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Att höja statusen på förskolläraryrket är en pågående debatt, likaså sker för närvarande 

revideringar av förskolans styrdokument för att säkra förskolans kvalitet. Trots detta 

tycks en tabubelagd hierarki råda där känsligheten i att göra skillnad på kompetenser 

står i vägen för en tydlig arbets- och ansvarsfördelning. Studiens syfte är att belysa 

komplexiteten i hierarkin mellan förskollärare och barnskötare. Genom en kvantitativ 

forskningsansats framställs ett resultat som visar på att en stark tabu upplevs av att 

skilja på kompetenser mellan yrkeskategorierna och att hierarki existerar i förskolan på 

olika sätt. Slutsatsen av studien är att tabun och de dolda maktstrukturer som råder 

riskerar att påverka förskolans kvalitet om inte diskussionen gällande arbetsfördelning 

utifrån skilda kompetenser lyfts fram i ljuset. 
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1 Inledning 

I förskolan idag arbetar utbildade förskollärare och barnskötare tätt tillsammans i 
arbetslag. Det gemensamma uppdraget präglas av att bedriva en verksamhet där omsorg, 
fostran och lärande ska bilda en helhet (Skolverket, 2016). Genom vår 
förskollärarutbildning får vi kontinuerligt kunskap om den senaste forskningen gällande 
barnsyn, kunskapssyn, syn på lärande och utveckling. Vad vi däremot får relativt lite 
kunskap om är hur det är att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier och hur vi kan 
komplettera varandras kompetenser. Vår praktiska erfarenhet av detta är att det är svårt 
att urskilja specifika kompetenser för vardera yrkeskategorin och att det verkar känsligt att 
lyfta fram och samtala om olikheter beroende på utbildningsnivå. Via sociala medier tar vi 
dagligen del av infekterade diskussioner och upprörda kommentarer gällande 
yrkeskategoriernas olika roller. 

Forskning visar att en förutsättning för hög kvalitet i förskolan är att arbetslaget 
kontinuerligt för pedagogiska samtal med varandra, har en pedagogisk samsyn och en 
gemensam tolkning av läroplanen (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Det är upp till 
varje förskola och arbetslag att gemensamt komma fram till en arbetsfördelning som 
gynnar verksamheten. Läroplanen betonar dock förskollärarens särskilda ansvar gällande 
det pedagogiska arbetet (Skolverket, 2016) och detta är något ingen förskollärare kan 
avsäga sig och heller inte något någon annan kan ta sig an. 

Som snart utbildade förskollärare ställer vi oss frågande till hur vår kompetens kommer att 
tas tillvara på i förskolan. I förskolan, precis som andra arbetsplatser där olika 
yrkeskategorier samarbetar, råder en viss ordning/hierarki men det verkar i första hand 
inte vara utbildningarnas nivå som styr arbetsfördelningen i förskolan utan istället är den 
fördelningen beroende på annan kompetens såsom personlig eller av antal år på 
arbetsplatsen. Det är av stor vikt att synliggöra denna hierarki och hur den påverkar 
arbetsfördelningen. Att göra skillnad på kompetens mellan yrkeskategorierna verkar i alla 
fall vara något som upprör, tystas ner och skapar tabu i förskolan. Risken är att denna tabu 
låter hierarkin förbli en ogenomtränglig norm som inte ifrågasätts och påverkar förskolans 
kvalitet.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att belysa komplexiteten i hierarkin mellan förskollärare och 
barnskötare.  

1. Hur tänker förskollärare och barnskötare om den egna och den andra yrkeskategorins 
roll och olika kompetens?  

2. Varför är det tabulagt att göra skillnad på kompetens mellan de olika yrkeskategorierna?  

3. Vad är hierarkin i arbetslaget uppbyggd på och hur yttrar den sig? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt förklarar vi denna studies disposition. Först kommer ett bakgrundsavsnitt 
med en historisk tillbakablick och aktuell debatt inom området, styrdokument, en 
begreppsdefinition som är av vikt för att förstå vår studie och en presentation av tidigare 
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forskning. I nästa kapitel introduceras valet av teoretiskt perspektiv vilket kommer att 
användas för att tolka resultatet. Därefter kommer metodavsnittet, där metodologi, 
datainsamlingsmetod samt databearbetningsmetod presenteras. Även studiens urval, 
bortfall och etiska överväganden vi tagit ställning till skrivs fram här. Därefter följer 
resultat- och analysavsnittet där vår empiri presenteras, analyseras, tolkas och 
sammanfattas. Sist ut är diskussionsavsnittet där metod och resultat diskuteras, 
reliabilitet, validitet, reflexivitet och generaliserbarhet skrivs fram samt där slutsats och 
förslag till framtida forskning framförs. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs en historisk tillbakablick, aktuell debatt, begreppsdefinition, 
teoretiskt perspektiv samt tidigare forskning. 

2.1 Historisk tillbakablick av yrkeskategoriernas roller 

Inom förskolan har man under lång tid arbetat i arbetslag men ansvarsfördelningen 
förskollärare och barnskötare emellan har över tid varierat. På 30-talet ville staten öka 
förskolornas kvalitet genom att tilldela förskollärare det övergripande ansvaret för 
verksamheten och barnskötarna fungerar som assistenter (Sheridan, Sandberg & Williams, 
2015; Eriksson, 2015). I början av 60-talet betonades vikten av kvalificerad personal i 
verksamheten och förskollärarna beskrivs som professionella med frihet att utifrån sin 
kunskap utföra sitt arbete (Eriksson, 2015).  

Under 70-talet förändrades synen på arbetslagets roll. Det fastslogs nu att gå ifrån de 
tydliga ansvarsområden man tidigare tilldelat förskollärarna för att istället lägga fokus på 
yrkeskategoriernas samarbete och möjligheten till att lära av varandra, detta för att vara 
goda förebilder för barnen (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Yrkeskategorierna 
räknades i och med det som jämställda, förskollärarna med sin yrkeskunskap med uppgift 
att dela med sig av den till barnskötarna och barnskötarna med sin personliga kompetens 
och långa arbetslivskunskap (Eriksson, 2015). Förskolan gick således från att ha en 
hierarkisk struktur av ledarskap till att bli en platt organisation med en jämställd och 
demokratisk fördelning av arbetslagens ansvar och arbetsuppgifter (a.a.). Denna så kallade 
arbetslagsprincip ledde till att det inom förskoleverksamheten arbetade två yrkeskategorier 
med samma arbetsuppgifter (a.a). Detta är även något som Sheridan, Sandberg och 
Williams (2015) belyser som ett problem då det blev svårt att urskilja 
utbildningskompetens och konsekvensen blev att arbetslaget arbetade utifrån minsta 
gemensamma kompetensnivå.  

Under 80-talet skedde en kraftig utbyggnad av förskolan trots brist på förskollärare och 
staten föreslår att vidareutbilda barnskötare till förskollärare i syfte att enbart ha en 
yrkeskategori i förskolan. Som ett ytterligare steg i detta läggs barnskötarutbildningen ner 
på 90-talet och förskolan ska nu som ett första viktigt steg i utbildningsväsendet komma 
att regleras av skollagen och ansvaret överförs från social- utbildningsdepartementet 
(Berntsson, 2004). I och med införandet av förskolans läroplan 1998 markeras 
förskollärarnas ansvar ytterligare utifrån profession men officiellt ändras inte 
ansvarsfördelningen förrän den kommande revideringen 2010 (Sheridan, Sandberg & 
Williams, 2015; Eriksson, 2015). Då bristen på förskollärare fortsatt var stor har det dock 
varit svårt att leva upp till tanken om att all personal inom förskolan skulle vara 
förskollärare vilket i början på 2000-talet leder till en satsning på barnskötarna. Trenden 
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svänger därmed återigen från att all personal ska ha en förskollärarutbildning till att se att 
barnskötarna också har en viktig roll i förskolan och istället bör få kompetensutveckling 
inom sin egen yrkeskategori (Berntsson, 2004). I och med revideringen av läroplanen 2010 
tydliggörs de båda yrkeskategoriernas kompetens och roll samt förskollärares enskilda 
ansvar, dock fortfarande som ett arbetslag där allas kompetens, yrkesmässig som 
personlig, anses viktig (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015; Eriksson, 2015).   

2.2 Aktuell debatt 

Idag är debatten om förskolläraryrkets status het både i förskolans verksamhet och i 
media. I och med lärarlegitimationen som infördes i skollagen 2011 togs ett steg i 
riktningen mot att professionalisera yrket för att genom behörig personal kunna höja 
kvaliteten i förskolan (Skolverket, 2017a). Under 2017 tog regeringen beslut om att 
förskolans läroplan skulle revideras för att skapa en tydligare gräns mellan utbildning och 
undervisning samt vem som kan bedriva denna (Skolverket, 2017b). Genom revideringen 
är syftet att förskollärare ska få ett bättre stöd av läroplanen än de får idag. I en artikel i 
Lärarnas tidning (Winblad, 2013, februari) skriver Winblad om sina funderingar kring 
varför förskolan inte kommit längre gällande förskollärares uppdrag i relation till 
barnskötares. Han ifrågasätter likvärdigheten mellan barnskötare och förskollärare och 
påpekar att förskolechefer måste ta ställning i detta och förskollärare måste hävda sin 
kompetens. Winblad säger att det inte bör vara en överraskning att vi på förskolorna har 
yrkeskategorier med olika kompetenser, allra helst inte med en reviderad läroplan. Han 
fortsätter med att påvisa att otaliga rapporter trots detta visar att yrkesrollerna är otydliga 
och att läroplanens intentioner inte implementeras i verksamheten. Förskollärare måste 
vilja och våga ta plats, men utan stöd uppifrån är risken stor att de enbart skapar en 
obekväm stämning och hamnar utanför gemenskapen (a.a.). 

Även barnskötarnas roll är en pågående debatt i samhället i synnerhet i och med den 
kommande revideringen av läroplanen. I en artikel i Kommunal arbetaren skriver Mira 
Hjort och Stephen Lindholm (2017, november) om kommunals ordförande Tobias Baudins 
åsikter angående barnskötarens icke-varande i utkastet av den nya reviderade läroplanen. 
Barnskötarna som yrkeskategori har strukits och nämns inte alls, vilket upprör många 
barnskötare (a.a.). Skolverket svarar Baudin med att de vill anpassa läroplanen efter 
skollagen och att barnskötarna inte nämns i den och därför inte bör nämnas i läroplanen, 
fastän de är en viktig yrkeskategori inom förskolan (a.a.). Skolverket har dock tagit till sig 
av kritiken och säger att de ska fundera på hur de ska relatera till det (a.a). 

2.3 Styrdokument 

Förskolans uppdrag kräver att arbetet sker i enlighet med de styrdokument som finns 
utformade för verksamheten. 

Läroplanen gör det tydligt att de vuxna är förebilder för barnen och att de genom sitt 
förhållningssätt gällande rättigheter och skyldigheter i samhället påverkar barnen 
(Skolverket, 2016). Arbetet ska enligt läroplanen ske utifrån demokratiska gränser där 
integritet, människors lika värde, okränkbarhet och solidaritet är grundstenar. 

