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Abstract 

The main aim of this study is to gain a deeper understanding of how a preschool team should 
be organized to work in the best possible way. A comparative study between a preschool in 
Norway and in Sweden. The distribution of tasks and responsibilities are different between the 
countries, to explore improvements the preschool staff´s conceptions of their own 
organization will be focused. The distribution of tasks and responsibilities are different but the 
conceptions of improvements may be the same.  

The empiricial data has been obtained from seven interviews. The participants were preschool 
teachers, child minders and preschool heads in a Swedish preschool and in a Norwegian 
preschool.  

In my study one improvement emerged in both teams, better requirements to make use of 
their competencies. The conclusion of this study is that a preschool team should be organized 
in a way that makes it possible to make use of everyone’s competencies.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna komparativa studie är att få en ökad förståelse för hur ett arbetslag ska 
utformas och organiseras för att fungera på bästa sätt. Jag vill belysa vilka 
utvecklingsmöjligheter förskolans personal finner i sin organisation av arbetslaget gällande 
fördelning av ansvarsområden och arbetsuppgifter, en jämförelse mellan ett arbetslag i en 
förskola i Norge respektive Sverige. Då förskoleverksamheterna i Sverige och Norge skiljer 
sig gällande fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden är det intressant att urskilja 
vilka utvecklingsmöjligheter som framkommer i respektive organisation.  

Jag valde att anta en kvalitativ ansats och genomförde totalt sju intervjuer med både 
förskollärare, barnskötare och förskolechefer på en förskola i Norge respektive Sverige.  

I min studie har en och samma utvecklingsmöjlighet framkommit i båda arbetslag, bättre 
förutsättningar för att kunna utnyttja sin fulla kompetens. Jag har funnit att ett arbetslag bör 
organiseras så att varje individ får möjligheten att utnyttja sin kompetens, genom att 
synliggöra och utnyttja varandras kompetenser stärks varje individ men också arbetslaget som 
helhet.  
   

 
 

Nyckelord 

 
Förskolans arbetslag, ansvarsfördelning, arbetsuppgifter, yrkesroller 
  



Innehållsförteckning 
 
Inledning	  ............................................................................................................................	  1	  

Syfte	  ............................................................................................................................................	  2	  
Frågeställningar	  ..............................................................................................................................................	  2	  

Forsknings-‐	  och	  litteraturgenomgång	  .................................................................................	  3	  

Historik	  .......................................................................................................................................	  3	  

Tidigare	  forskning	  ........................................................................................................................	  3	  
Organisationsstruktur	  ....................................................................................................................................	  3	  
Kompetensutnyttjande	  ..................................................................................................................................	  4	  
Utvecklingsmöjligheter	  ..................................................................................................................................	  5	  

Teoretiska	  utgångspunkter	  ..........................................................................................................	  6	  
Den	  sociokulturella	  teorin	  ..............................................................................................................................	  7	  
Begrepp	  inom	  den	  sociokulturella	  teorin	  ......................................................................................................	  7	  

Den	  proximala	  utvecklingszonen	  ..............................................................................................................	  7	  
Resurser	  och	  redskap	  ................................................................................................................................	  8	  
Mediering	  ..................................................................................................................................................	  8	  
Appropriera	  ...............................................................................................................................................	  8	  
Internalisering	  ...........................................................................................................................................	  8	  
Imitation	  ....................................................................................................................................................	  8	  

Metodologisk	  ansats	  och	  val	  av	  metod	  ...............................................................................	  9	  

Kvalitativ	  undersökningsmetod	  .................................................................................................	  10	  

Urval	  .........................................................................................................................................	  10	  
Studiens	  informanter	  ...................................................................................................................................	  11	  

Genomförande	  ..........................................................................................................................	  12	  
Intervjufrågor	  ...............................................................................................................................................	  13	  
Bearbetning	  av	  material	  ...............................................................................................................................	  13	  

Validitet	  och	  reliabilitet	  .............................................................................................................	  14	  

Generaliserbarhet	  .....................................................................................................................	  15	  

Etiska	  överväganden	  .................................................................................................................	  15	  

Resultat	  och	  analys	  ..........................................................................................................	  16	  

Uppfattningar	  kring	  den	  egna	  organiseringen	  av	  arbetsuppgifter	  och	  ansvarsområden	  ..............	  16	  
Uppfattningar	  i	  det	  svenska	  arbetslaget	  ......................................................................................................	  16	  
Uppfattningar	  i	  det	  norska	  arbetslaget	  ........................................................................................................	  18	  
Sammanfattning	  ..........................................................................................................................................	  20	  
Teoretisk	  analys	  ............................................................................................................................................	  20	  

Uppfattningar	  kring	  kompetensutnyttjande	  och	  utvecklingsmöjligheter	  i	  det	  egna	  arbetslaget	  .	  22	  
Uppfattningar	  i	  det	  svenska	  arbetslaget	  ......................................................................................................	  22	  
Uppfattningar	  i	  det	  norska	  arbetslaget	  ........................................................................................................	  23	  
Sammanfattning	  ..........................................................................................................................................	  24	  
Teoretisk	  analys	  ............................................................................................................................................	  25	  

Diskussion	  ........................................................................................................................	  26	  
Resultatdiskussion	  .......................................................................................................................................	  26	  
Slutsats	  .........................................................................................................................................................	  30	  



Metoddiskussion	  ..........................................................................................................................................	  30	  
Förslag	  på	  vidare	  studier	  ..............................................................................................................................	  31	  

Referenser	  .................................................................................................................................	  32	  



 

1 
 

Inledning 
Som framtida förskollärare behöver jag ha kunskap om på vilket sätt förskolans arbetslag ska 
utformas och organiseras för att fungera på bästa sätt och därmed kunna ge barnen de bästa av 
förutsättningar för att lära och utvecklas. Den svenska förskolans arbetslag börjar förändra sig 
organisationsmässigt. Den första försteläraren i svensk förskola tillsattes för drygt två år sedan 
(Richter, 2014, februari). Jag finner det intressant, enligt min uppfattning är det ett steg mot 
hur förskolans arbetslag i Norge är organiserat med en pedagogisk ledare på varje avdelning. 
Finns det ett behov av en formell ledare i förskolans arbetslag? Innan jag påbörjade min 
utbildning till förskollärare arbetade jag på en förskola i Oslo i två år. Jag har, under hela min 
utbildning, relaterat till och reflekterat över mina erfarenheter från Norge. Arbetslaget i Norge 
består av barnskötare och pedagogiska ledare. De utbildade förskollärarna, de pedagogiska 
ledarna, ansvarar för den pedagogiska planeringen och fungerar som länken mellan 
assistenterna och chefen. Mellan den pedagogiska ledaren och barnskötaren skiljer det sig 
ungefär 10 000 kronor i månadslön (Kunnskapsdepartementet, 2015a, 2015b). 
 
I förskolans läroplan framgår vad förskolan ska sträva efter, vad förskollärarna ansvarar för 
och vad arbetslaget ska göra (Skolverket, 2010). Enligt min uppfattning finns det ingen tydlig 
ansvarsfördelning och därför många tolkningsmöjligheter, vilket jag tror kan skapa problem. I 
läroplanen för Norges förskolor är det tydliggjort vilket ansvar den pedagogiska ledaren har. 
Hela personalen ska ha en gemensam förståelse för verksamhetens mål och ramar, 
förskolechefen och den pedagogiska ledaren ansvarar för att denna gemensamma förståelse 
skapas. Den pedagogiska ledaren har ansvaret för att planera, dokumentera och utvärdera 
arbetet i sin barngrupp och det är förskolechefen och den pedagogiska ledaren som ansvarar 
för att informera vårdnadshavarna om förskolans verksamhet (Kunnskapsdepartementet, 
2011).  
 
Förskolans personal har ett oerhört viktigt uppdrag, den verksamhet de bedriver ska stärka 
barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Sveriges 
förskollärare är den fjärde mest sjukskrivna yrkesgruppen gällande sjukskrivningar relaterade 
till stress (Koch, 2015). I Norges förskolor råder också en hög sjukfrånvaro bland förskolans 
personal, även där relaterad till stress (PBL, 2015, 5 mars). Barnet behöver få möta människor 
som är välmående och trygga i sin yrkesroll. Men frågan är hur ett arbetslag ska utformas och 
organiseras för att fungera på bästa sätt? 
 
Trots att det finns en hel del forskning om organisationsstrukturens påverkan på förskolans 
arbetslag så saknas jämförelsestudier med den norska förskolans organisation av arbetslaget. I 
min studie har jag valt att belysa vilka utvecklingsmöjligheter förskolans personal finner i sin 
organisation av arbetslaget. Då organisationen skiljer sig mellan länderna hoppas jag att mitt 
arbete kan generera ett kunskapsutbyte över nationsgränsen och bidra till en utveckling av 
förskolans arbetslag i båda länder.   
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Syfte 
Syftet med denna komparativa studie är att få en ökad förståelse för hur ett arbetslag ska 
utformas och organiseras för att fungera på bästa sätt. Jag vill belysa vilka 
utvecklingsmöjligheter förskolans personal finner i sin organisation av arbetslaget gällande 
fördelning av ansvarsområden och arbetsuppgifter, en jämförelse mellan ett arbetslag i en 
förskola i Norge respektive Sverige.  
 

Frågeställningar 
Vilka uppfattningar har pedagogerna kring fördelningen av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden i den egna pedagogiska verksamheten? 
 

Vilka uppfattningar har pedagogerna kring hur deras kompetens används och utnyttjas i 
arbetslaget? 

 
Vilka utvecklingsmöjligheter ser pedagogerna i sin organisation av arbetslaget? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I följande kapitel kommer jag ge en beskrivning av den forskning som tidigare gjorts inom 
mitt forskningsområde. Den litteratur jag valt har en betydelse för mitt arbete. Men först går 
vi tillbaka i tiden för att få en överblick över de reformer som påverkat organiseringen kring 
ansvarsfördelning och arbetsfördelning i förskolans arbetslag. 

Historik 
År 1968 tillsattes Barnstugeutredningen i Sverige och det kom ett förslag om en ny utbildning 
inom barnpedagogik. Det fanns en strävan efter att ha en jämn fördelning av förskollärare och 
barnskötare i förskolans verksamhet. Det långsiktiga målet var att samtliga skulle utbildas till 
förskollärare och förskolepersonalen började arbeta i arbetslag. Pedagogiken och omsorgen 
skulle inte längre särskiljas utan ses som en helhet. Tidigare hade förskollärarna ansvarat för 
pedagogiken och barnskötarna för omsorgen, nu skulle arbetsuppgifterna vara lika för både 
yrkesroller (Skolverket, 2004). Idag införs förstelärare på förskolorna i Sverige. Går vi 
tillbaka till att särskilja pedagogik och omsorg? 
 
