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Sammanfattning 

Förskolan har under de senaste åren genomgått stora förändringar i och med genomförandet 

av olika politiska reformer. Dessa reformer har kommit att påverka förskolans yrkesgrupper 

förskollärare och barnskötare markant. Genom att granska bakomliggande dokument för dessa 

reformer ämnar vi att kunna uppfylla studiens syfte och besvara studiens frågeställningar. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärares och barnskötares ansvarsområden 

framställs i olika dokument samt om det finns skillnader mellan dessa yrkesgrupper och hur 

dessa skildras i dokumenten. Studien syftar även till att undersöka vad legitimationssystemet 

kan ha för betydelse för förskollärare och barnskötare. Dokumenten vi avser att analysera i 

denna studie är ett av förarbetena till den reviderade läroplanen för förskolan (U10.027) samt 

ett förarbete som ligger till grund för legitimationssystemet (SOU 2008:52). Dessa dokument 

har valts ut till studien för att de lyfter de problematiseringar som dessa reformer grundar sig 

i. I dokumenten framgår även varför dessa reformer genomförts och vad de innebär. Genom 

att använda oss av en diskursanalytisk ansats med textanalys som ett verktyg avser vi granska 

olika politiska dokument för att synliggöra de diskurser som finns kring förskollärare och 

barnskötare och som skulle kunna säga någonting om deras ansvarsområden i förskolan.  

 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan förskollärare och barnskötares ansvarsområden. 

Förskollärare har tilldelats ett större ansvarsområde och därigenom fått en stärkt position i 

verksamheten. Reformerna har även medfört att förskolläraryrket kan professionaliseras men 

också deprofessionaliseras. Angående barnskötare framgår deras roll i verksamheten som 

diffus där de dels beskrivs som viktiga källor till kompetens och dels för att de ska 

kompensera bristen av förskollärare. Utifrån detta kan man dra en slutsats om att reformerna 

bidrar till en ökad marginalisering av barnskötare.  

 
Nyckelord: ansvar, barnskötare, diskursanalys, diskurser, förskollärare, 

förskollärarlegitimation, kompetens, reformer. 
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Inledning 
 

Under de senaste åren har förskolan varit ett omtalat ämne i åtskilliga debatter. Debatterna har 

berört många delar, däribland pedagogernas olika roller och betydelser i och för 

förskoleverksamheten. Det har skett omfattande ändringar under en relativt kort tid som har 

inneburit stora förändringar för förskolans yrkesgrupper förskollärare och barnskötare. 

Politiska beslut ligger till grund för de nya reformer som implementerats i förskolans 

verksamheter den senaste tiden och som bland annat syftar till att höja förskolepersonalens 

kompetens samt bidra till att kunna ge alla barn en likvärdig utbildning. De förändringar vi 

kommer att lägga fokus på i denna studie är bakgrunden till de ändringar som gjorts i den 

reviderade läroplanen för förskolan (U10.027) samt bakgrunden till införandet av ett 

legitimationssystem (SOU 2008:52).  

 

Genom dessa reformer har roller och relationer förändrats mellan förskollärare och 

barnskötare. Utifrån detta kan man förstå det som att det finns skillnader mellan att vara 

förskollärare respektive barnskötare idag i förhållande till tidigare. Forskningsintresset i denna 

studie är att studera hur förutsättningar förändras för förskollärare och barnskötare. Studien 

fokuserar på hur förskollärares och barnskötares ansvarsområden framställs i olika dokument. 

Som metod har en diskursanalytisk ansats valts ut med textanalys som verktyg. Vi kan utifrån 

de dokument vi valt att analysera i denna studie förstå att dessa reformer utgör delar i en 

pågående förändring och vi vill därför i denna studie undersöka hur och varför man gjort 

dessa förändringar och vad det innebär för de verksamma yrkesgrupperna förskollärare och 

barnskötare.  

 

Genom att analysera olika dokument avser vi att kunna belysa och problematisera innebörden 

av dessa förändringar. Huvudsyftet i vår studie är att undersöka hur förskollärares och 

barnskötares ansvarsområden framställs i olika dokument samt hur förändringarna i och med 

legitimationen och den reviderade läroplanen skulle kunna påverka yrkesgrupperna 

förskollärare och barnskötare. Studien inleds med en teoretisk bakgrund vilket leder oss in på 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer ett metodavsnitt, studiens resultat samt 

diskussion utifrån det som framkommit i resultatet. Vidare redovisas den slutsats som uppstått 

utifrån studiens empiri. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Till en början kommer vi att beskriva hur förskollärare och barnskötares 

ansvarsområden har framställts i tidigare styrdokument för förskolan och hur yrkesgruppernas 

roller och ansvarsområden har förändras över tid. Därefter beskrivs förskollärare och 

barnskötare samt vilka skillnader som finns mellan de olika yrkesgrupperna. Avslutningsvis 

kommer vi att beröra legitimationens innebörd. 

 

 

Förskolans styrdokument 

I Barnstugeutredningen
1
 (SOU 1972:26) diskuterades de tankar som fanns om att pedagogik 

och omsorg skulle bilda en helhet i förskoleverksamheten. Det ansågs vara nödvändigt att 

förskollärare och barnskötare skulle börja arbeta tillsammans som ett enda arbetslag där dessa 

yrkesgrupper kunde ta del av varandras kompetenser snarare än att dessa yrkesgrupper 

arbetade var för sig där förskollärarna ansvarade för den pedagogiska delen och barnskötarna 

för omsorgen. I Barnstugeutredningen (a.a.) framgick att förskollärarna med sin utbildning 

kunde bidra med sin kompetens så att även resterande personal i arbetslaget fick ta del av nya 

synsätt, insikt i pedagogiska kunskaper, djupare förståelse för barns utveckling osv. Wallskog 

(2011) menar att förskollärarens kompetens är en viktig resurs för förskolans verksamhet då 

de har grundläggande kunskaper som de erövrat genom utbildning. Renblad och Brodin 

(2012) däremot betonar att det kunskapsutbyte som sker i arbetslaget är av betydelse. 

Författarna menar att det inte endast är förskollärarna som besitter viktig kompetens utan att 

även barnskötarna har kunskaper som är viktiga att ta tillvara på. Förskollärarna framställdes 

redan i Barnstugeutredningen fram som den yrkesgrupp som skulle ansvara för det 

pedagogiska arbetet i förskolan medan barnskötarna mer eller mindre ansågs som 

“assistentpersonal” (s.133). I utredningen fanns även en strävan om att alla arbetslag skulle 

bestå av både förskollärare och barnskötare. 

 

I förslaget till förskolans läroplan (SOU 1997:157) framgick att den bakomliggande orsaken 

till att förskolan har två personalkategorier, förskollärare och barnskötare, var att det fanns för 

få utbildade förskollärare och att man därav fick anställa barnskötare. Även idag består 

förskolans pedagoger av både förskollärare och barnskötare vilket gör att man kan ställa sig 

                                                           
1
 Barnstugeutredningen skulle kunna liknas vid de styrdokument vi har idag. 
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frågande till vad detta beror på. I dokumentet framgick även att det fanns en önskan om att all 

personal som är anställd inom förskolan skulle ha en likvärdig utbildning och att barnskötarna 

därav skulle bli erbjudna fortbildning. I slutbetänkandet om förslagen till läroplanen för 

förskolan fanns även en strävan mot att särskilja förskollärarnas och barnskötarnas ansvar i 

verksamheten. Ansvarsfördelningen skulle spegla den utbildning som personalen hade men i 

framställandet av den slutgiltiga läroplanen för förskolan ströks detta och ansvaret som skulle 

tilldelas förskollärarna tilldelades istället hela arbetslaget. I Gustafsson och Mellgrens (2008) 

studie framhävs att förskollärares och barnskötares olika utbildningar ska speglas i 

fördelningen av ansvar i förskoleverksamheten, vilket stämmer överrens med den strävan som 

fanns i slutbetänkandet. 

 

Under 1996 lämnades propositionen in till riksdagen där regeringen ville se ett samarbete 

mellan förskola och skola eftersom de ansåg att förskolan lägger grunden inför kommande 

skolår (Martin Korpi, 2006). Förslaget innebar att förskolan liksom skolan skulle få en egen 

läroplan vilket bland annat antogs skulle höja förskolans status. Det var dock inte förrän 1998 

som propositionen gick igenom och förskolan kom att bli en del av utbildningsväsendet i och 

med införandet av läroplanen. Den slutliga läroplanen visade sig ge positiva effekter för 

barnskötarna som kunde känna sig inkluderade i arbetslaget då ansvaret tillslut tilldelades hela 

arbetslaget (Martin Korpi, 2006). Lärarförbundet samt förskollärarna hade däremot hoppats 

på förskollärarna skulle tilldelas mer ansvar i och med de tankar som redovisades i förslaget 

(SOU 1997:157) samt i och med de krav som läroplanen innebar (a.a.). 

 

När den första läroplanen infördes i förskoleverksamheterna riktades alltså ansvaret till hela 

arbetslaget och inte till de olika yrkesgrupperna, förskollärare och barnskötare. Under 2009 

fick Skolverket i uppdrag av regeringen att revidera läroplanen för förskolan för att förtydliga 

det ansvar som kom att tilldelas förskollärarna respektive hela arbetslaget (Skolverket, 2010). 

Förskollärarna har nu i och med den reviderade läroplanen för förskolan fått ett övergripande 

ansvar för den pedagogiska verksamheten. Denna reviderade läroplan för förskolan började 

gälla från och med 1 juli 2011 (Utbildningsdepartementet 2010). 
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Yrkesgrupper i förskolan 

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framgår att det främst är 

förskollärare som arbetar inom förskolan men även att barnskötare och annan personal
2
 kan 

arbeta i verksamheten. Det framgår även att förskollärarna är den yrkesgrupp som har det 

övergripande ansvaret i verksamheten samt att det pedagogiska arbetet ska ske under 

förskollärarnas ledning. Att ansvaret tilldelats förskollärarna har även resulterat i att 

barnskötarna fråntagits delar av det ansvar som de tidigare haft (Renblad & Brodin, 2012). 

Några barnskötare anser det positivt att det strävas mot en ansvarsreglering då de ansett att det 

ansvar de tidigare haft varit för stort i förhållande till deras utbildning (Gustafsson & 

Mellgren, 2008).    

 

I Gustafsson och Mellgrens (2008) studie framkommer att det i olika perioder funnits en 

strävan mot en personalkategori i förskolan. Författarna menar dock att denna strävan varit 

orealistisk då fördelningen av utbildade förskollärare och barnskötare varit relativt jämbördiga 

ute i verksamheterna. 2012 genomfördes en undersökning av Skolverket där det i resultatet 

framgick att denna fördelning av förskollärare och barnskötare ute i verksamheterna stämmer 

överens med vad som framkom ur Gustafssons och Mellgrens studie från 2008. 53 % av den 

personal som arbetar i förskolan har en högskoleutbildning eller en likvärdig utbildning. De 

resterande 47 % består av barnskötare eller personal som saknar utbildning över huvud taget 

(Skolverket, 2012).  

 

 

Skillnader mellan yrkesgrupperna 

Enligt Wallskog (2011) finns några tydliga skillnader mellan förskollärare och barnskötare. 

