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Abstract
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My purpose with this essay was to study if there was any difference in competence between 

preschool teachers and child minders at a preschool outside of Stockholm. To determine what 

the differences consisted of, if there was any. The questions I wanted answered were as 

follows: Are there any differences in competence between preschool teachers and child 

minders? Do the two different occupations have different ways at looking at what the children 

need and their abilities? Do they see that they have different skills depending on what 

occupation they belong to? What do they believe that the people from the other occupation 

contribute to the preschool which compliments their own working skills? 

I used a qualitative method which included interviews and observations to find out the 

answers to these questions. My results from these interviews and observations indicated that 

experience, personality and attitudes are very important as well as education. To reflect 

everything that you do with the children, what is this exercise good for? And what do they 

learn from this?  What was considered to be a key skill among the staff if you wanted to be a 

good teacher? This is to be a reflecting practioner, according to Schön (according to 

Tomassen 2007:37). Because they had trouble to see how the child minder was contributing 

with the work in the preschool that was different from the preschool teachers abilities, they 

couldn’t really complement one other. To talk about the differences between the two 

occupations was a very sensitive subject and the child minder job was very hard to define. In 

the early days of the preschools in Sweden, for example, during the forties there was a big 

difference in the roles of a preschool teacher and a child minder (Enö, 2005:25).   
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Inledning

Är det egentligen någon skillnad mellan förskolelärare och barnskötare?

Är det samma jobb, fast med olika lön? Ska alla som jobbar i förskolan vara 

högskoleutbildade? Vad är viktigast, personlighet, erfarenhet eller utbildning? 

Det här blev utgångspunkten för min studie som bedrevs bland förskolelärare och barnskötare 

på en förskola utanför Stockholm.

Frågan är mycket aktuell med tanke på det förslag till tillägg till läroplanen som nu kommit 

från skolverket, där de poängterar förskolelärarnas särskilda ansvar för att verksamheten 

håller en hög pedagogisk nivå (Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan –

slutrapport, 2009: 32-33). I en annan rapport skriver de också att antalet högskoleutbildade i 

förskolan ska vara så stort så möjligt, för att få en bra verksamhet (Tio år efter 

förskolereformen, 2008:43). Har barnskötarna inget att bidra med i verksamheten då kan man 

fråga sig? Hur fungerar det i det dagliga arbetet, har de samma arbetsuppgifter eller är de 

olika? De här frågorna samt andra spörsmål inom samma område kommer att diskuteras i den 

här uppsatsen.

Bakgrund

Förskolelärare och barnskötare i ett historisktperspektiv  

Under hela förskolans historia har det diskuterats om det är fysisk omvårdnad eller 

pedagogiskt arbetet som är förskolans främsta uppdrag.

När barnkrubborna växte fram i slutet på 1800 talet i storstäderna så var det främsta tanken att 

se till att arbetarklassbarnen med föräldrar i industrin skulle få ordentlig tillsyn, det fanns

många äldre kvinnor som passade barn för en liten slant, men kvalitén på barnpassningen var 

inte alltid så hög och vanvården var mycket utbredd. Kindergarten var en verksamhet för 

barnen med ett större pedagogiskt fokus, inte bara den fysiska omvårdnaden stod i centrum. 

Friedrich Wilhelm August Fröbel, som var grundaren av kindergarten och en känd tänkare när 

det gäller pedagogik, ansåg att det viktigaste vi kan ge barnen är lugn så att de kan utveckla 

alla sina förmågor. Han såg även kvinnorna som jobbade där som förebilder för både barnen 

och dess mamma.  Verksamheten skulle likna ett hem både när det gäller inredningen, med 
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dukar, blommor och gardiner utan även barnträdgårdsledarinnorna (lärarinnorna) skulle vara 

som mammor för barnen. Detta skriver Hartman som är Professor i pedagogik vid 

universitetet i Stockholm i sin bok, Det pedagogiska kulturarvet (2005:56–59).

Det var främst ledarinnans personliga egenskaper som diskuterades, hur hon skulle vara som 

person som var viktigt. Att älska barn, vara mycket tålamodig, händig, rättvis, kreativ, 

musikalisk och ha humor samt kunna sätta sig in i hur barn tänker var egenskaper som ansågs 

vara centrala om man läser äldre skrifter i ämnet (Kilström 1995:18–19 refererar Morgensten, 

Sandels). Sjuk eller trött skulle man inte vara som Ledarinna. Kihlström skriver detta i sin 

avhandling vid pedagogiska institutionen på Göteborgs universitet. Kate Douglas Wiggins, en 

amerikansk Fröbel lärarinna har sagt: 

Hon bör ha en ängels tålamod, en Rafaels och Michelangelos konstnärsanlag, 

Rousseaus pedagogiska blick, en Andersens berättartalang, en Jules Vernes 

fantasi, en Edisons uppfinnargeni, en jättes kraft och hälsa (Kihlström 1995:19

refererar Sandels 1947:168).

Det ansågs vara ett kall att vara barnträdgårdsledarinna, man skulle leva för sitt jobb. Lönen 

var väldigt låg och delvis bestod lönen ofta av en tjänstebostad eller annan naturabetalning. 

Med tiden ändrades synen på ledarinnorna och det ansågs vara mer av ett jobb och mindre av 

ett kall vilket också förde med sig att namnet ändrades, de började kallas lärarinnor istället. 

Denna förändring skedde under 40 talet (Kihlström 1995:19 refererar Tallberg - Broman, 

1991).

I Fröbels pedagogik skulle kvinnorna som jobbade där kallas ledarinnor eller 

barnträdgårdsledarinnor och inte lärare eftersom det påminde om skolan, vilket Fröbel inte 

ville ha in i sin verksamhet (Kihlström 1995:18,19,24). Systrarna Moberg i Norrköping var 

några av frontfigurerna när det gäller kindergartens framväxt i Sverige. Deras utgångspunkt 

var liksom barnkrubborna att ta hand om barnen ur arbetarklassen som inte blev ordentligt 

omhändertagna, men det var inte bara förvaring och fysisk omvårdnad som stod på deras 

agenda utan också aktiviteter som samlingar, sånglekar, gymnastik, syslöjd andra typer av 

pyssel och att gro olika växter (Hartman 2006:55–62). 

Barnskötare står det inget om i beskrivningarna av barnverksamheterna förrän i mitten på1940 

talet. Deras jobb var att ta hand om barnens fysiska behov medan förskolelärarna tog hand om 

det pedagogiska arbetet (Enö 2005:25). 
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Det var först under slutet av1960 talet och början på 1970 talet som staten på allvar började 

engagera sig på alvar i verksamheten för de små barnen. Både barnkrubbor och 

barnträdgårdar sköttes med lite inblandning från statligt håll, men nu började staten granska 

pedagogiken i verksamheten för de minsta barnen. Det var först nu som det kom en 

gemensam pedagogisk grund för förskolan som alla verksamheterna nu kom att heta 

(Kilström 1995: 62-64).  

Det var först med barnstugeutredningen i skiftet mellan 60 och 70 talet som förskolan fick en 

tydlig pedagogisk profil baserat på utvecklingsteorierna (Hartman 2006: 62-64, Kihlström 

1995:24).  Utredningen ville ha ett psykologiskt, barncentrerat arbetsätt. Förhållningssättet 

och samspelet med barnen var det viktiga (Kihlström 1995:17). Hälften skulle var 

förskolelärare och hälften barnskötare för att senare ersättas av uteslutande förskolelärare 

enligt utredningen och de skulle jobba i arbetslag. Omvårdnad och pedagogik skulle 

integreras med varandra och utföras av alla i förskolan oavsett yrke och lön. Beslut skulle ske 

gemensamt. De skulle på detta sätt vara förebilder i hur man samarbetar för barnen, enligt 

socialstyrelsens skrivelser. (Kihlström 1995:17–18 refererar Socialstyrelsen, 1975,SOU 

1972:26). Att lyssna på barnen, vara omtänksam och öppen person ansåg barnstuge-

utredningen vara viktigt för att arbeta i förskolan. Dessutom skulle man ha kunskap om hur 

barn lär sig, förstå barns utvecklingsnivåer och hur man stimulerar dem i utvecklingen samt 

att genom studier i vuxenpsykologi kunna samarbeta med föräldrarna (SOU 1972:27 sid 41 ur 

Enös doktorsavhandling(2005) vid lärarutbildningen på Malmö högskola). 

Syfte 

Den här studiens syfte är att ta reda på om det finns någon skillnad i kompetens eller 

arbetsuppgifter mellan barnskötare och förskolelärare på en förskola, och vad den skillnaden i 

så fall eventuellt består utav. 

Frågeställningar 

De frågor som jag vill ta reda på i den här studien är:

Är det någon skillnad i kompetens mellan barnskötare och förskolelärare? 

Har de olika yrkesgrupperna olika syn på vad barn är och behöver?