I slutet på 1970-talet byggdes förskoleverksamheten ut i Norge och ledarskapet blev centralt. 
Vid den här tiden var målet jämställdhet och jämlikhet mellan de olika yrkesrollerna i 
förskolan. Allas röster skulle väga lika tungt och arbetsuppgifterna roterade inom arbetslaget 
utefter vilken tid man arbetade. Men på mitten av 1980-talet förändrades strukturen och gick 
mot en mer hierarkisk ordning. Förskolechefen började nu delegera uppgifter till den 
pedagogiska ledaren och de två tillsammans ansvarade nu för att hela förskolans personal 
skulle arbeta i enlighet med målen (Ødegård, 2011).  

Tidigare forskning 
Detta kapitel är organiserat utifrån mina frågeställningar: Organisationsstruktur, 
kompetensutnyttjande och utvecklingsmöjligheter i förskolans arbetslag.  

Organisationsstruktur 
Enös studie visar att en organisering av arbetslaget där arbetsuppgifterna är lika för både 
barnskötare och förskollärare resulterar i en platt organisationsstruktur där ingen vågar 
synliggöra sina kompetenser och kunskaper (Enö, 2005). Forskningsprojektet bestod av 
djupintervjuer, diskussionscirklar och dialogkonferenser. Det deltagarorienterade 
forskningsprojektet byggde på att förskolepersonal fick möta forskare för att tillsammans få 
reflektera kring kompetens, detta för att synliggöra den kunskap som fanns i arbetslaget. 
Forskaren undersökte hur förskolans personal reflekterar kring sin roll som professionella, 
studien visar att otydliga roller i arbetslaget resulterar i att pedagogerna konstant behöver 
positionera sig inom arbetslaget vilket leder till reproducerande av makt och hierarkier. En av 
barnskötarna berättade om sin känsla av otillräcklighet, hon framhöll att hon kände ett behov 
av mer kunskap kring barnsyn och hur den pedagogiska dokumentationen ska gå till. I Enös 
studie framgår det att den teoretiska kunskapen finns i arbetslagen men synliggörs inte. Det 
finns en rädsla för att göra sig märkvärdig mot de andra i arbetslaget och den praktiska 
erfarenheten visar sig ha större vikt än den akademiska kunskapen. Deltagarna framhäver hur 
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viktigt det är att inte värdera olika kompetenser. Jag tolkar det som att deltagarna är rädda för 
att det ska skapas en hierarki mellan förskolläraren och barnskötaren, att förskollärarens 
kompetens ska värderas högre än barnskötarens. Men när endast den praktiska erfarenheten 
får ta plats i verksamheten så är frågan varför vi behöver en akademisk utbildning för 
förskollärare? 
 
Deltagarna i Enös (2005) studie fick under de reflekterande samtalen chansen att erkänna 
varandras kunskaper och kompetenser vilket stärkte deras självtillit och respekt inför 
varandra. De utvecklades genom att få sätta ord på sin egen kunskap men också genom att få 
ta del av varandras kunskaper. De framhöll hur viktigt det är att förskollärares och 
barnskötares olika kompetenser framhävs. Den ökade förståelsen för alla kompetensers lika 
värde ledde till att de dolda hierarkierna i arbetslaget minskade. De såg sig som varandras 
tillgångar. Medvetenheten om både yrket i sig och sin egna yrkesroll stärktes, samt 
medvetenheten om den egna kompetensen. Syftet med min studie är att få en ökad förståelse 
för hur ett arbetslag ska utformas och organiseras för att fungera på bästa sätt. Jag vill belysa 
vilka utvecklingsmöjligheter som finns i respektive arbetslag gällande fördelning av 
ansvarsområden och fördelning av arbetsuppgifter, vilket också kan generera en ökad kunskap 
om hur individerna får nyttja sin kompetens i respektive arbetslag.  
 
Aasen (2010) har i sin studie identifierat vilka olika dilemman som kan uppstå för den 
pedagogiska ledaren då förskolans arbetslag verkar i en platt organisationsstruktur. Syftet med 
undersökningen var att studera hur organisering av arbetslaget både kan hämma och främja 
ledarskapet i förskolan. Forskaren utgår från ett team perspektiv vilket kännetecknas av att 
ledarskapet bygger på att arbetsuppgifter och ansvarsområden delegeras. Som framgår av 
Aasens studie så är det svårt att urskilja vem som är utbildad och inte i ett arbetslag som 
verkar i en platt organisationsstruktur och otydliga roller och strukturer kring ledarskapet kan 
resultera i att förskollärarens professionella kompetens inte får komma fram. Vilket i sin tur 
kan leda till att den pedagogiska kvaliteten i förskolans verksamhet inte håller en hög nivå. 
Aasen lyfter hur flera forskare (Hackman 2002; Morgeson mfl. 2009; Zaccaro mfl. 2009, 
refererad till i Aasen, 2010) har påvisat betydelsen av att ha en ledare i ett arbetslag, oavsett 
om arbetslaget verkar i en platt organisationsstruktur eller inte. Som jag nämnde i min 
inledning så har man i flera svenska förskolor infört förstelärare, vittnar det om behovet av en 
ledare?    

Kompetensutnyttjande  
Sonja Sheridan (2001) har i sin studie undersökt hur förskolans kvalitet upplevs och värderas 
från olika perspektiv. Hon lät både pedagoger och externa utvärderare göra bedömningar. 
Pedagogerna fick göra en självutvärdering och de externa utvärderarna använde sig av 
mätinstrumentet ECERS, som är utformat för att bedöma förskolors struktur- och 
processkvalitet. Sheridan gjorde en jämförelsestudie mellan förskolor i Tyskland och Sverige. 
Resultatet visar att en förskolas kvalitet avgörs av lärarnas kompetens, oavsett perspektiv. Den 
avgörs av hur pedagoger använder sina kunskaper, teoretiska så som praktiska. Enligt 
Sheridans studie så visar det sig vara avgörande för förskolans kvalitet att förskolepersonalen 
vågar synliggöra och använda sina kunskaper. Det ska därför bli intressant att få ta del av 
pedagogernas uppfattningar kring hur deras kompetens används och utnyttjas i arbetslaget.  
 



 

5 
 

År 2010 genomfördes en revidering av förskolans läroplan (Skolverket, 2010), i syfte att höja 
den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Från och med den 1 juli år 2011 trädde den reviderade 
läroplanen i kraft (Skolverket, 2010). Förskollärarna hade fått ett förtydligat ansvar. Eriksson 
(2014) ville undersöka hur implementeringsprocessen sett ut gällande yrkesrollens 
förtydligade ansvar och valde att göra sin undersökning i två olika kommuner, hon ville 
undersöka implementeringsprocessen både på kommunal nivå och i de enskilda förskolorna. 
Utvecklingsledare, förskolechefer och förskollärare kopplade förskollärarens förtydligade 
ansvar till den professionsbaserade yrkeskunskap som förskolläraren besitter. Men i 
arbetslagen visade sig frågan om ansvarsfördelning vara känslig. Eriksson påvisar att 
förskollärarna har en rädsla för att nedvärdera barnskötarnas yrkeskunskap vilket har 
resulterat i att förskollärarna varken hävdar eller utövar den professionsbaserade kunskap de 
besitter. Trots att förskollärarens ansvar har förtydligats i den reviderade läroplanen, trots att 
en del av det ansvar som tidigare legat på arbetslaget nu förflyttats till förskolläraren, trots det 
synliggörs inte den professionsbaserade kunskapen. På flera av de undersökta förskolorna 
skapades implementeringsgrupper i tro på att kunna förändra den platta 
organisationsstrukturen. Dessa implementeringsgrupper bestod av vissa utvalda förskollärare 
vilka fick en högre ställning gentemot både barnskötare och andra utbildade förskollärare. 
Vissa av förskollärarna fick även möjlighet till en karriärtjänst som innebar att man fick 
ansvar för att samordna arbetslagets verksamhet. Man skulle då befinna sig mellan 
förskolechefen och arbetslaget och verka som en länk. Karriärtjänsten finner jag liknande den 
pedagogiska ledarens roll i den norska förskolan (Kunnskapsdepartementet, 2015b).  
 
Børhaug (2011) har i sin studie undersökt i vilken grad den norska förskolan är uppbyggd på 
rutiner och resultatet visade att den norska förskolan är starkt präglad av rutiner vilket 
begränsar förskollärarens utrymme för professionell utövning. Förskollärarna får inte 
möjlighet att använda sin fulla kompetens vilket på lång sikt kan leda till att verksamhetens 
kvalitet sänks. Børhaug har samlat in sitt material genom semistrukturerade intervjuer samt 
jämfört insamlad data med svar från en enkät som samlats in två år tidigare. Forskaren 
intervjuade förskolechefer, pedagogiska ledare och barnskötare. Frågor kring arbetsuppgifter, 
samarbete, planering samt fasta och nedskrivna rutiner var i fokus. Förskolecheferna som 
intervjuades visade sig vara positiva till rutiner.  

Utvecklingsmöjligheter  
Aasen (2009) ville i sin studie undersöka hur organiseringen av arbetslaget och ledarskapet 
påverkade kvaliteten i arbetet med barnen. Som framgår av Aasens studie så är det viktigt att 
arbetslagets olika kompetenser tas tillvara för att kunna nå ett effektivt arbete. Forskaren har 
studerat arbetslag som har gått ifrån en traditionell organisation, där arbetsuppgifter roterar 
och båda yrkesroller gör desamma, till en organisation där arbetsuppgifter delegeras. Studien 
visar att förskollärarna i den nya organisationsstrukturen, där arbetsuppgifter och 
ansvarsområden delegeras, får utnyttja sin kompetens i större grad. Arbetslagets individer 
utvecklas av varandra när barnskötarna får möjlighet att arbeta med det de visar intresse och 
kompetens för, vilket i sin tur kan leda till en verksamhet med hög kvalitet. Forskaren påvisar 
att rotation av arbetsuppgifter kännetecknar ett självstyrande arbetslag och kan ha blivit 
lösningen på att inte ha en ledare. Aasen hävdar att det behövs en ledare som ansvarar för att 
skapa bra förutsättningar för både personal och barn och att barnskötarnas förutsättningar för 
reflektion och lärande blir bättre av att ha en professionell och tydlig ledare. Barnskötare kan 
ha ett behov av vägledning i vissa situationer och forskaren lyfter att när förskollärarna 
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tillsammans med barnskötarna får möjligheten att lösa olika uppgifter kan de olika 
yrkesrollerna lära av varandra genom att de besitter olika kompetenser. 
 
