontakt med 

flertalet av de förskolechefer som först hade valts ut. Därmed kontaktades ytterligare 

förskolechefer som till slut svarade. En av dessa förskolechefer kontaktade mig via e-

post och lämnade namn och kontaktuppgifter till två barnskötare som var intresserade 

att delta i undersökningen. Efter ytterligare kontakt med en annan förskolechef, inom en 

annan enhet, erhölls förslag på två barnskötare vid två olika förskolor som kunde vara 

intresserade och villiga att ställa upp på en intervju. Vidare togs sedan kontakt med 

barnskötarna via e-post för att informera om undersökningen samt mitt fokus och 

tanken kring intervjuerna (se bilaga 1). Efter etablerad kontakt bokades passande tider 

för intervjuerna in. Det var svårt att hitta tider som passade respondenterna på grund av 

att de hade svårt att lämna verksamheten. Det ledde till att en av de barnskötarna som 

skulle delta avbokade och en ny barnskötare fick sökas upp. Det ordnades genom att ta 

kontakt med en av de förskolechefer som tidigare lämnat förslag på möjliga deltagare. 

Genom detta erhölls kontaktuppgifter till en fjärde barnskötare och efter telefonkontakt 

bokades en tid för intervju in. 

 Intervjufrågorna utformades för att besvara undersökningens frågeställningar. 

Frågorna reviderades flera gånger innan intervjumallen var färdigställd (Se bilaga 2). 

För att säkerställa att intervjufrågorna uppfyllde undersökningens intention, kontaktades 
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en för undersökningen utomstående barnskötare. Barnskötaren uppfyllde 

undersökningens urvalskriterier. Intervjufrågorna e-postades till barnskötaren efter ett 

telefonsamtal och fortsatt återkoppling skedde via e-post. Syftet var att undersöka om 

barnskötaren ansåg att frågorna var relevanta för undersökningens syfte, och om något 

saknades i frågorna eller behövde omformuleras för att nå fram till respondenterna.   

 Intervjuerna inleddes med att beskriva hur intervjun skulle gå till. För att skapa 

förtroende hos respondenterna följde en presentation av intervjuaren och dennes 

nuvarande yrkesroll som barnskötare. Information om syftet till undersökningen och 

fokus för intervjun, som redan beskrivits i informationsbrevet (Se bilaga 1), upprepades. 

Respondenterna informerades muntligt om vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

före intervjuns början (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Stukát (2005) menar att genom att uppsöka respondenten, där respondenten själv 

väljer plats för intervjun, skapar trygghet. Platsen för alla intervjuer utom en var 

pedagogernas personalrum. Platserna för intervjuerna valdes för att kunna utföra 

intervjuerna ostört. En intervju genomfördes på förskolans utegård på grund av att 

pedagogen behövde finnas tillgänglig på gården under utsatt tid för intervjun. Platsen 

ansågs vara trygg och både intervjuaren och respondenten var bekväm med situationen. 

Varje intervju tog 30-40 minuter. 

 För att underlätta bearbetningen av intervjusvaren, samt för att kunna vara 

närvarande i samtalet spelades intervjuerna in. För att vara säker på att all information 

blev inspelad och fanns dokumenterad efter intervjuerna användes två inspelningskällor 

parallellt. Inspelningarna kompletterades med att skriva stödanteckningar under 

samtalet.  

 Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor sedan vidare med frågor kring 

yrkesrollen som barnskötare och synpunkter på den reviderade läroplanen och 

förändringar i och med den (Skolverket, 2010). (Se bilaga 2). 

 

Bearbetning och analys 

Efter genomförandet av intervjuerna skrevs intervjusvaren ut ordagrant. Suckar och 

andra korta ljud som inte ansågs relevant för undersökningen uteslöts. Materialet lästes 

igenom flertalet gånger för att söka gemensamma ämnesområden eller teman i 

intervjusvaren. Dessa reviderades flera gånger innan de slutgiltiga temana hade 

utformats. 
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Etiska överväganden 
 

För att skapa en trygg och pålitlig undersökning följdes Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna blev därmed 

informerade enligt informationskravet, konfidientialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet. 

 Enligt riktlinjerna för informationskravet blev respondenterna informerade om 

undersökningens syfte, samt att undersökningens resultat endast kommer att användas i 

detta examensarbete. I enlighet med samtyckeskravet godkände respondenterna sin 

medverkan i undersökningen, och hade rätt att närsomhelst rätt att avbryta sin 

medverkan utan negativa följder. Vetenskapsrådet menar att vid ett aktivt deltagande 

såsom en intervju blir detta krav oproblematiskt (Vetenskapsrådet). 

Konfidientialitetskravet syftar till att respondenten försäkras om att information om 

personliga uppgifter inte handhas av någon annan än författaren av examensarbetet. I 

resultatet kommer därmed fiktiva namn att namnge de olika respondenterna. Detta för 

att bibehålla anonymitet kring respondenternas svar. Det fjärde och sista kravet 

innefattar nyttjandekravet. Det insamlade materialet kommer därmed endast användas 

inom ramen för detta examensarbete.  
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Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet av intervjuundersökningen att presenteras. 