En skillnad är dels yrkesgruppernas utbildning, eftersom förskollärarna har en 

högskoleutbildning gentemot barnskötarnas gymnasiala utbildning. I en studie genomförd av 

Gustafsson och Mellgren (2011) framgår att de förskolechefer som medverkat i studien 

upplevt att förskollärare och barnskötare generellt tänker och agerar olika. Det framgår även 

att förskolecheferna förväntar sig mer av förskollärarna än barnskötarna då det är 

förskollärarna som har det övergripande ansvaret i verksamheten. I samma studie har 

                                                           
2
 Med övrig eller annan personal avses pedagoger med särskild utbildning t.ex. inom musik, bild, rörelse etc. 

eller personer som saknar utbildning överhuvudtaget (SOU 2008:52) 
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författarna intervjuat förskollärare och barnskötare för att få en fingervisning om hur de själva 

upplever sin egen yrkesroll i verksamheten i förhållande till respektive yrkesgrupp. Det 

framgick att förskollärarna är den yrkesgrupp som lägger fokus på lärandet och pedagogiken. 

De visade sig att förskollärare har en strävan mot att barnen får en meningsfull tillvaro på 

förskolan och att de utvecklas och stimuleras. Det framgår också i Gustafsson och Mellgrens 

studie att förskollärarna har ett specifikt sätt att tänka kring verksamheten och barnen och det 

finns en tydlig tanke bakom den verksamhet som de bedriver. Barnskötarna däremot lägger, 

enligt studien, mer fokus vid omsorg snarare än pedagogik och har inte i samma utsträckning 

som förskollärarna ett syfte bakom de aktiviteter som genomförs i verksamheten. Flera 

skillnader som framhävs är att förskollärarna verkar ha en annan syn på barnen dvs. att 

förskollärarna har en annan insikt i barnens utvecklingsprocess. Förutom den pedagogik och 

metodik som förskollärarna erhållit genom sin utbildning framhålls också i studien att även 

personlig lämplighet och erfarenhet är viktig i verksamheten.  

 

Gustafsson och Mellgren (2008) menar att de intervjuade förskolecheferna framhäver att 

förskollärare och barnskötare tolkar förskolans styrdokument olika men att det även 

förekommer meningsskiljaktigheter inom en och samma yrkesgrupp. Men överlag menar 

förskolecheferna att barnskötarna ofta ser till den problematik som finns runt styrdokumenten 

och som hindrar barnskötarna från att utföra sitt arbete så som läroplanen avser. Barnskötarna 

betonar omsorg snarare än barns utveckling och lärande. Förskolecheferna framhäver även att 

det finns vissa barnskötare som ”tycker synd” (s.25) om barnen som går på förskolan. Vad 

gäller förskollärarna menar förskolecheferna att de ser till hela läroplanen och menar att 

omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Förskolecheferna framhäver även att 

förskollärare äger en större medvetenhet i sitt dagliga arbete tillsammans med barnen i 

jämförelse med barnskötarna. 

 

 

Legitimation 

I mars 2006 gav regeringen som direktiv att påbörja en utredning om auktorisering av lärare 

och förskollärare genom att införa legitimation. Dels för att höja läraryrkets status och dels för 

att höja kvalitén i förskole- och skolverksamheten men även för att barn och ungdomar ska få 

en likvärdig utbildning (SOU 2008:52). En särskild utredare fick i uppdrag att se efter behovet 

av att införa auktorisation för förskollärare och lärare. Utredningen påbörjades med att gå 

igenom litteratur och tidigare forskning som berörde förskollärare och lärares professionalism 
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och kompetens för att på så vis få insikt i vad dessa begrepp innebär. En annan del i 

utredningen var att utredarna gjorde en intervjustudie med lärare, förskollärare, rektorer etc. 

för att ta reda på deras uppfattningar gällande ett auktorisationssystem med skärpta 

behörighetsregler. 

 

Åren därefter skickades betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 

2008:52)  samt promemorian Legitimation för lärare och förskollärare (U2010/2818/S) ut till 

olika instanser för att Utbildningsdepartementet skulle få in remisser på dessa dvs. respons på 

de förslag som skickats ut (Fransson, 2012). Dessa remissinstanser gav både positiv men även 

negativ respons. Exempelvis menade Lärarnas riksförbund att det är positivt att man strävar 

efter att skapa likvärdighet i skolorna medan Friskolornas riksförbund tror positivt på 

läraryrkets förhöjda status. Högskoleverket och Uppsala universitet var däremot negativ till 

införande av legitimation och menade att det finns ingenting som talar för att legitimationen 

kommer att tillföra yrket status. Även Sveriges skolledarförbund intog en negativ ställning 

och framhävde att man bör invänta och se vad den nya skollagen samt den nya 

lärarutbildningen får för följder innan man inför en legitimation för förskollärare och lärare. 

Dessa remisser är endast några få utvalda, i Regeringens proposition 2010/11:20 

(Legitimation för lärare och förskollärare) kan man däremot ta del av samtliga remissvar. 

 

I mars 2011, fem år efter regeringens förslag om att påbörja utredningen om legitimation, togs 

det ett beslut i riksdagen om “ att införa legitimation för lärare och förskollärare enligt 

Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU5” (Fransson, 2012 s.50). Man fick i detta 

beslut 282 röster som ville se ett genomförande av denna reform samt 23 röster som var mot 

reformen (a.a.). I november samma år utfärdades den första förskollärarlegitimationen 

(Fransson, 2012). För att kunna ansöka om förskollärarlegitimation måste man genomgå olika 

steg. För det första måste lärarstudenten ha tagit examen för att därefter arbeta och genomgå 

ett så kallat “introduktionsår” där denne tilldelas en mentor som ska fungera som ett stöd 

under den första tiden i yrket. Förskolläraren ska sedan efter avslutat och godkänt 

introduktionsår själv ansöka om legitimationen hos Skolverket (SOU 2008:52). 

Legitimering av förskollärare ska fungera som ett slags intyg på att man är lämplig inom yrket 

och regeringen (SOU 2008:52) hänvisar till den nya skollagen (SFS 2010:800) där man 

framhäver att det är legitimerade förskollärare som ska ansvara för och bedriva den 

pedagogiska verksamheten. Wallskog (2011) framhäver att förskollärarnas yrkesroll blivit 

lättare att definiera efter införandet av förskollärarlegitimationen och menar att förskollärarna 
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borde kunna ta ett stort kliv mot professionalisering. Författaren menar också att 

legitimationen ska bidra till att undanröja ”osäkerhet och otydlighet som tidigare omgett 

förskolläraryrket” (s.18). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare styrdokument för förskolan visat att det funnits skillnader 

mellan de olika yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare. Skillnaderna som tidigare har 

funnits mellan yrkesgruppernas roller i förskolan har uppenbarat sig genom hur respektive 

yrkesgrupps ansvarområde framställts. Legitimationen, bland annat, visar på förändringar som 

kan komma att påverka förskollärare och barnskötares roller i förskolans verksamhet. Därav 

kan det vara intressant att undersöka hur det ser ut idag i och med de reformer som förskolan 

går igenom. Kunskapsluckan vi ämnar fylla med denna studie är bland annat att tydliggöra att 

olika dokument kan tolkas och förstås olika, därav kan denna studie erbjuda en annan 

förståelse för hur reformerna skulle kunna tolkas och förstås. Vi ämnar även ge en insikt i hur 

förskollärare och barnskötares ansvarsområden framställs och har förändrats samt hur 

reformerna påverkat yrkesgruppernas roller i verksamheten vilket leder oss till studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie syftar till att närmare analysera de diskurser som finns kring förskollärare och 

barnskötares ansvar i den pedagogiska verksamheten och hur detta framställs. Studien syftar 

även till synliggöra hur direktiv i olika dokument skulle kunna tolkas och förstås och att detta 

kan bero på hur man väljer att se på de rådande diskurserna. 

 

Dessa frågor utgår vi från i studien: 

· 

 Hur framställs förskollärare och barnskötares ansvarsområden i olika dokument? Kan 

man utläsa skillnader mellan förskollärare och barnskötare och i sådana fall på vilket 

sätt formuleras dessa skillnader mellan yrkesgrupperna i dokumenten? 

 Vad innebär legitimeringen för förskollärare och barnskötare positioner i 

förskoleverksamheten? 
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Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vilken metod vi valt att använda oss av i studien därefter 

presenteras hur studien genomfördes samt hur vi gick tillväga för att bearbeta det insamlade 

materialet. Avslutningsvis berörs de etiska aspekterna kring studien. 

 

 

Metodval 

För denna studie valde vi en diskursanalytisk ansats. I diskursanalysen använde vi oss av 

textanalys som metod, vilket är ett verktyg för att försöka analysera diskurser. Textanalys 

används för att kunna urskilja och granska texternas olika delar och betydelser (Bergström & 

Boréus, 2012). Vi tolkar det som att diskursanalys är ett sätt att skapa förståelse för en text 

och dess innebörd. Syftet i denna studie är bland annat att undersöka hur förskollärare och 

barnskötare framställs i olika dokument, därav är textanalys ett verktyg som ger oss möjlighet 

att tolka dokumentens betydelse och innebörd. Diskursanalys i sig kan beskrivas enligt 

nedanstående:  

 

Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus. 

Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt att se på språk och 

språkanvändning. Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan 

bidrar till att forma den (Bergström & Boréus, 2012 s.354). 

 

Bergström och Boréus menar även att diskursanalys till skillnad från enbart en textanalys 

erbjuder en djupare förståelse. Genom att använda en diskursanalytisk ansats med textanalys 

som verktyg i denna studie avses inte endast att synliggöra vad dokumenten innebär utan även 

synliggöra de rådande diskurserna kring förskollärare och barnskötare. Bergström och Boréus 

framhäver även att en diskursanalys omges av sociala praktiker. För att få en förståelse för 

vad en diskursanalys innebär bör man även förstå innebörden av begreppet diskurs. En 

diskurs är enligt Winther Jørgensen och Phillips (refererad i Wreder, 2005) svårt att förklara i 

en entydig betydelse då de menar att en diskurs kan förklaras på ett flertal sätt, vilket även 

Bergström och Boréus (2012) menar. Winther Jørgensen och Phillips menar att diskurser 

många gånger avser att man talar och tänker på ett speciellt sätt runt ett ämne eller fenomen 

(Wreder, 2005). En diskurs skulle enligt detta sätt att se kunna förstås som ett sätt att tala, 
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formulera och ta något för givet och att det därmed läggs fram föreställningar om hur något är 

och inte är. För denna studie har vi valt att analysera dokument för att synliggöra de diskurser 

som finns kring förskollärare och barnskötare dvs. vad som sägs om dessa yrkesgrupper och 

hur det uttrycks. Det vi gör i studien är att analysera delar (dokument) som alla ingår i ett 

större sammanhang. En diskurs är således föreställningarna om något och hur det framträder.  

 

Genom att använda en diskursanalytisk ansats menar Bjervås (2011) att texter inte endast 

granskas för dess innehåll utan även hur innehållet framställs. Detta skulle kunna förstås som 

att olika delar i texter framgår mer eller mindre tydligt genom att använda sig av specifika 

begrepp och ordval i texten. Bergström och Boréus (2012) menar att begrepp kan förstås på 

många olika sätt och att begreppen betyder olika beroende av vilken kontext de infinner sig i. 

Detta innebär att texten ges betydelse först när den tolkats. Bergström och Boréus menar att 

innehållet i texter kan tolkas olika beroende på vem som ser på den samt hur denne väljer att 

tolka den. I och med detta vill vi påpeka att de tolkningar som gjorts i analyserna av 

dokumenten utgår från oss själva som tolkare och skulle därför kunna tolkas i något andra 

nyanser av någon annan.  