Förskolans läroplan reviderades senast 2016 men är återigen under revidering med fokus 
på bland annat tydligare gräns mellan undervisning och utbildning och vem som har 
behörighet att bedriva undervisning (Skolverket, 2017b). 
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I skollagen regleras barns lagliga rätt och skyldigheter. Där framhålls även förskolan och 
dess huvudman och det ansvar de har för verksamheten (Skolverket, 2015). 

 

2.4 Begreppsdefinition  

Maktposition: När någon uttalat eller outtalat och i olika grad intar en styrande position 
över andra. 

Hierarki: När vi använder begreppet hierarki syftar vi till maktpositioner inom arbetslaget i 
förskolan 

Platt organisation: Till motsats från hierarki saknar denna tydliga maktpositioner och 
arbetet sker istället horisontellt inom arbetslaget. 

Tabu: Något som upplevs så känsligt att man hellre undviker det än att konfronteras med 
det.  

Korrelation och variabel: När två variabler, som i denna studie är påståenden, har ett starkt 
samband med varandra korrelerar dessa och bildar en korrelation. 

2.5 Tidigare forskning 

Berntsson (2004) tar i sin artikel upp hur arbetet i arbetslag bestående av förskollärare och 
barnskötare alltid varit en princip inom förskolan men att ansvaret och arbetsfördelningen 
varierat historiskt sedan 70-talet. Hon tar upp tydliga exempel på hur staten reglerat 
förskolan genom skilda årtionden och hur synen på utbildning och behörighet skiftat. 
Författaren redogör för arbetslagets historia och dess konsekvenser för dagens känslighet i 
att göra skillnad på kompetenser mellan förskollärare och barnskötare. I ett förslag från 
skollagskommittén förordas att förskollärare ska ansvara för undervisningen i förskolan 
(Berntsson, 2004). Detta för att kunna ta tillvara på förskollärares faktiska kunskap och 
kompetens i syfte att höja förskolans kvalitet och likvärdighet (a.a.). 

Eriksson (2014) fokuserar även hon på förskollärares förtydligade ansvar. Författaren tar 
dock fasta på förskolans läroplans revidering 2010, hur ansvaret tolkas och omsätts i 
praktiken i syfte att höja förskolans kvalitet. Detta innebar en tydlig ändring i hur arbetet i 
arbetslagen skulle fördelas och struktureras och det gemensamma arbetslagsansvaret, som 
Berntsson (2004) presenterade genom en historisk tillbakablick, upphör att gälla. Eriksson 
(2014) skriver om den platta organisationsstrukturen och den omsorgsrelaterade 
organisation som fått råda inom förskolan och menar att vi saknar kunskap om hur 
förskollärare ska leda arbetslaget i det pedagogiska arbetet. Kvinnlighet och 
vänskapsrelationer är faktorer som Eriksson påstår har inverkan på detta ledarskap vilket 
lett till att kompetenser slätats ut och förskollärares kunskap blivit osynlig vilket i sin tur 
påverkat förskolans kvalitet.  

Eriksson (2014) har genom sin studie, i syfte att ta reda på hur revideringen av läroplanen 
gällande förskollärares förtydligade ansvar implementerats i förskolans verksamhet, 
iakttagit två diskurser vilka hon presenterar. Organisatoriska förändringar som en 
möjlighet att öka förskollärares ansvar och skillnader i yrkeskunskap som en anledning till 
ansvarsfördelning (Eriksson, 2014). I sin studie förklarar författaren hur de medverkande 
förskolorna förändrat sin organisation genom att några förskollärare tilldelats en 
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överordnad roll över de andra i arbetslaget för att sedan gemensamt ingå i en grupp 
tillsammans med förskolechefen och på så vis fungera som en länk mellan arbetslaget och 
chefen (Eriksson, 2014). En annan förändring, med syftet att ändra den platta 
organisationsstrukturen, innebar en rotation bland förskoleavdelningarnas personal för att 
skapa möjligheter till ett större ansvarstagande för förskollärare (a.a.). I den andra 
diskursen som Eriksson iakttog har förtydliganden utefter yrkeskategoriers kunskap och 
kompetens gjorts men detta är något som inte tillämpats praktiskt på förskolorna på grund 
av att det råder en stor känslighet i att skilja på yrkeskategoriernas kompetenser. Genom 
intervjuer med de deltagande i studien framkom i samtliga att detta är ett känsligt ämne 
för alla inblandade parter, även förskolechefer (Erikssons, 2014). I sin slutsats konstaterar 
hon bland annat att det är av stor vikt att ta reda på vad som händer med förskolans 
kvalitet om diskussionen gällande förskollärares ansvar i förhållande till barnskötarnas 
uteblir. 

Eriksson (2015) har i en senare studie undersökt förskollärarens ansvar i syfte att 
problematisera hur synen på detta ansvar förändrats över tid. Hon vill i och med det belysa 
och skapa möjlighet till diskussion om olika sätt att betrakta förskollärares ansvar och hur 
dessa sätt har påverkat och riskerar att inverka på professionen. Erikssons studie utgår 
liksom Brodin och Renblads (2014) studie från revideringen av läroplanen 2010 men med 
fokus på förskollärares perspektiv på ansvaret, hur förskolläraryrket utvecklats och en 
strävan efter att professionalisera yrket.  

I likhet med sin tidigare studie fokuserar författaren på förskollärares ansvar men till 
skillnad från studien 2014, där förskollärares ansvar i stort diskuteras, fokuserar Eriksson 
(2015) i denna studie på förskollärarens enskilda ansvar och hur de själva uppfattar och tar 
till sig det. Hon problematiserar statens inblandning historiskt sett i yrkeskårens makt över 
yrkets ansvarsområden och syn på yrket som sådant (Eriksson, 2015). Författaren belyser 
det orimliga i att förskollärare i ena stunden utifrån profession förmår fatta beslut gällande 
den pedagogiska verksamheten och i nästa inte. Detta blir även synligt i den så kallade 
arbetslagsprincip där förskolepersonalen gemensamt har i uppdrag att diskutera och 
organisera sin verksamhet (a.a.). Genom revideringen av läroplanen 2010 har förskollärare 
lyckats få tillbaka en del av ansvaret som staten tidigare haft och nu menar Eriksson att det 
är upp till den enskilda förskolläraren att tolka och förstå detta ansvar samt att leva upp till 
det. Eftersom arbetsfördelningen i arbetslagen inte grundar sig på kunskap och profession 
enbart ställer Eriksson (2015) sig frågan om hur denna omskapade ansvarsdiskurs kan 
höja förskolans kvalitet samt stärka kommer att öka och stärka professionen av 
förskolläraryrket. Hon frågar sig även hur förskollärare kan ges möjlighet att få sin 
kompetens accepterad och på vilket sätt ansvaret blir legitimerat för förskolläraren 
(Eriksson, 2015).  

Brodin och Renblad (2014) har i sin artikel studerat förskollärares och barnskötares syn på 
den reviderade läroplanen 2010. Resultatet visade att alla var positiva till reviderings syfte 
om att öka kvaliteten och att de tre viktigaste faktorerna för att kunna öka kvaliteten var 
personalens attityder, barngruppens storlek samt antal barn per personal (a.a.). 

Personalens attityder och motstånd till förändringar i arbetet är problematisk och hänger 
ofta ihop med hur mycket personer är inblandade i förändringsprocessen påpekar Brodin 
och Renblad (2014). Därför är det av största vikt att förskolepersonal är involverande 
redan från början i planeringen, processen och implementeringen för att personalen ska 
vara positiva till förändring (a.a). Många av respondenterna i Brodin och Renblads studie 
anser att den reviderade läroplanen ökat statusen på deras profession (2014). Författarna 
menar att genom att se över faktorerna som de anser påverkar kvaliteten och förbättra 
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dessa kommer det att leda till att personalen har mer positiva attityder när väl nästa 
revidering av läroplanen kommer. 

Enö (2005) påstår att förskolan som fält är underordnat andra yrken i samhället och att 
detta beror på att yrket är lågavlönat och kvinnodominerat. Förskolan har heller ingen hög 
status ur ett samhällsperspektiv enligt författaren. Att vara bekräftad av omvärlden och ses 
som viktig för andra är vitala förutsättningar för konstruerandet av subjektet (a.a.). 

Enö (2005) undersöker i sin avhandling samtalets betydelse i verksamheten och för 
skapandet av professionella subjekt. Hon vill genom sitt projekt innehållande 
forskningscirklar ta reda på hur förskolepersonal reflekterar om sitt uppdrag, profession 
och sitt subjekt. I studien är målet med samtalen att förskollärare och barnskötare ska ges 
möjlighet att mötas där det professionella subjektet kan konstrueras (Enö, 2005).  

Enö (2005) förklarar samtalets förutsättningar och potential och hävdar att läroplanens 
avsikter kräver reflekterande pedagogiska samtal i arbetslagen och i verksamheten vilket 
hon upplever har begränsats kraftigt i och med alla besparingar som skett inom förskolan. 
Den förnuftiga kommunikationen förklarar författaren som en ömsesidig förståelse där 
man också bekräftar den andres handlingar och motiverar sina egna. Det deliberativa 
samtalet beskrivs av Enö (2005) som ett samtal där olika synsätt och argument 
konfronteras och ges utrymme. Det handlar även om tolerans och respekt för varandra 
samt lärdom om vikten av att lyssna på andras argument (Enö, 2005).  

Något som Enö (2005) vidare diskuterar är problematiken med den kvinnodominerade 
verksamheten. Hon konstaterar att känslor och förnuft ofta utgör hinder för varandra 
främst när det gäller kvinnor och att vanor och mönster ofta är svåra att bryta. Denna 
dualism som Enö benämner den gör att man riskerar att fastna i sitt tänkande och 
möjligheten till en helhetssyn. En dominerande norm i samhället är kravet på prestation 
vilket leder till att människor jämför och bedömer sig själva och andra (Enö, 2005). Med 
en ömsesidig förståelse och respekt skapas istället förutsättningar för en gemensamt 
uppnådd stolthet (a.a.).  

Liksom Berntsson (2004) och Eriksson (2015) diskuterar Enö (2005) arbetslagsprincipen. 
Hon beskriver arbetslagsprincipen som en täckmantel för hierarki och påstår att den 
jämnar ut skillnader i kompetens. Författaren konstaterar att skolsystemets hierarkiska 
uppbyggnad också existerar inne i förskolans verksamhet om än inte lika synlig. Dessa 
osynliga hierarkier blir enligt Enö synliga i barnskötares uppfattningar av brist på kapital 
och att de därmed inte har samma värde som förskollärarna medan förskollärarna genom 
högskoleutbildning ökat sitt kapital och sin position i samhället. Detta med ett rikt kapital 
och en högre position kan anses problematisk i och med att samhällets starka norm av att 
inte göra sig märkvärdig eller kommunicera på ett finare sätt skapar en djupt rotad rädsla 
för förhävelse (a.a.). 