Tycker de att det är skillnad i kompetens mellan de båda grupperna?
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Vad anser de att den andra yrkesgruppen bidrar med till verksamheten som kompletterar deras 

yrkesgruppskunskaper?

Teori  

Att lära sig en färdighet

Hubert och dr Stuart Dreyfus som var bröder har gjort en modell för hur man lär sig en 

färdighet. De har delat upp hur man lär sig en uppgift eller ett jobb i fem olika stadier. De 

första tre stadierna kallar de för regeltillämpningarnas stadier och de senare två för intuitiv 

helhets förstålelsernas stadier.  Det första stadiet är man nybörjare, här är vi beroende av att få 

information av andra för att veta hur vi ska göra en uppgift. Vi följer ett handlingsschema som 

någon annan gjort och det använder vi i alla fall oberoende av variationer i situationen.  I det 

andra stadiet är vi avancerade noviser. Nu kan vi instruktionerna utantill och gör enligt dem 

med lätthet. Kompetenta utövare blir vi i tredje stadiet. Vi kan se variationer i olika fall och 

förändra vårt handlande efter det. Att anpassa det vi lärt oss från andra med vår egen 

bedömning av situationen kan vi nu, utan att känna att vi behöver luta oss på någon annans 

instruktioner. Fjärde stadiet nu är man en mästare som snabbt ser vad som behöver göras, 

intuitiv vet man vad man ska göra. Baserat på all sin erfarenhet av liknande situationer sedan 

tidigare och vetskap om instruktionerna så ser man lätt vad som behöver göras i just det här 

speciella fallet. Expert är det femte och sista stadiet i lärandet av en färdighet. Nu vet man 

instinktivt vad som behöver göras utan att tänka efter eller fundera på instruktioner man fått 

sedan tidigare (Tomassen, 2007: 25-27 refererar Dreyfus). Det här skriver Tomassen i sin bok 

om vetenskapsteori och praxis.   

Den reflekterande praktiken

Schön menar (refererat i Tomassen, 2007:37) att en person som är duktig på sitt jobb agerar 

instinktivt men han menar också att man hela tiden reflekterar över sitt agerande, både medan 

situationen pågår och efteråt. Man ställer sig frågor som varför gör jag det här? Vad lär barnen 

sig av den här övningen? Hur ska jag på bästa sätt bemöta barnet som skriker? Genom att 

reflektera över en situation efteråt så lär vi oss mer som kan användas i vårt arbete i 

framtiden.  En person med stor vishet i sitt jobb kan reflektera över situationen medan den 

pågår, kan sammankoppla kunskap med tidigare erfarenhet och sedan anpassa dem för att 

passa den nya situationen, detta gör hon/han undertiden som han/hon handlar.    
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Fronesis

Detta betyder klokhet och är en är att kunna kombinera sina oliks typer av kunskaper och 

värderingar och att flexibelt kunna ampassa sitt sätt att handla efter varje situation. Att kunna 

ta alla olika typer av kunskap som man har, allmänbildning, teori, värderingar och erfarenhet 

och veta hur man kan använda det på bästa sätt i just den situation som man är i just då. Det 

här är en viktig egenskap när man arbetar med människor (Tomassen, 2007:40).

Herzbergs motivations- och trivselfaktorer och Maslows behovspyramid

Hertzberg har en teori om hur människor känner sig motiverade och trivs på sitt arbete med 

utgångspunkt från Maslows behovspyramid.  Behovspyramiden är uppbyggd så att de fysiska 

behoven är grunden sedan kommer stimulans, säkerhet, social samhörighet, uppskattning och 

högst upp självförverkligande. Man måste få grunden tillgodosedd med fysiska behov innan 

man kan gå vidare till de andra nivåerna. Behoven behöver inte vara helt tillfredställda men 

till stor del (refererat i Gotvassli, 2002:199–2001). 

Herzberg anser att det som gör oss motiverade är att vi känner att vi gör nytta, att vi blir 

uppskattad för det vi gör, att vi trivs med arbetsuppgifterna, att vi får ta ansvar och har 

möjlighet att klättra på karriärstegen och känna att vi utvecklas.

Vad vi behöver för att trivas, anser Herzberg, är att organisationen är välorganiserad, bra 

förhållande med kollegorna, allmänna arbetsvillkor bra lön, anseende i samhället och en trygg 

arbetsplats (Gotvassli, 2002:199- 2001). Gotvassli skriver detta i sin bok En kompetent 

förskolepersonal. Han är förste amanuensis vid Nord- Tröndelagshögskola i Norge. 

Följande behövs enligt Katzenbach för att skapa ett effektivt lag

 Inte för många medlemmar

 Komplettera varandra när det gäller kunskap och personligheter 

 Samma mål

 Gemensam syn på jobbet

 Delat ansvar och beroende av varandra.

Den främsta egenskapen som behövs för att skapa ett bra arbetslag är att 

medlemmarnas färdigheter kompletterar varandra. Att de har samma mål

med sitt arbete och har en entusiastisk chef är också viktigt. En kollektiv 
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självtillit, där man är öppna med varandra har ansvar mot varandra och 

stöder varandra är tecken på att det finns en stark kollektiv tillit. Det är inte 

så intressant vad JAG har presterat utan vad VI presterat tillsammans. 

Medlemmarnas inställning till att jobba i grupp samt vad de har för 

personlighet, styrkor och varit med om tidigare har stor betydelse för att 

gruppen ska utvecklas till ett väl fungerande arbetslag. Alla tar med sig sin 

kunskap och det är viktigt att vi hjälper varandra att bli bättre. Det är bara 

grupper som har utvecklat det här som han kallar lag, i annat fall kallar han 

dem grupp (Gotvassli 2002:176–179). Det viktigaste är vad man har för 

möjlighet att utveckla färdigheter men hur man är som person har också 

betydelse.

Arbetet i förskolan kräver att det finns människor med olika typer av kunskaper och som varit 

med om olika saker sedan innan. Att vara olika är jätte bra och nödvändligt men om synen på 

verksamheten blir alldeles för olika varandra så kan det skapas stora konflikter. (Gotvassli, 

2002:176–179).

Maktens föränderlighet

Foucault som var en stor tänkare när det gäller bland annat makt menar att makt är något som 

vi alla besitter och som hela tiden förändras beroende på sammanhang och när det är. Det är 

inte självklart att man med längre utbildning i alla sammanhang har mer makt, det beror på 

situationen. I en nödsituation kan det istället handla om att veta hur man ska överleva, ha 

starkt psyke, rätt egenskaper eller mycket muskel styrka. På en arbetsplats behöver inte den 

med längst utbildning ha den informella makten, det kan ha med personlighet, erfarenhet eller 

något annat att göra (refererat i Enö 2005: 62-63).

Maktrelationer är aldrig enkla projektioner av klass eller politiska relationer, 

utan varje nätverk av relationer har sitt eget mönster och är relativt självständigt 

(Enö 2005:62 refererar Foucault).
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Praktisk och teoretisk kunskap

Ofta anses praktisk kunskap mindre värd än teoretisk kunskap i vår del av världen.  

Vetenskapen och filosofin här har menat att praktisk kunskap är baserad på teoretisk kunskap 

och att detta inte är en egen form av kunskap (Enö, 2005:64 refererar Molander, 1996). Detta 

har gjort att den setts ner på. Inom skolvärlden skiljer man också hårt mellan lektioner, där 

man lär ut teoretisk kunskap och raster och fritids där det är de sociala och emotionella 

behoven och kunskaperna som står i fokus (Enö, 2005:65).  

Praktisk och teoretisk kunskap kopplar jag till förskolans värld där det är omvårdnad och 

pedagogiskt arbetet som är var sina ytterpunkter. Omvårdnad anser jag är praktisk kunskap 

eftersom det är något man lär sig medans man praktiserar det medans man till stor del lär sig 

hur man kan bedriva och tänka runt ett bra pedagogiskt arbete på utbildningar i teori.

I Historiskt perspektiv har det setts som en kvinnlig egenskap med omvårdnad (Enö, 2005:57) 

och eftersom det ansetts kvinnligt så har det också fått låg status och lön som följd. Medans 

teoretisk kunskap då som motsättning till praktisk och kvinnlig kunskap anses vara manlig 

och därmed ha högre status. Även inom förskolans personal som kanske har samma kön kan 

detta skapa skillnader i makt då den teoretiska och pedagogiska kunskapen har högre status.

”Även om hierarkierna beskrivs som platta kan klassperspektiv bli mer eller 

mindre synliga såväl inom förskolan som i samarbetet med föräldrar, skolor och 

det omgivande samhället (Enö2005: 40)” . 

Barnskötare och förskollärare i tidigare forskning

Med anledning av läroplanen för förskolans tio års jubileum förra året så började en 

granskning av läroplanen för att se hur den har fungerat under de här åren.  I utvärderingen 

som är gjord på uppdrag av regeringen står det att för att förskolan ska kunna nå upp till de 

mål som är uppsatta i till exempel läroplanen så krävs det att det finns väl utbildad personal 

med utbildning på förskolan (Tio år efter förskolereformen, 2008:43). De sätter med andra ord 

lika med tecken mellan att leva upp till målen och att ha en utbildad personal, och att den 

utbildningen ska vara förlagd på högskolan.