För denna studie ansågs diskursanalys vara mest lämplig som metod då studien ämnar 

undersöka vad de reformer som genomförts utifrån politiska beslut har fått för betydelse för 

förskollärare och barnskötares ansvarsområden i verksamheten. För att synliggöra diskurser 

kring förskollärare och barnskötare hade man även kunnat tillämpa intervjuer som metod men 

då vi explicit ville granska politiska dokument som ligger till grund för reformerna valdes 

metoden bort. Vi vill framhäva att genom intervjuer hade resultatet inte blivit detsamma och 

studien hade därmed blivit av en annan karaktär.  

 

Att använda diskursanalys som metod kan även innebära nackdelar. En av nackdelarna med 

diskursanalys är att resultatet grundar sig i våra egna tolkningar och det finns ingenting som 

pekar på att dessa tolkningar är sanna. Bjervås (2011) framhäver att diskursanalys som metod 

inte har som syfte att synliggöra en sanningsenlig verklighet. De tolkningar som gjorts i 

studien grundar sig dessutom i vår förförståelse för de diskurser som analyserats. Wreder 

(2005) framhäver att vid en diskursanalys tar man del av de befintliga diskurserna samtidigt 

som man i tolkningarna bidrar till att skapa nya diskurser. Denna studie skulle därmed kunna 

bidra till skapa en ”felaktig” bild av verkligheten. 
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Tillförlitlighet 

Eftersom vi har valt en diskursanalytisk ansats med textanalys som metod för denna studie 

utgår resultatet från våra egna tolkningar. Därav skulle denna studie kunna ifrågasättas 

eftersom resultatet i studien skulle se annorlunda ut genom andras tolkningar av dokumenten. 

Att vi däremot är två författare till denna studie betyder av vi inte bara utgår från en individs 

tolkningar och förståelse av dokumenten. Genom att vi är två författare får vi därmed tillgång 

till flera perspektiv. Innan genomförandet av denna studie hade vi en viss förförståelse om att 

barnskötartjänsterna var på väg att konverteras om till förskollärartjänster. Detta kan ha 

medfört att våra tolkningar i viss mån blivit påverkade. 

 

 

Genomförande 

På Skolverket och Utbildningsdepartementets hemsidor sökte vi efter dokument som berör 

förskollärare och barnskötare som vi ämnade analysera. Vi valde att analysera de politiska 

dokumenten Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (U10.027) 

och Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52). Dessa dokument valdes ut 

för att de framhäver de problematiseringar som ligger till grund för vidare beslut dvs. att det i 

dokumenten redogörs för varför det bör göras ändringar i läroplanen för förskolan och varför 

det bör införas ett legitimationssystem samt vad de nya reformerna innebär.  

 

Vi valde även att analysera ett brev som skickats från de fackliga organisationerna 

Lärarförbundet och Kommunal (2011) ut till Sveriges kommuner. Detta brev fann vi av en 

slump på Skolverkets hemsida, när vi sökte efter material som berör förskollärare och 

barnskötare. I brevet framkom bland annat att de båda fackförbunden hade tagit del av 

rapporter som visat att flera kommuner i landet hade ”misstolkat” den reviderade läroplanen 

för förskolan. Detta brev valdes således ut till denna studie eftersom det kan ha någonting att 

säga om diskurserna kring förskollärare och barnskötare då det är respektive yrkesgrupps 

fackliga organisationer som står bakom brevet.  

 

Denna studie avser även att granska vad införandet av förskollärarlegitimationen innebär för 

de verksamma yrkesgrupperna i förskolan. Vi har valt att undersöka detta eftersom det är en 

del av de pågående reformerna som kan förmodas stärka förskollärarnas position i 



11 
 

verksamheten. Vi valde att analysera dokumentet Legitimation och skärpta behörighetsregler 

(SOU 2008:52) som innehåller förslag till införandet av legitimation. Vi menar att detta kan 

ha betydelse för studien även om vi är medvetna om att dokumentet primärt riktar sig till 

yrkesgruppen förskollärare snarare än till yrkesgruppen barnskötare.  

 

För att ta del av relevant material om tidigare forskning som berör hur förskollärare och 

barnskötare framställs sökte vi med hjälp av olika sökord (se nedan) efter vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar på LIBRIS, ERIC (EBSCOhost), DiVA, Taylor and Francis Online, 

samt Skolporten
3
. De sökord vi använde oss av var: förskollärare, barnskötare, 

förskollärarlegitimation, yrkesroller, läroplan för förskola, kvalitetsarbete, utbildning, 

preeschool, preeschool teacher, teacher certification, quality, early years education.  

 

 

Analys 

De dokument som ligger till grund för resultaten i studien (U10.027; SOU 2008:52; Brevet 

från Lärarförbundet och Kommunal) granskades utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. 

Dokumenten tolkades för att se vad som framkom ur texterna. Dokumenten analyserades och 

tolkades till en början var för sig för att sedan analyseras och tolkas i förhållande till varandra. 

Vid analysen av dokumentet Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan (U10.027) använde vi oss av sökorden ”förskollärare” och ”barnskötare” för att 

undersöka hur många gånger respektive ord förekom i dokumentet då vi menar att det kan 

vara viktigt att belysa hur många gånger man i texten berör de olika yrkesgrupperna eftersom 

det skulle kunna ha betydelse för hur olika yrkeskompetenser värderas i dokumentet. Därefter 

analyserade vi texten och dess innehåll för att undersöka hur förskollärare och barnskötares 

ansvarsområden framställs och om man kunde finna några skillnader mellan yrkesgrupperna i 

dokumentet. 

 

I analysen av brevet från Lärarförbundet och Kommunal (2011) riktades fokus mot hur 

förbunden formulerade sig i brevet angående förskollärare och barnskötares positioner i 

verksamheten. Genom att förbunden använt sig av specifika ordval och formuleringar 

betonades vissa delar mer än andra i brevet, vilket framgår i studiens resultatdel.  

                                                           
3
 Skolporten är en webbportal som tillhandahåller aktuella forskningsresultat inom förskola och skola. 
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Dokumentet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) omfattar 311 sidor 

med sammanlagt 14 kapitel varav ett kapitel riktar sig speciellt till förskollärare. Det var detta 

kapitel som vi bestämde oss för att granska. Vi har även i analysen av detta dokument använt 

oss av samma sökord, som i ovanstående analys, trots att det inte är av samma relevans som i 

tidigare dokument eftersom det tidigare dokumentet (U10.027) riktar sig till hela arbetslaget i 

förskolan medan legitimationen endast riktar sig till förskollärarna. Vi ansåg ändå att detta var 

ett bra sätt att navigera oss fram i texten. 

 

 

Etiska aspekter  

Studien är en s.k. dokumentanalys och byggs inte upp av några intervjuer eller något annat 

som innefattar andra individer. Därav har vi inte behövt tagit hänsyn till några etiska frågor 

gällande involverade individer (Vetenskapsrådet, 2002). Vissa etiska frågor måste ändå tas i 

beaktning då studien berör yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare. I våra tolkningar av 

dokumenten i studien har vi varit medvetna om att våra ordval kan påverka läsaren genom att 

leda denne ”fel” i tolkningarna av dokumenten. 

 

Vi vill framhäva att vi i bearbetningen av materialet försökte inta en så neutral position som 

möjligt. Vi var medvetna om att vår förförståelse kunde leda oss fel i analyserna och våra 

tolkningar genom att vi tar saker för givna och för snabbt ”slår fast” hur saker ska förstås. Här 

menar vi att vår ambition t.ex. är att inte tillskriva någon av yrkesgrupperna, förskollärare och 

barnskötare, ett högre värde i beaktning av deras olika kompetenser.   

 

 

Resultat 

 

I detta kapitel analyseras de dokument som valts ut för att ingå i denna studie. I 

analysprocessen kommer vi att utgå från studiens syfte och frågeställningar i ett försök att 

synliggöra hur förskollärare och barnskötare framställs i de olika dokumenten samt vad 

legitimationen innebär för förskollärare. Det första dokumentet som granskas närmare är 

Förskola i utveckling - bakgrunden till ändringar i förskolans läroplan (U10.027), därefter 
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brevet från Lärarförbundet och Kommunal (2011) och till sist Legitimation och skärpta 

behörighetsregler (SOU 2008:52). 

 

 

Bakgrunden till ändringar i förskolans läroplan 

Regeringen gav i september 2009 Skolverket i uppdrag att arbeta fram ett material till 

ändringar i förskolans läroplan. Detta material presenterades för Regeringskansliet den 30 

september 2009. Beslutet om införandet av ändringarna i förskolans läroplan togs av 

Regeringen 5 augusti 2010. Dessa ändringar trädde sedan i kraft 1 juli 2011 samtidigt som 

den nya skollagen (SFS 2010:800) började gälla. Enligt Skolverket var syftet med ändringarna 

av förskolans läroplan att bland annat att förtydliga förskollärares ansvar i förskolans 

verksamhet. Vi har valt att analysera dokumentet Förskola i utveckling - bakgrunden till 

ändringar i förskolans läroplan (U10.027), som arbetats fram av Utbildningsdepartementet 

och som beskriver och förtydligar de kompletteringar som gjorts i den reviderade läroplanen 

för förskolan dvs. bakgrunden till ändringarna. Vi valde detta dokument (U10.027) dels då vi 

anser att det i detta dokument tydligt framgår vilka ändringar som gjorts och dels för att det 

säger någonting om förskollärare och barnskötares förändrade roller i verksamheten och hur 

de framställs. I analysen av detta dokument skapades teman utifrån det som framkommit. 

Inledningsvis berörs barnskötare och övrig personals ansvar i verksamheten, därefter 

förskollärarnas särskilda ansvar.  

 

 

Med fokus på barnskötare och övrig personal 

Analysen inleddes genom att söka igenom det 28-sidiga dokumentet med hjälp av specifika 

sökord. Dessa sökord var förskollärare samt barnskötare. Ordet förskollärare återfanns 23 

gånger och ordet barnskötare återfanns sju gånger. Av det resultatet framgår tydligt att 

barnskötare nämns vid betydligt färre tillfällen än förskollärare. Till detta kan tilläggas att i 

texten nämns barnskötare endast en gång, av dessa sju träffar, då man endast syftar till 

barnskötare som oberoende av det övriga arbetslaget. Vid det första tillfället där barnskötare 

nämns i dokumentet nämns de i samband med kompetensutveckling tillsammans förskollärare 

och den pedagogiska ledningen för förskoleverksamheten. I citatet nedan beskrivs hur 

barnskötare framhålls i den andra träffen, av de sju i dokumentet: 
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I verksamheten och i arbetet med barnen arbetar förskollärare och barnskötare 

tillsammans för att utifrån samlad kunskap och kompetens möta och erbjuda barnen 

goda förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan. Det innebär att personalen 

i verksamheten arbetar som ett team och utför uppgifter utifrån den arbetsfördelning 

arbetslaget tillsammans kommit överens om. (U10.027 s.19) 

 

Utifrån detta citat tolkar vi det som att barnskötare värdesätts genom att benämna “samlad 

kunskap och kompetens” som något gemensamt mellan barnskötare och förskollärare. 

Formuleringen i citatet kan även förstås som att barnskötare har inflytande i fördelning av 

arbetet i verksamheten samt att genom att benämna förskollärare, barnskötare och övrig 

personal i förskolan som ett “team” tolkar vi det som att barnskötare inkluderas i arbetslaget. 

Däremot framgår inte i texten hur man vill att arbetet ska fördelas i arbetslaget. 