I en studie gjord av Ekström (2007) studeras hur förskolans pedagogiska praktik påverkats av 
de reformer och politiska beslut som fattades under 1990-talet. Forskaren ville undersöka hur 
förskolans arbetslag utformas och hur den pedagogiska praktiken påverkas av de 
förutsättningar som finns. Ekström valde att utgå från Engeströms verksamhetsteori, som är 
en vidareutveckling av Vygotskijs teorier inom området verksamhetsutveckling. Ekström 
kunde inte urskilja någon fördelning av ansvar eller arbetsuppgifter mellan de olika 
yrkeskategorierna och som framgår av studien så ligger förskolornas fokus främst på dagliga 
rutiner och omsorg. En stor de av de organiserade aktiviteterna riktar sig till hela barngruppen, 
barnet fostras till att fungera i ett kollektiv och fokus på individen är endast i liten grad. 
Pedagogerna ser verksamhetens förändrade villkor som något negativt. De menar att de 
förändringar som skett, vad gäller organisation och administration, endast lett till en större 
arbetsbörda. Läroplanen har inte påverkat det praktiska arbetet men däremot ökat avståndet 
till ledningen, de framhåller att kraven har ökat men inte förutsättningarna. Frågan är vad som 
krävs för att förutsättningarna ska bli bättre, för att arbetslaget ska ge barnen de bästa av 
förutsättningar för att lära och utvecklas. Vilket faktiskt är förskolepersonalens uppdrag.  
 
Som framgår i Enös (2005) deltagarorienterade studie så får inte de pedagogiska frågorna 
något utrymme i arbetslagets diskussioner utan samtalen fastnar ofta i det konkreta. Detta kan 
enligt Enö ses som en konsekvens av personalens osäkerhet kring rollerna i arbetslaget. Vilket 
i sin tur kan kopplas till de strukturer som råder i arbetslaget. Men rollerna har förtydligats i 
den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010). Trots det vågar inte förskollärare synliggöra 
den professionsbaserade kunskap som de besitter, frågan är vad som krävs för att de ska våga. 
Barnen ska få de bästa förutsättningar för att lära och utvecklas men får de det om inte 
förskolans olika yrkesroller vågar använda de kunskaper och kompetenser de har? 

Teoretiska utgångspunkter 
Det sociokulturella perspektivet på lärande och mänskligt tänkande fokuserar på samspelet 
mellan kollektiv och individ. Hur individer och grupper utnyttjar och tillägnar sig resurser, 
både kognitiva och fysiska. Genom att använda mig av det sociokulturella perspektivet kan 
jag få syn på hur individerna och arbetslaget utnyttjar de resurser som finns. Hur kompetenser 
utvecklas och hur medlemmarna i arbetslaget lär av varandra (Säljö, 2014). Inom det 
sociokulturella perspektivet är interaktion och kommunikation mellan människor centralt. 
Människor lever sida vid sida och de förstår världen på olika sätt, genom kommunikation kan 
de dela kunskaper och erfarenheter med varandra och det finns ingen gräns för hur mycket 
individen och kollektivet kan lära och utvecklas. Inom detta perspektiv ser man utbytet av 
kunskaper och erfarenheter som det fundamentala för att ett samhälle ska utvecklas. Vi är 
subjekt som lär hela tiden, och genom att dela kunskaper med varandra kan vi nå nya insikter 
(Säljö, 2014). Lev S. Vygotskij kan ses som föregångaren till den sociokulturella teorin. Han 
föddes år 1896 i Vitryssland och under sin livstid kritiserade han starkt de teorier som 
hävdade att människans utveckling är en individuell inre process eller påverkad av stimulus 
och respons. Vygotskij menade att människans utveckling sker i en social kontext och 
påverkas av den kultur människan verkar i (1978).  
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Den sociokulturella teorin 
Enligt Vygotskij har människan gränslösa möjligheter att utvecklas på grund av att utveckling 
inte endast är en individuell inre process utan något som sker i en social kontext, kulturen 
påverkar människans individuella utveckling. Lärande och utveckling ses som komplexa 
processer som ger upphov till varandra. Utveckling sker genom interaktion och 
kommunikation med andra människor. Kulturen och människan utvecklas av varandra. Inom 
den sociokulturella teorin har barnets utvecklingsprocess bara börjat när den lärt sig något 
nytt. Det som barnet lärt sig kan utvecklas genom att barnet interagerar och kommunicerar 
med sin omgivning (1978). Vygotskij menade att människan har möjlighet att appropriera 
kunskaper genom att samspela med andra. Genom att tillägna sig kunskap och få stöd av en 
människa med mer kompetens kan individen nå en ny utvecklingszon, den proximala 
utvecklingszonen. I utvecklingszonen klarar individen av att genomföra uppgifter med stöd 
och vägledning från den mer kompetente på grund av att färdigheten håller på att mogna. 
Efter en tid klarar individen att utföra uppgiften på egen hand och kan därefter nå en ny 
utvecklingszon. Människors olika kunskaper ses som en förutsättning för att individen ska 
kunna utvecklas (Säljö, 2014).  
 
Det mest intressanta utifrån ett sociokulturellt perspektiv är inte den kompetens som 
människan redan besitter utan hur människan utvecklar sina kunskaper och är i ständig 
förändring. Tidigare har den proximala utvecklingszonen främst fokuserat på den kunskap 
som den vuxne kan bidra med till barnet. Den vuxne har setts som den mer kompetente och 
den som kan möjliggöra för barnet att nå till nästa zon (Säljö, 2014). Jag vill applicera 
principen om den proximala utvecklingszonen på de vuxnas kompetensutveckling i relation 
till varandras kunskap, den akademiska kunskapen samt den erfarenhetsbaserade. Jag vill 
undersöka om personalen i ett arbetslag genom att ta del av varandras kunskap och erfarenhet 
får möjlighet att utvecklas genom varandra. Inom den sociokulturella teorin ser man ingen 
begränsning gällande hur mycket en individ och ett kollektiv kan utvecklas. Det avgörande är 
hur människan tillägnar sig och utnyttjar fysiska och intellektuella redskap. Det är intressant 
att undersöka om de olika kompetenserna i arbetslaget synliggörs, om man delger varandra av 
de kunskaper man besitter. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser jag det som fundamentalt 
för att förskolans båda yrkesroller ska kunna utvecklas som individer men också som 
arbetslag.   

Begrepp inom den sociokulturella teorin 
Här nedan beskriver jag de centrala begrepp inom den sociokulturella teorin som jag kommer 
ha användning för i min analys.   

Den proximala utvecklingszonen 
Den proximala utvecklingszonen, även kallad den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij 
menade att barnet befinner sig i en aktuell utvecklingsnivå men när barnet är på väg att erövra 
nya kunskaper och färdigheter så befinner det sig i en proximal utvecklingszon. I den 
proximala utvecklingszonen behöver barnet stöd och vägledning av en människa som besitter 
mer kompetens för att klara av uppgiften (Vygotskij, 1978). Vygotskij menade på så vis att 
individers olika kompetenser är förutsättningen för att människan ska kunna utvecklas och 
erövra nya kunskaper och färdigheter (Säljö, 2014). I den proximala utvecklingszonen kan vi 
identifiera individens potential till lärande, det som individen klarar av i samarbete med den 
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mer kompetente, de kunskaper och färdigheter som individen håller på att tillägna sig. Genom 
samspelet får människan tillgång till de kompetenser som den mer kompetente individen 
besitter och kan genom internalisering och imitation nå utveckling (Askland & Sataøen, 
2003).  

Resurser och redskap 
Inom det sociokulturella perspektivet använder man begreppet redskap när man talar om de 
resurser som människan har tillgång till och använder vid tänkande och utförande av 
praktiska sysslor. Det är genom kommunikation som nya resurser skapas och förs vidare. 
Både intellektuella/språkliga och fysiska redskap som vi använder oss av. Det är inte inuti 
individens hjärna redskapen utvecklas utan i den kultur vi befinner oss i. Genom att använda 
oss av redan befintliga redskap utnyttjar vi och tar vara på de insikter och erfarenheter 
människor gjort före vår tid. Vi behöver använda oss av matematiska formler när vi bygger ett 
hus, inte matematiska formler som har utvecklats i den egna hjärnan utan av människor som 
levde för längesedan. När vi ska lyfta något tungt krävs en hävstång, det är inget redskap som 
individen själv uppfunnit utan något som människor för längesedan utvecklat och som vi idag 
använder för att kunna agera och förstå vår omvärld (Säljö, 2014).  

Mediering 
Människan kan omöjligen avstå från att tolka sin omvärld. Det mänskliga tänkandet är 
påverkat och uppbyggt av den kultur människan verkar i. De tillägnade redskapen, både de 
fysiska och de intellektuella/språkliga, kan sägas utgöra ett filter som byggts upp under livets 
gång. Ett filter som gör att verkligheten tolkas genom människans tillägnade redskap. 
Verkligheten medieras genom människans tillägnade redskap (Säljö, 2014).  

Appropriera  
I samspel tillägnar sig människor kunskaper från varandra, de tar till sig och tar över 
kunskaper. De approprierar nya kunskaper. Detta är något som man inom det sociokulturella 
perspektivet menar att människor gör hela tiden (Säljö, 2014).  

Internalisering 
Vygotskij menade att människor först använder redskap kollektivt. Men när människan har 
utvecklats mentalt så kan den införliva redskapen och börja använda dem internt, inom sig 
själv, internalisera. Språket används först för att samspela med andra men när en mental 
utveckling skett kan individen använda språket för tanken (Askland & Sataøen, 2003).  

Imitation 
Inom den sociokulturella teorin ser man imitation som fundamentalt för att individen ska 
kunna klara av att handla på en högre intellektuell nivå och om det som imiteras ligger inom 
individens proximala utvecklingszon så kommer handlingen i sinom tid internaliseras 
(Askland & Sataøen, 2003).  
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Metodologisk ansats och val av metod 
Det avgörande för forskaren i sitt val av metod är att metoden ska korrespondera med den 
ursprungliga problemställningen. Metoden som forskaren väljer för insamlande av data ska 
vara möjlig för någon annan att upprepa och resultatet ska kunna kontrolleras (Backman, 
2008). Kvalitativa och kvantitativa metoder har båda kvalitativa och kvantitativa inslag 
(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). I kvalitativa studier eftersträvar forskaren en 
helhetsförståelse och det är vanligt att använda sig av intervju som metod. Urvalet sker genom 
att forskaren väljer ut en specifik grupp som ska undersökas och kan under studiens gång 
välja att ta in fler deltagare för att skapa sig en djupare förståelse och ökad insikt (Backman, 
2008). I en intervju kan forskaren ställa följdfrågor och har möjlighet att reagera på 
intervjupersonens uttryck av undran och osäkerhet. Intervjuaren kan hjälpa till att reda ut 
oklarheter gällande frågans innebörd (Bryman, 2011). Men intervjuaren är ett tolkande 
subjekt (Backman, 2008) och intervjupersonen kan påverkas. Det finns en stor risk för 
felaktigheter om intervjuerna genomförs av olika intervjuare. Vid läs- och språksvårigheter 
lämpar sig en intervju bättre än en enkät då intervjuaren har möjlighet att hjälpa 
intervjupersonen, både att förstå men också att uttrycka sig (Bryman, 2011).  
 