Respondenternas svar har efter bearbetning delats in i olika temaområden och resultatet 

kommer att presenteras under dessa och i följande ordning, 

 

• Ökade krav medför kravfylld roll 

• Ändrat fokus från omsorg till lärprocesser 

• Arbetsfördelning, ledarskap och graden av delaktighet 

• Olika förutsättningar 

• Läroplanen som arbetsverktyg 

 

Jag väljer att presentera resultatet genom att benämna deltagarna som respondenter. 

Begreppet pedagoger använder jag när jag skriver om barnskötare och förskollärare. 

Citat från intervjuerna framgår med namn. Namnen på respondenterna är fiktiva i 

enlighet med konfidentialitetskravet. I resultatet presenteras de som, Diana, Karin, 

Kerstin och Lotta. 

 

Ökade krav medför kravfylld roll 

Det framkommer i tre av intervjuerna att respondenterna upplever att barnskötarrollen 

har förändrats mycket över tid. Respondenterna menar att yrkesrollen idag är mer 

utmanande och det ställs krav även på dem som barnskötare. Karin säger att hon 

upplever barnskötarrollen som positiv och att varje dag är en utmaning. Till skillnad 

från Karin upplever Lotta att barnskötarrollen har blivit sämre och sämre. Hon upplever 

att de högre kraven innebär att barnskötarrollen har blivit mindre viktig på grund av det 

faktum att förskollärarna lyfts och att deras kompetens värderas högre, 

 

Vi barnskötare är ju inte speciellt viktiga, jag tycker inte jag känner mig speciellt viktig 

och det är väldigt frustrerande. Min långa erfarenhet i yrkesrollen borde väga tyngre än 

vad den faktiskt gör, i jämförelse med högskoleutbildade förskollärare. (Lotta) 

 

 I motsats till Lotta upplever en annan respondent att hennes roll har blivit viktigare. 
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Jag har fått ett krav på mig att det här måste jag uppfylla så på det sättet har yrkesrollen 

förändrats. Läroplanen har klargjort vilka riktlinjer som vi måste följa och nuvarande roll 

är mer värdefull och jag är inte bara barnskötare som är barnpassare. (Kerstin) 

 

Gemensamt för tre av respondenterna är att de beskriver barnskötarrollen som en 

lärande roll. De menar att arbetet har en inriktning och det finns tydliga styrdokument 

som pedagogerna utgår från i arbetet med barnen. 

 Kerstin beskriver att barnskötarrollen har blivit allt mer komplex. Hon menar att 

pedagoger idag behöver ha en bredare syn på grund av att barngrupperna har blivit 

större och att det ställs högre krav på förskolans verksamhet. Hon berättar att 

barngrupper som tidigare bestod av 12 barn nu har uppåt 15-20 barn, men med samma 

antal pedagoger.  

 

Samtliga respondenter lyfter i intervjuerna att de som barnskötare utför samma saker 

som förskollärarna. Det innebär att de har samlingar, driver projekt och dokumenterar 

vad de gör i verksamheten och barnens lärprocesser. Kerstin menar att det under en 

vanlig dag i förskolans verksamhet inte syns på någon skillnad mellan barnskötarnas 

och förskollärarnas arbete. 

 

Ändrat fokus från omsorg till lärprocesser 

Alla respondenter beskriver det att förskolan och barnskötaryrket tidigare starkt har 

belyst begreppet omsorg och det har varit fokus i förskolan. De är också eniga om att 

omsorg är något som fortfarande är nödvändigt i arbetet med små barn. Diana 

framhåller samtidigt vikten av att vara i processen och guida barnen i deras lärande. 

 Enligt Kerstin var samhällets tidigare syn på förskolan en plats där föräldrarna 

lämnade sina barn under tiden de arbetade. Barnen togs om hand av en person som 

kunde beskrivas som en andra mamma. Både Kerstin och Diana beskriver att förskolan 

idag är en plats för barnens lärande och menar att de som barnskötare måste utmana 

barnen i deras lärprocesser. 

 Karin beskriver vikten av att reflektera tillsammans med barnen och att vara med i 

barnens lärprocess genom att ställa frågor som till exempel, vad tror du kommer att 

hända? vad hände? hur kommer det sig? vad lärde barnet sig i processen? Hon menar 

vidare att pedagogerna tillsammans med barnet ska påvisa processen kring lärandet. 
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Respondenterna belyser att det är processen som är viktig och reflektionen kring 

lärandet. 

 Diana anser att omsorgen är viktig och att vi måste veta hur man ger omsorg till 

barnen. Hon reflekterar kring att det tidigare var fokus på att passa barnen så att inte 

någonting hände. Hon menar vidare att pedagogerna i förskolan löste konflikter åt 

barnen medan rollen idag är att guida barnen till att hitta egna lösningar och fokusera på 

barnens eget tänkande och reflektion. Hon framhåller även vikten av att pedagogerna är 

på förskolan för barnen. Förutsättningar för barns lärande är den sociala utvecklingen 

som genomsyrar arbetet med barnen. Diana är tydlig med att värdegrunden är en av de 

viktigaste delarna i arbetet med barnen och att det är ett ständigt pågående arbete som 

genomsyrar hela förskoleverksamheten.  