 

Under rubriken “förskolechefens ansvar” nämns sedan barnskötare två gånger, även där i 

samband med förskollärare och övrig personal. Man kan där utläsa att ”barnskötare, 

förskollärare och övrig personal ska bidra till det systematiska kvalitetsarbetet under ledning 

av förskolechefen”. I samma stycke framgår att förskolechefen skall ansvara för att 

personalen i förskolan ska få fortlöpande utbildning så att de kan fortsätta utföra sina 

arbetsuppgifter på ett professionellt plan. I detta sammanhang kan frågan ställas vad som 

avses med att utföra sitt arbete på ett professionellt plan? Syftar det till förskollärare, 

barnskötare och övrig personal eller till enskilda yrkesgrupper? 

 

Under rubriken “personal i förskolan” nämns barnskötare vid tre tillfällen. I texten kan man 

läsa att förskolan ska lägga grunden för barns utveckling och lärande och att personalen i 

förskolan därmed har ett mycket viktigt pedagogiskt uppdrag att utföra. Detta kan tolkas som 

att alla yrkesgrupper i förskolan benämns som “personalen” och man verkar inte göra någon 

skillnad mellan dessa yrkesgrupper dvs. barnskötare, förskollärare och övrig personal. 

Samtidigt kan man läsa om förskollärarens roll i och med det stärkta pedagogiska uppdraget i 

texten: 

 

Ett förstärkt pedagogiskt uppdrag kräver en förändrad reglering av personalens ansvar 

i förskolan. Av propositionen om en ny skollag (prop. 2009/10:165) framgår att 

regeringen anser att undervisning i förskolan ska ske under ledning av förskollärare. 
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(U10.027 s.21)
4
 

 

I texten ovan lyfts att det är förskollärare som ska leda det pedagogiska arbetet i 

förskoleverksamheten. Granskar man den nya skollagen (SFS 2010:800) framgår det att det är 

legitimerade förskollärare som ska ansvara för den verksamhet han eller hon verkar i. 

Regeringen framhäver även att det pedagogiska arbetet ska ske under ledning av en 

förskollärare så att läroplanens mål och intentioner uppnås (U10.027). Kan då inte läroplanens 

mål och intentioner uppnås om arbetet inte sker under ledning av förskollärare? I texten 

betonas förskollärarens ansvar vilket kan förstås som att förskolläraren tillskrivs en högre 

grad av kompetens än övriga yrkesgrupper i verksamheten vilket i förlängningen kan leda till 

högre status. I texten förtydligas förskollärarens ansvar samtidigt som man visar på att det 

även finns annan kompetens att tillföra i verksamheten vilket framgår i citatet nedan: 

 

Utöver förskollärare kan även annan personal arbeta i förskolan. Det är företrädesvis 

barnskötare men även andra yrkeskategorier kan tillföra särskild kompetens. (U10.027 

s.21) 

 

Detta citat skulle kunna förstås som att barnskötare kan arbeta inom förskolans verksamhet 

men att de inte framgår som en självklar yrkesgrupp då man i texten uttrycker sig att 

barnskötare “kan” arbeta i förskolan snarare än att de ska arbeta i verksamheten. Vår tolkning 

är att ingenting pekar på att man strävar efter att vilja rekrytera barnskötare, utan att de istället 

kan ses som ett undantag. Att de sedan i citatet nämner “särskild kompetens” som något som 

barnskötare och övrig personal besitter kan förstås som att man särskiljer personalens 

kompetens. Det sistnämnda kan enligt vår tolkning uppfattas som både positivt men även 

negativt. Det kan förstås som något positivt i den mening att man som barnskötare eller övrig 

personal framställs ha en särskild kompetens. Det negativa kan vara om man i benämningen 

“särskild kompetens” lägger in innebörden att barnskötare och övrig personal inte uppnår den 

kompetens som förskollärare har. Samtidigt lyfter man även nedanstående i texten: 

 

                                                           
4
 Principen vid blockcitat är att stycket ska innehålla minst 40 ord men då citaten utgör materialet i denna 

studie har vi ändå valt att använda oss av blockcitat som innehåller färre ord eftersom dessa citat behöver 
tydliggöras för studiens syfte.  
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Barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan som bidrar med sin kompetens till 

barnens omsorg, utveckling och lärande. (U10.027 s.21) 

 

Ovan i citatet betonas barnskötares viktiga yrkesroll i förskoleverksamheten. Barnskötare 

framhävs i citatet som betydelsefulla, däremot har de tidigare i texten framställts som en 

yrkesgrupp som inte är självklar i förskolans verksamhet. Detta gör att vi ställer oss frågande 

till om formuleringarna angående barnskötares betydelse i verksamheten framgår så tydligt i 

bakgrunden till ändringarna i läroplanen eller om det finns paradoxer som gör det svårt att 

uttyda vikten av barnskötares roll i förskolan. 

 

Sammanfattningsvis framgår att barnskötare blir inkluderade i arbetslaget istället för att ses 

som en enskild kompetent yrkesgrupp i förskolans verksamhet. Samtidigt kan man i texten 

utläsa att barnskötare är en viktig yrkesroll i förskolan som bidrar med sin särskilda 

kompetens till barns utveckling och lärande. Vi tolkar texten som diffus gällande skildringen 

av barnskötare i verksamheten och vill framhäva att texten kan förstås på olika sätt beroende 

på hur man väljer att förstå den. 

 

För att gå vidare i vår analys av dokumentet om bakgrunden till ändringar i förskolans 

läroplan (U10.027) kommer vi att undersöka hur förskollärare framställs i dokumentet. Detta 

gör vi med ambitionen om att skapa en tydlig bild av hur förskolepersonalen värdesätts och 

om det finns en uppdelning mellan de olika yrkesgrupperna i verksamheten. Som vi tidigare 

nämnt i inledningen av analysen av detta dokument utgick vi från olika sökord för att 

uppmärksamma antal träffar per ord. Ordet förskollärare framkom vid 23 tillfällen vilket var 

betydligt fler träffar än när vi sökte på ordet barnskötare som endast gav sju träffar. Utifrån 

dessa 23 träffar kommer vi att lyfta de mest intressanta punkterna för vår studie. 

 

 

Förskollärarens särskilda ansvar 

I dokumentet berörande bakgrunden till ändringarna i läroplanen kan man utläsa en distinkt 

uppdelning av de olika ansvarsområdena. Förskollärare ges ett särskilt ansvar gentemot de 

övriga i arbetslaget. I förslaget för riktlinjerna för uppföljning, utvärdering och utveckling i 

dokumentet (U10.027) förtydligar man först förskollärarens ansvar och därefter vilket ansvar 
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som tilldelats hela arbetslaget. Genom att fördela ansvaret mellan de olika yrkesgrupperna 

dvs. förskollärare, barnskötare och övrig personal tolkar vi det som att man använder sig av 

dessa olika benämningar som leder fram till personalens olika kompetenser. I dokumentet 

framgår även att: 

 

Förskollärare har ett särskilt ansvar för kvaliteten i verksamheten och att den 

kontinuerligt utvecklas. (U10.027 s.19) 

 

Detta kvalitetsarbete ska ske så som det uttrycks i texten “under ledning av” förskollärare 

medan resterande arbetslag ska ingå i arbetet som ovan “under ledning av” förskollärare. I 

dokumentet lyfts däremot att det är hela arbetslagets uppgift att genom dokumentation, 

uppföljning och utvärdering fortskrida kvalitetsarbetet för att sträva mot bästa möjliga kvalitet 

och likvärdighet. Vi tolkar det återigen som att förskollärare har en mycket viktig roll i 

förskoleverksamheten då stor del av ansvaret ligger på dem. I och med att det i dokumentet 

står att arbetet ska ske “under ledning av” förskollärare så kan det förstås som att det föreslås 

finnas en form av hierarki där förskollärare i det avseendet har en högre position än övrig 

personal. I dokumentet framgår att det pedagogiska arbetet ska ske under förskollärarens 

ledning samt att förskolläraren ska se till att arbetet utförs enligt läroplanens mål och 

intentioner. Samtidigt framhålls nedanstående i texten: 

 

Såväl förskollärare som barnskötare och andra i arbetslaget ska tillsammans utforma 

och genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Alla som arbetar i 

förskolan ska följa de normer och värden som anges i läroplanen samt bidra till att 

förskolans uppdrag följs. (U10.027 s.21) 

 

I citatet ovan påpekar man att det är hela arbetslagets uppgift att “utforma och genomföra” 

arbetet och att detta arbete strävar mot att uppfylla läroplanens mål och intentioner. Vi ställer 

oss frågande till förskollärarens särskilda ansvar i det pedagogiska arbetet eftersom det ändå 

förefaller sig vara hela arbetslagets uppgift att “tillsammans” arbeta mot de mål som finns i 

förskolans läroplan. Dels framgår att det pedagogiska arbetet ska ske “under ledning” av 

förskollärare, samtidigt framgår även att det är hela arbetslagets uppgift att gemensamt arbeta 
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mot målen i läroplanen. Hur kan detta förstås? Det skulle kunna förstås som att förskollärare 

innehar huvudansvaret för att leda det pedagogiska arbetet, kanske mot bakgrund av att de har 

en högre utbildning samt en mer omfattande kompetens än barnskötare och övrig personal. 

 

Det vi hittills har tagit upp ur dokumentet angående om hur förskollärares ansvarområden 

framställs har gett en överskådlig bild av förskollärarens roll i verksamheten och hur 

förskolläraren ges ett större ansvar än barnskötare och övrig personal. För att följa upp detta 

dokument som nu analyserats kommer vi nu gå vidare med att granska ett brev från 

Lärarförbundet och Kommunal (2011) där de båda fackliga organisationerna berör vissa delar 

ur den färdigställda reviderade läroplanen. 

 

 

Se förskolans hela uppdrag! 

Den tidigare resultatdelen behandlar ett av de dokument (U10.027) som ligger till grund för 

ändringarna i förskolans reviderade läroplan. I dokumentet problematiseras och diskuteras de 

tankar som finns angående bl.a. de verksamma yrkesgrupperna i förskolan och hur ansvaret 

fördelas mellan förskollärare, barnskötare och övrig personal. Dokumentet redogör även för 

de tankar som ligger till grund för förskollärarnas förtydligade ansvar i verksamheten samt att 

det pedagogiska arbetet tilldelas just förskollärarna. Av en slump fann vi, i sökandet efter 

material till denna studie, ett brev från Lärarförbundet och Kommunal
5
 (2011). I brevet, som 

vi nu ämnar analysera i denna resultatdel, framhäver de båda förbunden att vissa kommuner 

runt om i Sverige missuppfattat skrivelserna i den slutliga reviderade läroplanen för förskolan. 

Missförstånden handlar enligt förbunden bland annat om att kommunerna konverterar 

barnskötartjänsterna till förskollärartjänster. Detta brev får betydelse i vår studie då det 

påvisar att förskolans läroplan kan förstås på olika sätt beroende på hur man väljer att tolka 

den.  

 

I maj 2011 skickade de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Kommunal ett 

gemensamt brev till Sveriges alla kommuner. Brevet omfattar 777 ord och det huvudsakliga 

syftet förefaller sig vara att se till hela förskolans uppdrag, dvs. att se till de intentioner som 

den reviderade läroplanen och den nya skollagen ger uttryck för. Brevet från de båda fackliga 

organisationerna berör många olika aspekter såsom barns lika rätt till utveckling och lärande, 

                                                           
5
 Lärarförbundet företräder yrkesgruppen förskollärare och Kommunal företräder yrkesgruppen barnskötare. 
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att skollagen och läroplanen skall höja nivån för verksamheten, kontinuerlig 

kompetensutveckling, barn och föräldrars rätt till inflytande samt att den reviderade 

läroplanen förtydligar pedagogernas roll inom förskoleverksamheten. 