Observation av människor kan vara problematiskt få det är svårt för forskaren att veta vilka 
avsikter som finns bakom beteenden. Däremot kan forskaren, genom en deltagande 
observation, få möjlighet att etablera en nära kontakt med deltagarna vilket kan möjliggöra för 
en djupare förståelse för det som undersöks (Bryman, 2011). I en kvantitativ studie sker 
urvalet via en statistisk urvalsmetod (Backman, 2008). Metoden enkät möjliggör för forskaren 
att nå ut till ett större geografiskt område och till fler personer. Det finns ingen risk för att 
deltagarna ska bli påverkade av intervjuaren eftersom ingen närvarar, men en enkät måste 
vara lättförståelig och kort för att deltagarna ska kunna och vilja besvara den (Bryman, 2011). 
Samtidigt är en enkät enklare att sammanställa än intervjuer, forskaren kan använda sig av 
tabeller och diagram och kan lättare finna samband (Arnqvist, 2013). Att besvara en enkät kan 
vara problematiskt för personer med läs- och skrivsvårigheter och eftersom inte följdfrågor 
kan ställas kan enkäterna ge en missvisande bild (Bryman, 2011). Samtidigt så är deltagarna 
anonyma när de besvarar en enkät vilket kan ge mer ärliga svar än vid en intervju (Löfgren, 
2013).   
 
Pedagogers erfarenheter, uppfattningar och åsikter var det som skulle ligga till grund i mitt 
kunskapssökande. En helhetsförståelse eftersträvades och det var en av grunderna till att jag 
valde att genomföra en kvalitativ studie (Backman, 2008). Min studie bygger på en 
komparativ undersökning gällande pedagogers syn på organisering av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden i den egna verksamheten och vilka utvecklingsmöjligheter de finner i den 
egna organiseringen. En jämförelse mellan pedagogers syn på en förskola i Norge respektive 
Sverige. Två specifika förskolor söktes och likaså informanter. Att få möjligheten att 
interagera, utbyta åsikter och få samtala med pedagogerna såg jag som viktigt. Jag ville ha 
möjligheten att be om mer information för att kunna få så uttömmande svar som möjligt. Att 
få ta del av pedagogernas argument för olika åsikter såg jag som väsentligt i den undersökning 
jag valt att göra (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag använder mig av begreppet informant 
istället för respondent. Detta för att jag i mina intervjuer varit ute efter att få ta del av 
information om den kultur informanterna verkar i. Jag har inte strävat efter att 
intervjupersonerna ska vara passiva och endast ge mig svar på mina frågor (Ryen, 2004). 
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Tvärtom har jag velat att de ska få chansen att reflektera och berätta om sina tankar för mig.  

Kvalitativ undersökningsmetod 
En kvalitativ intervju kan ge kunskap om människors attityder och forskaren kan genom 
intervjuer med pedagoger erövra värdefull kunskap som är användbar inom läraryrket 
(Johansson & Svedner, 2006). I intervjun hade jag möjlighet att be om exempel och 
personalens berättelses gav mig en nyanserad bild av förskolans arbete och kunde stärka mig i 
mitt framtida arbete som förskollärare (Löfgren, 2013). Kvale och Brinkmann (2009) 
framhåller att forskaren i en kvalitativ intervju får ta del av människors beskrivningar och 
uppfattningar av deras vardag och i en kvalitativ studie är mångfalden av svar intressant. 
Genom att uppmuntra intervjupersonen till att brodera ut, visa en nyfikenhet och vara en god 
lyssnare kan man erövra material som är värdefullt för sin forskning. Kvale och Brinkman 
lyfter att fokus i en kvalitativ forskningsintervju är att hålla sig till det bestämda temat men 
genom öppna frågor. Det som forskaren finner intressant under intervjun bygger den vidare 
på. Genom uppmuntran kan intervjupersonen förklara mer men det är viktigt att leda tillbaka 
sin intervjuperson till forskningsämnet vid behov. Den kvalitativa intervjun kan ses som en 
lärprocess genom att nya tankar och perspektiv kan yttra sig, både för forskaren och 
intervjupersonen. Sedan får forskares analysera och söka svar på varför pedagogernas 
upplevelser är, vilket kan vara väldigt intressant.  
 
Ryen (2004) lyfter att det det är viktigt att ha en viss förhandsstruktur för att man ska få tag i 
det som man är ute efter. Genom att ha en ram för sin intervju kan man få fram den värdefulla 
information som man intresserar sig för. Vilket i sin tur bidrar till att analysen lättare kan 
genomföras i det senare skedet. Jag valde att genomföra strukturerade intervjuer och utgår då 
från det perspektiv Trost (2010) har på kvalitativa intervjuer. Enligt Trost kännetecknas 
kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang av strukturering. Då intervjun inte fokuserar på 
flera områden utan kretsar kring ett. Däremot lyfter Trost att samma intervju kännetecknas av 
låg standardisering vilket betyder att intervjuaren inte har en bestämd ordning på sina frågor 
utan följer sin intervjuperson och ställer frågor i den ordning det passar (Trost, 2010). Jag 
använde mig av fem huvudfrågor som jag hoppades skulle väcka tankar och reflektioner. 
Bryman (2011) framhåller att man behöver överväga sina val under hela forskningsprocessen. 
Öppna frågor kännetecknas av att de kan leda till många olika svar vilket gör att forskaren kan 
få svar som den inte kunnat förutspå. Slutna frågor har inte lika många tolkningsmöjligheter 
och är lättare att bearbeta. Att kodningsprocessen under transkriberingen skulle vara 
tidskrävande vägdes mot de svar jag skulle kunna få. Jag fann att värdet av svaren övervägde. 

Urval 
Forskningsfrågan ska avgöra vilken grupp av människor som ska intervjuas (Eriksson-
Zetterqvist & Ahrne, 2011). Min forskningsfråga handlar om pedagogers uppfattningar kring 
utvecklingsmöjligheter gällande organiseringen av arbetsuppgifter och ansvarsområden i den 
egna pedagogiska verksamheten. En jämförelsestudie mellan pedagogers uppfattningar på en 
förskola i Norge respektive Sverige. Inför kvalitativa intervjuer finns inga regler för vilka man 
får och inte får välja men det är däremot viktigt att tänka över sitt urval. Det är viktigt att 
intervjupersonen kan känna sig trygg i situationen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). 
Tilliten påverkar förutsättningarna för att uppriktiga och ärliga svar. Min uppgift var att ta del 
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av mina informanters kunskap och uppfattningar (Ryen, 2004). Johansson och Svedner  
(2006) framhåller att intervjupersoner med olika erfarenhetsbakgrund kan ge forskaren större 
möjligheter att urskilja både variation av uppfattningar men också de viktigaste uppfattningar 
som finns, det kan möjliggöra för intressanta jämförelser. Antalet informanter i en kvalitativ 
studie får inte vara för många. Man behöver ta hänsyn till att både genomförandet av 
intervjuerna och transkribering av de samma är tidskrävande. Samtidigt behöver det vägas 
mot att det insamlade datamaterialet måste ha en viss kvalitet för att det i ett senare skede ska 
kunna utgöra ett tillräckligt underlag som är möjligt att tolka och analysera (Dalen, 2015). Då 
öppna frågor kräver mycket tid att transkribera vägdes mitt intresse mot realismen om vad 
som är möjligt (Ryen, 2004). 
 
Jag valde jag att genomföra tre intervjuer i varje land, sex intervjuer totalt. Jag fann att det 
kunde ge ett bra underlag och var möjligt att genomföra i förhållande till tiden. För att kunna 
få svar på mina frågeställningar och för att få olika perspektiv valde jag att intervjua två olika 
yrkesroller i både Norge och Sverige, barnskötare och förskollärare. Jag ville att den 
grundliga tilliten redan skulle vara etablerad för att kunna få ta del av deras uppfattningar och 
åsikter och valde därför att intervjua pedagoger som jag tidigare arbetat med och deras 
kollegor. I Norge fick jag möjlighet att intervjua tre olika yrkesroller, en förskollärare, en 
barnskötare och en förskolechef. För att kunna göra intressanta jämförelser bad jag om att få 
intervjua förskolechefen på den svenska förskolan också och det resulterade därmed i sju 
intervjuer totalt.  Att få ännu ett perspektiv genom att intervjua ännu en yrkesroll såg jag som 
intressant och värdefullt för min undersökning. Förskolan i Norge är belägen en storstad i 
Østlandet och förskolan i Sverige är belägen i en mellanstor stad i Sveland.  

Studiens informanter 
Mina informanters anonymitet värnas. Samtliga namn har fingerats och jag beskriver nedan 
deras utbildning samt ungefärliga ålder och erfarenhet inom yrket. I min text kommer jag 
främst att använda mig av personernas yrkestitlar.  
 
Förskolan i Sverige 

•   Barnskötare (Carin), 35 år. Utbildad barnskötare med 10 års erfarenhet inom yrket.  
•   Förskollärare 1 (Maria), 48 år. Utbildad förskollärare med 30 års erfarenhet inom 

yrket. 
•   Förskollärare 2 (Linnea), 27 år. Utbildad förskollärare med 4 års erfarenhet inom 

yrket. 
•   Förskolechef (Susanne), 37 år. Förskolechef med 11 års erfarenhet inom yrket.    