Skoverket har kommit med ett förslag på tillägg till läroplanen, där förskolelärarnas ansvar 

har förtydligats. I läroplanen från 1998 fanns bara presenterat, varje person som jobbar i 
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förskolans ansvar och arbetslagets ansvar när det gäller att följa läroplanen men nu vill de ge 

förskolelärarna ett speciellt ansvar för att läroplanen följs (Förslag till förtydliganden i 

läroplanen för förskolan – slutrapport, 2009:32–33).

Kommunal och Lärarförbundet bedrev en fortbildning i diskussionsform på olika förskolor, 

ett av ämnena som diskuterades var de olika yrkesrollerna i förskolan. En utvärderingsrapport 

om den här fortbildningen har skrivits av Gustafsson och Mellgren som är två forskare vid 

Göteborgs universitet. De fann att rektorerna menade att det överlag finns skillnader mellan 

de båda yrkesgrupperna då förskollärare hela tiden tänker igenom varför de gör saker och vad 

det leder till, men hur man är som person och hur mycket erfarenhet man har spelar också stor 

roll. Några andra faktorer som spelar in är om en person gått en ny eller gammal lärare/ 

barnskötarutbildning samt om man som barnskötare jobbat tillsammans med en duktig 

förskollärare som delat med sig av sin erfarenhet. Gustafsson och Mellgren skriver vidare att 

det framgick av samtalsgrupperna att luddigheten och osäkerheten var stor runt de båda 

yrkesrollerna, de tyckte också att det var svårt att prata om detta utan att någon skulle ta det 

personligt. Alla förskollärarna som ingick i samtalsgrupperna kände att det var känsligt att 

prata om att man är förskollärare och att stå för att man hade mer pedagogiskt ansvar inför 

barnskötarna.

I en av samtalsgrupperna med förskollärare så hävdar de att skillnaden mellan yrkena ligger i 

att barnskötare tycker att omvårdnaden är det viktiga medans förskollärare istället menar att 

det är den pedagogiska verksamheten som är det viktigaste. De i gruppen som tidigare varit 

barnskötare hävdar att det inte är så stor skillnad mellan grupperna. Barnskötarna i en annan 

grupp hävdar i samma studie att det inte räcker med att vara utbildad utan man behöver också 

ha en personlighet som passar för att jobba med barn för att kunna göra ett bra jobb. De 

hävdar vidare att, att ha egna barn har stor betydelse för att vara en bra pedagog. Med andra 

ord ansåg de att föräldrarollen och en pedagogs roll i förskolan är mycket lika varandra. 

Ett annat sätt att se på yrkesgrupperna som det råder stor konsensus runt i studien är att det är 

skillnad mellan förskollärare och barnskötare när de är nyutbildade men att den här skillnaden 

växer bort med åren (Gustafsson och Mellgren, 2008:20–24).

Larsson fann i sin C – uppsats vid institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs

universitet att förskollärarna i hennes studie kände sig säkrare på läroplanens innehåll och på 

hur de skulle jobba med den i den dagliga verksamheten än barnskötarna. De förlitade sig 

istället på sitt arbetslag, att de skulle hitta gemensamma sätt att följa läroplanen med hjälp av 
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varandra(2007: 35-36). Rollerna är otydliga i förskolan, somliga menar att förskollärarna och 

barnskötarna ska göra samma jobb medans andra anser att de har olika arbetsuppgifter. Det 

finns inte så mycket skrivet om vad barnskötares yrke innebär överhuvudtaget skriver 

Johnsson i en c- uppsats från Malmö högskolas lärarutbildning (2008:16).

Fackens syn

I ett förord till den utvärderingsrapport som jag tidigare nämnt av Gustafsson och Mellgren 

skriver Kommunal och Lärarförbundet gemensamt om hur de ser på de två olika 

yrkesgrupperna i förskolan (2008, förord). De understryker att det (2008 när det här skrevs) är 

två olika yrkeskategorier i förskolan och att de vill att det ska vara fortsätta att vara så. De 

kompletterar varandra men då krävs det att de olika yrkesrollerna definieras tydligare. 

Tidigare har de inte varit eniga i den här frågan då det inte setts som en fördel med två 

yrkesgrupper av båda facken skriver de vidare. De drog igång den fortbildning för personal i 

förskolan, som rapporten handlar om för att höja kompetensen hos alla som jobbar i 

förskolan. Vilket de tycker är ett viktigare mål som gagnar verksamheten mer.   

På kommunals hemsida kan man läsa inlägg från många av deras medlemmar. De är 

upprörda över utvecklingen i förskolan.”Varför ska vi behöva utbilda oss när vi sitter på så 

mycket kunskap som man inte kan läsa sig till? Det är dags att slå näven i bordet” Skrev till 

exempel en medlem anonymt på deras hemsida (Barnskötare tar strid för jobben, 2009).

Några medlemmar i samma förbund håller på att göra en namninsamling för att höja statusen 

på barnskötarnas jobb. De vill också att det ska skrivas in i läroplanen att alla de yrkesgrupper 

som nu finns i förskolan, ska fortsätta att finnas där (Namninsamling för barnskötarnas 

yrkesstatus, 2009).

Varken medlemmarna eller förbundet i sig har något skrivet om detta ämne på lärarförbundets 

hemsida, vad jag har kunnat hitta.

  

Material och metod

Den här studien är gjord på en förskola som jag inte haft någon anknytning till sedan tidigare. 

Jag visste inget om hur de arbetade eller hur arbetsmiljön var. Kriterierna när jag letade efter 

en förskola till den här undersökningen var att den skulle vara förhållandevis stor, minst tre 

avdelningar så att det skulle vara lättare att anonymisera personalen, ligga i ett område som 
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jag kände till lite för att förstå kontexten men samtidigt inte vara ett ställe som jag hade någon 

privat anknytning till. Detta är också för att göra anonymisering av förskolan möjlig.  

Storskogens förskola var villig att vara med i min studie samt uppfyllde kriterierna väl, därför 

valde jag dem. Förskolan ligger i ett område utanför centrala Stockholm. Det är ett mycket 

blandat område både när det gäller bostäderna, som är både villor och höghus men också när 

det gäller människorna som bor där, det är både etniskt svenskar och personer med ursprung 

från olika delar av världen.

Materialet samlades in på två avdelningar där jag intervjuade samtliga sex personer i 

personalen, tre förskolelärare och tre barnskötare. Jag har gjort 30 minuters intervjuer med 

alla som jobbar där samt gjort deltagande observationer av deras arbete under en veckas tid. 

Att intervjuerna blev 30 minuter beror på att personalen inte kände att det skulle vara möjligt 

med längre intervjuer utan att den pedagogiska verksamheten skulle påverkas. Att bara de här 

avdelningarna undersöktes beror på att de hade andra åtaganden på de resterande 

avdelningarna och därför inte hade tid med den här studien. 

Alla namn på informanter och namnet på förskolan är fiktiva, för att de ska vara anonyma.  

Men jag vill dock beskriva dem och hur länge de har jobbat i förskolan för att ge läsaren en 

lite klarare bild av personerna i studien. Helene är förskollärare och har jobbat som det i 

ungefär 20 år hon är nu i 40 års åldern. Eva är också i 40 års åldern och har jobbat som 

barnskötare i 14år. Nardihne har jobbat som barnskötare under tre är men innan dess har hon 

jobbat under många år som mellanstadielärare, både i Sverige och i sitt hemland. Hon är i 50 

års åldern. Mervi är i samma ålder och hon har jobbat med barn under 23 år som barnskötare 

och på andra sätt. Karin var färdig utbildad förskollärare 1982 och är även hon i 50 års åldern. 

Sofia är runt 30 år och har jobbat som förskollärare i 3år. Informanternas åldrar är 

ungefärliga. 

Intervjuerna gjordes under personalens arbetstid i deras personalrum, en skylt med texten

”samtal pågår” sattes på dörren. Detta gjorde att inga avbrott skedde under intervjun. Hur 

intervjupersonerna påverkades av vetskapen av att skylten satt där är svårt att veta eftersom 

jag hade den under alla intervjuerna, men jag tror att kollegor som kommer och går eller bara 

vetskapen om att de skulle kunna göra det skulle kunna göra dem stressade över jobbet som 

väntar, okoncentrerade eller inte helt våga vara ärliga om vad de tycker. En av intervjuerna 

kunde vi inte göra i personalrummet då det pågick ett annat samtal där. Denna intervju fick 

göras i ett litet kontor/ förråd inne på en av avdelningarna. Intervjusituationen kan ha gjort att 
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jag var mer osäker och stel, vilket kan ha påverkat informanten. Hon kan också ha blivit stel 

och obekväm i situationen med tanke på lokalen. I slutet av intervjun kom en kollega till 

henne in i rummet, men jag ser inte att det kan ha påverat intervjun eftersom vi höll på att 

avsluta. 