 

Enligt Lärarförbundet och Kommunal behövs både förskollärare och barnskötare i 

verksamheterna för att de, så som de fackliga förbunden uttrycker det, “kompletterar och 

berikar varandra”. I brevet anger Lärarförbundet och Kommunal att de tagit del av rapporter 

som visar på “oroväckande tendenser” där kommuner använder sig av de reviderade 

styrdokumenten som ett verktyg för att “fasa ut” barnskötaryrket för att ersätta dessa med 

förskollärare. I brevet formuleras nedanstående: 

 

Kommunal och Lärarförbundet vill gemensamt uttrycka att det är en grov feltolkning 

av de nya styrdokumenten. Det finns inga statliga intentioner som innebär en strävan 

mot en personalkategori. 
6
 

 

I citatet här ovan kan man utläsa att de båda fackliga organisationerna samtycker i frågan om 

att behålla barnskötare ute i verksamheterna och menar att både barnskötare och förskollärare 

är viktiga yrken även i framtiden. Lärarförbundet och Kommunal framför att det kommer 

satsas på en ny förskollärarutbildning och även en barnskötarexamen. I ett annat stycke i 

brevet kan man å andra sidan utläsa att Lärarförbundet och Kommunal hänvisar till den 

reviderade läroplanen där det tydligt framgår att det är förskollärarna som ansvarar för den 

pedagogiska delen i förskolorna. Dessutom ska endast legitimerade förskollärare få ansvara 

för och genomföra undervisningen. Parallellt med detta framgår nedanstående i brevet: 

 

Samtidigt är det även framgent arbetslaget som gemensamt genomför den pedagogiska 

verksamheten. Där är barnskötare en viktig yrkesgrupp, vilket tydligt framgår av 

förarbetena till både skollag och läroplan. (Lärarförbundet & Kommunal, 2011) 

 

Barnskötare framhålls i citatet som en viktig yrkesgrupp och Lärarförbundet och Kommunal 

skriver att både förskollärare och barnskötare gemensamt bidrar till att komplettera varandra 

                                                           
6
 Med tanke på brevets omfattning har vi valt att inte hänvisa till några sidnummer. 
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med kunskaper som gynnar barns utveckling och lärande och även till omsorg. Vilka 

kunskaper är det Lärarförbundet och Kommunal syftar till gällande förskollärares och 

barnskötares kompetenser? Detta kan givetvis tolkas ur utifrån olika perspektiv men en 

tolkning skulle kunna vara att när det gäller barnskötare är det deras arbetslivserfarenhet man 

vill ta tillvara på medan det är förskollärarnas teoretiska kunskaper snarare än deras likvärdiga 

arbetslivserfarenheter som räknas. Följande citat ur brevet visar hur de formulerar sig om 

betydelsen av förskollärare och barnskötare: 

 

Förskollärarnas stärkta ansvar gör att lärartätheten i många av landets förskolor 

behöver öka. Det är inte längre acceptabelt med förskoleavdelningar som saknar 

utbildade lärare. Därför är det positivt att de kommuner som har en låg andel 

förskollärare arbetar för att attrahera och rekrytera fler. (Lärarförbundet & Kommunal, 

2011) 

 

Lärarförbundet och Kommunal lyfter i brevet att de inte anser att det inte längre är godtagbart 

med förskoleavdelningar som saknar utbildade pedagoger. Med utbildade pedagoger syftar de 

fackliga organisationerna på pedagoger med en förskollärarutbildning. Men i tidigare utdrag 

ur brevet framhåller de båda förbunden att även barnskötares kompetens är viktig i 

verksamheten. Vi tolkar det som att det finns paradoxer i brevet dvs. att det finns stycken i 

texten som talar mot varandra. Dels ser vi att förbunden uppmanar kommunerna till att 

behålla barnskötare som en viktig tillgång i verksamheten sedan betonas även i brevet att 

huvudansvaret ska ligga på förskollärarens område. Samtidigt menar Lärarförbundet och 

Kommunal att det är arbetslagets gemensamma uppgift att genomföra den pedagogiska 

verksamheten. De båda yrkesgrupperna anses viktiga för barns utveckling och lärande, vilket 

framgår i brevet. Vår tolkning är däremot, i och med detta brev samt den reviderade 

läroplanen, att det är förskollärarna som värderas högst då det främst är deras ansvar som 

tydliggjorts i dessa dokument. Något som stärker denna tolkning är att i brevet framhålls att 

förskollärartätheten behöver öka då barngrupperna expanderar. Var i denna mening finner 

man barnskötare och hur kommer det sig att det kommer att satsa på en barnskötarexamen när 

det främst verkar vara förskollärare som ligger i fokus? 

 

Lärarförbundet och Kommunal skriver i brevet att det i förarbetena till både läroplanen och 
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skollagen klart framgår att barnskötare är en viktig yrkesgrupp. Vår tolkning utifrån brevet 

från Lärarförbundet och Kommunal är att förbunden vill framhäva vikten av att noggrant 

granska den reviderade läroplanen för förskolan. Vi tolkar det även som att förbunden sänt ut 

detta brev till kommunerna då de anser att läroplanens intentioner ej nått fram och istället har 

misstolkats. I och med det faktum att båda dessa fackliga organisationer, som stödjer varsin 

yrkesgrupp, gemensamt komponerat ihop detta brev kvarstår frågan: vilka kompromisser har 

gjorts mellan de båda fackliga organisationerna i komponeringen av detta brev?  

 

I den följande och avslutande delen i resultatet kommer ett dokument som berör 

förskollärarlegitimationen att analysera då det är ännu en reform som fått betydelse för 

förskollärare och barnskötares roller i verksamheten. 

  

 

Legitimation och skärpta behörighetsregler 

Dokumentet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) är ett dokument som 

riktar sig främst mot lärare och förskollärare, därav är det inte av samma relevans att använda 

sig av sökord som i tidigare dokument (U10.027). Vi valde ändock att tillämpa sökord som ett 

verktyg för att vägleda oss fram i dokumentet vilket resulterade i fem träffar då vi sökte på 

ordet ”barnskötare” respektive 217 träffar när vi sökte på ordet ”förskollärare”. Dokumentet 

omfattar 14 kapitel varav ett kapitel riktar sig specifikt till förskollärare, vilket vi valt att 

analysera i denna resultatdel.  

 

På uppdrag av regeringen påbörjades under 2006 en utredning om att se efter behovet av att 

införa en legitimation för lärare och förskollärare (se Gustafsson & Fransson, 2012). Två år 

därefter lämnades betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) in 

till regeringen. I mars 2011 beslutade riksdagen om att lärarlegitimation och 

förskollärarlegitimation skulle införas i skol- och förskoleverksamheterna. Vi har i denna del 

av studien valt att analysera propositionen som bakgrund till den nya reformen för att den har 

betydelse för hur olika yrkeskompetenser värderas inom skola och förskola. Detta dokument 

bidrar även till att konstruera diskursen kring yrkesgrupperna och kan därmed säga något om 

”förskollärare” respektive ”barnskötare”. Syftet med införandet av legitimation och 

behörighetsregler anges vara bland annat att den kompetens som personalen besitter ska höjas 

och att verksamhetens kvalitet därmed skall förbättras. Samtidigt vill utredningen om 
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legitimation och skärpta behörighetsregler ge alla barn en likvärdig utbildning (SOU 

2008:52). 

 

I denna delstudie kommer vi att undersöka vilken betydelse legitimeringen av förskollärare 

kan ha för förskollärare och barnskötare i verksamheten. Redan innan vi gjorde denna 

dokumentanalys var vi medvetna om att legitimationen endast gäller för lärare och 

förskollärare. Men eftersom vårt syfte är att även undersöka hur barnskötare framställs i olika 

dokument och vad legitimeringen även innebär för barnskötare så kommer vi att granska om 

och i sådant fall på vilket sätt barnskötare gestaltas i dokumentet. Vi vill framhäva att det 

dokument som vi utgår ifrån i vår delanalys endast är förslag till införandet av 

förskollärarlegitimation och vill påpeka att det slutgiltiga dokumentet har reviderats. Det finns 

ändå skäl att granska detta dokument eftersom det i dokument framgår vilka grundtankar som 

fanns vid framställningen av förslagen som ligger till grund för legitimationen. Hade vi 

däremot granskat ett mer aktuellt dokument hade vi inte kunnat ta del av de förändringar som 

skett över tid dvs. justeringar och förbättringar som gjorts och hur det kan komma att påverka 

förskollärares och barnskötares yrkesroller i verksamheten.  

 

Även denna analys har resulterat i olika teman. Inledningsvis går vi in på vad legitimationen 

har fått för både förskollärare och barnskötare. Därefter går vi in på vilken betydelse det fått 

för förskollärare i och med introduktionsår, lämplighetsprövning och mentorskap. 

Avslutningsvis redogörs för hur barnskötarna framställs i dokumentet.   

 

 

Legitimationens betydelse för förskollärare och barnskötare 

I utredningens förslag om införande av legitimation menar utredarna i dokumentet 

Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) att förskollärarens yrkesroll 

tidigare har varit oklar eftersom det inte framgått hur arbetet samt ansvarområden skall 

fördelas i förskolan. Genom att införa ett legitimationssystem med tydliga behörighetsregler 

förväntas förskollärare få ett tydligare och stärkt uppdrag. I dokumentet vill man däremot 

påpeka att denna förändring bör utvärderas för att se vilken betydelse det får för barnen och 

personalen i den pedagogiska verksamheten. I förslagen till lärarlegitimation framgår även 

nedanstående i dokumentet: 
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Som tidigare anförts (avsnitt 9.1.1) kan ett legitimationssystem vara ett sätt att 

kvalitetssäkra skolverksamheten och utveckla läraryrkets professionalism. Genom att 

ställa tydliga krav på förskollärarnas kompetens bör motsvarande effekter kunna 

uppnås även i förskoleverksamheten. Även när det gäller förskollärare bör införandet 

av en legitimation kunna öka yrkets status och därmed bidra till att fler engagerade 

och motiverade studenter söker sig till yrket (SOU 2008:52 s. 240) 

 

I citaten ovan kan man utläsa att ett legitimationssystem kan göra det möjligt för 

yrkesgruppen förskollärare att utveckla sin professionalism. Professionalism är alltså inget 

man får i och med den auktorisation som reformen innebär utan att det istället är något som 

utvecklas då förskollärares yrkesroll får högre krav på sig. Å ena sidan framgår i citatet 

förhoppningarna om att förskolläraryrket ska bli mer attraktivt och att fler ska bli intresserade 

av yrket om införandet av ett legitimationssystem går igenom. Å andra sidan framgår det i en 

annan del av dokumentet att lärare i en intervjustudie betonar vikten av löneutveckling för att 

läraryrket skall locka till sig fler studenter och att fler vill satsa på yrket. 

 

I dokumentet beskrivs att professionalism får betydelse i relation till samhället där en 

yrkesgrupp får en högre status. Det framgår även att en profession, ett yrke, handlar om det 

som bland annat kännetecknar ”teoretisk kunskapsbas, lång utbildning, autonomi i 

yrkesutövandet […]” (SOU 2008:52 s.73). Problemet är dock att förskollärare och lärare inte 

ses som professioner i klassisk bemärkelse. Men detta skulle ändå för det första kunna förstås 

som att förskolläraren får bekräftelse i sin yrkesroll när förskollärarens ansvar förtydligas i 

och med den nya reformen och att samhället därigenom kan ”tillskriva” yrkesgruppen en 

högre status i samhället. För det andra skulle det även kunna förstås som att förskollärare efter 

avslutad utbildning förväntas inneha ett professionellt förhållningssätt i förhållande till sina 

arbetsuppgifter.  