 
Förskolan i Norge 

•   Förskolechef (Gunvor), 45 år. Förskolechef med 20 års erfarenhet inom yrket.  
•   Pedagogisk ledare (Hedda), 28 år. Utbildad förskollärare med sex års erfarenhet inom 

yrket. 
•   Barnskötare (Madeleine), 26 år. Outbildad barnskötare med fyra års erfarenhet inom 

yrket. 
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Genomförande 
Undersökningens empiri har samlats in genom intervjuer. Totalt har sju intervjuer genomförts, 
med tre olika yrkesroller på en förskola i Sverige respektive Norge. Innan man genomför sina 
intervjuer menar Kvale och Brinkmann (2009) att det är viktigt att man reflekterar över tre 
frågor: Varför? Vad? Hur? Först behöver forskaren klargöra varför en intervju ska göras, vad 
som är syftet med undersökningen och hur det ska gå till. Jag ville få ta del av pedagogers 
uppfattningar kring utvecklingsmöjligheter gällande ansvarsfördelning och arbetsuppgifter, i 
en förskola i Norge respektive Sverige. Efter metodologiska överväganden fann jag att 
intervjun lämpade sig bäst för min studie. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är viktigt 
att erövra en förkunskap kring ämnet för att kunna veta vilka frågor som är relevanta. Det 
krävs också en kunskap om hur man kan intervjua och vilken teknik som lämpar sig bäst i det 
enskilda fallet. Det är värdefullt att ha en bra kvalitet på intervjuerna när det är tid för analys. 
Genom att vara tydlig och under intervjun ställa kontrollfrågor för att försäkra sig om att man 
förstår intervjupersonen riktigt kan analysen och tolkningarna enklare valideras. Genom att 
vara en god lyssnare kan man möta sin informant och få till stånd en en intervju som flyter på 
istället för att strikt gå efter en intervjuguide. Jag läste många vetenskapliga artiklar kring 
ämnet samt större arbeten som avhandlingar och rapporter. Jag läste böcker kring metoden 
intervju för att kunna känna mig trygg och förberedd när tiden var inne för att genomföra 
mina intervjuer. 
 
Jag reflekterade över hur jag skulle kunna få svar på mina frågor utan att påverka mina 
informanter för mycket, vilket jag hade kännedom att ledande frågor kunde göra (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Arbetet med att utforma frågor tog tid då jag ville att frågorna skulle vara 
så öppna och neutrala som möjligt. Detta för att öka reliabiliteten och validiteten (Ryen, 
2004). Öppna frågor kännetecknas av att de inte har fasta svarsalternativ (Trost, 2010). Syftet 
var att få svar på vad pedagogerna har för uppfattningar kring deras organisation av 
arbetsuppgifter och ansvarsfördelning i arbetslaget. Jag ville att min förhandsorganisering 
(Ryen, 2004) skulle vara enkel för att jag skulle ha möjligheten att fånga upp och spinna 
vidare på informanternas tankar och reflektioner. Min intervju skulle likna ett samtal med ett 
syfte. Jag valde att utgå från fem huvudfrågor och fick därför förbereda mig på att få ställa 
följdfrågor och vara en god lyssnare. Jag skrev ned några exempel på stickfrågor för att kunna 
använda under intervjuns gång. Varför då? Hur då? Har du några exempel? Mina huvudfrågor 
hade jag nedskrivna på ett papper men också memorerade i huvudet. Jag ville känna mig 
säker för att kunna vara spontan och flexibel och möta min informant så bra som möjligt. 
Enligt Ryen kan det vara spännande att våga gå ifrån sina nedskrivna frågor, det kan bli 
väldigt intressant. 

 
Jag kontaktade förskolechefen på respektive förskola. Efter att ha fått godkännande till att 
genomföra min studie skickades ett personligt mejl ut till de deltagare jag önskade få 
intervjua. Mejlet bestod av en förfrågan om att delta i min studie samt ett informationsbrev 
med tillhörande samtyckesblankett. Deltagarna informerades om frivilligheten att delta, 
upplägget samt syftet med min studie (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna gav sitt skriftliga 
samtycke innan jag påbörjade min studie. Jag var mån om att personalen skulle få bestämma 
vilken tid och dag som passade bäst för dem att bli intervjuade. Jag var flexibel och öppen för 
förslag på datum och tider. Sex av sju intervjuer genomfördes på personalens arbetsplatser, 
den sjunde intervjun över telefon, av praktiska skäl. I Sverige genomfördes intervjuerna på 
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fyra olika dagar vilket gjorde det möjligt för mig att hålla fullt fokus. I Norge genomfördes 
samtliga intervjuer på en och samma dag på grund av praktiska skäl. Jag försökte hålla fokus 
men det hade troligen blivit en högre kvalitet på intervjuerna om jag fått fördelat intervjuerna 
på två dagar. Jag önskade att få fördela intervjuerna på två eller tre dagar men det fanns inte 
möjlighet. Vid varje intervju började jag att samtala om något vardagligt med mina 
informanter, detta medvetet för att personen skulle känna sig bekväm i situationen (Ryen, 
2004). Jag gick sedan över till att ställa min fråga kring hur ansvarsfördelningen ser ut på 
avdelningen och intervjuerna avslutades med att tacka för deltagarens medverkan. 
Tillsammans har jag och min informant, enligt min uppfattning, knutit ihop säcken på ett 
lugnt, positivt och oformellt sätt. Intervjuerna har, som jag uppfattat det, liknat ett samtal 
(Ryen, 2004). 
 
Intervjuerna spelades in för att kunna fånga informanternas egna ord. Genom att hantera min 
inspelningsutrustning på ett professionellt sätt kunde intervjupersonen känna sig mer 
avslappnad i situationen (Dalen, 2015). Jag spelade in samtliga intervjuer och transkriberade 
dem allt eftersom jag genomfört dem. Enligt Ryen (2004) är det viktigt att som intervjuare 
lyssna till sina inspelningar för att bli varse om vad man kan förändra till nästa intervju och på 
det sättet utvecklas i sin roll. Jag lyssnade självkritiskt till mina intervjuer och det kändes som 
att det gav mig värdefull kunskap om vad jag kunde förbättra till nästa gång. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att forskaren utvecklar sitt sätt att intervjua genom att öva sig på att 
intervjua. Kvale och Brinkmann lyfter hur viktigt det är att i transkriberingen värna om 
konfidentialiteten. Genom att koda om intervjupersonernas riktiga namn och den institution 
som man genomfört sina intervjuer på skyddar man personernas identitet. När forskaren inte 
längre behöver innehållet på ljudinspelningarna bör materialet raderas. Jag kodade om mina 
informanters namn i transkriberingsprocessen och kommer radera mina inspelningar efter att 
mitt examensarbete är färdigt.  

Intervjufrågor 
Mina huvudfrågor: 

•  Hur ser ansvarsfördelningen ut på er avdelning? 
•  Hur ser fördelningen av arbetsuppgifter ut på er avdelning? 
•  Hur avgörs vem som ska ansvara för vad? 
•  Vad är din uppfattning om användning av din kompetens i arbetslaget? 
•  Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i organisation av ert arbetslag?  

Bearbetning av material  
Jag transkriberade mitt intervjumaterial och skrev ut samtliga transkriberingar. Jag läste först 
igenom alla transkriberingar för att få en helhetsbild. Transkriberingarna lästes igenom en 
andra gång och jag markerade då det relevanta för mitt syfte med en markeringspenna. Efter 
att jag markerat det relevanta läste jag igenom transkriberingar en tredje gång. Jag skrev då 
kommentarer i marginalen, kommentarerna utgjordes av kopplingar till det sociokulturella 
perspektivet samt egna tankar. Detta för att underlätta i min senare sammanställning av 
resultatet samt inför min diskussion. Svaren sammanställdes genom att analysera varje enskild 
intervjufråga och urskilja likheter och skillnader mellan informanternas svar. I resultatet 
kategoriserades sedan svaren utifrån följande rubriker: Uppfattningar kring den egna 
organiseringen av arbetsuppgifter och ansvarsområden samt uppfattningar kring 
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kompetensutnyttjande och utvecklingsmöjligheter i det egna arbetslaget.  

Validitet och reliabilitet 
Validitet rör giltigheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Det handlar om hur väl de frågor jag valt 
att ställa, samt det instrument jag valt att använda mig av, gett mig svar på det jag ville ha svar 
på (Trost, 2010). Jag ville ta del av mina informanters uppfattningar kring 
utvecklingsmöjligheter av organiseringen av arbetsuppgifter och ansvarsområden i den egna 
pedagogiska verksamheten. Genom att först fråga hur ansvarsområden och arbetsuppgifter 
fördelas undersökte jag hur mina informanter tolkade innebörden i frågan, det gav mig 
kunskap om deras förståelse av vad jag syftade på. Visade det sig vara otydligt kunde jag 
tydliggöra frågans innebörd. Efter att vi pratat om fördelning av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden gick vi vidare till att prata om hur det avgörs vem som ska ansvara för vad på 
avdelningen. Då visste jag att mina informanter hade en förståelse för vilket ansvar jag 
syftade på. Vi fortsatte sedan att prata om den personliga uppfattningen kring hur den egna 
kompetensen används i arbetslaget. Vid oklarheter förklarade jag för min informant att jag 
syftade på de kunskaper, färdigheter och intressen informanten besitter. Den sista frågan 
behandlade utvecklingsmöjligheter i det egna arbetslaget och jag tydliggjorde även denna 
fråga vid oklarheter. Jag ställde flera frågor kring ansvarsfördelning medvetet, detta för att 
kunna få en djupare förståelse genom svarens nyanser (Trost, 2010). Materialet som samlats 
in utgörs av intervjupersonernas egna ord. Jag har under intervjuerna försökt att ställa 
relevanta och öppna frågor samt gett utrymme för uttalanden med mycket innehåll. Det menar 
Dalen (2015) stärker validiteten i empirin. Genom att jag har varit lyhörd för mina 
informanter har jag också kunnat fångat upp deras åsikter och ställt följdfrågor för att få än 
mer fylliga svar. Det är viktigt att få tydliga och valida svar för att senare kunna tolka sitt 
datamaterial på ett så objektivt sätt som möjligt (Dalen, 2015).  