 

Arbetsfördelning, ledarskap och graden av delaktighet 

Flera av respondenterna tar upp att det finns en läroplan som är tydlig men att 

yrkesrollen är beroende på hur personen själv ställer sig till olika uppgifter. Med det 

menar de att personlighet är en viktig del i upplevelsen av yrkesrollens betydelse, vilket 

har en stor del i känslan av delaktighet menar de. 

 Respondenterna betonar att genom att förskollärarna har större ansvar och det 

ställs högre krav på en förskollärare minskar möjligheten till delaktighet för 

barnskötarna om inte förskollärarnas inställning skapar möjligheter för delaktighet. 

Pedagogerna arbetar i ett arbetslag, och enligt respondenterna skiljer det sig i ansvar 

men i arbetsfördelningen är det enligt dem ingen skillnad. 

 Respondenterna upplever att fokus för båda yrkesrollerna är barnen och där ser de 

ingen skillnad. Om det är skillnad så är det utifrån personlighet inte yrkesrollen, menar 

Lotta. Karin anser att personligheten även påverkar graden av delaktighet.  

 

Alla barnskötare är inte lika delaktiga som andra, jag vill vara delaktig och jag vill ha en 

sådan roll. Så det speglar sig i hur man är som person. (Karin) 

 

Det visar sig i respondenternas svar att ledningens och förskollärarnas inställning har 

betydelse för hur arbetsklimatet upplevs. Vid två av förskolorna upplevs arbetsklimatet 

som positivt och de känner sig delaktiga i allt som har med verksamheten att göra. Både 

det praktiska och det teoretiska. I svaren framkommer att valet, gällande hur delaktiga 

de vill vara, ligger hos dem själva men också hos ledningen. Det vill säga hur 
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förskolechefen behandlar de olika yrkesrollerna har betydelse. En av respondenterna 

framhåller att förskolechefen på hennes arbetsplats gör en tydlig delning mellan 

förskollärare och barnskötare. Till exempel är förskollärarnas arbetstider förlagda främst 

mitt på dagen, då den pedagogiska verksamheten pågår. 

 

Ledningen uttrycker att barnskötarna kan då arbeta till sent varje dag eftersom det är 

barnpassning då. (Lotta) 

 

Karin och Kerstin framhåller att förskollärarna i deras arbetslag delegerar ut uppgifter 

för att samtliga i arbetslaget ska ges möjlighet att vara delaktiga samt att de själva ska 

hinna med det som krävs av dem. De uttrycker även att en viktig del på förskolan är det 

goda arbetsklimat som råder på deras nuvarande arbetsplatser. Ett bra arbetsklimat gör 

att förutsättningarna blir mer positiva. 

 Karin lyfter fram att hon har haft turen att arbeta med bra förskollärare som har 

låtit henne vara delaktig i allt arbete i verksamheten. Hon upplever en fullständig känsla 

av delaktighet då hon får driva projekt inom hennes särskilda intresseområde.  

 Respondenterna upplever att arbetsfördelningen mellan yrkesrollerna är likvärdig. 

Trots det så upplever en av respondenterna att delningen mellan barnskötare och 

förskollärarna är tydlig på hennes arbetsplats. En av respondenterna framhåller att 

barnskötarna håller ihop och förskollärarna håller ihop. 

 Förskollärare har en högskoleutbildning och bör därav ha ett större ansvar och en 

bredare teoretisk kunskap än barnskötarna, säger Diana. Respondenten framhåller även 

att hon som barnskötare ibland gör mer än förskolläraren i det pedagogiska arbetet med 

barnen. Kerstin uppskattar vissa delar av arbetsfördelningen mellan barnskötarna och 

förskollärarna på hennes arbetsplats. 

 

Det kan ibland vara lite skönt att förskollärarna får ta det här lite tyngre med 

dokumentation och allt det där, jag kan ha svårt att formulera mig muntligt och ännu 

svårare skriftligt. Våra förskollärare är 20 år yngre och det innebär att det är ny forskning 

och vi får in nytt blod i och med nya förskollärare. Det är väl det som är bra med att ha en 

bra mix av ålder och erfarenhet i förskolan (Kerstin). 
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Olika förutsättningar 

Förskolläraren har idag mer administrativt arbete som bland annat schemaläggning, 

dokumentation och planering. Respondenterna menar dock att vem som helst kan utföra 

de administrativa uppgifterna. 

 Lotta beskriver utifrån sin erfarenhet i förskolan att en pedagog som har en 

barnskötarutbildning i grunden, innan de studerar vidare till förskollärare, i de flesta 

fallen har en väl utvecklad empatisk förmåga som hon upplever att pedagoger som 

studerar direkt till förskollärare saknar. Hon tycker därmed att det är lättare att arbeta 

med förskollärare som har en tidigare barnskötarutbildning. 

 För att kunna ta sig an en utmanande barngrupp så krävs det pedagoger som har 

erfarenhet och har arbetat lite längre, menar Karin. 