Enö (2005) sammanfattar sin studie med att hon kritiskt undersökt de förtäckta 
maktstrukturer som råder mellan förskolepersonal och att hon försökt sätta sig in i 
deltagarnas tankar och ageranden. Enö (2005) har i och med detta observerat en positiv 
utveckling och förändring av förhållningssätt och inställning. 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) och Forslund och Jacobsen (2010) beskriver det 
teoretiska och praktiska genomförandet av det som yrket kräver för att kunna uppfylla 
verksamhetens mål som professionell kompetens. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) 
skriver om den enighet som råder i samhället om vikten av utbildad och kompetent 
personal för förskolans kvalitet och analyserar den begränsade kunskap förskollärare har 
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om hur deras kompetens kan komma till uttryck i verksamheten. De uttrycker att när 
förskolans läroplan revideras och en förändring sker förändras även uppfattningen om 
förskollärares kompetenser. Författarna anser att det finns relativt lite forskning om vad 
som formar yrket och vilka kompetenser som är nödvändiga utifrån hur samhället ser ut, 
vilken barnsyn och syn på lärande som råder. Det är enligt dem svårt att urskilja 
förväntningar på dagens förskola. De pekar vidare på behovet av fortsatt forskning som 
analyserar förskollärarkompetens utifrån olika perspektiv i enlighet med läroplanens krav 
och riktlinjer. 

Forslund och Jacobsen (2010) problematiserar oviljan till samarbete mellan grupper med 
olika typ av kompetens. De frågar sig vad detta kan bero på och menar att en faktor kan 
vara att de olika grupperna helt enkelt har skilda syn- och tankesätt gällande det område 
där samarbete är nödvändigt. Om grupperna istället tar tillvara på varandras skilda 
kunskaper och uppskattar dessa kan det leda till utveckling av det gemensamma arbetet. 
Om detta inte görs är risken stor att den sanning som råder där och då blir den alla ska 
anpassa sig efter. Författarna nämner att det saknas möjlighet till diskussion om skilda 
kompetenser och att det finns en norm om att ingen ska sticka ut och stoltsera med sina 
kunskaper. Att göra skillnad på kompetens kan uppfattas som provokativt vilket kan leda 
till att människor hamnar i försvarsposition och därmed istället för att ta till sig av någon 
annans kunskaper väljer man att ta avstånd från den. Då detta kan vara något som sker 
helt omedvetet menar författarna att det kan vara svårt att nå ett välfungerande samarbete. 
Den som besitter mer kompetens inom ett område kan enligt författarna välja att vara stå 
tillbaka för att inte skapa obekväm stämning mellan sig och sina kollegor. En stabil 
självkänsla är en förutsättning för att kunna hantera motgångar och kritik konstaterar 
Forslund och Jacobsen (2010).   

Hjort och Pramling (2014) ställer sig frågan vilka kunskaper förskollärare i sin profession 
måste erövra i relation till ett samhälle i ständig förändring. Ett exempel på detta är enligt 
författarna att ha kompetensen att se vikten av att lärande kan ske när som helst under 
dagen, att ta chansen att använda de vardagssituationer som uppstår, som exempelvis 
leken, för lärande och inte bara i planerade samlingssituationer som ofta var fallet förr. 
Författarna skriver att lärarna alltid måste vidareutbilda sig genom kompetensutveckling 
för att kunna möta de krav som ställs från samhället och för att säkra förskolans kvalitet 
och att det ansvaret ligger på den enskilda förskolläraren. 

Hjort och Pramling (2014) skriver om synen på förskollärares arbete som ett yrke som vem 
som helst kan utföra, som går ut på att leka och inte kräver några särskilda kunskaper. 
Detta menar författarna bidrar till att yrket länge haft en låg status och för att motverka 
detta vill förskollärare synliggöra sitt arbete och ge det en annan mening genom utförlig 
dokumentation. Att kunna ge uttryck för och skriva fram verksamheten på ett sätt där 
lärandet blir tydligt och innehållet i aktiviteterna värdefullt kan göra att föräldrarna och 
samhället ser på förskollärare som professionella (a.a.). Detsamma gäller att genom ett 
professionellt språk kunna formulera vad förskolans uppdrag kräver för kunskaper och 
färdigheter (a.a.). 

3 Teoretiskt perspektiv 

I det här kapitlet presenteras valet av studiens teoretiska perspektiv vilket vi med hjälp av 
analyserar vårt resultat. Vi har valt Pierre Bourdieus teori om sociala fält och Paul Tillichs 
teorier om ångest då vi anser att dessa harmonierar med och kompletterar varandra i 
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tolkningen av empirin. Att kombinera dessa är en beprövad metod vilken Tivenius (2008) 
har tillämpat för att besvara snarlika frågeställningar. 

3.1 Pierre Bourdieus teori om sociala fält 

Det som människor tar för givet och inte ifrågasätter och som gör att maktstrukturerna 
fortsätter existera kallar Bourdieu för praktiker (Broady, 1997). Författaren uttrycker att 
makten är dold i de vedertagna sätt som vi förstår eller ser på världen, därför måste man i 
sina analyser gå bakom dessa praktiker för att synliggöra maktstrukturerna. 

Pierre Bourdieus teori om sociala fält förklarar Broady (1997) som ett relationssystem 
mellan människors olika positioner inom ett specifikt fält. Dessa fält är enligt honom ofta 
uppbyggda på hierarki och skapar större förutsättningar för de som har ett rikt kapital än 
de med ett svagare kapital. Författaren skriver att Bourdieu pratar om fyra typer av kapital 
som människor har tillgång till men olika mycket resurser inom. Stort kapital inom ett fält 
skapar enligt Bourdieu makt (a.a.). Symboliskt kapital beskrivs som samhällets norm av 
vad som anses värdefullt, ekonomiskt kapital där tillgång till pengar är en resurs, socialt 
kapital handlar om relationer och tillhörighet och kulturellt kapital innebär de tillgångar 
man skaffar sig genom utbildning samt sättet att föra sig och prata på ett bildat sätt 
(Broady, 1997). 

Broady (1997) och Enö (2005) skriver om Bourdieus begrepp Habitus vilket är ett begrepp 
som innefattar hur människans värderingar och beteenden formats av erfarenheter och 
miljö. Människor handlar utifrån dessa vilket innebär att handlingarna blir omedvetna och 
inte kan styras av den egna viljan (Enö, 2005). Människan är sitt habitus vilket medför att 
normer är djupt rotade i människan och något som speglar dennes beteende och 
handlingar och ständigt återskapas (a.a.). Författaren uttrycker att människors handlingar, 
beteenden och sociala relationer är starkt sammanlänkade. Habitus förklaras vidare av 
henne som en process där handlingarna som utförs i sociala sammanhang leder till ett 
system av ordningar och statusar som skapas och återskapas. Vissa habitus värderas av 
samhället högre än andra men genom att aktivt skapa ett högre kapital kan människan 
åstadkomma en högre social position och på så sätt skaffa sig större makt inom sitt fält 
(Broady, 1997; Enö, 2005). 

3.2 Paul Tillichs teorier om ångest 

Paul Tillich (1977) uttrycker att den största drivkraften i att vara människa är mod vilket 
visar sig genom hur vi hanterar detta när vi konfronteras med rädslor och oro i varandet. 
Modet handlar enligt Tillich om förtrogenheten med meningen med livet för att inte känna 
meningslöshet och att utan skuld kunna utföra handlingar. Han påstår vidare att mod är 
starkt förbundet med självbekräftelse och om människan hamnar utanför en gemenskap 
hotas självbekräftelsen och därigenom även modet och människans vara upphör att 
existera vilket leder till ångest. Tillich förklarar tre typer av existentiell ångest som finns i 
en människas natur där två av dem är ångest för tomheten och meningslösheten som hotar 
människans andliga självbekräftelse och ångest för skuld och förtappelse som hotar 
människans moraliska självbekräftelse. För att kunna försvara sig mot ångesten försöker 
människan enligt författaren att in i det längsta klamra sig fast vid sin självbekräftelse i en 
gemenskap för att känna någon mening med varandet. Tillich påstår att människan är fri 
inom vissa gränser att göra val. De medvetna val människan gör och inte gör får 
konsekvenser i hur livet kommer te sig och oron för att göra fel val kommer alltid existera 
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men det handlar om att besitta modet att våga ta ställning, för utan detta mod blir 
människan bara undergiven en stark ledare (Tillich, 1977). 

4 Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod, hur vi samlat in och bearbetat data. Även urval, 
bortfall och etiska överväganden redovisas. 

4.1 Metodologi 

Denna studie utgår från en kvantitativ ansats med enkät som metod då syftet med vår 
studie är undersöka ett känsligt område med hjälp av många frågor (Bryman, 2011). För att 
kunna nå ut till respondenter i hela landet oavsett geografiskt område och för att få in så 
många svar som möjligt valdes digitala enkäter vilket är något som Bryman (2011) 
förespråkar. Genom valet av metod möjliggör vi för att få känsliga frågor ärligt besvarade 
samt att risken för att svaren blir tolkningsbara minskar i förhållande till om vi valt 
intervju som metod. Enkäterna utformades genom påståenden utifrån syfte och 
forskningsfrågor, där respondenterna erbjöds svara utifrån en Likertskala (Bryman, 2011). 
Denna utformning ger oss möjlighet att mäta styrkan i respondenternas känsla och 
erfarenheter.  

Slutna frågor underlättar enligt Bryman (2011) bearbetningen då svaren slipper kodas 
manuellt utan kan automatiskt överföras till ett statistiskt dataprogram. Bryman (2011) tar 
SPSS som exempel för analys av kvantitativ data vilket är programmet vi valt att använda 
oss av. Bearbetningen av data sker delvis genom korrelationstabeller och korstabeller då vi 
enligt Bryman (2011) kan studera relationen mellan två variabler. Vi har även tagit fram 
signifikansprövade medelvärden för att lättare kunna visa på skillnader mellan 
yrkeskategorierna. 

4.2 Datainsamling 

För att skapa förutsättningar för att kunna nå ut till så många som möjligt valde vi att göra 
en webbenkät, via Google formulär för att dels kunna forma utseende och upplägg men 
även för att slippa koda enkäterna manuellt. För att få synpunkter på enkäten innan 
utskick, gjordes en pilotstudie där vi gav 42 kurskamrater möjlighet att besvara 
påståendena. Pilotstudien genererade fyra svarandes åsikter. Vid pilotstudien framkom att 
respondenter önskade en beräknad svarstid vilket vi tog i beaktning då en framskriven 
svarstid ökar möjligheten till fullföljd medverkan (Bryman, 2011). Även andra synpunkter 
togs i beaktning och vi la till och tog bort material innan utskick. Utskicket av enkäten 
skedde via 4 Facebookgrupper med inriktning mot förskolan där vi bad utbildade 
förskollärare och barnskötare besvara den. Innan utskicket frågades administratörerna för 
respektive grupp om lov att lägga ut enkäten. Den låg ute i totalt nio dagar och vi skickade 
efter sex dagar ut en påminnelse om att besvara enkäten innan ett avsatt slutdatum.  