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter att det resultat som man fått fram i sin forskningsstudie 
visar på hög reliabilitet om resultatet skulle kunna reproduceras av andra forskare vid andra 
tillfällen. De svar som informanten gett forskaren skulle kunna ges till olika intervjuare vid ett 
annat tillfälle och svaren kan ha olika grad av riktighet och styrka. Det handlar om studiens 
tillförlitlighet. Trost (2010) lyfter en annan aspekt av reliabilitet vid kvalitativa intervjuer. En 
hög reliabilitet menar han är beroende av att en situation är standardiserad i alla avseenden. 
Det är möjligt vid en kvantitativ studie, där man mäter något, men inte vid en kvalitativ studie 
där man eftersträvar en förståelse för intervjupersoners tankar och uppfattningar. En kvalitativ 
intervju kan inte vara helt standardiserad, det gäller att kunna vara flexibel och ta in det som 
händer i stunden. Trost menar att människan inte är statisk i sina åsikter, svaret på frågan 
förändras då människan påverkas av sina erfarenheter, och nya erfarenheter gör människan 
ständigt. Det är därmed omöjligt att kunna säga att samma svar kommer ges vid ett annat 
tillfälle. Min data visar en hög reliabilitet genom att jag är den som varit intervjuare vid 
samtliga intervjuer. Alla intervjuer har genomförts muntligt och jag har använt mig av samma 
huvudfrågor vid varje enskild intervju med undantag för följdfrågor. Jag har registrerat mina 
svar genom att transkribera ljudinspelningar. I min transkriberingsprocess har jag tagit god tid 
på mig och varit noggrann för att få med informanternas egna ord.  
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Generaliserbarhet 
Genom att anta en kvalitativ ansats kunde jag inte bidra till en generaliserande bild men det 
var inte heller det jag eftersträvade. Jag ville endast få ta del av pedagogers uppfattningar på 
en förskola i Norge respektive Sverige. Jag ville inte pröva en hypotes eller jämföra generellt 
utan ville snarare gå in på djupet hos de jag valt att intervjua. Ett mönster kunde på detta sätt 
urskiljas men inte bidra till en universell sanning (Ryen, 2004). 

Etiska överväganden 
Denna studie förhåller sig till de fyra etiska principerna inom forskning, vilka är  
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 
2011). Informationskravet handlar om att undersökningspersonerna ska erhållas information 
om studiens syfte samt om frivilligheten att delta och rättigheten att avbryta sitt deltagande 
när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet bygger på att undersökningspersonerna 
ska informeras om undersökningens syfte och dess upplägg samt att ett skriftligt samtycke ska 
samlas in efter att undersökningspersonerna erhållit information, innan studien påbörjas. Att 
redogöra fullständigt för studiens syfte är inte nödvändigt men det är svårt att avgöra gränsen 
mellan rätt och fel. Jag skickade ut ett informationsbrev med information om min studies syfte 
och upplägg samt samlade in skriftliga samtycken innan studien påbörjades. Det är viktigt att 
värna om deltagarnas integritet, ingen obehörig ska få ta del av materialet och största möjliga 
konfidentialitet ska eftersträvas. Forskningens deltagare ska avidentifieras, det ska inte gå att 
göra kopplingar till enskilda individer. Konfidentialitetskravet gäller förvaring av 
personuppgifter, ingen obehörig ska kunna få ta del av dem. I transkriberingen får inte 
respondenternas riktiga namn användas då det inte ska finnas möjlighet att identifiera 
personer. Nyttjandekravet handlar om att det material som samlas in endast används för den 
specifika studien och att materialet förstörs efter studiens avslut. Jag fingerade samtliga namn 
redan under transkriberingsprocessen och kommer förstöra materialet efter studiens avslut. 

Enligt vetenskapsrådet (2011) ska forskningen ha ett viktigt syfte, den ska vara till samhällets 
nytta. Jag anser att min studie är till samhällets nytta, att få kunskap om hur ett arbetslag ska 
utformas och organiseras för att fungera på bästa sätt och därmed kunna ge barnen de bästa av 
förutsättningar till att lära och utvecklas är viktigt. Forskaren måste visa respekt för 
människovärdet, beakta de mänskliga rättigheterna värdet av vetenskapen måste vägas mot 
riskerna med undersökningen. Ett tillvägagångssätt som möjliggör för ett svar på 
frågeställningen visar en god forskningsetik. Det är viktigt att precisera frågeställningen och 
att använda metoderna konsekvent. Att ha en god kännedom om både vad lagen säger och om 
etiska kodexar är viktigt (Vetenskapsrådet, 2011). Examensarbetet definieras inte enligt lag 
som forskning men i högskolelagen (1 kap. 3a §) betonas att vetenskapens trovärdighet och 
goda forskningssed ska värnas om i högskolorna. Jag som student är bunden att följa samma 
regelverk och principer (Löfdahl, 2014). Tillsammans med min handledare planerade jag min 
undersökning så att den genomfördes enligt god forskningssed (Löfdahl, 2014). 
 
Forskaren behöver innan intervjuerna reflektera kring vilka frågor som kan ställas och vilka 
som bör undvikas (Bryman, 2011). Som Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram så finns det 
flera etiska aspekter att ta hänsyn till i den kvalitativa forskningsintervjun. Den personliga 
integriteten får inte överträdas. Att veta var den personliga gränsen går kan vara svårt att 
förutspå men det är viktigt att reflektera över när det skulle kunna ske. Det kan hända att 
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intervjupersonen i samtalet går in i försvarsställning och då ska forskaren kunna hantera 
situationen och känna av när den har gått för långt. Interaktionen mellan intervjuaren och 
intervjupersonen avgör vilken kunskap som skapas. Jag har reflekterat på förhand kring vilka 
frågor som skulle kunna upplevas som känsliga och har varit mån om att lyssna in mina 
informanter och värnat om att de känt sig bekväma i situationen.   

Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet och analysen från min studie. Jag har valt att använda mig 
av blockcitat för att markera citat hämtade från mina intervjuer, detta för att att tydliggöra vad 
som är hämtat direkt från intervjuerna. Jag är medveten om att det finns en regel (Dysthe, 
Hertzberg & Hoel Løkengard, 2002; Trost, 2010) gällande hur långt ett blockcitat ska vara 
men frångår denna regel för att göra min text så lättöverskådlig som möjligt.   

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur ett arbetslag ska utformas och 
organiseras för att fungera på bästa sätt. Jag ville belysa vilka utvecklingsmöjligheter 
förskolans personal finner i sin organisation av arbetslaget gällande fördelning av 
ansvarsområden och arbetsuppgifter, en jämförelse mellan ett arbetslag i en förskola i Norge 
respektive Sverige. Mina frågeställningar var vilka uppfattningar pedagogerna har kring 
fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden i den egna pedagogiska verksamheten, 
vilka uppfattningar de har kring hur deras kompetens används och utnyttjas i arbetslaget samt 
vilka utvecklingsmöjligheter pedagogerna finner i sin organisation av arbetslaget.  

Jag fann det intressant att undersöka om det råder en makthierarki i förskolans arbetslag. 
Enligt Säljö (2014) skapar kunskap makt och ett beroende hos de som inte besitter lika 
mycket kunskap. Inom ett sociokulturellt perspektiv fokuserar man på hur barnet kan 
utvecklas av den vuxne, den mer kompetente. Enligt min tolkning finns det en makthierarki 
mellan den vuxne och barnet. Men frågan är hur det ser ut i förskolans arbetslag. Ser man 
förskolläraren som den mer kompetente som kan möjliggöra för barnskötaren att utvecklas? 
Eller ser man till barnskötarens kompetens, den beprövade erfarenhet och kunskap som den 
besitter? Då både barnskötare och förskollärare besitter olika kompetenser är det intressant att 
undersöka om man organiserar arbetslaget på ett sätt som gör att de olika kompetenserna 
synliggörs, och i så fall hur man tar del av varandras kompetenser för att utvecklas. 

Uppfattningar kring den egna organiseringen av 
arbetsuppgifter och ansvarsområden 
För att få en ökad förståelse för hur ett arbetslag ska utformas och organiseras för att fungera 
på bästa sätt behöver vi få ta del av pedagogernas och förskolechefernas tankar kring vad som 
fungerar bra i arbetslagen och vad som skulle kunna förbättras. Jag var intresserad av att 
synliggöra personalens egna uppfattningar av den fördelning av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden som fanns på respektive förskola, detta för att kunna belysa vilka 
utvecklingsmöjligheter som fanns.  

Uppfattningar i det svenska arbetslaget 
Den svenska förskolans arbetslag består av en barnskötare och två förskollärare. Samtliga 
framhåller att det inte finns ett behov av en uttalad fördelning av ansvarsområden eller 
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arbetsuppgifter på deras avdelning. Deras öppna kommunikation gör att frågan om vem som 
ansvarar för vad aldrig blir ett problem. Men trots detta framkom flera ansvarsområden under 
intervjuernas gång. De använder sig inte längre av den mall som fanns när de började arbeta 
tillsammans, en mall över arbetsuppgifter som roterar inom arbetslaget i förhållande till vilken 
tid man arbetar, de tycker att arbetslaget är väl fungerande utan. Förskollärare 2 lyfter att hon 
tror att det endast är i vissa arbetslag som en tydlig struktur behövs.  
 

Vi har liksom inte haft något bestämt så sett, hur dagen ska fungera utan det flyter på som det 
ska. Det är jätteskönt för det blir inget orosmoment och ingen irritation utan det känns naturligt. 
Så är det väl när man har ett bra arbetslag, då fungerar det väl så. Om man inte är på helt samma 
nivå då kanske man behöver mer struktur, för att få det att fungera, men, ja det känns jättebra…  

 
Den enskilda planeringstiden fördelas på båda yrkesroller, samtliga har en och en halv timmes 
enskild planeringstid per vecka, vilket informanterna framhåller som väl fungerande. 
Förskolechefen lyfter att det viktiga är att ta hänsyn till vilken kompetens de olika individerna 
besitter, hon tycker inte att det går att bestämma hur man ska fördela den enskilda 
planeringstiden generellt mellan yrkesrollerna. En gång i veckan har arbetslaget 
avdelningsmöte och de har även gemensamma möten tillsammans med andra avdelningar. 
Barnskötaren berättar att hon ofta ger bort en del av sin planeringstid till förskollärarna. 

 
…sen när den där planeringstiden kommer så tänker jag, vad ska jag hitta på med de här 
timmarna, sitta och stirra på en skärm, det känns ju bara som onödig tid. Så då ger jag bort min 
tid. 

 
...det är ju det att jag kan lämna ifrån mig min planeringstid däremot, till någon av de andra 
förskollärarna, för de kan ju ha, alltså mer kontorsarbete, det ska skrivas och sånt där.. 

 
Förskollärare 1 berättar att ansvaret och den enskilda planeringstiden fördelas lika mellan de 
olika yrkesrollerna men att det i kommunen förs en diskussion kring detta.  
 

…det kan bli så att barnskötarna får något mindre än förskollärarna. Eftersom det är ju vi som 
har, det största ansvaret, egentligen…  
 

Förskollärare 2 framhåller den outtalade ansvarsfördelningen i arbetslaget som positiv.  
 

Det är inte så att någon har jag sagt att jag ansvarar för det, och jag tror också att det kan vara 
ganska skönt, för om man tar på sig för mycket och säger att man tar ansvar för det, och det, och 
det. Det blir mycket tyngre. Det blir helt plötsligt, då känns det som att man, ett misslyckande 
om jag glömmer det.  