 

Respondenterna vid samtliga förskolor berättar att de, som barnskötare, har en timme 

utsatt planeringstid per vecka. På flera av respondenternas arbetsplatser så finns det 

även möjlighet att ta ytterligare tid för planering vid behov. Vid en av respondenternas 

arbetsplats så finns det tider i schemat som är öppna för barnskötarna att få tid för 

planering och dokumentation där ansvaret ligger på den enskilda barnskötaren att skriva 

upp sig och använda tiden vid behov. 

 Förskollärarna har mer planeringstid än barnskötarna vid respondenternas 

förskolor och tiden ligger utanför den schemalagda arbetstiden. Respondenterna 

uttrycker att det faktum att förskollärarna har mer planeringstid än barnskötarna grundas 

i att förskollärarna ska ha ansvaret för all dokumentation, utvärdering och andra 

skriftliga dokument i förskolan. Förskolläraren har det yttersta ansvaret att de åtaganden 

i styrdokumenten för förskolan följs och att barnen får ta del av vad pedagogerna är 

ålagda att ge dem. Därmed behöver förskollärarna mer tid för att kunna få möjlighet att 

utföra sina uppgifter kring uppdraget. Lotta säger att barnskötarna egentligen ska göra 

lika mycket som förskollärarna men att de har mycket mindre planeringstid vilket 

skapar sämre förutsättningar för barnskötarna att utföra sitt arbete. 

 Respondenterna påpekar att en stor skillnad mellan barnskötare och förskollärare 

är den faktiska lönen. Lotta beskriver att hon själv upplever en inre frustration kring den 

höga löneskillnaden mellan yrkesrollerna. Eftersom barnskötarna har andra 

förutsättningar och förskollärarna har ett tydligare ansvar i sitt uppdrag menar Diana att 

förskollärarna bör lyftas och visa vad de kan. I och med det följer att förskollärarna 

tjänar mer. Respondenten menar att hon är medveten om att förskollärarna har en annan 
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uppgift och att de har studerat längre. Deras kunskap ska därmed visa sig i arbetet med 

barnen. Lotta har i och med den stora skillnaden i lön lämnat över ansvaret till 

förskollärarna på hennes arbetsplats när det gäller olika arbetsuppgifter, som till 

exempel att hålla i utvecklingssamtal. 

 

Jag vill backa för jag anser att jag gör lika mycket som en förskollärare (Lotta). 

 

Om förskollärarna inte visar vad de kan och genom att barnskötarna i vissa fall har mer 

kunskap än dem så tycker två av respondenterna att det är orättvist att förskollärarna har 

högre lön. I intervjusvaren framhålls även att förskollärarna har ett ansvar som 

barnskötarna inte kan ha på samma sätt, eftersom de är ansvariga för barngruppen och 

att uppdraget genomförs. 

 Samtliga respondenter anser att det finns samma möjligheter för utbildning och 

kompetensutveckling på deras arbetsplats oavsett yrkeskategori. Där är det ingen 

skillnad i förutsättningarna. Under en vanlig dag så ser respondenterna däremot ingen 

skillnad mellan yrkesrollerna utan det är främst i frågan om ansvar och planeringstid det 

skiljer sig. 

 

Läroplanen som hjälpmedel 

Den reviderade läroplanen upplevs som tydlig av respondenterna, ett dokument som 

beskriver vad som gäller. Karin ser läroplanen som ett dokument som ligger levande i 

verksamheten. Hon menar att det är ett bra fokus som pedagogerna kan gå tillbaka till. 

Och koppla verksamhetens aktiviteter till målen i läroplanen. Diana upplever att 

läroplanen finns där och det som står i läroplanen ska utgöra grunden för arbetet med 

barnen. Läroplanen är det styrdokument som är pedagogernas närmaste. Den är ett 

enkelt hjälpmedel som låter pedagogerna se vad de gör och inte gör i arbetet med 

barnen. Kerstin upplever att hon är dålig på att omvandla läroplanens mål vidare ut i det 

praktiska arbetet i den dagliga verksamheten. Respondenten upplever att hon gör det 

som står i läroplanen enligt de riktlinjer som finns, men att hon inte tänker att hon gör 

det för att det står i läroplanen.    

 Diana ser förändringen i och med införandet av den reviderade läroplanen, som en 

process och menar att det tar olika lång tid för pedagogerna att komma in i processen. 

Det innebär att alla pedagoger inte är på samma nivå, samtidigt som alla är med i 
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processen kring förändringarna. Diana menar vidare att pedagogerna måste räkna med 

att det tar tid när en ny process pågår. 

 Respondenterna berättar att diskussioner kring läroplanen förekommer i olika 

former på deras arbetsplatser. En av respondenterna menar att diskussionen kring 

läroplanen finns alltid med och att dokumentet finns tillgänglig för alla, både för 

föräldrar och all personal i förskolan. I motsats till detta berättar Kerstin att hon inte kan 

se någon direkt förändring efter införandet av den reviderade läroplanen då de på 

hennes tidigare arbetsplats inte använde läroplanen så mycket. Lotta menar att allt 

pedagogerna gör finns med i läroplanen och reflektioner kring hur de får in 

strävansmålen i arbetet med barnen. Hon säger att läroplanen genomsyrar allt och 

barnen ska få det de har rätt till enligt förskolans styrdokument.  