 

I dokumentet framgår ett förslag om att en legitimerad förskollärare ska kunna bli utnämnd 

till “särskild kvalificerad” förskollärare
7
. Detta skall enligt förslaget kunna “stimulera till 

professionell utveckling” (SOU 2008:52 s.246). För att kunna bli utnämnd till “särskild 

kvalificerad” förskollärare krävs enligt förslaget att den legitimerade förskolläraren ska 

antingen ha avlagt en licentiatexamen alternativt utfört ett “pedagogiskt utvecklingsarbete” 

                                                           
7
 Observera att ”särskilt kvalificerad förskollärare” har ändrats till ”förstelärare” (Skolverket, 2013) 
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(se SOU 2008:52 s.246). Vår tolkning är att detta kan skapa större avstånd mellan personalen 

i arbetslaget. Legitimationen och vad den innebär skapar därav inte bara större avstånd mellan 

förskollärare och barnskötare utan även förskollärare emellan och kan även bidra till att skapa 

en tydligare hierarki i verksamheten. 

 

Det vi hittills har tagit upp i denna delstudie om legitimationens betydelse för förskollärare 

framhäver de argument som talar för att legitimation bör införas i förskoleverksamheterna 

utifrån de förslag som tagits fram. Vi kommer nu att beröra hur introduktionsår, 

lämplighetsprövning
8
 och mentorskap kan komma att påverka förskollärarens yrkesroll i den 

pedagogiska verksamheten. 

 

 

Introduktionsår, lämplighetsprövning och mentorskap 

Introduktionsåret och lämplighetsprövningens omfattning förhåller sig olika beroende på om 

man är nyexaminerad förskollärare eller om man har arbetat som förskollärare under en längre 

tid. Efter avslutad utbildning ska nyexaminerade förskollärare genomgå ett så kallat 

introduktionsår, vilket även innefattar lämplighetsprövning samt mentorskap. I dokumentet 

framgår att den nyblivna förskolläraren av förskolechefen ska bli tilldelad en mentor, en 

legitimerad förskollärare, som tillsammans med den oerfarne förskolläraren ”ska ha särskild 

tid avsatt för yrkesintroduktionen” (SOU 2008:52 s.242). 

 

Under introduktionsperioden, som sträcker sig över ett år, ska mentorn finnas som ett stöd för 

den nyexaminerade förskolläraren. Därefter är det förskolechefens ansvar att bedöma om 

förskolläraren är lämplig för att arbeta inom förskolan, alltså om förskolläraren är lämplig att 

erhålla sin legitimation. Däremot framgår även nedan i dokumentet: 

 

Om förskolechefen tillsammans med mentor har bedömt att förskolläraren är lämplig 

för yrket ska legitimation i normalfallet beviljas (SOU 2008:52 s.240) 

 

                                                           
8
 Lämplighetsprövningen kan komma att tas bort enligt regeringens överrenskommelse med facken och 

arbetsgivare (Arndt, 2013. Lärarnas tidning.) 
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I citaten framgår att bedömningen av den nyexaminerade förskolläraren sker i ett samarbete 

mellan förskolechef och mentor trots att ansvaret farmhävs ligga under förskolechefens 

ansvar. Utifrån detta kan man förstå det som att även mentorn kan ha inverkan på hur den 

nyexaminerade förskolläraren bedöms. Detta gör att vi ställer oss frågande till hur den nya 

förskolläraren ser på mentorskapet eftersom det enligt vår tolkning skulle både kunna hjälpa 

men även hämma förskolläraren. Här menar vi att förskolläraren kan känna sig begränsad i att 

be mentorn om råd och stöd eftersom förskolläraren vet att hon/han blir bedömd och att själva 

mentorskapet samt introduktionsperioden inte kommer till sin rätt (se Gustavsson & Fransson, 

2012). Efter avslutat introduktionsår och med godkänd lämplighetsprövning, av 

förskolechefen, kan förskolläraren ansöka om legitimation hos Skolverket. Med en 

legitimation kan förskolläraren sedan anställas tillsvidare utan tidsbegränsning. En 

förskollärarlegitimation skall dock enligt förslagen kunna dras tillbaka om förskolläraren visat 

sig olämplig för yrket, vilket skulle kunna tolkas som ett medel för att säkerställa kvalitén i 

verksamheten. Det vi ställer oss frågande till är hur barnskötarna blir “lämplighetsprövade”? 

 

För förskollärare som redan har en avlagd examen när den nya reformen börjar gälla, och som 

arbetat inom yrket en längre tid, gäller varken introduktionsår, lämplighetsprövning eller 

mentorskap förutsatt att de arbetat heltid i minst två år efter den 1 januari 2000. Den erfarne 

förskolläraren föreslås alltså endast behöva skicka in sin ansökan om att få legitimation till 

Skolverket för att kunna styrka att denne är behörig att arbeta inom förskoleverksamheten. 

Men vad är det som egentligen talar för att dessa erfarna förskollärare verkligen är lämpliga 

att arbeta i verksamheten och inte behöver genomgå en lämplighetsprövning? Erfarenhet 

behöver inte betyda att man utför sitt arbete på ett lämpligt sätt.  

 

 

Barnskötares gestaltning i dokumentet 

I dokumentet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) framgår å ena sidan 

vikten av att personalen i förskolans verksamhet har en högskoleutbildning. Å andra sidan 

framhävs att barnskötare (med gymnasial utbildning) behövs i verksamheterna vilket 

framhålls i citatet nedan: 
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Den dominerande bilden är att det bör krävas högskoleutbildning för att få tjänstgöra i 

förskolan. Det fanns dock de som menade att även barnskötare behövs, men att det 

måste tydliggöras vem som har ansvaret för de pedagogiska delarna av verksamheten. 

Flera exempel gavs på att förskollärare och barnskötare i dag har ett gemensamt 

ansvar för all verksamhet, vilket för övrigt överensstämmer med läroplanens 

intentioner (SOU 2008:52 s.162) 

 

I dokumentet framhävs även att det inte ännu finns några regler för vem som får arbeta inom 

förskolan men att personalen bör ha ”utbildning eller erfarenhet” för att kunna tillgodose 

barnens behov samt för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet. I dokumentet påpekas 

däremot att ”en sådan organisation av verksamheten är visserligen förenlig med nuvarande 

reglering men kan ändå ifrågasättas” (SOU 2008:52 s. 244). I detta citat framgår att arbetet i 

förskolan skedde enligt den dåvarande läroplanens intentioner gällande förskollärares och 

barnskötares gemensamma ansvar i verksamheten däremot framgår det inte tydligt vad det är 

som kan ifrågasättas. Det skulle kunna förstås som, i och med förslaget om 

förskollärarlegitimation, att man ifrågasätter personalens gemensamma ansvar i den 

pedagogiska verksamheten istället för att betona förskollärarens högre utbildning, prövad 

lämplighet och sedan den erhållna legitimationen. Vidare kan man i texten och enligt 

förslagen om införande av legitimation läsa att förskollärarens yrkesroll bör förtydligas 

genom att införa en auktorisation och regler som visar på att förskolläraren är behörig att 

arbeta inom förskoleverksamheten. ”Endast den som är legitimerad förskollärare ska vara 

behörig att i en barngrupp ansvara för barns utveckling och lärande i förskolan” (SOU 

2008:52 s.244). Från att barnskötare tidigare blivit inkluderad i arbetslaget och med dess 

ansvar finns nu skrivningar som kan förstås som att endast legitimerade förskollärare skall ha 

det fulla ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Betyder det att barnskötarna ställs vid 

sidan av arbetslagen och verksamheten? I dokumentet framgår parallellt med detta att 

barnskötare inte skall bortses från verksamheterna vilket framgår i citatet nedan: 

 

Detta utesluter självfallet inte att det även i framtiden finns barnskötare i 

verksamheterna. Något annat torde i själva verket inte vara möjligt med tanke på den 

förväntade tillgången på förskollärare enligt Skolverkets prognoser (jfr avsnitt 11.2). 

Enligt förslaget ska emellertid inte barnskötare ansvara för det pedagogiska uppdraget 
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i förhållande till styrdokumenten (SOU 2008:52 s. 244) 

 

I citatet uttrycks att barnskötare troligtvis kommer att finnas kvar i förskoleverksamheterna 

trots införandet av förskollärarlegitimation. Att detta beror på att det inte finns tillräckligt med 

förskollärare, enligt Skolverkets prognoser, möjliggör en tolkning om att barnskötare får 

arbeta ”så länge” i brist på utbildad personal. Något som även kan komma att påverkas av den 

knappa tillgången på utbildad personal är den strävan som finns om att säkerställa en 

likvärdig utbildning för alla barn. I dokumentet framgår att alla barn, i och med den nya 

reformen, ska få rätt till likvärdig utbildning vilket skulle kunna tolkas som att 

förskollärarlegitimationen kommer att utgöra ett medel i att sträva mot att försöka uppnå 

likvärdighet verksamheter emellan. I dokumentet framgår även att barnskötare, som högst har 

en gymnasial utbildning, trots införandet av förskollärarlegitimation fortfarande kommer att 

finnas kvar i förskoleverksamheterna eftersom det visat sig vara brist på utbildade 

förskollärare. En likvärdig utbildning kan därför inte ses som möjlig eftersom vissa 

kommuner har brist på förskollärare och kan därmed inte erbjuda samma kvalitet. 

 

Efter att ha granskat dessa olika dokument (U10.027; SOU 2008:52; brevet från 

Lärarförbundet och Kommunal) i avseende att besvara studiens frågeställningar kan vi förstå 

det som att det finns paradoxer. Dessa motsägelser uppenbarar sig genom formuleringar som 

finns i dokumenten så som till exempel att vissa delar å ena sidan förespråkar barnskötare för 

att sedan å andra sidan framhäva att det inte längre acceptabelt att förskolorna saknar 

utbildade förskollärare. I följande diskussionsavsnitt kommer det som framkommit i 

resultatdelen att diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställningar samt relevant 

forskning och litteratur.  

 

 

Diskussion 

 

I detta kapitel kommer vi utifrån relevant litteratur och forskning diskutera det som 

framkommit i studiens resultatdel. Utifrån det som visat sig i resultatet har vi delat in 

diskussionen i teman, nämligen: vikten av att behålla barnskötare i förskoleverksamheten, 

förtydligande av förskollärarens ansvar, förskollärare och barnskötare- en fråga om 
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kompetens samt legitimation för att stärka förskollärarens position. Avslutningsvis kommer vi 

att redovisa en slutsats samt ge förslag till vidare forskning. 

 

 

Vikten av att behålla barnskötare i förskoleverksamheten 

I de utvalda dokumenten (U10:027; SOU 2008:52; brev från Kommunal och Lärarförbundet, 

2011) för denna studie har vi funnit tydliga skrivningar som säger att barnskötare är en viktig 

yrkesgrupp ute i förskolans verksamhet. Det framgår även i resultatet att det inte finns 

någonting som tydligt hävdar en strävan mot att endast förskollärare ska arbeta inom 

förskoleverksamheten. Detta vore heller inte möjligt, utifrån Skolverkets undersökning 

(2012), där det framkom att endast drygt hälften av personalen i förskolorna är förskollärare. 