4.3 Databearbetning 

Av Googleformuläret skapades ett kalkylark i Excel som sedan fördes över till SPSS. Vi 
raderade 12 svar där respondenterna svarat på fel yrkeskategoris specifika frågor samt de 
43 svar där frågan uppenbart missförståtts så som framskrivningen av årtal för senaste 
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yrkesrelaterade examen. Vi använde oss av Pearson korrelationer och sammanställde en 
analys av samtliga variabler och även för respektive yrkeskategori separerade för att få ett 
bredare resultat och en djupare analys. Därefter letade vi fram de korrelationer som hade 
en hög korrelationskoefficient och ett lågt signifikansvärde p < 0,01 och p < 0,05. 

Då datainsamlingen resulterade i ett större sample än vad vi räknat med och hade 
möjlighet att ta oss an på grund av studiens omfattning, valde vi ut de korrelationer med 
signifikansvärde på mindre än 0.01 och de korrelationer som bäst kunde besvara studiens 
syfte och forskningsfrågor. 

Vi tog även fram signifikansprövade medelvärden för att kunna se yrkeskategoriernas 
medelvärde för respektive fråga och samtidigt jämföra medelvärdena mellan 
yrkeskategorierna. 

Vi valde att dela upp resultatet i tre kategorier Tabu, Hierarki och Roller och kompetens. 
Vi utgick från korrelationerna och tydliggjorde dem mer ingående med hjälp av 
korstabeller och medelvärden. Med hjälp av vårt teoretiska perspektiv tolkade vi sedan vårt 
data. 

4.4 Urval 

I detta avsnitt redovisar vi de urvalsprinciper för en kvantitativ ansats vi utgått ifrån. 

För att kunna besvara syftet med studien valdes ett sannolikhetsurval, vilket Bryman 
(2011) hävdar uppnås genom ett slumpmässigt urval för att öka mångfalden av 
respondenter. Vi vände oss till utbildade förskollärare och barnskötare runt om i Sverige 
för att uppnå denna mångfald och spridning. Detta skedde via Facebookgrupper som riktar 
sig mot förskolan med högst antal medlemmar, 92 333 st, med förhoppning om högst antal 
utbildade förskollärare och barnskötare för att på så vis öka chansen till en stor mängd 
svar. 

1006 personer deltog i studiens 
undersökning varav 75 % förskollärare 
och 25 % barnskötare. Åldrarna 
varierade mellan 19-71 år. 

 

 

Diagram 1: Procent. Fördelningen mellan 
barnskötare och förskollärare 

4.5 Bortfall 

Det finns ingen möjlighet att genomföra en traditionell bortfallsanalys som vid 
pappersenkäter. Vid pappersenkäter finns det registrerat till vem och hur många enkäten 
skickats till och på så sätt kan bortfallet räknas ut. Webbenkät är fortfarande relativt nytt 
(Bryman, 2011), vilket gör att hur bortfall blir synligt ännu inte påvisats. 

De fyra Facebookgrupperna har sammanlagt 92 333 medlemmar, men det är sannolikt att 
personer som är med i en grupp även är medlemmar i någon/några av de andra grupperna. 
I dessa grupper finns medlemmar av andra kategorier, till exempel outbildad personal, 
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föräldrar, chefer och andra som på något sätt har en relation till förskolan men vi kan inte 
se någon rimlig anledning till varför de skulle välja att besvara enkäten då det inte på något 
väsentligt sätt rör dem.  

Bryman (2011) skriver att internetanvändare kan utgöra en skev representation av folket då 
alla inte har tillgång till det. Bara de som har Facebook och aktivt sökt sig till dessa grupper 
har haft möjlighet att delta i studien. Bryman (2011) belyser att risk finns att många frågor 
och påståenden att besvara kan trötta ut respondenten. Då vår enkät innehåller 33 
påståenden riktade till varje yrkeskategori kan respondenterna välja att avstå helt eller 
endast delvis fylla i enkäten på grund av detta. Vid sammanställning av data såg vi dock 
inga tecken på att detta hade skett. De som skickat in enkäten hade svarat på samtliga 
frågor, med undantag av enskilda frågor som exempelvis ålder och examensår. 

4.6 Etiska överväganden 

I studien utgår vi från vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer vilka presenteras nedan 
(2017). Samtliga riktlinjer har förklarats för de medverkande i den inledande texten av 
enkätundersökningen. 

Samtyckeskravet: Då vi valt att utföra online-enkät och därmed inte skickat ut till enskilda 
personer har respondenterna själva fått bestämma över sin medverkan.  Studiens syfte och 
villkor för deltagande har angetts. 

Konfidentialitetskravet: Alla medverkande ges total anonymitet genom att deras 
medverkan inte är spårbar, varken för oss eller någon annan. Vi har valt att inte nämna 
vilka Facebookgrupper vi använt oss av för insamling av data för att ännu tydligare skydda 
respondenterna.  

Nyttjandekravet: Enkätsvaren vi får in används endast till studiens syfte.  

Informationskravet: Vi har informerat om studiens syfte och villkor för deltagande genom 
att tydligt presentera dessa dels i de inlägg som gjorts i Facebookgrupper och dels som en 
inledande text i enkätundersökningen. Vi har informerat om att studien kommer att 
publiceras på DIVA. 

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras och tolkas ett urval av korrelationer från insamlad data under 
rubrikerna Tabu, Hierarki och Roller och kompetenser. Resultatet sammanfattas slutligen 
i ett eget avsnitt. 

5.1 Empiri och tolkning av empiri 

Nedan följer en presentation av utvalda korrelationer med signifikansnivå max 1 %. En 
Likertskala med värdena 1-6 användes för varje påstående där 1 stod för inte alls och 6 stod 
för fullt ut. Dessa korrelationer kommer att tolkas med hjälp av vårt teoretiska perspektiv. 

Utvalda korrelationer innehåller samtliga respondenters känsla i ett påstående men även 
yrkeskategoriernas specifika känslor studerade var för sig. Korrelationer av variabler som 
innehåller båda yrkeskategoriernas värden har vi valt att kallas A+ siffra. Korrelationer av 
variabler som innehåller barnskötares värden kallas B+ siffra. Korrelationer av variabler 
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som innehåller förskollärares värden kallas F+ siffra. Efter korrelationspresentationen 
följer dess variabler och värden enligt följande (r= korrelationskoefficient; n= antal 
respondenter på båda frågorna; p= exakt signifikansvärde). Ju närmare värdet 1 (r=1.000) 
en korrelation är ju starkare är korrelationen. 

5.1.1 Tabu 

Enkätsvaren visar att förskollärare starkare upplever påverkansfaktorer som rädsla för att 
såra, rädsla för konflikter, rädsla för att ses som mer eller mindre värd, tvivel på 
kompetens samt normer och traditioner än barnskötarna. Detta kan tydas utifrån 
förskollärarnas medelvärden för de påståenden som rör tabun i förskolan. 

 

 

 

 

 

Rädsla för 
att såra 
påverkar 
tabun 

Rädsla för 
konflikter 
påverkar 
tabun 

Rädsla för 
att ses som 
mer/ 
mindre värd 
påverkar 
tabun 

Tvivel på 
kompetens 
påverkar 
tabun 

Normer 
och 
traditioner 
påverkar 
tabun 

Barnskötare M 3,37 3,69 3,55 2,88 3,55 

 N 249 250 250 250 249 

 SD 1,757 1,728 1,681 1,609 1,658 

Förskollärare M 4,47 4,43 4,32 3,20 4,21 

 N 749 747 747 748 748 

 SD 1,528 1,516 1,513 1,626 1,508 

 

Tabell 1. Medelvärden (M). Barnskötares och förskollärares respektive grad av 
instämmande i påståenden om vad de upplever påverkar tabun. Antal (N) och 
standardavvikelse (SD) presenteras under respektive medelvärde. 

Tabellen visar att förskollärare, i samtliga påståenden, upplever en högre grad av tabu än 
barnskötare. 

När vi tittar på påståendet Upplevelsen av tabun att skilja på kompetenser inom förskolan 
på arbetsplatsen tillsammans med påståendet Rädsla för att såra påverkar tabun uppstår 
en korrelation, med andra ord ett samband, som representerar samtliga respondenters 
känslor och upplevelser av dessa påståenden. Skillnaden är att det finns ett starkare 
samband hos förskollärarna än hos barnskötarna och att de befinner sig på olika sidor av 
skalan. Detta uppenbarar sig när vi jämför hur barnskötare och förskollärare upplever 
rädsla för att såra som en påverkan av tabun. Av 249 barnskötare var det flest (18.0 %) som 
inte alls instämde i påståendet medan det av 749 förskollärare var flest (31,8 %) som fullt 
ut stämde in i påståendet. Enligt Bourdieus teori om sociala fält kan våra uttydda 
korrelationer ha att göra med att förskollärare har ett rikare kulturellt kapital vilket gör att 
de befinner sig i en högre maktposition inom förskolans fält. Detta kan förstås som att ju 
högre upp personen befinner sig på hierarkistegen desto mindre utsatt är den för att kunna 
bli sårad och tvärtom. Då barnskötarna inte alls instämde i att rädsla påverkar tabun i 
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förskolan medan förskollärarna fullt ut ansåg att rädslan för att såra är en stor anledning 
till tabun ser vi att detta rimmar med Bourdieus teori. Utifrån tanken om Bourdieus 
kulturella kapital tillsammans med Tillichs teorier om ångest för meningslöshet och ångest 
för skuld tolkar vi detta som att barnskötarna kan ha erövrat ett större mod på grund av sitt 
underläge gentemot förskollärarna på det sociala fältet och att de på grund av detta inte 
har lika mycket att förlora utan snarare har att vinna på att ta upp det känsliga som tabun 
hindrar. Förskollärarna å andra sidan har på grund av sin högre utbildning och därigenom 
högre kapital lättare att känna ångest för skuld och kan komma att tänka att de sårar 
barnskötarna genom att föra en konversation om det känsliga i att göra skillnad på 
kompetenser. 

En annan tolkning av dessa samband utifrån vårt teoretiska perspektiv är att rädslan för att 
såra är starkt förbunden med en själv. Genom att såra någon annan kan en konsekvens bli 
att hamna utanför gemenskapen i det sociala fältet vilket är anledningen till rädslan. 

Det finns även ett samband mellan Upplevelse av tabun att skilja på kompetenser inom 
förskolan på arbetsplatsen och Rädsla för konflikter och detta kan tolkas på samma sätt 
som ovan då bägge korrelationerna rör rädslans påverkan av tabun. Det kan också tolkas 
utifrån Tillichs teorier om ångest som att självbekräftelsen hotas i en konflikt av risken att 
hamna utanför i Bourdieus sociala fält. 