Intervjuerna var ostrukturerade. Jag hade med andra ord en intervjuguide med frågor som jag 

ställde men alla frågor passade inte alla informanterna så då hoppade jag över dem. Frågorna 

ställdes inte heller alltid i samma ordning utan jag försökte vara lyhörd för vad som passade 

temat som avhandlades tidigare i samtalet (Larsen, 2009:84). Larsen jobbar som lektor vid 

Oslo universitets lärarutbildning och hon poängterar i sin metodhandledningsbok hur viktigt 

det är att vara lyhörd och flexibel när man ställer frågor under intervjun och inte håller 

slaviskt på att ställa alla frågorna i rätt ordning i sin intervju guide. 

När jag skulle göra intervjufrågorna så hämtade jag information från Kvale och Brinkmanns 

bok. Kvale var professor i pedagogisk psykologi, Brinkmann är medförfattare i den här 

upplagan.  Han är biträdande professor i psykologi. De skriver i sin bok om den kvalitativa 

forskningsintervjun att det är bra att börja intervjuer med konkreta frågor som är lätta att svara 

på och att göra ett fint avslut där forskaren sammanfattar vad han/hon lärt sig av intervjun. 

Informanten bör också få möjlighet att respondera på det forskaren sagt samt ställa frågor får 

möjlighet att tillägga något som hon/han tycker att forskaren missat (2009:150,212). I 

praktiken kunde jag dock inte genomföra det på det här sättet, då de hade så ont om tid. Jag 

fick komprimera intervjuerna till 30 minuter, vilket i sin tur gjorde att jag fick fokusera på de 

viktigaste frågorna, de som jag var mest intresserade av. Men att avsluta intervjuerna med att 

ge dem möjlighet att ställa frågor eller tillägga något var jag noga med.    

Frågorna ställde jag utifrån vissa centrala teman som vad är barnskötare/ förskollärare? Är det 

skillnad i arbetsuppgifter eller kunskaper? Kompletterar de varandra på arbetsplatsen? Vad är 

det viktigaste som verksamheten ska ge barnen? Och vad vill du ta bort i verksamheten?

De två sista temana tog jag upp för att se om det fanns olikheter i hur de såg på vad barn kan 

och behöver samt vad verksamheten går ut på.  För att skapa en så öppen och avslappnad 

atmosfär så möjligt valde jag bort mikrofon och antecknade istället.

Eftersom jag är kvinna, har jobbat några år som barnskötare och nu snart är färdigutbildad 

förskolelärare så smälte jag in bra på den här arbetsplatsen med uteslutande kvinnliga 

anställda. Jag tror att mitt yrkesval och tidigare yrke gjorde att de kände förtroende för mig på 
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ett annat sätt än de skulle göra för en ”manlig ekonom” men jag är tveksam till om detta kan 

ha påverkat forskningsresultatet då frågorna var av en relativt okänslig natur, de var inte 

privata men kunde naturligtvis ha en negativ effekt på arbetsmiljön om de hade haft en 

negativ syn på den andra yrkesgruppen och detta läcktes till resten av personalen. Jag har 

också samlat in information från litteratur, andra uppsatser och skrifter på nätet. Dessa 

redovisas i källförteckningen längst bak.

Resultat och analys

Finns det skillnader i det praktiska arbetet?

Jag har noga observerat verksamheten (12-16/10 2009) på förskolan för att få se om det 

framkommer några skillnader mellan yrkesgrupperna. Jag kunde inte hitta någon skillnad när 

det gäller arbetstider, alla öppnar och stänger enligt ett gemensamt överenskommet schema. 

aktiviteter. Förskollärarna har fyra planeringstimmar i veckan medans barnskötarna har tre 

timmar så det är en skillnad. Det har används som skäl av förskollärarna för att de ska ha fler 

ansvarsbarn, vilket man kan se av intervjuerna. Ansvarsbarn är barn som man har 

utvecklingssamtal med och tar lite mer ansvar för.

Jag har fem ansvarsbarn och förskolelärarna har sju var. Det protesterade jag 

mot eftersom jag har så bra kontakt med föräldrarna, men de sa att de har mer 

planeringstid. Nu är det okej…(Nardihne, barnskötare, intervju 12/10 2009). 

Alla har ansvarsbarn men jag har ett mer som är förskollärare för jag har mer 

planeringstid (Helene, förskollärare, intervju 12/10 2009).

När det gäller sysslorna under dagen så fördelas de så gott som jämlikt. Både mellan olika 

personer och yrkesgrupper, de går enligt ett fastlagt schema på en av avdelningarna medan 

den som har tid gör det på den andra avdelningen. De försöker ha en öppen kontakt så att man 

kan säga ifrån om man känner sig orättvist behandlad i utdelningen av sysslor. De sysslor jag 

pratar om här är främst att ta disken, duka och hämta mat.

Vi delar på allt sådant. De två andra ville ha ett schema över när man ska göra 

vad som att ta disk och gå på morgonmötet så då blev det så. Vi har demokrati 

här. Jag har inget emot det (Helene, förskollärare, intervjun 12/ 10 2009).
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När det gäller vem som går ut med barnen så är det alla pedagoger, varje gång. Barnen brukar 

få gå in några åt gången och då blir det så att någon pedagog får gå in tidigare men det variera 

vem som får göra det och jag har inte uppfattat det som en källa till konflikter eller skillnader 

mellan yrkena. Ingen av barnen på avdelningarna bär blöjor så det är inte relevant i studien 

men när det gäller att torka barnen när de varit på toaletten gör den pedagog som är närmast. 

Att vara samlingsledare varierar de också, även den sångsamling som de har på fredagarna 

turas de om att ha ansvar för. När de har barnen uppdelade i olika aktivitetsgrupper så har 

pedagogerna fått välja vilka aktiviteter de vill leda beroende på vad de är bra på och tycker är 

kul. Det kan vara matte, drama eller skapande.

Utbildningsmöjligheter undersökte jag också för att se om de båda yrkesgrupperna fick 

samma möjligheter att utvecklas vidare, jag låter informanterna svara på den här frågan med 

egna ord.

Vill man gå fortbildning får man hitta den själv o sen fråga chefen om man får 

gå. Beror på eget engagemang. Jag går ofta på kurs [….]. (Helene, förskollärare, 

intervju 12/10).

Jag har ansökt om att få gå en utbildning på universitetet under 5 veckor men vet 

inte om jag kommit in än. Chefen fick välja en barnskötare som skulle få gå den 

här om man kommer in och en förskolelärare som får gå en kurs för dem på 10 

veckor. Hon valde mig av barnskötarna (Mervi, barnskötare, intervju 13/10 

2009).

Det är inte så mycket fortbildningar nu för tiden… men o andra sidan så är jag 

inte den som går till chefen och tigger om att få gå på olika saker heller. Inte så 

engagerad i det nu. Skulle vilja gå förskolelyftet men är bortrest just när det 

går… kanske i framtiden, det ska ju hålla på i 5 år (Eva, barnskötare, intervju 

15/10 2009).

Hur stora utbildningsmöjligheterna var, var med andra ord en fråga om hur 

engagerad och drivande man var som person och inte om vilken yrkeskategori 

man tillhörde. När det gäller lärarlyftet så hade Mervi uppfattningen om att en 

av varje yrkesgrupp medan Helene, under en informell intervju (15/10 2009)
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berättar att hon uppfattat det som att det är en person totalt som ska få gå 

utbildningen, vad som stämmer i den här frågan är fortfarande oklart. Men vi 

kan konstatera att utbildningsmöjligheterna var lika för båda grupperna oavsett 

vem som hade rätt.

Jag anser med stöd av mina observationer (12-16 10 2009 på förskolan Storskogen) och 

intervjuerna att det inte finns någon skillnad i det praktiska arbetets göromål som skiljer de 

båda yrkesgrupperna åt. De tar alla ansvar för omsorgen och att leda pedagogiska grupper.

Här i Sverige är det ingen skillnad mellan förskolelärare och barnskötare tycker 

jag. Jag använder min kunskap i jobbet med barnen. I mitt hemland är det två 

helt olika jobb (Nardihne, barnskötare, intervju 12/10 2009).

Skillnaden som jag kunde upptäcka var att det var några av förskollärarna som gjorde arbets-

och utvecklingsplanen, efter att ha samtalat med alla anställda om detta under ett 

arbetsplatsmöte. De har också fler ansvarsbarn, på de här båda avdelningarna samt en timme 

mer planeringstid i veckan.

Vad behöver barn?  

För att ta reda på om synen på barnen och verksamheten skiljde sig åt mellan de båda 

yrkesgrupperna så ställde jag en fråga under intervjun till informanterna om detta. Här 

redovisar jag vad de svarade på frågan, för att sedan diskutera resultatet.