Utöver detta lyfts att barnskötare är viktiga för att de bidrar med sin särskilda kompetens till 

barns utveckling och lärande samt att barnskötare tillsammans med förskollärare kompletterar 

och berikar varandras kunskaper. I en intervjustudie genomförd av Renblad och Brodin 

(2012) framkom att barnskötare är en viktig tillgång inom förskoleverksamheten och de 

menar att förskollärare och barnskötare besitter olika kompetenser och att dessa olika 

kompetenser ska tas tillvara på.  - I en annan undersökning gjord av Gustafsson och Mellgren 

(2008) framkom att förskollärare har positiva erfarenheter av att arbeta med barnskötare i ett 

arbetslag och hänvisar till barnskötares erfarenheter som viktig. Vidare framhäver Renblad 

och Brodin (2012) att både förskollärare och barnskötare är betydelsefulla för att tillgodose 

barnen behov, så som lärande, utveckling och omsorg.  

 

I resultatdelen framhålls dessutom att barnskötare är viktiga resurser i förskolan eftersom det 

finns en rådande brist på förskollärare. Utifrån det som framkommit i dokumenten har vi 

uppmärksammat en rad skrivningar som säger emot varandra. Bland annat de skrivningar som 

framhäver barnskötares betydelse för förskoleverksamheten. Att barnskötare å ena sidan 

beskrivs som viktiga i det avseende att de bidrar med sin kompetens till att å andra sidan visa 

på vikten av att behålla barnskötarna på grund utav den rådande bristen av förskollärare. 

Utifrån dessa skrivelser kan man förstå det som att man inte är helt överens om betydelsen av 

barnskötares roll i förskoleverksamheterna.  

 

Eftersom förskollärare numera har fått ett särskilt ansvar i den reviderade läroplanen 

(Lpfö98/10) utifrån skollagen (SFS 2010:800) samt i och med införandet av 
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förskollärarlegitimation har fokus riktats mot förskollärarna, vilket resulterat i att 

barnskötarna hamnat i skymundan. Gustafsson och Mellgren (2008) framhäver att vissa 

barnskötare, utifrån tidigare reformer, ser positivt på förskollärarnas ökade ansvar eftersom 

det tidigare ställts krav på barnskötarna och deras arbetssätt trots att de saknar utbildning. 

Vidare framhäver Gustafsson och Mellgren att vissa barnskötare känner att de tagits ifrån ett 

betydelsefullt ansvar. Renblad och Brodin (2012) framhäver att barnskötare tidigare ansett sig 

ha haft samma arbetsuppgifter som förskollärare och att de i och med den reviderade 

läroplanen (Lpfö 98/10) nu känner sig förbisedda.  

 

Att barnskötare känner sig utanför skulle kunna medföra att barnskötare ifrågasätter 

förskollärare på ett personligt plan, snarare än att acceptera de politiska direktiven. Wallskog 

(2011) menar att det är viktigt att alla i arbetslaget följer de politiskt ”uppgjorda spelreglerna” 

(s. 53). Men vad händer exempelvis när en nyexaminerad förskollärare med relativt kort 

arbetslivserfarenhet börjar arbeta i en verksamhet där de som arbetar är övervägande 

barnskötare med lång arbetslivserfarenhet? - vi menar att ett liknande scenario skulle kunna 

bidra till att det uppstår konflikter. Wallskog (2011) framhäver att det kan vara en svår 

balansgång att arbeta i ett arbetslag där det ingår flera yrkesgrupper. Författaren menar att det 

är upp till var och en i arbetslaget att se till att ta tillvara på den kompetens som de övriga i 

arbetslaget besitter samtidigt som den egna kompetensen erbjuds till de övriga.  

 

I en rapport från Skolverket (2005) kan man läsa att vissa kommuner i Sverige satsat på 

vidareutbildning av barnskötare. I rapporten framkommer att det inte endast är positivt att ta 

tillvara på den erfarenhet som barnskötare besitter utan att det också ses som en nödvändighet 

för att förstärka kvalitén i förskolan. I en studie av Sandberg, Anstett och Wahlgren (2007) 

kan man utläsa att barnskötare som vidareutbildat sig till förskollärare ser positivt på sin 

nyvunna kunskap, att de kan se på verksamheten ur ett annat perspektiv än tidigare samt att de 

fått en utökad förståelse för kollegor och barn. Även Gustafsson och Mellgren (2008) berör 

barnskötare som vidareutbildat sig till förskollärare och menar att dessa efter fullgjord 

utbildning visat en djupare förståelse för olika teoretiska kunskaper i arbetet.  

 

Denna del har visat på vad reformerna har fått för betydelse för barnskötare och vikten av att 

behålla dem i verksamheten. Vi kommer nu i följande del att redogöra för förskollärarnas 

förtydligade ansvar i och mer dessa reformer.  
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Förtydligande av förskollärares ansvar 

I samtliga dokument (U10.027; SOU 2008:52; brev från Kommunal och Lärarförbundet, 

2011) som ligger till grund för resultatet i denna studie framkommer det särskilda ansvaret 

som i och med den reviderade läroplanen (Lpfö98/10) och införandet av legitimationen 

tilldelats förskollärarna. I dokumenten framgår även att det pedagogiska arbetet ska ske under 

ledning av förskollärare vilket visar på att förskollärarna är den yrkesgrupp som ska ha det 

övergripande ansvaret i verksamheten. Wallskog (2011) framhäver att förskollärarna gått från 

att vara en diffus yrkesgrupp som tidigare besuttit en s.k. ”tyst kunskap” till att få ett tydligt 

uttalat ansvar och därmed fått en tydligare och stärkt roll i verksamheten. Även Styf (2012) 

menar att förskollärarna i och med den reviderade läroplanen för förskolan fått ett 

självständigare ansvar i verksamheten. Wallskog (2011) ställer sig överlag positiv till de 

reformer som bidragit till förskollärares förtydligade roll och stärkta ansvar, men menar även 

att dessa förändringar kan medföra en osäkerhet hos förskollärarna som nu ska se till att den 

pedagogiska verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Wallskog 

menar vidare att dessa reformer som alla bidragit till att förtydliga och stärka förskollärarens 

roll också resulterat till att förskollärare i vissa fall exkluderats i arbetslaget på ett sätt som 

inte tidigare förekommit. Beror detta på att reformerna bidragit till att skapa ett avstånd, en 

hierarki mellan yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare som i sin tur orsakar att vissa 

yrkesgrupper ställs vid sidan av arbetslaget? Fransson (Gustafsson & Fransson, 2012) tar upp 

att reformer kan bidra till hierarkisering där vissa yrkesgrupper stärks mer än andra, vilket i 

detta fall syftar till förskollärarna. 

 

I resultatet framgår att det inte längre är acceptabelt att det fortfarande finns 

förskoleavdelningar som saknar högre utbildade pedagoger. Det framgår även i Legitimation 

och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) att det borde finnas en strävan mot att den som 

ska få tjänstgöra i förskolan bör ha en högskoleutbildning. I Gustafsson och Mellgrens (2008) 

intervjustudie framkom att rektorer som har erfarenhet av att arbeta med barnskötare menar 

att barnskötare saknar en tanke bakom planeringen av aktiviteter. Förskollärare däremot sägs 

ha teoretiska kunskaper som bidrar till att arbetet utgår från förskolans uppdrag och menar att 

dessa kunskaper grundar sig förskollärarens utbildning vilket inte kan uppnås på annat sätt än 

genom teoretisk utbildning. Wallskog (2011) framhäver att förskollärarna i och med deras 

stärkta roll ska visa att deras satsning på högskoleutbildning är viktig och framförallt 
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nödvändigt för att kunna utföra ett så ansvarsfullt och krävande arbete. I resultatdelen 

framkommer å ena sidan förskollärarnas betydelsefulla roll i verksamheten. Å andra sidan 

framgår att det är mest sannolikt att barnskötare även i framtiden kommer finnas kvar som 

yrkesgrupp i verksamheterna då tillgången av förskollärare förväntas vara lägre än 

efterfrågan. Detta skulle kunna förstås som att det är eftersträvansvärt att tillsätta alla tjänster 

med förskollärare men att tillgången på denna yrkesgrupp inte gör det möjligt.  

 

Efter en genomgång av reformernas betydelse för förskollärare och barnskötare kommer vi 

vidare diskutera huruvida yrkesgruppernas kompetenser framställs i dokumenten samt hur vi 

valt att tolka dessa.  

 

 

Förskollärare och barnskötare- en fråga om kompetens 

Ur resultatet framgår att förskollärare, barnskötare och övrig personal tillsammans ska arbeta i 

verksamheten utifrån ”samlad kunskap och kompetens” (U10.027 s.19) för att erbjuda barnen 

så goda förutsättningar för utveckling och lärande som möjligt. Utifrån detta skulle det kunna 

tolkas som att både förskollärare och barnskötare besitter värdefulla kompetenser som bidrar 

till barns möjligheter till utveckling och lärande. Men som tidigare nämnts i resultatdelen är 

förskollärarna ändå den yrkesgrupp som tillskrivs en högre grad av kompetens i och med 

deras utökade ansvar för verksamheten. Gustafsson och Mellgren (2008) framhäver att 

förskollärare över lag har svårt att bekräfta sin egen kompetens gentemot arbetslaget eftersom 

det är ett känsligt ämne att tala om med varandra. Författarna menar att det skulle kunna 

missförstås och upplevas som att man ifrågasätter barnskötare. Vad beror då detta på?  På 

förskollärarnas högre utbildning eller barnskötarnas brist på utbildning? Eller betyder det att 

barnskötarna inte kan uppnå den kompetens som eftersträvas i verksamheten?  

 

I studiens resultat framkommer att barnskötare och övrig personal kan tillföra en ”särskild 

kompetens” (U10.027 s.21) till verksamheten. Det framhävs däremot inte vad denna 

”särskilda kompetens” innebär och om man ser positivt på den kompetensen eller om det 

snarare är ett uttryck som särskiljer förskollärarnas och barnskötarnas kompetens. Det 

framkommer även att barnskötare bidrar med sin kompetens till barns utveckling och lärande. 

Motsägelserna som framträder i dokumenten gör det svårt att tolka vilken betydelse 

barnskötarnas kompetens egentligen har i verksamheten. Sheridan (2009) menar att pedagoger 
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bör besitta både en teoretisk och en pedagogisk kompetens för att kunna stimulera och utmana 

barnen i deras utveckling och lärande. Dessa kompetenser hänvisas till förskollärarna och att 

det är något de fått genom sin utbildning. Är dessa kompetenser något som barnskötarna har 

chans att uppnå och utveckla genom fortbildning? 

 

Sheridan menar vidare att det är betydelsefullt att pedagogerna är engagerade och 

entusiastiska i sitt arbete samt att pedagogerna i förskolan kontinuerligt reflekterar över sitt 

eget arbetssätt och över verksamheten för att dessa ska ha möjlighet att utvecklas och 

förbättras. Dessa kompetenser är viktiga, enligt författaren, för att förskoleverksamheterna ska 

kunna uppnå och bevara en god kvalitet. Även Wallskog (2011) menar att det krävs en 

regelbunden och medveten reflektion över sitt eget arbetssätt och över verksamheten för att 

kunna synliggöra de områden som måste ses över och utvecklas. Författaren menar även att 

kompetens är en ”färskvara” (s.18) som ständigt förändras genom att man lär sig nya metoder, 

förändrar sitt synsätt, tar del av forskning etc. Dessa nya lärdomar måste sedan utövas i 

meningsfulla sammanhang i det verkliga livet för att det ska bli en ”bestående kunskap” (a.a.) 

hos utövaren. Wallskog framhäver att arbetslaget i sig är en bra kunskapskälla där 

pedagogerna innehar olika slags kompetenser, även Renblad och Brodin (2012) framhäver att 

personalen inom arbetslaget kan komplettera varandra.  