Ovanstående tolkningar framkommer när vi tittar på följande korrelationer för samtliga 
svarande. Upplevelse av tabun att skilja på kompetenser inom förskolan på arbetsplatsen 
korrelerar med Rädsla för att såra påverkar tabun A2 (r=.665; n=999; p=.000). Den 
korrelerar även med Rädsla för konflikter påverkar tabun A8 (r=.586; n=998; p=.000).  

Att förskollärare upplever ett starkare samband mellan Upplevelse av tabun att skilja på 
kompetenser inom förskolan på arbetsplatsen och Rädsla för att såra påverkar tabun än 
barnskötarna visar sig när vi jämför barnskötares och förskollärares korrelationer. B2  
(r=.539; n=248; p=.000) och F2 (r=.648; n=749; p=.000). 

Tvivel på kompetens var den påverkansfaktor som svagast hade ett samband med att 
uppleva tabun av att skilja på kompetenser inom förskolan på arbetsplatsen vilket kan tyda 
på att människor är mer rädda för att tappa sin position i det sociala kapitalet än i det 
kulturella kapitalet. Medelvärdena (se tabell 1) för påståendet att tvivel på kompetens 
påverkar tabun visar att förskollärare ligger högre än barnskötarna vilket tolkas som att 
förskollärarna har ett rikare kulturellt kapital som de är rädda om men också att 
barnskötarna inte har ett lika stort ansvar och därmed inte lika stora resurser inom fältet.  

Denna korrelation påvisar sambandet mellan variabeln Upplevelse av tabun att skilja på 
kompetenser inom förskolan på arbetsplatsen och variabeln Tvivel på kompetens 
påverkar tabun A9 (r=253; n=999; p=.000). Tvivel på kompetens påverkar tabun visar 
sig även ha lägst medelvärden av tabupåståendena för respektive yrkeskategori. 

Genom våra korrelationer och medelvärden kan vi utläsa att de som upplever tabu med att 
skilja på kompetenser också upplever att det är känsligt att diskutera kompetenser utifrån 
utbildningsnivå. Detta tolkas som att utbildningsnivå är ett känsligt ämne att diskutera och 
som hellre undviks. Bourdieus begrepp habitus beskriver hur värderingar och beteenden 
formar människor vilket speglar hur vi agerar i sociala sammanhang. Dessa handlingar 
som handlar om att undvika känsliga frågor istället för att ta upp dem till diskussion skapar 
normer som hela tiden återskapas. När det gäller upplevelsen av tabun att skilja på 
kompetenser ser vi att det är något som skiljer yrkeskategorierna markant åt då 
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majoriteten av förskollärarna upplever tabu i att skilja på kompetenser på arbetsplatsen 
medan majoriteten av barnskötarna inte upplever denna tabu.   

Ovanstående tolkning bekräftas genom korrelation av variabeln Upplevelsen av tabun att 
skilja på kompetenser inom förskolan på arbetsplatsen och variabeln Känslighet i att 
diskutera kompetenser utifrån utbildningsnivå A1 (r=.702; n=1003; p=.000)  

Av 250 barnskötare som besvarat påståendet Upplevelsen av tabun att skilja på 
kompetenser inom förskolan på arbetsplatsen har 60,6 % värderat sig på den undre 
halvan av Likertskalan medan 64,3 % av 751 förskollärare värderat sig till den övre halvan 
av skalan.  

Vårt resultat pekar på att ju mer rädd för att såra man är desto mer upplever man att det är 
känsligt att diskutera kompetenser beroende av utbildning. Eftersom vi redan konstaterat 
att utbildningsnivå är ett känsligt ämne att prata om och något som ignoreras samt 
Bourdieus begrepp habitus inverkan på detta, tolkar vi det som att människor inte vill störa 
den ordning som människors handlingar i de sociala sammanhangen skapat. 

Korrelation A3 visar att variabeln Rädsla för att såra påverkar tabun korrelerar med 
variabeln Känslighet i att diskutera kompetenser utifrån utbildningsnivå (r=.608; n=999; 
p=.000) 

Det finns ett samband mellan respondenternas upplevelse av att känna att tabun påverkas 
av rädslan för konflikter och att uppleva en känslighet i att diskutera kompetenser utifrån 
utbildningsnivå. När vi studerar medelvärdena ser vi att förskollärare i större utsträckning 
än barnskötarna upplever denna rädsla för konflikter som anledning till tabun. Tillich 
påstår att människan inom vissa gränser är fri att göra val, men att valen alltid för med sig 
konsekvenser. Om man går in i diskussioner angående kompetenser utifrån 
utbildningsnivå, vilken i sin tur kan leda till konflikter, måste man riskera att ens val att gå 
in i diskussionen och därmed den eventuella konflikten, kan vara fel val. Detta kan vara 
anledningen till att människor in i det längsta undviker att sätta sig i situationer där 
konflikter kan uppstår för att de är rädda för konsekvenserna. 

När vi granskar korrelation A4 ser vi att variabeln Rädsla för konflikter påverkar tabun 
korrelerar med variabeln Känslighet i att diskutera kompetenser utifrån utbildningsnivå 
(r=.635; n=998; p=.000). Av 747 förskollärare är det 75,9 % som har graderat sig på den 
övre halvan av Likertskalan i motsvarighet till 56 % av 250 barnskötare vilket även det 
visar på att förskollärare har en starkare upplevelse av att konflikter har inverkan på tabun. 

5.1.2 Hierarki 

För de påståenden som har med hierarki att göra kunde vi urskilja tre starka korrelationer. 
Vi noterade att påståendet Upplevelsen av hierarki mellan personer med olika antal år på 
arbetsplatsen var den som återfanns i samtliga korrelationer. Till skillnad från 
påståendena om tabu fann vi endast ett jämförbart signifikansprövat medelvärde, alltså ett 
medelvärde utan påverkan av slumpen och som därmed anses tillförlitligt, mellan 
yrkeskategorierna vilket var Upplevelse av hierarki mellan personligheter (p=.008) 
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Tabell 2. Medelvärden (M). Barnskötares och förskollärares respektive grad av 
instämmande i påståendet ”Jag upplever en stark hierarki mellan personligheter”. Antal 
(N) och standardavvikelse (SD) presenteras under respektive medelvärde. 

Tabellen visar att förskollärare i högre grad upplever en stark hierarki mellan 
personligheter än barnskötare.  

Respondenternas upplevelse av hierarki mellan personer med olika antal år på 
arbetsplatsen blir synlig i flera korrelationer och genom studerandet av den procentuella 
svarsfrekvensen för respektive yrkeskategori (se tabell 3). Detta kan förklaras genom 
normer som ständigt återskapas (Broady, 1997) och att rädslan för att hamna utanför 
gemenskapen står över modet att våga ifrågasätta dessa normer (Tillich, 1977). Sambandet 
mellan upplevelsen av hierarki inom arbetslaget och upplevelsen av hierarki mellan 
personer med olika antal år på arbetsplatsen är starkare för barnskötarna än 
förskollärarna. Förskollärare och barnskötare delar trots detta uppfattningen att de inte 
upplever någon större hierarki inom sitt arbetslag. 74,8% av barnskötarna och 72,4% av 
förskollärarna placerade sig på den nedre halvan av Likertskalan.  

Följande korrelationer styrker ovanstående tolkningar. Variabeln Upplevelse av hierarki 
inom arbetslaget korrelerar med variabeln Upplevelsen av hierarki mellan personer med 
olika antal år på arbetsplatsen A6 (r=.418; n=1001; p=.000), B6 (r=.534; n=249; 
p=.000) och F6 (r=.371; n=750; p=.000) 

Av alla påståenden som rör upplevelse av hierarki är Upplevelsen av hierarki mellan 
personligheter det enda påståendet där både förskollärare och barnskötare placerat sig på 
den övre delen av Likertskalan, vilket tolkas som att det är mellan personligheter som 
hierarkin upplevs starkast.  

  Upplevelse av hierarki mellan personligheter 

Barnskötare M 3,73 

 N 251 

 SD 1,786 

Förskollärare M 4,05 

 N 750 

 SD 1,589 
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Tabell 3. Korstabeller. Barnskötares och förskollärares respektive instämmande i hög 
grad till fullt ut, vilket motsvarar en placering av 4-6 på skalan, i hierarki-relaterade 
påståenden. 

Tabellen visar att förskollärare i större utsträckning än barnskötarna fullt ut instämmer i 
påståendena, samt att ”Upplevelse av hierarki inom arbetslaget” utmärker sig genom 
högst andel på den nedre halvan av Likertskalan vilket betyder att det är det påstående som 
flest tar avstånd från. 

Tabell 3 visar även att upplevelsen av hierarki i stort är något som är svårbedömt då svaren 
sprider ut sig över hela skalan vilket visar sig i korrelationerna då det finns ett samband 
men inte så starkt som i tabupåståendena. I detta sammanhang kan hierarkin anses vara 
en vad Bourdieu kallar praktik, en maktstruktur som tas för given och inte ifrågasätts, en 
dold makt inom förskolans fält som behöver analyseras för att synliggöra hierarkin 
(Broady, 1997). 

En stark personlighet tyder enlig Bourdieus teorier om sociala fält på ett rikt kapital inom 
fältet, det vill säga att man både är rik inom det sociala, kulturella och symboliska kapitalet 
(Broady, 1997). Bourdieu hävdar att ju rikare kapital desto högre position vilket kan 
förklara upplevelsen av hierarkin mellan just personligheter (a.a.). Då förskolan är ett 
socialt fält konkurrerar förskollärare som har ett rikt kulturellt kapital med barnskötare 
som har ett rikt socialt kapital och den som har ett väldigt rikt kapital men ett något 
fattigare kulturellt kapital kan på så vis skaffa sig en högre maktposition. 

Ovanstående analys har uppstått ur följande korrelationer. Korrelationerna A5 (r=.551; 
n=1002; p=.000) B5 (r=.614; n=250; p=.000) och F5 (r=.524; n=750; p=.000) visar att 
variabeln Upplevelse av hierarki mellan personer med olika antal år på arbetsplatsen 
korrelerar med variabeln Upplevelsen av hierarki mellan personligheter. I korrelationerna 
för respektive yrkeskategori märks ett tydligare samband mellan variablerna för 
barnskötarna. Att barnskötare har större upplevelse av hierarki visas återigen när 
sambandet mellan påståendet Upplevelse av hierarki mellan yrkeskategorier och 
Upplevelse av hierarki mellan personer med olika antal år på arbetsplatsen visas. 
Korrelation A7 (r=.405; n=1001; p=.000) B7 (r=.519; n=249; p=.000) och F7 (r=.362; 
n=750; p=.000)  

 Barnskötares 
instämmande i hög 
grad till fullt ut 

Förskollärares 
instämmande i hög grad 
till fullt ut 

Upplevelse av hierarki mellan 
yrkeskategorier 

38,8 %  32,1 %  

Upplevelse av hierarki mellan 
personligheter 

57,7 %  66,8 %  

Upplevelse av hierarki mellan personer 
med olika antal år på arbetsplatsen 

39,2 %  44,9 %  

Upplevelse av hierarki inom arbetslaget 25,2 % 27,6 % 
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5.1.3 Roller och kompetenser 

Fastän majoriteten av respondenterna tycker det är rimligt att arbetsuppgifterna ska vara 
beroende av lön och utbildningsnivå så visar vårt resultat att de inte arbetar enligt detta. Vi 
tolkar det, med hjälp av Tillichs teorier om ångest, på två sätt. Det ena är att genom att 
göra valet att gå utanför sin yrkestitel blir konsekvenserna till en fördel. Den som gör det 
har möjlighet att förhandla sig till en högre status, mer kunskap, en eventuell lönehöjning 
och en känsla av att vara mer viktig vilket Bourdieu konstaterar skapar ett rikare kapital. 
Det andra är ångesten för meningslöshet eller skuld. Antingen är människan rädd för att 
”bara” vara någon som i samhällets ögon utför ett simpelt arbete vilket ”vem som helst” 
skulle kunna utföra eller så känner denne skuld för att någon ska uppleva känslan av 
meningslöshet. 