Jag börjar med att redovisa vad de tre förskollärarna svarade, jag själv omnämns här som F, 

medans informanten kallas för S.

F: Vad är det viktigaste som förskolan ska ge barnen, tycker du? 

S: Den ska vara skolförberedande, så att de kan ta ansvar och klara sig själva, 

som att klä på sig själv och gå på toaletten. Det blir så tvärt hopp annars över till 

skolan annars, där får de klara sig mer själva och vi måste förbereda dem på det. 

Men också med bokstäver och siffror, att de vet vad det är och så. Det är skolans 

jobb att lära dem läsa och skriva, men vi kan förbereda dem, flera av våra barn 

kan redan läsa, det är det viktigaste för de äldre barnen.

F: Vad är viktigast för de yngsta barnen då?

S: Turtagande!  
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F: finns det några generella saker som du tycker att förskolan ska ge till alla 

barn? 

S: Trygghet i sig själva, självförtroende (intervju 15/10 2009).

Citat ifrån en intervju med en annan pedagog:

det sociala, samspelet och att fungera i grupp, att utvecklas individuellt och att 

lära sig att tänka själv- det här vill jag. Lära sig at stå emot grupptryck och att 

säga NEJ (Karin, förskollärare, intervju den 14/10 2009).

Jag är F härunder medan intervjupersonen som har det fiktiva namnet Helene omnämns som 

H, intervju 12/10 2009.

F: Vad tycker du är det viktigaste vi ska ge barnen i förskolan?

H: hur många får jag säga?

F: hmm.. de tre viktigaste sakerna?

H: tre saker… då säger jag, kreativt tänkande och handlande, trygghet i sig själv 

först men också med andra att de ska få prova på att jobba med olika material 

och metoder, göra dem självständiga. Inte bara lyda mig, Språkträning, är super 

viktigt! Och socialträning med varandra.

F: Det var fem saker….. 

H: det är svårt… det är det viktigaste tycker jag.

Så här svarade barnskötarna på samma fråga:

Det viktigaste förskolan ska ge barnen är kärlek, de är så små och är här så 

mycket så det är här de behöver få det här. Sitta i knäet och få uppmärksamhet 

viktigt. Deras kärlekstank är inte full än. De behöver också bli omhändertagna 

fysiskt. Att lära sig saker också men det är inte så viktigt än (Nardinhne, 

barnskötare, intervju 12/10 2009).

Tryggheten. …..ha kul! Annars så lär de sig inget och en positiv atmosfär 

(Mervi, Barnskötare, intervju 13/10 2009).
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Skapa och kreativitet - att få prova på olika saker och prova olika material det är 

viktigt… trygghet och att lära sig det sociala samspelet…..det viktigaste är 

tryggheten sedan kommer det sociala samspelet och sen det skapande tycker jag 

(Eva, barnskötare, intervju 15/10 2009).

Likheten i Helenes och Evas svar är slående. Trots deras olika utbildningsnivå så är de eniga 

om vad det är som barn behöver och vad verksamheten i förskolan ska ge dem. De jobbar som 

sagt på samma avdelning har med störta sannolikhet diskuterat många pedagogiska frågor av 

den här arten med varandra under avdelningsmöten och i det dagliga arbetet. Alla har tagit 

upp trygghet och nästan alla har pratat om social träning. Sedan skiljer det sig lite åt. 

Barnskötarna tog upp att ha kul, god atmosfär, kärlek och fysisk omvårdnad. Samt skapande. 

Medans förskollärarna också tog upp det skapande, förbereda dem för skolan, turtagande, 

språkträning och att kunna stå på sig. Kärlek och fysisk omvårdnad kan man koppla till 

omvårdnad medan skapande, språkträning, förberedelse för skolan, turtagande och annan 

socialträning hör till pedagogisk verksamhet. Att ha kul och en bra atmosfär kopplar den här 

pedagogen till att det är en viktig faktor för att kunna lära sig något, så nästan allt som 

informanterna nämnde som det viktigaste i verksamheten tillhör det som händer pedagogiskt. 

Trygghet poängterade de alla, när jag frågade om hur man kan hjälpa dem att känna trygghet 

så svarade en pedagog såhär: 

[……] att känner sig välkomna och sedda på förskolan. Att hälsa ordentligt på 

dem när de kommer på morgonen med deras namn är jätte viktigt. (Mervi, 

barnskötare, intervju 13/10 2009).

Det kan med andra ord anses vara ett omsorgsjobb att se till så barnen är trygga men det är 

naturligtvis också en pedagogisk fråga. Min konklusion är att båda yrkesgrupperna poängterar 

både omsorgs och pedagogiska områden i förskolan men att barnskötare i någon större mån 

pratar om omsorgsfrågor samt att dessa båda kategorier, omsorg och pedagogik inte går att 

skilja åt i verksamheten. Omsorg är pedagogiskt och pedagogik är att ha omsorg.

Alla aktiviteter är praktiska. Att skilja mellan teori och praktik är problematiskt 

(Enö 2005:64).

I förskolans tidiga historia så gjorde man stor skillnad mellan de båda yrkesrollerna, 

barnskötarna skulle ta hand om omsorgen och förskollärarna om det pedagogiska. Så är det 

inte längre, i alla fall inte på den här förskolan. På andra förskolor kan det vara annorlunda.



20

Jag tycker barnskötarna bidrar med samma saker som förskolelärarna, i alla fall 

här. På andra ställen står de kanske för mer av omvårdnaden (Eva, barnskötare,

intervju15/ 10 2009).

Och även om man skulle önska att ha denna skillnad, skulle det vara möjligt då omsorg och 

pedagogik är så nära sammankopplat?

Vad tycker du är det roligaste med ditt jobb?

För att vidare undersöka om de hade olika syn på sitt jobb eller hade väldigt olika 

arbetsuppgifter baserat på yrkeskategori så frågade jag dem om vad de tycker är roligast i sitt 

jobb.  Här redovisar jag svaren på frågan för att utreda svaret vidare efteråt.

Det roligaste i jobbet är barnen och att jobba kreativt (Helene, förskollärare, 

intervju 12/10 2009).

Det bästa med det här jobbet är kontakten med barnen! Att ge till dem och få 

uppskattning tillbaka (Nardihne, barnskötare, intervju 12/10 2009).

Det bästa med jobbet är att barnen ger så mycket, alla dagar är olika. Så 

intensivt att dagarna går fort. Det är en positiv anda på förskolan – det ger 

mycket(Mervi, barnskötare, intervju 13/10 2009).

Det bästa med jobbet är kontakten med barnen! Samspelet, leken och att prata 

med dem. Samspelet med barnen alltså (Karin, förskollärare, intervju 14/10 

2009). 

Det roligaste med mitt jobb: Barnen – det blir aldrig helt tråkigt, som jag känt 

inom andra yrken, det har jag inte känt här. Det är så mycket inspiration och 

positivitet!  Ingen dag är den andra lik (Eva, barnskötare, intervju 15/10 2009).

Det roligaste med jobbet är barnen, det spontana med barnen, mötet med barnen. 

Det som uppstår spontant. Att kunna följa barnen från att de börjar här och se 

deras utveckling tills att de slutar här och veta att man är med och formar 

barnen, att man har betydelse för deras utveckling (Sofia, förskollärare, intervju 

15/10 2009).
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Att känna att ens jobb är meningsfullt och att trivas med sina arbetsuppgifter är viktigt för att 

vara motiverad på sitt jobb, detta anser Herzberg när han skriver om vad som motiverar 

människor i deras yrkesutövanden (Gotvassli, 2002:199–201). Informanterna i den här studien 

var av svaren att döma helt på det klara med vad de trivdes med på sitt jobb och av Sofias 

citat kan vi utläsa att hon kände att hennes arbetsuppgifter var meningsfulla när hon kunde se 

barnen växa upp och utvecklas. Alla pedagogerna är överens om att barnen är det roligaste 

med jobbet men sedan har de olika infallsvinklar på vad med barnen som är roligast, jag kan 

inte hitta några samband mellan svaren och vilken yrkesgrupp utan då är högst personliga. 

”Förskollärartänket” och erfarenhet

Ett av de största samtalsämnena som dök upp i intervjuerna när det gäller vad som skiljer 

barnskötare och förskollärare var något som de kallade för ”förskollärartänket”. Det använde 

flera också för att beskriva vad en duktig barnskötare kan.  En förskolelärare vill bara ha 

förskolelärare i personalen, hon hävdar att man har ”det rätta tänket”.  Flera andra 

förskolelärare säger att barnskötarna här är väldigt duktiga och har mycket av 

”förskolelärartänket”. En barnskötare förklarar vad förskolelärartänket är för något och hur 

hon lärt sig det.

På en av de första förskolorna jobbade jag med en förskolelärare som jag lärde 

mig jätte mycket av, hon berättade hela tiden varför hon gjorde saker (Mervi, 

barnskötare, intervju 13/10 2009).