 Sammanfattningsvis skiljer sig respondenternas upplevelser kring yrkesrollen i 

förskolan. Respondenterna uttrycker både upplevelser av att känna sig mindre värd som 

barnskötare idag på grund av att förskollärarna har en tydligare roll som den reviderade 

läroplanen har medfört. De uttrycker även att rollen som barnskötare vid jämförelse 

med deras tidigare arbetslivserfarenhet i yrkesrollen, idag har blivit mer betydelsefull 

och mer värd. Detta som jag tolkar att i och med att förskolan idag är början på vårt 

utbildningssystem och ses som en viktig del i barnens utveckling och lärande. 

Barnskötarna har en viktig roll i arbetslaget och kompletterar förskollärarna med sin 

kompetens, där de tillsammans med stöd i läroplanen kan reflektera och  
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer val av metod samt styrkor och svagheter med undersökningen 

att diskuteras. Vidare kommer även undersökningens resultat och huruvida syftet har 

uppnåtts och om frågeställningar har besvarats att avhandlas.  

 Syftet med intervjuundersökningen var att undersöka fyra barnskötares upplevelse 

av sin roll i förskolan, efter införandet av den reviderade läroplanen. Syftet var även att 

undersöka deras upplevelse av läroplanen och förändringarna som den medfört. 

 Frågeställningarna var: Hur upplever barnskötarna sin roll i och med 

förändringarna? Hur upplever barnskötarna den reviderade läroplanen? Hur upplever 

barnskötarna sina förutsättningar på arbetsplatsen? Hur ser barnskötarna på sitt arbete? 

 

Metoddiskussion 

I föreliggande undersökning intervjuade jag barnskötare om deras upplevelse av sin roll 

i förskolan, efter införandet av den reviderade läroplanen. Mitt metodval baseras på att 

en intervju kan ge öppnare svar från respondenten, än exempelvis en enkät, då det är 

möjligt att skapa en personlig kontakt som inte är möjlig vid andra metoder. Stukát 

(2005) framhåller att en styrka med intervjuer som metod kan vara att i en intervju ges 

möjlighet att gå djupare, samt det att intervjuaren kan få respons från respondenten som 

inte är möjligt vid svar som endast är skriftliga. Vidare betonar Stukát vikten av en van 

intervjuare för att skapa tillit och få pålitliga svar vid en intervju. En brist med 

föreliggande undersökning är att jag saknar sådan erfarenhet. Min bristande 

intervjuerfarenhet kan ha påverkat resultatet genom delvis avsaknad av följsamhet 

gällande exempelvis att ställa passande följdfrågor. Även respondenternas upplevelse av 

intervjusituationen i sig kan ha påverkat deras svar. Vid två av intervjuerna flöt samtalet 

på och inga direkta störningsmoment inträffade. Däremot var respondenten vid en av 

intervjuerna så fokuserad på att jag antecknade under samtalet att jag fick sluta skriva 

och förlita mig helt på ljudinspelningen. En annan intervju genomfördes på förskolans 

gård vilket innebar vissa störningsmoment. Vi fick vid några tillfällen pausa intervjun 

för att tala med barn eller föräldrar. Jag upplever inte att störningsmomenten påverkade 

respondentens svar då mitt intryck var att vi båda upplevde situationen som avslappnad. 

Det kan å andra sidan ha påverkat henne i den bemärkelsen att hon på grund av 

störningsmoment tappade tråden och inte fick fram de svar hon tänkt. Jag är även väl 
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medveten om att min egen erfarenhet som barnskötare kan ha påverkat resultatet. Det då 

det var svårt att under intervjuerna helt bortse från min egen förförståelse kring 

yrkesrollen.  

 Gällande val av deltagare var min grundplan att använda slumpmässigt urval. Då 

det inte blev möjligt att följa grundplanen, och urvalet skedde genom 

bekvämlighetsurval, kan påverka undersökningens trovärdighet. Min grundtanke var att 

de kontaktade förskolecheferna skulle ge mig namn på deras anställda barnskötare som 

uppfyllde de uppställda urvalskriterierna. Detta för att sedan genom lottning få fram 

respondenter. Genom detta skulle slumpen och inte förskolecheferna få styra urvalet. 

Att det istället blev så att förskolecheferna styrde urvalet genom att ge mig namn och 

kontaktuppgifter till de slutgiltiga deltagarna, kan ha påverkat undersökningens resultat. 

Frågan är hur förskolecheferna resonerade när dessa barnskötare valdes ut. De kan vara 

så att de valde ut barnskötare som kan tala för sig och som har en tydlig plats på deras 

förskola. De kan även vara så att de barnskötare som de har god kontakt med och som 

de anser gör ett bra jobb samt då de trivs i sin yrkesroll som barnskötare. Det att 

förskolecheferna valde ut barnskötarna kan därmed ha bidragit till en snedvriden bild 

och de utvalda respondenterna kan exempelvis ha en mer positiv upplevelse av 

barnskötarnas roll i förskolan än vad andra barnskötare skulle ha haft. 