Påståendenas medelvärden (se tabell 4) för respektive yrkeskategori belyser att majoriteten 
av bägge yrkeskategorierna fullt ut anser att det är rimligt att arbetsuppgifter skiljer dem åt 
både beroende av lön och utbildningsnivå. 

Tabell 4. Medelvärden (M). Barnskötares och förskollärares respektive grad av 
instämmande i påståendet ” Jag upplever en stark hierarki mellan personligheter”.  Antal 
(N) och standardavvikelse (SD) presenteras under respektive medelvärde. 

Tabellen visar att både förskollärare och barnskötare i stor utsträckning upplever en 
rimlighet i skillnad mellan arbetsuppgifter beroende av både lön samt utbildningsnivå. 

Studien genererade flera samband gällande rimligheten mellan lön och arbetsuppgifter i 
förhållande till yrkestitel. När det gäller påståendena Rimlighet i skillnad mellan 
arbetsuppgifter beroende av lön och Rimlighet i skillnad mellan arbetsuppgifter beroende 
av utbildningsnivå ser korrelationerna ut som sådana: A8 (r=.654; n= 1004; p=.000) B8 
(r=.721; n=251; p=.000) och F8 (r=.603; n=751; p=.000)  

Gällande påståendena Strikt utövande utifrån yrkestitel och Rimlighet i skillnad mellan 
arbetsuppgifter beroende av lön ser korrelationerna ut på följande sätt: A13 (r=.217; n= 
1002; p=.000) och F13 (r=.248; n=749; p=.000) Vad gäller barnskötarnas samband 

  Rimlighet i skillnad mellan 
arbetsuppgifter beroende 
av lön  

Rimlighet i skillnad mellan 
arbetsuppgifter beroende av 
utbildningsnivå  

Barnskötare M 4,46 4,35 

 N 251 251 

 SD 1,573 1,527 

Förskollärare M 5,02 5,32 

 N 752 752 

 SD 1,346 1,042 
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mellan dessa variabler har korrelationen inte tillräckligt låg signifikans för att vara 
tillförlitlig. Detta gäller även sambandet mellan påståendena Strikt utövande utifrån 
yrkestitel och Rimlighet i skillnad mellan arbetsuppgifter beroende av utbildningsnivå. 
Men för samtliga respondenter och för förskollärarna ser korrelationerna ut som sådana: 
Korrelation A14 (r=.300; n=1002; p=.000) och F14 (r=.291; n=749; p=.000) 
Korrelationerna A13, F13, A14 och F14, visar att det yrkeskategorierna ser som rimliga 
orsaker till skillnad i arbetsuppgifter mellan yrkeskategorierna har ett svagt samband med 
hur de i praktiken arbetar utifrån sin yrkestitel. 

När vi studerar förskollärares och barnskötares upplevelser av undervisning, utveckling 
och lärande uppenbarar sig en komplex relation dem emellan. Då respektive yrkeskategori 
instämmande i påståendena gällande kompetens i dessa ämnen skiljer sig åt genom att 
majoriteten av barnskötarna inte ser sig som mindre kompetenta samtidigt som 
förskollärarna anser sig mer kompetenta. Att förskollärare och barnskötare ser så olika på 
sin egen och den andra yrkeskategorins kompetens gällande undervisning kan tolkas 
utifrån Bourdieus teori om sociala fält där det kulturella kapitalet tillägnas framförallt 
genom utbildning. Genom utbildning erövras kunskap och genom olika utbildning finns 
risk för skilda uppfattningar. Undervisningsbegreppet kan vara tolkningsbart och därmed 
vara en förklaring till resultatet. När det kommer till utveckling och lärande tolkar vi det 
utifrån arbetslagsprincipen och det gemensamma ansvar som vilar på arbetslaget. Istället 
för att särskilja yrkeskategoriernas kompetenser finns en strävan efter att vara likvärdig 
vilket vi genom Tillichs teori om ångest för meningslöshet anser vara rimligt då människan 
inte vill vara mindre värd än någon annan.  

Denna komplexitet går att urskilja utifrån medelvärden (se tabell 5 & 6) samt med hjälp av 
nedanstående korrelationer (B9, F11, B10 & F15). Korrelation B9 (r=.847; n=251; 
p=.000) visar att variabeln Barnskötares uppfattning av mindre kompetens än 
förskollärarna i arbetslaget gällande undervisning korrelerar med variabeln 
Barnskötares uppfattning av mindre kompetens än förskollärarna i arbetslaget gällande 
utveckling och lärande vilket betyder att den stora mängd barnskötare som ser sig lika 
eller mer kompetenta än förskollärarna gällande undervisning även ser sig lika eller mer 
kompetenta än förskollärarna i arbetslaget gällande utveckling och lärande.  

Barnskötarnas korrelation överensstämmer inte med förskollärarnas vilket korrelation F11 
visar. Korrelation F11 (r=.857; n=749; p=.000) visar att variabeln Förskollärares 
uppfattning av bredare kompetens än barnskötarna i arbetslaget gällande undervisning 
korrelerar med variabeln Förskollärares uppfattning av bredare kompetens än 
barnskötarna i arbetslaget gällande utveckling och lärande. Med detta menas att de 
förskollärare som uppfattar sig mer kompetenta gällande undervisning även gör det när det 
kommer till utveckling och lärande. 

Korrelation B10 (r=.876; n=251; p=.000) visar att variabeln Barnskötares uppfattning av 
mindre kompetens än förskollärarna i arbetslaget gällande undervisning korrelerar med 
variabeln Barnskötares uppfattning av mindre kompetens än förskollärarna i allmänhet 
gällande undervisning. Detta tillsammans med medelvärdena för respektive påstående 
tyder på att barnskötarna i stor utsträckning inte alls känner sig mindre kompetenta 
gällande undervisning än förskollärarna vare sig i arbetslaget eller i allmänhet. 

Korrelation F15 (r=.836; n=747; p=.000) visar att variabeln Förskollärares uppfattning 
av mer kompetens än barnskötarna i arbetslaget gällande undervisning korrelerar med 
variabeln Förskollärares uppfattning av mer kompetens än barnskötarna i allmänhet 
gällande undervisning. Detta tillsammans med medelvärdena för respektive påstående 
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tyder på att förskollärarna i stor utsträckning fullt ut känner sig mer kompetenta gällande 
undervisning än barnskötarna både i arbetslaget och i allmänhet. 

Tabell 5. Medelvärden (M). Barnskötares grad av instämmande i påståendet om deras 
uppfattning av mindre kompetens än förskollärare gällande utveckling och lärande i 
arbetslaget, samt förskollärares grad av instämmande i påståendet om deras 
uppfattning av mer kompetens än barnskötare gällande utveckling och lärande i 
arbetslaget. Antal (N) och standardavvikelse (SD) presenteras under respektive 
medelvärde. 

Tabellen visar en skillnad i hur barnskötare och förskollärare uppfattar kompetens 
gällande utveckling och lärande. Barnskötare instämmer i stor utsträckning inte alls i 
påståendet medan förskollärare i stor utsträckning fullt ut instämmer i påståendet. 

Tabell 6. Medelvärden (M). Förskollärares och barnskötares grad av instämmande i 
påståenden om deras uppfattning av mer/mindre kompetens än den andra 
yrkeskategorin gällande undervisning i arbetslaget och i allmänhet. Antal (N) och 
standardavvikelse (SD) presenteras under respektive medelvärde. 

Tabellen visar en skillnad i hur barnskötare och förskollärare uppfattar kompetens 
gällande undervisning. Barnskötare instämmer i stor utsträckning inte alls i påståendena 
om att vara mindre kompetent än förskollärarna gällande undervisning, vare sig i 
arbetslaget eller i allmänhet medan förskollärare i stor utsträckning fullt ut instämmer i 

Barnskötares uppfattning av mindre kompetens än förskollärarna i arbetslaget 
gällande utveckling och lärande 

M 1,97 

N 251 

SD 1,299 

Förskollärares uppfattning av bredare kompetens än barnskötarna i arbetslaget 
gällande utveckling och lärande 

M 4,83 

N 749 

SD 1,362 

Barnskötares uppfattning av mindre kompetens än förskollärarna i arbetslaget 
gällande undervisning 

M 2,08 

N 251 

SD 1,373 

Barnskötares uppfattning av mindre kompetens än förskollärarna i allmänhet 
gällande undervisning 

M 2,16 

N 251 

SD 1,376 
förskollärares uppfattning av mer kompetens än barnskötarna i arbetslaget 
gällande undervisning 

M 4,96 

N 749 

SD 1,304 

förskollärares uppfattning av mer kompetens än barnskötarna i allmänhet 
gällande undervisning 

M 4,87 

N 749 

SD 1,340 
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påståendena om att vara mer kompetent än barnskötarna gällande undervisning, både i 
arbetslaget och i allmänhet. 

Resultatet visar att det inte alls är lika självklart att den förskollärare som anser sig vara 
mer kompetent gällande undervisning är det när det gäller omsorg. Vår tolkning av detta 
baseras på Bourdieus teori om det sociala kapitalet som både förskollärare och barnskötare 
har samma resurser inom då omsorg inte är beroende av utbildningsnivå (Broady, 1997). 

Denna tolkning utgår ifrån Korrelation F12 (r=.450; n=747; p=.000) som visar på ett 
svagare samband mellan variabeln Förskollärares uppfattning av bredare kompetens än 
barnskötarna i arbetslaget gällande undervisning och variabeln Förskollärares 
uppfattning av bredare kompetens än barnskötarna i arbetslaget gällande omsorg än 
variablerna Förskollärares uppfattning av bredare kompetens än barnskötarna i 
arbetslaget gällande undervisning och Förskollärares uppfattning av bredare kompetens 
än barnskötarna i arbetslaget gällande utveckling och lärande. 