Det handlar mer om att reflektera över varför man gör saker än vad man gör rent praktiskt. 

Förskolelärarna berättar i intervjuerna att de flesta barnskötarna på den här arbetsplatsen har 

det här förhållningssättet som sägs tillhöra förskolelärarna, utan att ha den utbildningen. 

Citatet här över visar att hon har förstått vad det är för kunskap som förskolelärare har, samt 

att hon lärt sig det genom en kollega som delat med sig av sina tankar. Det här kan kopplas till 

teorin om den reflekterande praktikern, enligt Schön som beskrivits tidigare i texten. 

Grundbulten i den teorin är som sagt att en duktig yrkesutövare kan reflektera över sitt 

handlande medans han/ hon är mitt uppe i en aktivitet, men också efteråt (refererat i

Tomassen, 2007:37). Frågor som varför gjorde jag det? Vad ledde det till? Vad lärde de sig av 

det här? Är då centrala. Bröderna Dreyfus å andra sidan medar att någon som är skicklig på 

sitt jobb, eller expert som de kallar det inte alls behöver reflektera över vad hon /  han gör 
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eller ska välja att göra i en situation. De bara vet hur de ska handla(refererat i Tomassen, 

2007: 25-27). Jag kan inte finna några belägg för att den här teorin skulle stämma på det 

arbete som utförs i förskolan eftersom arbetet där ska följa de värderingar och förhållningsätt 

som har fast slåtts i läroplanen. Vi måste därför hela tiden granska vårt beteende för att se om 

det stämmer överens med läroplanen. Teorin kan säkert vara av nytta när man diskuterar 

andra typer av arbetet där det praktiska utförandet av en färdighet står i fokus.

”Förskollärartänket” finner jag med andra ord inte vara specifikt för förskollärarna utan det 

kan duktiga, erfarna barnskötare också ha. en varför kallas det ”förskollärartänket”? Min 

tolkning är att man får lära sig att ha det här förhållningssättet till sitt yrke på 

lärarutbildningen. Man får det med sig från början som förskollärare medan observanta och 

lärvilliga barnskötare också kan lära sig det genom erfarenhet eller att jobba med personer 

som delar med sig av sin kunskap. 

Under intervjuerna och spontana samtal med personalen på Storskogen så upphöjer de 

varandra. Speciellt gäller detta förskollärarna som upphöjer barnskötarna för deras långa 

erfarenhet och engagemang och positiva attityd. En röst om barnskötarna från intervjuerna:

De på min avdelning är fantastiskt duktiga och erfarna (Helene, förskollärare,

intervju 12/10 2009).

Att göra skillnad

Jag tycker barnskötarna bidrar med samma saker som förskolelärarna, i alla fall 

här (Eva, barnskötare, intervju 15/10 2009).

… då gör du skillnad...[tystnad]... de flesta barnskötare som jobbar här är så bra 

och har tänket, jag vet inte om de bidrar med något annat (Sofia, förskollärare, 

intervju15/10 2009).

[tystnad]… då gör du skillnad på yrkena alltså…….. jag är inte så bra på små

barn, det ingick inte i min utbildning. Det inbillar jag mig att barnskötare är 

bättre på, att de fick lära sig mer sånt på utbildningen (Karin, förskolelärare, 

intervju 24/10 2009).

I intervjuerna med alla informanterna utom en så tystnade de när jag frågade om vad de tycker 

att barnskötare bidrar med i arbetet och sedan svarade de att de gjorde samma sak som 

förskolelärarna. När jag sedan frågade om vad förskolelärare bidrar med i arbetet på förskolan 
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så hade de flesta inga problem med att definiera deras arbete, de ansåg att de tog större ansvar 

när det gäller det pedagogiska delen på förskolan. Vilket motsäger sig självt anser jag.     

Förskollärare bidrar med det pedagogiska och har ett syfte med det man gör (Mervi, 

barnskötare, intervju 13/10 2009).

vi tycker kanske att det är viktigare med arbetsplan och kvalitetsutvärdering 

[………]. Vi är lite bättre på att formulera oss och använda korrekt skrivspråk 

för sådana sammanhang och har lättare att koppla till läroplanen (Sofia,

förskollärare, intervju 15/10 2009).

Alla förskollärare som har fått examen ska ha koll på de olika 

utvecklingsstadierna och kunna lägga verksamheten på en lagom nivå för 

barnets ålder. De ska också kunna se vad barnen behöver för stöttning för att 

komma till nästa steg (Karin, förskollärare, intervju 24/10 2009).

Hur kommer det sig att samtliga informanter utom en hade svårt att definiera barnskötarnas 

bidrag i verksamheten men att ingen hade problem med det när det gäller förskolelärarna? Det 

kan bero på att jag under alla intervjuerna började med att fråga om barnskötarnas bidrag i 

verksamheten, så att de hunnit tänka igenom ämnet när jag frågade om förskolelärarna. Men 

det kan också bero på att det är mer tabu att prata om barnskötarnas roll eller att den är mer 

diffus (Gustafsson och Mellgren 2008:21). Larsson hävdar att det råder förvirring i de här 

frågorna, samt att det är just barnskötarnas yrkesbeskrivningar som lyser med sin frånvaro 

(2007:16), något även Gustafsson och Mellgren fann i sin rapport (2008:23–24 ).

Det existerar en platt hierarki i förskolan på svenska förskolor. För en 

utomstående kan det vara svårt att veta vem som är vad. Vid en jämförelse med 

sjukvårdspersonalens tydliga uppdelning av olika yrkeskategorier är 

barnomsorgens uppdelning mer diffus. Det är bara i enstaka tillfällen som en 

skillnad i förhållningsätt bli tydlig (Enö 2005:27).

Det verkar som att ett det inte bara är för utomstående som det råder en viss förvirring runt 

yrkesrollerna, även fast man vet vem som tillhör vilken yrkesgrupp inom förskolan så tyckte 

nästan alla att det var svårt att definiera barnskötarnas arbetsuppgifter.
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Personlighet

Det var inte bara utbildning som de ansåg vara viktigt för att vara en bra pedagog utan också 

personlighet och egenskaper.

Det klart att de har mer utbildning och då också mer kunskap men man är olika 

som personer också., hur mycket man bidrar med och hur mycket man 

engagerar sig (Eva, barnskötare, intervju 12/10 2009).

Med andra ord, utbildning är inte allt man måste passa för det också och vara en drivande som 

person. Går man tillbaka till barnträdgårdsledarinnorna så var det just deras personligheter 

och talanger som de bedömdes för, tålamod, energi, att vara frisk, målartalang, musikalitet 

och en positiv attityd var några av de egenskaper som en barnträdgårdsledarinna skulle besitta 

(Enö, 2005:25). Men även i barnstugeutredningen som var klar i början av 70 talet så för de 

fram vikten av att ha en personlighet som passar för yrket, även om de också ansåg att 

utbildning var viktigt (Enö, 2005:26). Jag anser att den diskursen lever kvar i förskolan än i 

dag, baserat på uttalanden som det här över och det här under.

Till en del som jobbar i den här branschen har man lust att säga, vad gör du här? 

Du passar ju inte för det här. Men så kan man ju inte säga.(Informell intervju 

med Helene 13/10 2009).

Att komplettera varandra

För att nå de högsta stegen på Maslows behovspyramid krävs att man känner sig uppskattad, 

och det gäller även för att känna sig motiverad enligt Hezbergs motivationsteori (refererat i 

Gotvassli, 2002:199–2001). I nuläget när rapporter och skrivelser från skolverket och 

regeringen poängterar värdet av teoretisk, högskolebaserad kunskap (Tio år efter 

förskolereformen, 2008:43) i förskola måste det vara svårt för dem som inte har sådan 

kunskap att känna sig uppskattade för sitt jobb, detta påverkar deras välbefinnande och hur 

motiverade de känner sig för att göra ett bra jobb. För att trivas krävs enligt Hezberg även att 

man har en bra lön och anseende i samhället. Detta stämmer inte på arbetet i förskolan 

överhuvudtaget, då det är en kvinnodominerad arbetsplats (se till exempel Enö 2005). Men 

det stämmer synnerligen inte för barnskötarna. I Dalarna har medlemmar i kommunal till och 

med startat en namninsamling för bevarande och status höjande av barnskötarnas yrke som en 

reaktion på det som händer i samhället just nu (Namninsamling för barnskötarnas yrkesstatus,

2009). Vad besitter då barnskötare för kompetenser som inte förskollärarna har? 
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Hur kan man komplettera varandra om det känns tabu att prata om att man har olika styrkor i 

arbetet, om åtminstone en ena av de båda gruppernas yrkesbeskrivning är mycket diffus? 

Ingen av mina informanter pratade om att de kompletterade varandra i sina yrkesgrupper, en 

del kunde se förskollärarnas särdrag men bara en av pedagogerna kunde se någon kompetens 

som barnskötarna besatt som hon själv som förskollärare inte hade. 