  För att styrka undersökningens trovärdighet hade en möjlighet varit att även 

genomföra observationer av barnskötarna, som ett komplement till intervjuerna. 

 Det skulle kunna ha givit möjlighet att undersöka om respondenternas svar 

speglar verkligheten i verksamheten.  

 Något annat som också är viktigt är att diskutera undersökningsgruppen utifrån 

olika demografiska faktorer. Gruppen bestod endast av medelålders kvinnor och om 

gruppen hade varit mer heterogen till exempel gällande kön och ålder hade svaren 

eventuellt sett annorlunda ut. Tre av respondenterna hade minst 20 års 

arbetslivserfarenhet inom förskolan. Det innebär att de har följt förändringarna i 

förskolan när fokus har skiftat från omsorg till lärande. Deras upplevelse av 

barnskötarrollen skiljer sig troligen från upplevelsen hos barnskötare som är nya i yrket. 

De som har arbetat längre kan möjligen uppleva att de är mer jämlika med 

förskollärarna, på grund av sin erfarenhet i arbetet med barn, till skillnad från 

barnskötare med mindre erfarenhet.  

 I undersökningen har endast fyra barnskötare intervjuats och detta samt att 

undersökningen bygger på barnskötarnas egna personliga upplevelser gör det svårt att 
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generalisera resultaten till att gälla alla barnskötare. Jag anser dock att respondenternas 

svar har varit ärliga och att det är viktigt att belysa deras upplevelser även om de är få. 

 De teman som togs fram reviderades flertalet gånger, vilket är en styrka i 

undersökningen. Jag var dock ensam i framtagandet av dessa teman och därmed är de 

endast framtagna ur mitt perspektiv. Om jag istället hade haft en kollega i arbetet så 

hade jag haft möjlighet att se svaren utifrån ytterligare ett perspektiv. Vi hade då haft 

möjlighet att analysera svaren var för sig för att sedan jämföra de teman vi fått fram och 

sedan tillsammans sammanställa dessa. Det hade kunnat stärka undersökningen. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det är gemensamt för respondenterna att de upplever att deras 

yrkesroll som barnskötare har förändrats, medan det är en skillnad i hur de upplever 

barnskötarens betydelse i förskolan. Det då förskolan numera lyder under skollagen och 

har en tydligare läroplan med ett annat fokus. Respondenterna beskriver att det idag är 

fokus på barnens lärande och processen kring lärandet. Det att det är ett ändrat fokus 

och att pedagogerna ser till barnens reflektion kring barnens eget lärande, innebär att 

yrkesrollen som barnskötare i den nya förskolan är mer utmanande och mer kravfylld.  

En av respondenterna framhåller den tidigare synen på barnskötarens yrkesroll som en 

barnpassare och att det nya fokuset är en tydlig skillnad. Tidigare var omsorgen om 

barnen i fokus för barnskötarna och förskollärarnas fokus var riktat till pedagogiken 

(Enö, 2005). Jag anser såsom respondenterna att det är en positiv utveckling som har 

skett i förskolan. Det faktum att det kompetenta barnet uppmärksammas och att även de 

yngre barnen omfattas av en medveten pedagogik, där lärandet anses vara det centrala. I 

resultatet framkommer att respondenterna upplever den reviderade läroplanen som ett 

levande dokument, som används i verksamheten. Resultatet visar också att läroplanen 

kan vara ett bra fokus. Respondenterna framhåller att det är en process att anpassa 

arbetet efter nya styrdokument och att alla pedagoger är med i den processen. Det kan 

ses som att resultatet visar att pedagogerna får stöd av läroplanens riktlinjer. Både i att 

arbeta mot ett gemensamt mål och i att stödja barnen i deras utveckling och lärande. 

 Barnskötarens roll upplevs av respondenterna som viktig men också som inte 

mycket värd. Det kan tolkas som att barnskötaren kan hamna i skymundan. Det då 

förskollärarna enligt läroplanen ansvarar för att barnen får ta del av de strävansmål som 

beskrivs i riktlinjerna och därmed delvis ska leda arbetet på förskolan (Skolverket, 
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2010). Jag håller med om det Utbildningsdepartementet (2010) skriver i sin rapport då 

de lyfter att barnskötarna är en viktig yrkesgrupp i förskolan. Gotvassli (2002) betonar 

samtidigt att det kan finnas outnyttjad kompetens i förskolan. Det och att samtliga 

pedagoger i förskolan ska ges möjlighet att känna sig värdefulla med sin kompetens 

anser jag bör belysas. 

 I resultatet framkommer även att ansvaret för att skapa möjlighet till att känna sig 

delaktig i arbetet till stor del ligger hos barnskötaren själv. Personlighet spelar här en 

viktig roll som påverkar både upplevelsen av yrkesrollen samt graden av delaktighet.  

Även egna intressen och pedagogens driv styr graden av delaktighet. Respondenternas 

svar stämmer med mina erfarenheter från arbetslivet. Då det gäller pedagogerna i 

förskolan spelar det exempelvis in i vilken grad förskollärarna väljer att delegera 

arbetsuppgifter. I läroplanen står det tydligt vad arbetslaget och vad förskolläraren 

ansvarar för (Skolverket, 2010). Det är däremot otydligt hur mycket förskolläraren kan 

och får delegera. Det kan därmed styras av varje förskolas ledning genom att de 

utformar rutiner för delegering, och att det därmed blir tydligare.  