5.2 Sammanfattning av resultat 

Studien visar att förskollärare upplever tabu mellan yrkeskategorierna starkare än 
barnskötare. När vi frågade om respondenternas upplevelse av tabun att skilja på 
kompetenser på arbetsplatsen uppenbarade sig en väsentlig skillnad mellan 
yrkeskategorierna. Majoriteten av förskollärarna upplever tabu i att skilja på kompetenser 
på arbetsplatsen medan majoriteten av barnskötarna inte upplever denna tabu. Detta kan 
tolkas som att förskollärare genom ett rikare kapital innehar en högre maktposition och på 
så vis är rädda för att såra de som inte har den förmånen, i det här fallet barnskötarna. 
Rädslan för att såra och att det är den som påverkar tabun upplevs inte alls lika starkt av 
barnskötarna då de genom sitt underläge gentemot förskollärarna ser fler vinster än 
förluster i att ta upp det känsliga i att diskutera olika kompetenser. Ett sätt att förstå detta 
är barnskötares underläge i det kulturella kapitalet. Bägge yrkeskategorier är enade om att 
tvivel på kompetens inte är den främsta anledningen till tabun. De förskollärare som 
upplever tabu i att skilja på kompetenser i arbetslaget, upplever också att det är känsligt att 
diskutera kompetenser utifrån utbildningsnivå. Detta kan tolkas som att de genom att såra 
riskerar att hamna utanför gruppen och på så vis förlora sin självbekräftelse i den konflikt 
som då kan uppstå.  

Det tycks inte existera någon betydande hierarki inom arbetslaget vilket kan förklaras som 
en dold maktstruktur som tas för given och inte ifrågasätts. Dock uttrycker respondenterna 
att hierarkin finns där och då främst mellan personligheter där bägge yrkeskategorierna 
placerats sig på den övre halvan av skalan. Detta kan bero på individers storlek på kapital. 
Ett väldigt rikt socialt kapital, där en del av personligheten ryms, kan skapa förutsättningar 
för en högre maktposition. Resultatet visar även att förskollärare upplever hierarki starkare 
än barnskötarna vilket kan tolkas som att förskollärarna hotas av barnskötarnas möjlighet 
att klättra på hierarkistegen. 

Bägge yrkeskategorierna anser fullt ut att det är rimligt att arbetsuppgifterna skiljer dem åt 
både beroende på lön och utbildningsnivå. Vi har även kunnat urskilja ett samband mellan 
förskollärares strikta utövande utifrån yrkestitel och graden av rimlighet i skillnad mellan 
arbetsuppgifter beroende på lön och utbildningsnivå. När det kommer till hur 
yrkeskategorierna ser på skillnaden i arbetsuppgifter noterar vi att det inte fullt ut 
överensstämmer med hur de i praktiken arbetar utifrån sin yrkestitel. Detta kan tolkas på 
två sätt. Det ena är att skapa sig fördelar som stärker självbekräftelsen genom att utföra 
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arbets- och ansvarsuppgifter utanför sin yrkestitel, det andra är känslor av skuld och 
meningslöshet av att inte göra tillräckligt. 

Barnskötare upplever sig enligt resultatet inte alls mindre kompetenta än förskollärarna 
varken inom arbetslaget eller i allmänhet gällande undervisning och utveckling och 
lärande. Förskollärarna å andra sidan upplever att de besitter mer kompetens än 
barnskötarna både inom arbetslaget och i allmänhet gällande undervisning och utveckling 
och lärande. Sammanfattningsvis när det kommer till kompetens gällande undervisning 
kan vi urskilja att respektive yrkeskategoris syn skiljer sig åt markant. Detta kan förklaras 
som förtjänst eller förlust av det kulturella kapitalet. Genom att yrkeskategorierna har olika 
utbildning och att kunskap erövras genom den finns risk för skilda uppfattningar av 
begreppet. Det är dock ingen självklarhet att de förskollärare som upplever sig mer 
kompetenta gällande undervisning även anser sig mer kompetenta gällande omsorg. Detta 
kan ha att göra med att omsorg är en del av det sociala kapitalet som både förskollärare och 
barnskötare har samma resurser inom. 

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras resultatdiskussion och slutsats, metoddiskussion med 
underavsnittet reliabilitet och validitet där även reflexivitet, sanningskriterier och 
generaliserbarhet skrivs fram. Kapitlet avslutas sedan med förslag om framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa komplexiteten i hierarkin mellan förskollärare och 
barnskötare och vi ställde oss följande forskningsfrågor: 

1. Hur tänker förskollärare och barnskötare om den egna och den andra yrkeskategorins 
roll och olika kompetens?  

2. Varför är det tabulagt att göra skillnad på kompetens mellan de olika yrkeskategorierna?  

3. Vad är hierarkin i arbetslaget uppbyggd på och hur yttrar den sig? 

I en artikel i Lärarnas tidning (Winblad, 2013, februari) diskuteras varför förskolan står 
och stampar gällande yrkeskategoriernas olika uppdrag och ifrågasätter likvärdigheten. 
Detta är något vi funderat kring vad det kan bero på och utifrån resultatet kunnat uttyda 
likvärdigheten likt en dold maktstruktur vilken får råda inom förskolan (Enö, 2005). 
Winblad (2013, februari) konstaterar att trots läroplanens uppmaningar om arbets- och 
ansvarsfördelning yrkeskategorier emellan är det inte något som implementeras i 
verksamheten. Han betonar vikten av en strukturell arbetsfördelning uppifrån och chefer 
som vågar ta ställning och ställa krav på arbetslaget i syfte att höja förskolans kvalitet. 
Eriksson (2014) har genom sin studie iakttagit förändringar av förskolechefers arbete med 
detta där det teoretiskt gjorts förtydliganden av respektive yrkeskategoris kompetens och 
arbetsuppgifter, men trots detta sett att det inte har tillämpats praktiskt i verksamheten. 
Hon anser det vara en stor fara för förskolans kvalitet om diskussionen gällande 
yrkeskategoriernas särskilda ansvar uteblir.  

Vårt resultat visar att det finns en tabu i att skilja på kompetenser i arbetslaget och även att 
det är känsligt att diskutera kompetenser utifrån utbildningsnivå. Eriksson (2015) vill 
genom en senare studie, då hon utgår från läroplanens revidering 2010, även där belysa 
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vikten av diskussion om förskollärarprofessionens paradigm och hur olika tolkningar kan 
komma att påverka den. I och med arbetslagsprincipen som är gällande i förskolan är 
tanken att tillsammans i arbetslaget komma fram till en arbetsfördelning som på bästa sätt 
gynnar barnen och verksamheten (a.a.). Genom vårt resultat fick vi fram att det är tabu att 
göra skillnad på kompetens mellan yrkeskategorierna och att det då främst är 
förskollärarna som upplever denna tabu. Detta resultat förvånar oss lite då vi tycker att 
förskollärarna borde vilja ta striden om framhållande av kompetens. Om barnskötarna 
vilket resultatet pekar på inte upplever känsligheten i detta så borde det vara legitimt för 
förskollärarna att lyfta fram sin kompetens. Eriksson (2015) skriver att efter revideringen 
har förskolläraren lyckats få tillbaka en del av ansvaret och det nu är upp till den enskilde 
förskolläraren att ta sitt ansvar. I ett utkast till den pågående revideringen av förskolans 
läroplan har barnskötarna via sitt fackförbund Kommunalarbetaren gått ihop för att höras 
angående sin roll i och viktighet för förskolans uppdrag. Detta har lett till att skolverket nu 
valt att ta deras åsikter i beaktning (Hjort & Lindholm, 2017, november). Detta 
tillsammans med att upplevelsen av tabun ligger hos förskollärarna stärker vår insikt om 
att förskollärarna måste våga hävda sin kompetens och slåss för den för att en förändring 
ska kunna ske. 

Då läroplanen (Skolverket, 2010) är väldigt tydlig med att förskolan ska vara en 
demokratisk arena där vi vuxna är förebilder för barnen, och där grundläggande delar så 
som solidaritet och alla människors lika värde ingår är det inte så konstigt att de 
verksamma inom förskolan ser det som svårt att ta upp diskussioner kring känsliga ämnen 
som riskerar att kränka en annan individ. Solidaritet som kan förklaras som lojalitet och 
kamratskap kan sätta käppar i hjulen för diskussioner om kompetens och hierarki. Med 
detta sagt blir det en svår balansgång för de verksamma att göra. Att värna om de 
demokratiska värden vi har i samhället är jätteviktigt och får inte tas bort. Men de får 
heller inte påverka den egna yrkesprofessionens möjligheter till att skapa en förskola med 
bättre kvalitet. 

Forslund och Jacobsen (2010) och Berntsson (2004) hävdar att det råder en samhällelig 
norm om att inte utmärka sig och framhäva sina kunskaper vilken visar sig i arbetslagen 
och gör det svårt för förskollärare att hävda sina kompetenser. Enö (2005) skriver om 
problematiken med en kvinnodominerad verksamhet och påstår att kvinnors känslor och 
omdömen motarbetar varandra vilket gör att traditioner och rutiner är svåra att förändra. 
När det i vårt resultat handlar om hur yrkeskategoriernas syn på skillnader i 
arbetsuppgifter, där bägge yrkeskategorierna ansåg att det bör vara en skillnad, 
registrerade vi att de inte följde det i praktiken. Vi tolkar det som att förnuftet får stå 
tillbaka för känslorna vilket är ett tecken på att normen om en jantelag där ingen får 
förhäva sig är högst levande. Då resultatet visar att där hierarkin existerar mest är mellan 
personligheter inser vi att det är den vi kommer att tvingas konfronteras med snarare än 
hierarki mellan yrkeskategorier. Det finns en risk i detta att vi som förskollärare väljer att 
ta ett steg tillbaka för att inte skapa konflikter eller en obekväm situation (Forslund & 
Jacobsen, 2010). När förskollärarna utifrån resultatet undviker att diskutera skillnad i 
kompetenser på grund av rädsla för att såra, lever de inte upp till de krav som ställs på 
professionen när det gäller att uppfylla verksamhetens mål (Forslund & Jacobsen, 2010; 
Sheridan, Sandberg & Williams, 2015).  

Som förskollärarstudenter erövrar vi mycket teoretisk kunskap om senaste forskningen 
gällande syn på barn, kunskap, undervisning samt utveckling och lärande, vilken borde 
vara väl värd att ta tillvara på inom förskolan. Det råder en samsyn i samhället om värdet 
av utbildning och kompetens hos personalen för att säkra förskolans kvalitet (Sheridan, 
Sandberg & Williams, 2015). Av resultatet framstår att barnskötarna anser sig som lika 
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kompetenta som förskollärarna gällande undervisning, medan förskollärarna ser sig själva 
som mer kompetenta. Detta kan ha att göra med att man ser på begreppet undervisning 
olika men det kan även vara så att förskollärarna har en annan kompetens än barnskötarna 
på grund av sin utbildning och faktiskt är mer kompetenta inom området. Dessa skilda 
syn- och tankesätt gällande ett område vilket är tänkt att leda till utveckling skapar hinder 
för samarbete (Forslund & Jacobsen, 2010) Om förskollärare och barnskötare inte 
uppskattar och tar tillvara på varandras skilda kunskaper finns en fara i att normer uppstår 
som blir den alla kommer att rätta sig efter (a.a.). Hjort och Pramling (2014) belyser vikten 
av utbytet med andra förskollärare för att kunna bli en del av förskollärarprofessionen, en 
fara med detta kan då vara att på grund av den brist på utbildad personal som idag råder i 
samhället blir detta inte möjligt och därmed kan förskolans kvalitet komma att sjunka. 