[Tystnad]… då gör du skillnad på yrkena alltså…….. jag är inte så bra på 

småbarn, det ingick inte i min utbildning. Det inbillar jag mig att barnskötare är 

bättre på, att de fick lära sig mer sånt på utbildningen (Karin, förskolelärare,  

intervju 24/10 2009).

För att kunna komplettera varandra krävs att man är olika varandra och det är just det som gör 

att man blir ett arbetslag och inte bara en arbetsgrupp. Detta gäller naturligtvis inte bara olika 

yrkeskompetenser utan även personlighet och inställningar. Om man inte vet sina kollegors 

olika förmågor så kan man inte heller använda sig av detta för att höja kvaliteten i 

verksamheten. Att ha samma mål och syn på arbetet i förskolan är en annan sak som skiljer ett 

lag från en grupp, det blir naturligtvis enklare om man är så lika syn i arbetslaget så möjligt 

men man får inte glömma bort att kompletterna varandra i arbetet är minst lika viktigt 

(Gotvassli 2002:176–179 referat Katzenbach).   Hur skulle det bli i förskolan om det endast 

fanns förskollärare där? Skulle de ändå komplettera varandra? Skulle verksamheten bli bättre?

Jag anser, baserat på Katzenbach teori (referat i Gotvassli, 2002:176–179) att de ändå skulle 

kunna komplettera varandra, med rätt inställning till de andras styrkor och personligheter men 

att möjligheterna för att lära sig mer av varandra är större nu när variationen i personalen är 

större. Att endast ha förskollärare i förskolan skulle dock göra det lättare att samlas runt 

gemensamma mål och syn på verksamheten, då det tas upp på lärarutbildningen som de alla 

hade genomgått men de skulle säkert vara utbildade olika år och därmed ändå ha olika 

förståelse om förskolan.  Hur vida verksamheten skulle bli bättre med endast förskollärare 

anställda låter jag vara osagt, det är en för komplicerad fråga för att avhandlas i den här 

uppsatsen. Eftersom de inte kunde se de olika yrkesgruppernas kompetenser så kan de heller 

inte komplettera varandra i arbetet, baserat på yrkeskategorierna. Däremot var de väldigt 

duktiga på att lyssna på varandras intresseområden och låta de utvecklas inom det området.

De hade till exempel olika drama, matte och skapande grupper med barnen varje vecka, där 

pedagogerna hade fått välja vad de var intresserade av och sedan få leda en grupp med barn 

inom det ämnet.  
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Makt inom förskolan

Makt är något som förändras och som inte nödvändigtvis behöver vara baserat på utbildning 

eller klass (Enö 2005:62–63 refererar Focault). På förskolan Storskogen fann jag att det fanns 

många starka personligheter med starka åsikter: 

Har jobbat på ställen där det inte funkat för att folk inte säger sin mening utan är 

mjäkiga och veka. Finns många sådana i den här branschen. […………]Vårt 

samarbete fungerar bra.. Jobbat på att alla ska säga sin mening och kunna ge och 

ta kritik.  Vi är alla starka kvinnor som vet vad vi tycker på min avdelning, jätte 

bra! (Helene, förskollärare, intervju 12/10 2009).

Av mina observationer och intervjuer kan jag se att förskollärarna, i egenskap av förskollärare 

har fler ansvarsbarn, vilket i alla fall en barnskötare har motsatt sig. Samt att några av 

förskollärarna har gjort arbetsplan och kvalitetsutvärderings plan, och därmed har makt att 

definiera verksamheten nu, förut och vad den ska vara i framtiden. Det ska dock sägas att de 

haft ett möte där de lyssnat på allas åsikter innan de satte igång. I övrigt utövar förskollärarna 

ingen makt över barnskötarna, vad jag kunde se under mina observationer. Utan beslut togs 

genom majoritetsbeslut eller helst genom att alla var överens i frågan. Flera personer med 

starka åsikter fanns på arbetsplatsen, vilket gjorde att diskussionerna kunde bli livliga. Jag 

hävdar att de personerna med starka åsikter hade mer makt i beslutsfattande än de andra 

eftersom de var duktiga på att framföra sina argument för de andra och få sina röster hörda. 

Jag hävdar vidare att det på den här arbetsplatsen är det av större betydelse hur duktig man är 

på att argumentera och framföra sin sak, än vilken yrkeskategori man tillhör. Detta går helt i 

linje med hur Foucault använder maktbegreppet, där varje sammanhang har sin egen 

maktstruktur och där inte de stora begreppen som till exempel utbildning behöver vara den 

avgörande faktorn (Enö 2005:62–63 refererar Foucault).

Kommer det nya förslaget från regeringen, där förskollärare får mer pedagogiskt ansvar att 

påverka de maktstrukturer som redan finns på förskolan? Och i så fall hur? Det är naturligtvis 

svårt att säga, men jag vill än en gång hänvisa till Foucault och hans syn på makt. Den är 

föränderlig anser han och med utgångspunkt i det här synsättet på makt så kommer de nya 

direktiven och många andra saker som med säkerhet också kommer att inträffa på förskolan 

att förändra de maktstrukturer som nu finns. De andra sakerna jag nämner här över som skulle 

kunna inträffa är att personer slutar, andra börjar, andra skrivelser kan också tänkas komma 

där barnskötarna och deras arbete kan tänkas står i fokus och de kanske kan få egna 
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ansvarsområden också. Att maktstrukturerna kommer att förändras, kan man alltså anta men

hur maktstrukturerna kommer att förändras är däremot en svårare fråga, det kommer kanske 

leda till att förskollärarna kommer att ta mer av den informella makten när de får mer formellt 

ansvar i verksamheten men det behöver inte bli så.     

          

Avslutande diskussion

I den studie som jag presenterar i den här uppsatsen har jag försökt att ta reda på om det är 

någon skillnad i kompetens och arbetsuppgifter mellan barnskötare och förskollärare och vad 

denna skillnad består av, om det finns någon. 

Jag fann i min studie på förskolan Storskogen att skillnaderna mellan barnskötare och 

förskollärare när det gäller praktiska arbetsuppgifter i vardagen var i stort sett obefintliga. 

Alla hjälpte till att torka barn som varit på toaletten, klä på barnen ytterkläder, ta disken, leda 

samlingar och grupper med pedagogiskt innehåll som drama, matte och skapande. De var alla 

ute med barnen under utevistelsen. Skillnaderna mellan förskollärare och barnskötare som jag 

kunde finna i det dagliga arbetet på de två avdelningar som jag undersökt var att 

förskollärarna hade en timme mer planeringstid i veckan. Detta ledde till att de tog fler 

ansvarsbarn än barnskötarna. Ansvarsbarn har man utvecklingssamtal med samt följer lite

närmare i hur de utvecklas. Jag kunde inte heller se några kvalitetsskillnader mellan 

grupperna när de utförde arbetsuppgifterna, av mina observationer på Storskogens förskola 

(12-16/10-09).

Enligt Sofia, förskollärare som deltog i min studie så var den kompetens som de besatt som 

barnskötarna inte hade, kunskap om hur man formulerar sig i mer avancerade skrivelser, 

förstår mer av vikten av arbetsplaner och liknande samt kunna koppla det man gör till 

läroplanen (intervju 15/10 2009). En annan sak som Karin, som är förskollärare, ansåg att 

förskollärare skulle ha var kunskap om barns utveckligstadier samt att de kan se vad för typ 

av puff de behöver framåt för att utvecklas (intervju 24/10 2009).

Förskollärare ska tänka igenom varför de gör saker och ha en pedagogisk fokus. Det svarade 

Mervi som är barnskötare på samma fråga (intervju 13/10 2009).

Endast en av pedagogerna kom på någon kompetens som barnskötarna hade men inte 

förskollärarna. Man kan också utläsa av det flertalet svar på den här frågan att det är ett 
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känsligt ämne. Min slutsatts är att det är lite tabu att prata om skillnader emellan 

yrkesgrupperna, speciellt om man ska upphöja barnskötarnas kompetens. Det kan tänkas att 

de reagerade starkare på frågan om vad barnskötare bidra med i verksamheten eftersom jag 

ställde den frågan först men det kan också bero på att de är en ”utrotningshotad” yrkesgrupp i 

förskolan och de tolkade det som att jag egentligen ifrågasatte om de behövs där, med tanke 

på att det står i en rapport från regeringen att det är bättre med enbart förskollärare i förskolan 

för att det ger högre kvalité på verksamheten så kan de känna att de behöver försvara sin 

yrkesstolthet och sina arbetskamrater. Eller de är förvirrade runt barnskötarnas 

yrkeskompetens och arbetsuppgifter eller helt enkelt inte anser att de har någon kompetens 

som inte förskollärare har. Kanske alla de här möjliga skälen stämmer?