 Respondenternas svar vittnar däremot om att barnskötarnas och förskollärarnas 

arbetsuppgifter ofta inte skiljer sig så mycket i praktiken. Det i linje med resultaten i 

Gustafsson och Mellgrens (2008) studie där det framkommer att flertalet förskolor har 

valt att dela ansvaret i arbetslaget. Det att yrkesrollerna inte är tydligt uppdelade i 

arbetet med barnen kan enligt Enö (2005) innebära att yrkesrollerna upplevs diffusa, 

vilket kan skapa en otydlighet som påverkar arbetslaget. På grund av denna otydlighet 

kan det skapas en känsla av orättvisa till exempel när det gäller de löneskillnader som 

finns. Det faktum att förskollärarna, genom sin högskoleutbildning, har en mer teoretisk 

kunskap än barnskötarna och att förskollärarna enligt styrdokumenten har mer ansvar, 

följer att det ställs högre krav på dem än på barnskötarna. Att förskollärarna har mer 

ansvar medför att de får högre lön, vilket enligt respondenterna är oundvikligt. Trots det 

resonemanget upplever respondenterna att de som barnskötare, i praktiken, kan göra 

lika mycket och utföra samma arbete utan utdelning i form av lön. Det framkommer i 

resultatet att det kan leda till att barnskötare då istället väljer att avstå från vissa 

arbetsuppgifter och lämnar över dem till förskollärarna. Jag anser att det kan bero på att 

de inte blir motiverade att göra dessa arbetsuppgifter då de inte får något extra för det. I 

Kuisma och Sandbergs (2008) undersökning menar deltagarna att en barnskötare kan 

vara lika kompetent som en förskollärare och belyser att en barnskötares erfarenhet kan 

vara likvärdig med en förskollärares teoretiska kunskap. Det att erfarenhet kan likställas 
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med teoretisk kunskap genom utbildning, ser jag som en återkommande diskussion i 

förskolans verksamhet. Det kan därmed ses som att det, bortsett från läroplanens 

riktlinjer, inte är självklart att en förskollärare är den som är mest lämpad att ha det 

yttersta ansvaret.  Jag anser att anledningen till att ledningen gör denna delning grundar 

sig troligen till stor del i hur läroplanen är utformad och det att förskollärarna som 

yrkesgrupp lyfts fram och att deras ansvar förtydligas. Med ledningen menas att det är 

förskolechefen som gör skillnad på yrkesrollerna, vilket jag anser skapar en viss hierarki 

mellan yrkesgrupperna, där barnskötarna är de som får lägst status. Undersökningens 

resultat visar att det finns en fara med denna uppdelning då den kan leda till att 

barnskötarna känner sig bortglömda och mindre värda. Det i sin tur kan leda till att 

kompetens går förlorad om konsekvensen blir att barnskötarna avsäger sig 

arbetsuppgifter, trots att de har den kompetens som krävs. Vid kommunala förskolor bär 

pedagogerna vanligtvis en skylt som bevittnar om deras yrkesroll på arbetsplatsen. Det 

bidrar enligt mig till ännu tydligare delning mellan yrkesrollerna. 

 En annan sak som är viktig i sammanhanget är att alla som anställs för ha 

barnskötaruppgifter i förskolan benämns som barnskötare oavsett om de har en 

pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med barn eller inte. Det kan 

anses stötande, för de barnskötare som har genomgått en barnskötarutbildning, att de 

inte görs någon skillnad mellan dem och de som saknar utbildning och/eller erfarenhet 

av yrket. Det är dock inget som framkommer i föreliggande undersökning. 

 Ur ett didaktiskt perspektiv kan man fråga sig varför denna undersökning har 

utförts. I den frågan anser jag att det är intressant att belysa barnskötarnas upplevelse av 

sin yrkesroll, eftersom de är en viktig yrkesgrupp i förskolan. Jag anser att samtliga 

yrkesroller är värda att belysa. Då förskollärarna har fått ett tydligare uppdrag i och med 

den reviderade läroplanen så känns det viktigt att lyfta barnskötarna och belysa deras 

upplevelser, vilket jag anser att denna undersökning har gjort. 
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Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Slutsatsen är att undersökningens resultat kan användas i arbetet på förskolan genom att 

skapa en medvetenhet om yrkesrollernas skillnader men även de likheter som finns. Det 

kan också leda till att den kompetens som finns tas tillvara och utnyttjas maximalt i 

verksamheten, som då kan leda till ökad kvalité inom verksamheten. Resultatet kan 

även leda till ett positivare arbetsklimat i arbetslagen genom att förskollärare och 

barnskötare förstår varandra bättre. Jag anser såsom Skolverket (2010) och Gotvassli 

(2002) att arbetet i förskolan kräver att pedagogerna arbetar mot samma mål vilket 

arbetslagsprincipen som barnstugeutredningen tog fram grundar sig på (SOU:1972:26). 

Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 betonar att alla som arbetar i förskolan bidrar till att 

riktlinjerna i styrdokumenten följs och att uppdraget genomförs (Skolverket, 2010). Jag 

anser vidare att det krävs att flera yrkesroller är delaktiga och att all personal 

kompletterar varandra med sin kunskap, erfarenhet, intresse för att förskolan kunna 

skapa ett meningsfullt lärande för barnen och uppnå ökad kvalitet. 

 Det är inte endast barnskötarnas upplevelse av sin yrkesroll som är viktig att 

belysa. Det skulle även vara viktigt att undersöka hur förskollärare eller förskolechefer 

ser på både barnskötarnas roll men även de andra yrkesgruppernas roll i arbetet.  Andra 

förslag till vidare forskning är att intervjua en större grupp barnskötare samt en grupp 

förskollärare och jämföra deras upplevelser kring yrkesrollerna. Det skulle även vara 

intressant att se om upplevelserna skiljer sig mellan kommunala och privata förskolor 

och exempelvis om upplevelserna påverkas av i vilken form verksamheten drivs t.ex. 

skiljer det sig om det är ett föräldrakooperativ eller personalkooperativ som står bakom? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev  2013-08-25 

Stockholm 

Hej, 

Jag heter Sara Lanesjö och jag är blivande förskollärare. Jag läser min sista termin på 

lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle, vilket innebär att jag nu ska skriva mitt 

examensarbete. 

Jag kommer att utföra en undersökning kring barnskötarnas upplevelse av sin roll i 

förskolan i och med den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev.10. Jag är själv 

barnskötare och upplever att detta ämne är intressant att lyfta. 

 Du som deltagare är barnskötare och har arbetat inom förskolan sedan 2008. Detta 

för att det ska finnas möjlighet att kunna se en förändring i och med den reviderade 

läroplanen. 

 Jag kommer att intervjua två barnskötare från två olika förskolor. Intervjuerna 

kommer att omfatta 40min/intervju. Jag kommer att utgå från en intervjumall och skriva 

ned det du säger samt använda mig av en inspelningskälla. Detta för att underlätta min 

bearbetning av dina svar. Materialet kommer att användas endast i syfte för min 

undersökning som ett resultat i mitt examensarbete. Jag kommer att använda fiktiva 

namn så att svaren inte kan kopplas tillbaka till dig eller till din arbetsplats. Du har rätt 

att närsomhelst avbryta din medverkan. 

Jag hoppas du kan ta dig tid att svara på mina frågor i en intervju. 

 

Tack på förhand, 

Vänligen 

 

Sara Lanesjö 

xxx@xxx 

xxx-xxx 

Handledare: 

Elisabeth Björklund 

xxx@xxx 

Högskolan i Gävle 



 

29 

 

Bilaga 2: Intervjumall 

 

Bakgrundsfrågor 

• Ålder? 

• Vad har du för utbildning? Arbetslivserfarenhet? 

• Hur länge har du arbetat som barnskötare? 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

Rollen som barnskötare 

• Hur ser du på din yrkesroll? 

• Hur upplever du din roll som barnskötare? Beskriv/utveckla. 

• Hur tydlig är din arbetsbeskrivning som barnskötare respektive arbetsbeskrivningen  

  för förskollärarna? 

• Hur ser arbetsfördelningen ut mellan de olika yrkesrollerna på din arbetsplats? 

• Vilka arbetsuppgifter har du? 

• Hur ser du på dina förutsättningar att utföra ditt arbete? 

• Vad har du för fokus i ditt arbete som barnskötare? 

• Upplever du att ditt fokus skiljer sig från fokus för andra yrkesroller såsom  

  förskollärarna? Om ja, på vilket sätt? 

• Hur upplever du relationen mellan yrkesrollerna på din arbetsplats? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig på din arbetsplats? 

 

Synpunkter på den reviderade läroplanen 

• Hur ser du på läroplanen? 

• Hur diskuteras den reviderade läroplanen i ditt arbetslag? 

• Vilken förändring har du sett på din arbetsplats i och med införandet av den reviderade 

   läroplanen? 

• Hur har du påverkats av förändringen? 

• Har din roll som barnskötare förändrats i och med den reviderade läroplanen? Om ja,   

  på vilket sätt? 

• Upplever du att du fått vara delaktig i implementeringen av den reviderade läroplanen?  

  Hur har du varit delaktig? 

• Hur påverkar den reviderade läroplanen utförandet av dina arbetsuppgifter? På vilket  
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  sätt underlättar/hindrar den utförandet av dina arbetsuppgifter? 

• Upplever du någon skillnad på förskollärarnas och barnskötarnas relation på din 

  arbetsplats efter införandet av den reviderade läroplanen? Berätta hur. 

• Underlättar förändringen ditt arbete på något sätt och i sådant fall hur? 

• Komplicerar/hindrar förändringen ditt arbete på något sätt och i sådant fall hur? 

• Den nya läroplanen förtydligar förskollärarnas pedagogiska ansvar. Berätta hur du ser  

  på saken. 

 

 

 

 

 