För att kunna förändra strukturen i arbetsfördelningen påstår Brodin och Renblad (2014) 
att det är viktigt att alla parter är med i förändringsprocessen. På så vis menar de att det är 
möjligt att undvika attityder och motstånd när det gäller förändringar. För att lättare 
kunna arbeta efter läroplanens uppmaningar gällande yrkeskategoriernas ansvarsområden 
och arbetsuppgifter tror vi på en ännu tydligare implementering av läroplanen i den 
praktiska verksamheten. Då vi genom vårt resultat kommit fram till att tabu är något som 
motverkar en arbetsfördelning baserad på professionell kompetens anser vi att direktiven 
måste komma uppifrån och att stöd måste ges i att gemensamt kunna föra konstruktiva 
konversationer angående yrkeskategoriernas olika kompetenser likt de organisatoriska 
förändringarna Eriksson (2014) nämner. En återkommande tolkning när det kommer till 
det som rör respondenternas upplevelser av tabu och hierarki är ångest för skuld och 
meningslöshet (Tillich, 1977). Dessa upplevelser skulle kunna undvikas med en tydligare 
struktur gällande arbetsfördelning utifrån yrkeskategori och kompetens. Genom denna 
struktur kan vi dra upp de dolda maktstrukturerna till ytan och tränga igenom de normer 
som tabun skapat och därmed höja förskolans kvalitet.  

6.1.1 Slutsats 

Den viktigaste slutsatsen av denna studie är att tabu och hierarki är något som i hög grad 
upplevs för respondenterna i studien och som i sin tur kan ha stor inverkan på 
förskollärarprofessionen och därmed på förskolans kvalitet. Då förskolans läroplan är 
under revidering bland annat med fokus på ansvarsfördelning och undervisning krävs det 
att förskollärarna delvis måste våga ta sin plats men även att de ges förutsättningar för att 
kunna göra det. Det är av största vikt att arbetslaget kan se fördelar med att ha två 
yrkeskategorier med skilda styrkor och särskilda kompetenser och slutar vara rädda för 
eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå. Istället bör de se vinningen av att 
ifrågasätta och utmana normer och dolda maktstrukturer genom att ta upp känsla ämnen 
till diskussion.  

6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa komplexiteten i hierarkin mellan förskollärare och 
barnskötare. Genom att använda oss av en kvantitativ ansats med enkäter som metod 
kunde vi på bästa sätt besvara studiens syfte. Då studien belyser ett känsligt ämne kände vi 
att en enkätundersökning skulle generera ärligare svar än intervjuer. Den kvantitativa 
ansatsen och enkät som metod var en stor utmaning för oss då vi aldrig genomfört en 
liknande studie och krävde därför att vi satte oss in i ett helt nytt ”språk” och nya program 
vilket var tidskrävande men tillfredställande. Vi är medvetna om att med mer kunskap om 
programmet och den kvantitativa metoden hade vi kunnat dyka djupare ner i resultatet. 
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Enkätfrågorna formulerades utifrån forskningsfrågorna för att ge oss ett väsentligt 
underlag för studien. Valet att göra en gemensam enkät för bägge yrkeskategorierna var 
positivt då vi fick samtliga svar sammanställda i ett dokument vilket underlättade vår 
bearbetning av data.  

Att genomföra en pilotstudie var värdefullt då vi fick syn på brister i struktur och 
formulering, vilket innebar att vi kunde förändra och uppdatera vår enkät innan utskick. 
Genom valet av webbenkät och sociala medier som plattform ökade vår möjlighet att få in 
alla de 1006 svar som enkäten genererade. Antalet svar var långt över vår förväntan då vi 
blivit informerade om att minst 60 svar behövdes för att kunna gå vidare med studien och 
att 300-400 svar hade varit ett väl godkänt underlag. För att öka möjligheten till ett högt 
antal svar gjordes ett medvetet val att inte sätta ut ett slutdatum för deltagande i samband 
med publicering. Detta gav oss möjlighet att anpassa arbetets gång efter svaren.  

En kritisk aspekt var tidsomfattningen för studien. Då vi fick in ett väldigt rikt sample 
tvingades vi begränsa resultatet på grund av detta. Om tiden varit längre hade vi kunnat 
analysera fler variabler var för sig och tillsammans för att få fler dimensioner av resultatet. 
Under tiden för datainsamlingen fick vi kommentarer av ett antal respondenter om 
önskemål att kunna utveckla svaren i enkäten. Detta var något vi reflekterade över och 
tidvis kände att vi saknade men samtidigt visste att vi på grund av tidsramen inte haft 
förutsättningar att bearbeta. 

Själva bearbetningsprocessen har inneburit att just försöka förstå det resultat vi fått fram. 
Till skillnad från intervjuer där resultatet direkt blir synligt blev vi tvungna att lägga 
mycket tid på att med hjälp av SPSS synliggöra ett resultat som anses tillförlitligt. Om tiden 
inte varit begränsad hade fler korrelationer kunnat utläsas där möjligheten till ett rikare 
resultat ökat. 

Det har varit oerhört värdefullt för oss att lägga tid på att hitta rätt teoretiskt perspektiv 
och sätta oss in i det för att på bästa sätt kunna besvara forskningsfrågorna och studiens 
syfte. Då vi är snart färdigutbildade förskollärare har det inneburit lite av en utmaning att 
förhålla sig objektiv till studien. Det teoretiska perspektivet har medfört att vi kunnat se 
resultatet med andra ögon istället för att låta våra fördomar lysa igenom. 

6.2.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet beskriver om resultatet är tillförlitligt och pålitligt samt hur det står sig om vi 
skulle göra om undersökningen på nytt, eller om slumpmässiga och rådande 
förutsättningar för studien påverkat resultatet (Bryman, 2011). Då vi först gjorde en 
pilotstudie där påståenden testades för tolkningsbarhet hade vi möjlighet att ändra 
påståendena så dessa inte skulle kunna feltolkas. Då webbenkäter användes med fasta 
påståenden med Likertskala som svarsmetod skulle samma studie kunna göras om med 
exakt samma frågor igen. Då risken med webbenkäter enligt (Bryman, 2011) är att en viss 
typ av grupp kan utebli på grund av att alla inte har internet, eller vill använda sig av 
sociala medier finns risken för att de inkomna svaren bara representerar en särskild del av 
de efterfrågade grupperna. Detta ser vi dock inte som någon större risk i denna studie då 
svarsfrekvensen var väldigt hög, åldersspannet väl utbrett med en stor geografisk 
omfattning. Detta visar att vi har fått en stor spridning av de svarande och resultatet blir 
därmed mer tillförlitligt.   

Validitet berättar om de slutsatser som görs i studien stämmer överens med det som 
efterfrågats (Bryman, 2011). Då undersökningen består av respondenter i en bredd av olika 
åldrar från olika förskolor runt om i Sverige, samt att den enbart vänt sig till utbildad 
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personal inom förskolan har det gett oss en relativt bred och god bild av förskollärares och 
barnskötares upplevelser av hierarkins komplexitet. Respondenterna kunde i total 
anonymitet, när som helst på dygnet under nio dagar välja ett tillfälle där de kände sig 
bekväma att besvara enkäten, vilket ökar trovärdigheten på svaren. Genom att göra 
enkäten digital kunde vi enkelt föra över all data direkt till ett datahanteringsprogram 
vilket tog fram giltiga korrelationer och värden. Detta gör att de data vi har är giltiga. Enligt 
Bryman (2011) uppstår en trovärdighet genom att man redogör för resultatet till den grupp 
som medverkat vilket vi utlovat. 

Reflexivitet 

Att gå in i en sådan här studie innebär att vi bär med oss våra erfarenheter och vårt 
förhållningssätt vilket kan påverka vilken riktning vi väljer att ta med vårt arbete. Bryman 
(2011) hävdar att detta kräver en medvetenhet om våra föreställningar och en ödmjukhet 
inför att den föreställningen inte är den enda. Genom att vara objektiva tolkande agenter 
kan vi lägga våra egna fördomar åt sidan och distansera oss från oss själva vilket Tivenius 
(2015) påstår inte alltid är så lätt då ens egna värderingar alltid är närvarande. Vi har inte 
någon personlig relation till respondenterna vilken har påverkat våra tolkningar men 
eftersom vi snart är färdigutbildade förskollärare är det i någon mening lättare att 
sympatisera med förskollärarna. Då studiens syfte är att få en större förståelse för bägge 
parters perspektiv har vi dock varit kritiska mot oss själva genom samtliga delar av arbetet. 
Vi har genom detta lärt oss mycket om oss själva och på så vis utvecklat vår inställning och 
våra attityder.  

Sanningskriterier 

Rimlighetskriteriet: De tolkningar vi gjort av resultatet anser vi vara rimliga varför vi 
uppfyller detta kriterium. 

Koherenskriteriet: Vi anser att tolkningarna av resultatet uppfyller kriteriet då de inte 
säger emot sig själva och bildar en helhet. Varje del tar tydligt plats som delar av samma 
helhet. 

Korrespondenskriteriet: Tolkningarna överensstämmer med det teoretiska perspektivet 
och gör därmed att vi kan hålla en distans till oss själva och studien. Resultatet är 
formulerat på samma abstraktionsnivå som bakgrundslitteraturen och kan därmed 
kommunicera med denna på ett produktivt sätt. 

Generaliserbarhet 

Trots den stora mängden enkätsvar kan vi inte generalisera och därmed hävda att vårt 
resultat speglar yrkeskategoriernas uppfattningar i allmänhet. Däremot har vi genom ett 
sannolikhetsurval ökat möjligheten till ett representativt resultat då vi inte begränsat vår 
undersökning till ett visst geografiskt område eller pedagogisk inriktning. 

6.3 Framtida forskning 

Något som vore intressant för framtida forskning vore att komplettera studiens resultat 
utifrån respondenterna som i det här fallet var förskollärare och barnskötare med 
förskolechefers roll i dessa frågor. Att undersöka på vilket sätt de tar ansvar för att ge 
arbetslagen de rätta förutsättningarna och hur de arbetar för en tydligare arbets- och 
ansvarsbeskrivning för vardera yrkeskategori. Det vore intressant att göra om studien igen 
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efter att förskolans läroplan som nu är under revidering implementerats på förskolorna för 
att se om någon förändring skett. 

Då vi har ett väldigt rikt underlag från denna studies enkätundersökning och varit tvungna 
att begränsa oss genom att välja ut material finns stora möjligheter att dyka djupare inom 
ämnet.  
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