 
Arbetslaget hävdar att det inte finns en uttalad fördelning av varken arbetsuppgifter eller 
ansvarsområden på deras avdelning. Men däremot berättar de att en del uppgifter faller sig 
mer naturligt för vissa än andra. Förskollärare 2 lyfter att hon alltid gör vissa uppgifter på 
avdelningen men hon är samtidigt tydlig med att framhålla att alla ansvarar för allt.   

 
...ja tekniska saker, det har blivit min grej, så, outtalat. Men sen har vi, nej vi har inga direkta 
uppgifter som är, alltså vi gör ju egentligen allt, allihopa. Är inte jag här så räknar jag med att de 
gör det…  
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Men trots att alla i arbetslaget hävdar att det inte finns någon uttalad fördelning framkommer 
flera ansvarsområden under intervjuernas gång. Förskollärarna ansvarar för att skriva i 
underlagen inför utvecklingssamtalen och de håller även i fler samtal än barnskötaren. 
Förskolechefen berättar att det endast är vissa barnskötare på förskolan som vill ha 
utvecklingssamtal, andra inte. Hon lyfter att hon tycker att det viktigaste är att hela arbetslaget 
har ett samråd innan utvecklingssamtalet för att de ska veta vad de ska prata om, detta 
eftersom individerna i arbetslaget ser barnen på olika sätt och det är viktigt att skapa en 
gemensam syn på barnet. Det finns även en utvecklingsgrupp på förskolan, bestående av vissa 
utvalda förskollärare som arbetar för att utveckla vissa områden. Förskolechefen berättar om 
utvecklingsgruppen. 
 

...utvecklingsgruppen däremot, där är det jag som bestämmer vilka som ska vara med, där 
känner jag att det är viktigt att, att det är personer som, har lite spetskompetens, eller i alla fall 
vill utveckla vissa saker då… 

Uppfattningar i det norska arbetslaget 
Arbetslaget består av en pedagogisk ledare, en förskollärare och två barnskötare. Den 
pedagogiska ledaren och förskolläraren har båda en förskollärarexamen. Samtliga av de 
intervjuade framhåller att förskollärarna bör ha ett visst ansvar utöver det som barnskötarna 
har. För att saker ska bli gjorda anser de att en tydlig och uttalad ansvarsfördelning är 
nödvändig. På avdelningen har den pedagogiska ledaren huvudansvaret vilket innebär 
personalansvar, ansvar för att planera och hålla i föräldramöten samt för att ha 
utvecklingssamtal med sina kollegor. Utvecklingssamtalen är till för att kvalitetssäkra arbetet. 
Förskollärarna har ansvaret för att dela upp arbetsuppgifter och ansvarsområden på sin 
avdelning och förskolechefen har ett schema över vilken som ansvarar för vad, om inte en 
arbetsuppgift blir gjord så kan hon se på schemat vem det är som inte gjort sitt. Vid 
anställning får varje enskild yrkesroll en arbetsbeskrivning där ansvarsområden och 
arbetsuppgifter för den enskilda yrkesrollen framgår. Utöver det har arbetslaget även en mall 
över vissa praktiska uppgifter som görs i förhållande till vilken tid man arbetar. Jag frågade 
barnskötaren om vem som bestämmer vad av den pedagogiska ledaren och förskolläraren på 
hennes avdelning. 
 

Jag vet inte vem som bestämmer vad. Det kan jag inte svara på. Det är väl de tillsammans antar 
jag. 

 
Den pedagogiska ledaren anser att det är viktigt att fördelningen av planeringstid fortsätter att 
vara fördelad som den är, fördelad på de utbildade förskollärarna. Men barnskötaren lyfter att 
hon känner ett behov av enskild planeringstid.  
 

...vi har ju hört att de får ge ifrån sin planeringstid till oss också men det är inte så ofta som det 
sker. För det är så mycket som de behöver den till. Jag förstår ju det, att det finns viktigare saker 
än att leta fram penslar. Men det hade också kunnat vara ett alternativ då. Att dela 
planeringstiden till barnskötarna också, det hade jag tyckt hjälpt massor. 

 
Den pedagogiska ledaren lyfter att hon kan vara flexibel om det skulle visa sig finnas ett 
behov eller önskemål hos barnskötarna. Men är tydlig med att det inte får gå utöver de 
utbildade pedagogernas enskilda planeringstid då hon framhåller att det är då den pedagogiska 
planeringen synliggörs. 
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… jag tänker att det är okej, jag har ju gått på skola i tre år och jag vill ju att det ska vara, det blir 
ju automatiskt en skillnad. Barnskötarna har ju inte det så man behöver ju få visa den kunskap 
man har, annars så hade man ju inte behövt gått på skola.  
 
Det behöver vara väldigt strukturerat för att få gjort allt på tre timmar. En timme gör vi 
tillsammans, jag och förskolläraren. Då är det planering av vad vi ska göra framöver. Man 
använder varandras kunskap, diskuterar och kommer fram till lösningar. 

 
Samtidigt lyfter den pedagogiska ledaren att det är viktigt att båda yrkesroller känner sig 
inkluderade, därför har de ett forum för varje yrkesroll på förskolan och barnskötarna på 
hennes avdelning får ansvara för olika områden utifrån deras intresse och kompetens. Alla 
barnskötare på förskolan har tillsammans fått ansvaret för att planera och genomföra ett antal 
gruppaktiviteter för de minsta barnen då de själva har uttryckt en önskan om att få göra det. 
Samtliga av de intervjuade lyfter vikten av att barnskötarna får utrymme för sin kompetens. 
Men förskolechefen lyfter samtidigt att det är viktigt att synliggöra att barnskötarna inte kan 
utföra alla uppgifter som de pedagogiska ledarna har, hon menar att det är skillnad på att vara 
ledare och att vara outbildad. Hon berättar att om man ser tillbaka i tiden så var det en väldigt 
flat struktur, man ansåg att alla kunde göra allt. Hon vill bort ifrån den synen för förskollärare 
besitter en ämneskunskap. Förskolechefen är mån om att tydliggöra vilka roller de olika 
yrkeskategorierna har och berättar om tillfällen där hon fått gått in och styrt upp kring 
fördelning av arbetsuppgifter på avdelningen.  
 

Det har kommit på tal att ’ja men jag har ju liggvilan’, då har jag sagt det att ’Linda kan inte ta 
den uppgiften som barnskötare men hon kan ta din liggvila.’ Så att du kan gå och göra den 
uppgiften. Några gånger behöver vi se det att vi har lite olika roller. Och lite olika kompetenser. 
Jag har lust att synliggöra det lite. I utgångspunkt kan det se ut så på pappret, att man ska byta 
lika många blöjor och man ska ha lika många liggvila. Men några gånger så behöver det tas över 
av barnskötarna. För de kan inte utföra alla uppgifter som de pedagogiska ledarna har. För det är 
skillnad på att vara ledare och att vara outbildad. Men om man ser tillbaka i tiden så var det en 
väldigt flat struktur, alla kunde göra allt. Den vill jag lite bort ifrån för vi besitter en 
ämneskunskap. 

 
Den pedagogiska ledaren och förskolläraren ansvarar för samtliga utvecklingssamtal. Jag 
frågar förskolechefen om det någon gång är en barnskötare som håller i ett utvecklingssamtal.  
 

Nej det är det inte, det handlar om att det som vi tar upp på ett utvecklingssamtal är vårt ämne. 
Det är barnens utveckling, kognitiva, emotionella, motoriska, sociala utveckling. Det har 
förskollärarna en kompetens för som de andra inte har. Men de andra är fantastiskt duktiga och 
de har mycket av detta, men inte formellt. Men jag kan inte säga ’du är så duktig så du kan bara 
ta det. 
 

Barnskötaren lyfter att det är bra att de utbildade pedagogerna har ansvaret för föräldramöten 
och utvecklingssamtal kring barnen eftersom de besitter mer kunskaper.  
 

… att de har ansvar för det. I och med att de besitter mycket mer kunskap vad gäller såna saker, 
än så länge. Och det är nog fint. Det känns mer som att det bara är deras uppgift.  

 
Förskolechefen berättar att hon delegerar arbetsuppgifter till den pedagogiska ledaren som i 
sin tur ansvarar för att dessa blir gjorda. En del av uppgifterna kan delegeras vidare till 
assistenterna eller till förskolläraren, men den pedagogiska ledaren har fortfarande ansvaret 



 

20 
 

för att de genomförs. Den pedagogiska ledaren anser att det är viktigt att ha en ledare på 
avdelningen. 
 

...det är viktigt att man har en pedagogisk ledare, en ledare på avdelningen som ansvarar för det 
pedagogiska. Att man kan delegera arbetsuppgifter vidare. Annars hade det ju inte varit någon 
poäng med att ha en utbildning för förskollärare… 

 

Sammanfattning  
Vi kan urskilja olika uppfattningar kring hur fördelning av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden bör se ut och vi ser att fördelningen skiljer sig mellan verksamheterna i de 
olika länderna. I det svenska arbetslaget känner man inget behov av att ha en uttalad 
fördelning då den öppna kommunikationen gör att frågan kring vem som ansvarar för vad 
aldrig blir ett problem. I arbetslaget i Norge däremot ser man en tydlig och uttalad 
ansvarsfördelning som nödvändig för att saker ska bli gjorda. Förskolechefen i Norge har en 
skiss över vem som ansvarar för vad och lyfter att det är viktigt att synliggöra att de olika 
yrkesrollerna inte kan utföra samma arbetsuppgifter då förskollärarna besitter en 
ämneskunskap. Förskolechefen i Sverige anser inte att det går att generalisera över yrkesroller 
gällande enskild planeringstid och utvecklingssamtal, hon tycker att man bör se till 
individernas kompetenser. I arbetslaget i Sverige går det inte att urskilja en tydlig fördelning 
av arbetsuppgifter och ansvarsområden mellan de olika yrkesrollerna men däremot kan en 
tydlig fördelning urskiljas i det norska arbetslaget.  