Mina informanter på förskolan där jag gjort min studie pratar om personlighet, erfarenhet och 

utbildning när de ska beskriva vad som innefattar en bra pedagog.  Helene som är 

förskollärare vill endast ha förskollärare i personalen för att hon anser att de har ”det rätta 

tänket”, vid ett annat tillfälle tillägger hon att det är viktigt att man passar för yrket också. Eva 

som är barnskötare säger även hon att det inte räcker med att ha en utbildning, man behöver 

passa för yrket också och ha en drivande personlighet.

”Det rätta tänket ” eller ”förskollärartänket” som de också kallar det kom fram som en av de 

viktigaste kunskaperna att ha som pedagog. ”Förskollärartänket” kan definieras som 

egenskapen att hela tiden ifrågasätta varför man gör saker och kunna koppla det till vad man 

vill att barnen ska lära sig av på förskolan. 

Det här kan även benämnas som att vara en reflekterande praktiker, som Schön beskriver i sin 

teori om hur man lär sig mer inom sitt yrke och det går också ut på att hela tiden reflektera 

över varför man gör saker (refererar i Tomassen, 2007:37). 

De anser alla att både omsorg och pedagogik är viktigt i verksamheten. Barnskötarna ansåg i 

någon större mån att omsorg medans förskollärarna poängterade pedagogiken lite mer, men 

skillnaderna här är minimala. Varför jag ställde den här frågan är för att det traditionellt anses 

som förskollärarnas jobb med det pedagogiska och barnskötarnas jobb med omvårdnaden. Det 

stämde inte på den här arbetsplatsen.

Min slutsats är att enligt de egenskaper som de ansåg att en bra pedagog ska ha, så spelar det 

ingen roll vilken utbildning du har. Det är främst att du reflekterar runt ditt jobb, är engagerad,

har en passande personlighet och erfarenhet av att jobba med barn som är det viktigaste enligt 
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mina informanter. Med andra ord att du är en reflekterande praktiker med kunskap i Fronesis 

och en expert på ditt jobb enligt teorierna i Tomassens bok (2007:25–27,37,40). Att kunna 

skriva arbetsplaner och liknande, samt med lätthet kunna koppla till läroplanen, ansåg en 

pedagog vara speciell kunskap för förskollärare.  En pedagog trodde också att barnskötare 

hade mer kunskap om att ta hand om de minsta barnen. Erfarenhet var något som upphöjdes 

mycket, speciellt när det gällde barnskötarna. Gustafsson och Mellgren (2008:19,21) skriver i 

sin rapport att ett vanligt synsätt i verksamheten var att det är stor skillnad mellan nyutbildade 

barnskötare och nyutbildade förskollärare men att denna skillnad växer bort i takt med att de 

får vara ute i verksamheten och få erfarenhet. Det här skulle kunna var en förklaring till varför 

de poängterar erfarenhet så mycket i min studie.

Men varför ska man då utbilda sig om man kan göra samma jobb lika bra utan att dra på sig 

stora studieskulder? Att känna att man avancerar, får högre status och lön är saker som gör att 

vi trivs på jobbet, anser Herzberg (refererat i Gotvassli 2002: 199-201). Vilket kan göra att 

man trivs bättre på sitt jobb som förskollärare, men är det hög lön och status man vill ha så är 

kanske inte förskolan den bästa arbetsplatsen. ”Förskollärartänket” lär man sig också snabbare 

på utbildningen än genom att arbeta i förskolan. Jag tror vidare att det man lärt sig på 

lärarutbildningen har man nytta av i sitt arbete och att det gör en till en bättre pedagog, man 

kan inte bara reflektera runt varför man gör saker utan varför det är en bra sak att kunna just 

den färdigheten och enligt vilken tänkare eller pedagog. Man lär sig att se saker från olika 

perspektiv med olika glasögon hävdar jag vidare. Eftersom man på utbildningen får kunskap 

om olika sätt att förhålla sig till barn, vad de ska kunna och hur man har sett på det här i ett 

historiskt perspektiv.  Min tolkning av förskolläraren Helenes uttalande om att hon endast vill 

ha förskollärare i förskolan, kan man tolka som att hon anser att de har en kunskap som 

barnskötarna inte har, detta kallar hon ”förskollärartänket”. Många på förskolan Storskogen

pratar om att ha ”förskollärartänket” men kanske har de olika förstålelser av det begreppet. 

Kanske är den förståelse som jag beskrev häröver den djupa förståelse av att se saker enligt 

olika teorier just något som förskollärarna lärt sig på sin utbildning medan den mer praktiska 

delen av ”förskollärartänket” används av alla duktiga pedagoger i alla yrkeskategorier på 

förskolan. Detta betyder inte att jag vill förringa den kunskap som barnskötarna besitter.  Jag 

önskar att deras yrkesroll skulle bli mer tydlig så att personalen inom förskolan, politiker och 

samhället i stort kan se vilket otroligt jobb de genomför för att ge allas våra barn en bra grund 

att stå på i livet. Men också att de själva kan jämföra sitt arbete med arbetsbeskrivningen och 

kunna känna att de gör ett bra jobb. På förskolan Storskogen så samarbetade de på lika villkor 
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oberoende av yrkeskategori, de gav alla samma utrymme att utvecklas i att leda grupper och 

samlingar samt att få blomma ut i ett intresse område som de själv hade, tillsammans med 

barnen. Jag tror att det var detta som gjorde att jag inte upptäckte några underliggande 

konflikter runt de båda yrkesgrupperna. Ett annat sätt att lösa det på hade varit att ha tydliga 

uppdelade yrkesroller med ett uttalat mål om att komplettera varandra och att alla har samma 

värde oavsett roll. 

Jag anser att båda de här modellerna skulle fungera bra men att det är mellan alternativen som 

är av ondo. Ett exempel är från en förskola som jag besökt där förskollärarna bara jobba de 

mellan 9- 15, vilket var den populäraste arbetstiden de var också de enda som hade 

planeringstid och denna förlades på kvällar hemma. Det blev konflikter mellan barnskötare 

och förskollärare, då barnskötarna hävdade att förskollärarna ansåg sig vara bättre än dem. 

Det här ledde inte till att båda yrkeskompetens upphöjdes och att de kompletterade varandra 

men inte heller till att de på lika villkor och med samma arbetsuppgifter arbetade för en bättre 

förskola.    

Min forskning sett i backspegeln 

Med tanke på den kunskap som jag fått genom den här studien så skulle jag om jag hade gjort 

om den ha haft färre och djupare intervjuer, samt ställt fler frågor om hur de trodde att 

förskolan skulle se ut med endast barnskötare eller endast förskollärare. De flesta ansåg ju att 

de gjorde samma arbete så det skulle var intressant att höra deras tankar runt en sådan 

verksamhet. Jag hade nog strukit frågan om vad de skulle vilja ta bort i verksamheten och 

istället gå på djupet i deras yrkesroller och kanske fråga mer om vad de ansåg om detta nya 

förslag till tillägg till läroplanen (2009:32–33).  Om jag hade haft mer tid till mitt förfogande 

så skulle det vara intressant att göra en jämförande studie med en förskola där 

arbetsuppgifterna skiljde sig väldigt mycket mellan förskollärare och barnskötare. Det är ju 

inte lika jämlikt på alla arbetsplatser som på Storskogen, som pedagogen Eva påpekade 

tidigare i den här texten. 

Intressanta ämnen att studera i framtiden

Under den tid som jag bedrivit den här studien så har flera intressanta ämnen dykt upp som 

skulle kunna studeras i framtiden. Ett av de ämnena är hur en verksamhet med endast 

förskollärare eller endast barnskötare skulle se ut och fungera i det pedagogiska arbetet. 

Eftersom det rekommenderas i minst en rapport (Tio år efter förskolereformen, 2008:43) att 

andelen högskoleutbildade i förskolan ska vara så högt så möjligt så kan det tänkas bli en 
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realitet i framtiden med en förskola med endast förskollärare som anställda. Skulle vi bara 

vinna på det?  Skulle vi inte förlora något på det? Skulle verksamheten förändras mycket av 

det? Med tanke på att alla ändå gör allt i verksamheten idag. Många spännande frågor som jag 

skulle vilja titta närmare på vid ett annat tillfälle.

En av pedagogerna på förskolan Storskogen kommer från ett land i mellanöstern, hennes 

mellanstadielärarutbildning i sitt hemland har skolverket godkänt så att hon kan jobba som 

lärare i Sverige också, men de anser även att det är upp till varje kommun att göra en 

bedömning av hennes utbildning. Den kommunen som hon nu jobbar i anser att hennes 

utbildning är likvärdig med en barnskötares och gett henne ett sådant jobb, medan hon i en 

annan kommun jobbat som lärare och hemspråkslärare under flera år.  Det skulle vara 

jätteintressant att undersöka närmare hur kollegorna ser på hennes kompetens och om de 

använder sig av den i vardagen samt att studera varför den här kommunen gjorde en sådan 

bedömning.   
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