 

I och med ovanstående skulle det kunna förstås som att förskollärare och barnskötare kan 

komplettera varandras kompetenser i verksamheten däremot framstår förskollärarnas 

kompetens som mest eftersträvansvärd. Införandet av förskollärarelegitimationen kan ses som 

ännu ett led i att visa på förskollärares kompetens och dess betydelse i verksamheten genom 

att förtydliga förskollärares ansvar. 

 

  

Legitimation för att stärka förskollärarens position 
Genom förskollärarlegitimation förväntas förskollärare ges en än tydligare roll i 

verksamheten. Legitimationen ska fungera som ett bevis på att man är behörig att ansvara för 

barns utveckling och lärande och kan även ses som i ett led att utesluta att vem som helst får 

arbeta i förskolan (Gustafsson & Fransson, 2012). Fransson (a.a.) framhäver även att ett 

legitimationssystem förändrar positioner i arbetslagen där förskolläraren ses som mer 

professionell än övriga. Enligt Styf (2012) kan en position beskrivas utifrån vilken utbildning 
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och titel innehavaren har. Vidare menar författaren att det är upp till innehavaren om denna 

position ska förbli varaktig dvs. hur denne tar sig an och uppfyller titelns krav och position. I 

detta fall skulle det kunna tolkas som att förskolläraren måste uppfylla det krav som ställs i 

och med legitimationen och försvara sin profession för att få behålla 

förskollärarlegitimationen. Utifrån detta påstående kan vi förstå det som att yrkesgruppen 

förskollärare ställs under höga krav och frågan är om dessa krav är rimliga eftersom de nya 

reformerna kan innebära att förskollärarna ställs inför osäkerhet i utövandet av yrket 

(Wallskog, 2011; Gustafsson & Fransson, 2012; Lilja, 2011).  

 

I dokumentet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) framgår att en 

legitimation ska kunna återkallas om förskolläraren visat sig olämplig för yrket. Fransson 

(Gustafsson & Fransson, 2012) framhäver att ett legitimationssystem därför kan medföra att 

lärare blir mer varsamma i sitt utförande av yrket eftersom ett misstag kan resultera i att 

legitimationen dras tillbaka. Då kan man ställa sig frågan om vad exakt som krävs för att 

legitimationen ska dras tillbaka. En vidare fundering är hur annan personal, t.ex. barnskötare 

”kontrolleras” i förskolan som inte omfattas av legitimationssystemet?  

 

Med hänsyn till ovanstående, om förskollärares varsamhet, kan legitimationssystemet därmed 

bidra till att yrket utsätts för en deprofessionalisering (Fransson, 2012). Även Lilja (2011) tar 

upp begreppet deprofessionalisering och menar att införandet av legitimation förutom att 

bidra till en professionalisering även kan medföra vissa hinder. Lilja framhäver till exempel 

att införandet av legitimationen har resulterat i att många lärare och förskollärare känner sig 

synade i sin yrkesroll vilket i sin tur, liksom Fransson (2012) och Wallskog (2011) menar, 

skapar osäkerhet hos yrkesgrupperna. I samband med detta kan man vidare fundera över 

introduktionsperioden samt mentorskapet och dess påverkan för förskollärarna. 

 

Som tidigare framgått i studiens resultatdel ska nyexaminerade förskollärare under 

introduktionsperioden få stöd och vägledning i form av en mentor, vilket kan förstås som att 

mentorn är den person som kommer att ha närmast kontakt med den nyexaminerade under 

introduktionsperioden. Vidare framgår att det är förskolechefen som har ansvar för att bedöma 

om den nyexaminerade är behörig att ansöka om en förskollärarlegitimation efter genomförd 

introduktionsperiod. Däremot framgick även i studiens resultatdel och i dokumentet 

Legitimation och skärpta behörigheter (SOU 2008:52) att det vid bedömningen ska ske en 

samverkan mellan förskolechef och mentor. Fransson (2012) tar upp problematiken i detta 
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och ifrågasätter dess konsekvenser för den nyexaminerade förskolläraren. Författaren menar 

att det kan uppstå dilemman i relationen mellan den nyexaminerade och mentorn, till exempel 

att den nya förskolläraren inte vågar be mentorn om råd under introduktionsperioden. Skulle 

det bli så, så skulle det därför kunna ses som ännu en orsak till att yrket deprofessionaliseras i 

och med reformen. 

 

Ytterligare ett dilemma i och med introduktionsperiod, lämplighetsprövning samt mentorskap 

är att den nya reformen skulle kunna påverka relationerna i arbetslaget (Gustafsson & 

Fransson, 2012). Fransson (a.a.) lyfter tankar kring när en nyexaminerad förskollärare ska ses 

som en ”fullvärdig förskollärare” (s.275) och menar att detta kan påverka hur man ser på 

nyexaminerade förskollärare. Trots att nyutbildade förskollärare efter avslutad examen har en 

yrkestitel som förskollärare skulle införandet av legitimationen kunna förstås som att den 

nyexaminerade fortfarande är ”under utbildning” (a.a.). Hur detta ter sig i praktiken och hur 

nyexaminerade förskollärare kan uppleva sin första tid i yrket kan därav vara intressant att 

undersöka vidare (se t.ex. Fransson & Morberg, 2001; Gustafsson & Fransson, 2012). 

 

Det som hittills diskuterats utifrån studiens resultat och relevant litteratur och forskning tar 

upp problematiken kring införandet av ett legitimationssystem och vad det innebär för 

yrkesgruppen förskollärare. Vidare kommer vi i denna diskussionsdel att belysa ytterligare 

vad reformen innebär för förskollärare men ur ett professionaliserings-perspektiv. 

 

Fransson (Gustafsson & Fransson, 2012) framhåller, trots ovannämnda problematik kring 

mentorskap, dels att mentorskapet visat sig gett positiv inverkan på den nyexaminerade 

förskolläraren i form av stöd för den egna utvecklingen och dels för att det sker ett 

kunskapsutbyte mellan mentor och den nyexaminerade förskolläraren. Fransson (a.a.) lyfter 

även att mentorskapet öppnar upp möjligheter för att den nyexaminerade förskollärare ska få 

ett smidigare inträde i yrket. Förutom detta framhåller Lilja (2011) att en legitimation i positiv 

bemärkelse förmodligen kommer att ge yrkesgrupperna en högre status vilket även Nebes 

(2012) och Morberg (2012) framhäver. En högre status skulle därmed kunna bidra till ett 

förändrat synsätt från samhället vilket i sin tur skulle kunna leda till professionalisering av 

yrket. Wallskog (2011) framhäver att färdigutbildade förskollärare efter erhållen legitimation 

därmed kan få bekräftelse på sitt engagemang och sin utbildning vilket skulle kunna medföra 

att de kan försvara sin professionella yrkesroll. Legitimationen och dess strävan om att 

förskolläraryrket därmed ska professionaliseras kan i och med detta förstås som att 
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förväntningarna läggs över på förskollärarna dvs. att det är upp till förskollärarna att ”bevisa” 

om dessa reformer bidrar till att förskolläraryrket professionaliseras, och i så fall om reformen 

kommer fram till sin rätt.  

 

I resultatet har vi kunnat ta del av de diskurser som funnits kring förskollärare och 

barnskötares ansvarsområden i förskoleverksamheten. Genom textanalys har vi haft möjlighet 

att identifiera inkonsekvenser som funnits i dokumenten, exempelvis framställningen av 

barnskötares betydelse i förskolans verksamhet. Studien har även visat på de skillnader som 

finns mellan förskollärare och barnskötares roller i förskoleverksamheten. Förskollärare och 

barnskötare har olika uppdrag och ansvarsområdena bör därför vara tydliga för att undvika 

eventuella konflikter som kan uppstå i arbetslaget. Genom dessa reformer, den reviderade 

läroplanen samt förskollärarlegitimationen, har förskollärarens yrkesroll och position i 

verksamheten stärkts samtidigt som det resulterat i att barnskötare fått tagit ett steg tillbaka. 

 

Studien har förhoppningsvis bidragit till att skapa en förståelse för att dokument kan tolkas 

och förstås olika beroende på hur man uppfattar diskurserna kring förskollärare och 

barnskötare. Vår förförståelse innan genomförandet av denna studie var att yrkesgruppen 

barnskötare var på väg att ersättas av förskollärare i förskolans verksamhet. Studien har 

därmed bidragit till en annan förståelse. Dessutom har studien gett en insikt i vad reformerna 

har haft för betydelse för förskollärare och barnskötare samt vilka dilemman som kan uppstå i 

och med dessa förändringar. Därmed har vi uppnått studiens syfte som har varit att undersöka 

hur förskollärare och barnskötares ansvarsområden framställts och om det funnits skillnader 

mellan yrkesgrupperna samt vad legitimationen har fått för betydelse för förskollärare och 

barnskötare. 

 

 

Slutsats 

Utifrån studiens resultat kan vi se att yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare framställs 

olika. I de dokument vi granskat framgår att förskollärare ska ha det övergripande ansvaret i 

förskolans verksamhet. Däremot framkommer att barnskötare är viktiga i olika avseenden, 

dels för sin bidragande kompetens till verksamheten och dels för att det finns en rådande brist 

av förskollärare. Vi är frågande till om man är helt överens om barnskötares betydelse för 

förskolans verksamhet. Trots att mycket lyfts fram i dokumentet om barnskötares betydelse 
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för förskoleverksamheten så skulle den reviderade läroplanen samt införandet av 

förskollärarlegitimation kunna ses som i ett led att marginalisera barnskötare ur 

verksamheten.  

 

I och med dessa reformer får förskollärare ett mer omfattande ansvar och därav även fler 

arbetsuppgifter. Här menar vi att det går att spekulera i om barnskötare i framtiden kan 

komma att få en mer betydande yrkesroll i förskolan. Att förskollärare får alltfler 

arbetsuppgifter kan innebära mer administrativa arbeten vilket skulle kunna medföra att någon 

annan måste vara med barnen. Ser vi däremot ser till reformernas intentioner i tron om att 

dessa ska fylla den funktion som ämnats, till exempel att kompetensen inom förskolan ska öka 

och att det därigenom ska ske en kvalitetssäkring av verksamheten i en strävan om att ge alla 

barn en likvärdig utbildning, kan vi förstå det som att förskollärare är den yrkesgrupp som 

kommer att värderas högst.  

 

Förskollärarlegitimationen är den reform som har fått stor betydelse för yrkesgrupperna 

förskollärare och barnskötare. Endast legitimerade förskollärare får ansvara för och bedriva 

den pedagogiska verksamheten vilket betyder att reformen har stärkt förskollärarens position 

ytterligare i förskolan. Införandet av ett legitimationssystem kan medföra att yrket 

professionaliseras men det kan även bidra till en deprofessionalisering av yrket dvs. reformen 

kan bidra till både positiva aspekter men också svårigheter för förskolläraren i 

yrkesutövandet. Dessa svårigheter skulle kunna yttra sig i t.ex. att förskollärarens nya position 

i verksamheten inte kommer ut till sin rätt. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Vårt syfte med denna studie var att genom dokumentanalyser närmare undersöka vad som 

sägs om förskollärare och barnskötares ansvar i den pedagogiska verksamheten och hur det 

framställs i olika dokument. Syftet var även att granska om det formulerades skillnader 

mellan dessa yrkesgrupper samt vad legitimeringen fått för betydelse för förskollärare och 

barnskötare. Eftersom vi i studien har utgått från dokumentanalyser skulle intervjustudier ge 

en djupare insikt i vad reformerna fått följder ute i verkligheten. Förslag till vidare forskning 

skulle även kunna vara dokumentanalys av mer aktuella dokument och jämföra dessa med 

varandra. Genom detta kan man då få syn på förändringar som skett över tid. 
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