Teoretisk analys 
Jag uppfattar förskolechefen i Sverige som att hon inte tycker att man kan värdera den 
akademiska kunskapen högre än den erfarenhetsbaserade, att hon är mån om att utnyttja alla 
individers resurser (Säljö, 2014). Hon framhåller att det inte går att generalisera vilken 
yrkesroll som ska ha enskild planeringstid och hålla i utvecklingssamtal utan det viktiga är att 
se till varje individs kompetens. Hon anser att det är viktigt att hela arbetslaget har ett samråd 
innan utvecklingssamtalen, detta för att skapa sig en gemensam bild av barnet. Jag tolkar det 
som att hon inte värdesätter någon kunskap högre än den andra utan vill att de olika synsätten 
och kunskaperna ska komplettera varandra. De båda yrkesrollerna har olika erfarenheter 
vilket enligt Säljö gör att verkligheten medieras olika för dem, jag tolkar förskolechefen som 
att hon har en medvetenhet om att barnen medieras på olika sätt för individerna i arbetslaget 
och att det därför inte spelar någon roll vem som håller i samtalet, utan att det viktigaste är att 
dela med sig av sina egna tolkningar och upplevelser så att en gemensam bild av barnet kan 
skapas. Som framgår av Säljö (2014) så krävs utrymme för att individen själv ska kunna 
utvecklas. Jag tolkar barnskötaren i Sverige som att hon är medveten om att förskollärarna 
behöver utrymme för att kunna utnyttja sina kognitiva resurser och ger dem utrymme genom 
att låta dem få ta del av hennes planeringstid. 
 
Förskolechefen i Sverige har infört en utvecklingsgrupp vilket jag tolkar som en medvetenhet 
om att förskollärarna besitter en kompetens som behöver utnyttjas, att de besitter en kognitiv 
resurs som barnskötarna inte har. Jag tolkar det som att hon har en tro på att 
utvecklingsgruppens deltagare, genom att använda sina olika resurser, kan utvecklas av 
varandra och därmed kan skapa en kollektiv kunskap som i sin tur kan generera en utveckling 
av hela förskolans verksamhet (Säljö, 2014). I Norge framhålls det som viktigt att 
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förskollärarna har ett visst ansvar utöver barnskötarna. Förskolechefen i Norge lyfter att hon 
vill bort ifrån den flata strukturen, där alla kan göra allt, för förskollärare besitter en 
ämneskunskap. Hon lyfter vikten av att tydliggöra vilka roller de olika yrkeskategorierna har 
eftersom de besitter olika kompetenser. Jag uppfattar förskolechefen i Norge som att hon vill 
synliggöra att förskollärare har en professionsbaserad kunskap och att de därmed är mer 
kompetenta än barnskötarna inom vissa områden i förskolans verksamhet. Att hon är mån om 
att förskollärarna ska få utnyttja den kognitiva resurs de har erövrat efter sin utbildning. Jag 
tolkar att denna medvetenhet finns hos samtliga informanter i det norska arbetslaget, de är 
medvetna om att förskollärarna tillägnat sig kognitiva resurser under sin utbildning och att de 
behöver få utrymme för att kunna utnyttja sina resurser (Säljö, 2014).  
 
Barnskötaren i Norge uttrycker att förskollärarna besitter mer kunskap ”än så länge”. Jag 
tolkar det som att hon ser en utvecklingsmöjlighet i sitt arbetslag. Att hon i framtiden kommer 
ha möjligheten att ta till sig den kunskapen som förskolläraren besitter (Säljö, 2014). Men  
samtidigt, om hon inte får chansen att imitera (Vygotskij, 1978) förskollärarnas handlingar så 
kommer hon heller inte kunna internalisera de färdigheter som krävs för att hålla i ett 
föräldramöte eller utvecklingssamtal. Vygotskij (1978) menade att människan behöver få 
chansen att imitera varandra, om det finns potential till att lära så kommer människan efter en 
tid att internalisera färdigheten vilket enligt Säljö (2014) kan utveckla hela kollektivet. Det 
får barnskötaren i det svenska arbetslaget chansen att göra.   
 
På den norska förskolan finns ett forum för varje yrkesroll och den pedagogiska ledaren låter 
barnskötarna få ansvara för olika områden på hennes avdelning, vilket jag tolkar som att hon 
har en förståelse för att de olika individerna i gruppen besitter olika resurser och kan 
utvecklas av varandra. Barnskötarna får använda de resurser de har men får också möjligheten 
att tillägna sig kognitiva och fysiska resurser genom att få åka på kurser för att vidareutveckla 
sig själva. De får utrymme för att själva kunna utvecklas och får i barngruppen utnyttja sina 
tillägnade resurser. Genom detta får kollegorna och barnen möjlighet att erövra nya kunskaper 
och färdigheter genom barnskötaren, den mer kompetente. Detta påvisar enligt min 
uppfattning hur gränserna för förmågor kan förflyttas. Som Säljö framhåller så kan 
möjligheten till utveckling vara utan gräns (Säljö, 2014).  
 
Vygotskij framhöll människors olika kunskaper och färdigheter som en förutsättning för 
människans individuella utveckling. Individen kan med stöd och vägledning av den mer 
kompetente klara av svåra uppgifter som den inte skulle klarat av på egen hand. I Norge har 
den pedagogiska ledaren huvudansvaret på sin avdelning. Den proximala utvecklingszonen 
bygger på att människor med olika kunskaper samarbetar och vägleder varandra, i nästa skede 
kan individen utföra handlingen själv. Jag tolkar arbetslagets organisering kring 
arbetsuppgifter och ansvarsområden som att den pedagogiska ledaren ses som den mer 
kompetente på avdelningen och är den som kan stötta och vägleda sina kollegor (Säljö, 2014). 
Frågan är om det går att urskilja vilka kunskaper som finns i ett arbetslag där inte 
arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelas. 
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Uppfattningar kring kompetensutnyttjande och 
utvecklingsmöjligheter i det egna arbetslaget 
För att få kunskap om hur ett arbetslag bör utformas och organiseras så är det viktigt att ta 
reda på vilka utvecklingsmöjligheter pedagogerna finner i det egna arbetslaget. Det ger oss 
kunskap om fördelar och nackdelar med de olika organiseringarna av arbetsuppgifter och 
ansvarsfördelning. Genom en jämförelse av svaren kan vi få en ökad förståelse för vad som är 
det fundamentala för att ett arbetslag ska fungera så bra som möjligt oavsett om man har en 
pedagogisk ledare eller inte.  

Uppfattningar i det svenska arbetslaget 
Förskollärare 1, med 30 års erfarenhet, lyfter att hennes kompetens skulle kunna utnyttjas och 
tas tillvara mycket mer. Hon känner att hon har mer att ge och tycker det är kul att hjälpa till 
samtidigt som hon inte är den som vill hävda sig. 
 

…sen kan jag, ibland kan jag tycka att den inte tas tillvara. Kanske inte här på avdelningen men i 
huset. Och det är väl just det här, att det finns väl egentligen inte tid. Några i huset har ju förstått 
att jag gärna hjälper till om det är någonting, så de har kommit ibland, om det varit jobbiga 
utvecklingssamtal eller så. Det är kul att hjälpa till men jag är ju inte den som heller liksom, slår 
folk på huvudet och säger att det här kan jag. Det gör jag inte. Utan då får väl folk komma och 
fråga kan jag känna.  

 
Hon känner att det skulle behövas mer tid till att få dela med sig av sina kompetenser till alla i 
huset. Hon berättar att förskolechefen resonerat kring vad man skulle kunna göra för att få 
fram allas kompetenser. 
 

...chefen var lite inne på det nu, att man kanske på de här Arbetslagsmötena kanske kan tänka sig 
att diskutera en viss fråga som gör att kompetensen hos alla i den gruppen höjs. En diskussion 
skulle kunna handla om hur man gör en bra inskolning. Ha såna diskussioner för att höja allas 
kompetens. 

 
Förskolechefen anser att det är viktigt att både barnskötare och förskollärare får känna sig 
viktiga, att alla känner att de har ansvar för verksamheten och är delaktiga och lyfter att det 
blir ett större genomslag om samtliga i arbetslaget får åka iväg på samma föreläsningar och 
studiebesök. Förskollärare 1 lyfter att det är viktigt att alla i personalgruppen engagerar sig, 
ofta blir det alldeles för platta diskussioner på mötena.  
 

...jag kan känna ibland att det blir väldigt platt. När vi sitter och pratar, för vi tycker så lika. Eller 
så tycker man ingenting alls. Och då blir det ju bara några som pratar. Nu får jag en idé nu när 
jag sitter här. Man skulle kunna, alltså att någon får i uppgift att vara tvärtemot. Och provocera 
lite. Bara för att få fram vad man egentligen tycker. 

 
I arbetslaget berättar de att de ofta kopplar till sina tidigare erfarenheter och kompletterar 
varandra. Barnskötaren tycker bäst om att vara i barngruppen, hon tycker inte lika mycket om 
att planera och ger därför bort en del av sin planeringstid till förskollärarna.  
 

… alltså för jag är ju bra på, jag tycker som sagt om att vara bland barnen. Så jag är inte riktigt 
för det här med planering och allting. Då tycker jag hellre att de kan hellre få ta det också får jag 
vara bland barnen där jag tycker bäst om. Linnea och de har ju läst mer på universitetet, de 
kommer ihåg saker de läst och lyfter in det, så att ja jag tycker, jag lämnar gärna över min 
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planeringstid till dem så att de kan sitta och göra det här tråkiga som jag kan säga då. Också får 
jag vara med barnen. Linnea har ju läst mycket, hon kommer ju ihåg mycket från universitetet 
och allting, de har ju läst mer än vad vi gjort liksom. Och då kommer hon med teorier och allt 
det här, och då har hon det och, ja och i och med att jag är i barngruppen så ser ju jag mer. 

 
Barnskötaren berättar att de arbetar med temat teknik på avdelningen och att hon allteftersom 
blivit mer och mer intresserad av ämnet, först såg hon bara kopplingen mellan teknik och 
konstruktion men har nu insett att det finns hur mycket teknik som helst i vardagen. 
Förskolechefen berättar att arbetslaget önskar få mer gemensam planering istället för enskild 
då de anser att det är mer utvecklande att få planera tillsammans. Förskollärare 1 lyfter att hon 
känner att barnskötarens kunskap har ökat sedan de började arbeta tillsammans. 
 

…jag kan ju känna att vi lyfter Carin. Det har jag känt nu sedan vi började jobba ihop. Att Carins 
kunskap har ökat. Jag känner verkligen, att i början när jag och Linnea diskuterade så kunde 
Carin bli lite tyst, och lyssna. Sen kom hon med små inlägg, men nu kan hon ju själv komma 
med massa inlägg och hon är fenomenal på att se vad som händer i barngruppen. 

Uppfattningar i det norska arbetslaget 
Barnskötaren berättar att hon vill så mycket mer än vad som faktiskt kommer fram, hennes 
kollegor frågar vid vissa tillfällen om hon vill leda aktiviteter i barngruppen, vilket är något av 
det bästa hon vet. Hon skulle gärna vilja visa fram sina kompetenser än mer och lyfter att det 
skulle vara kul att tillsammans med den andra barnskötaren på avdelningen få ansvara för att 
planera en av dagarna i veckan.  
 

Torsdagar är vår dag liksom, det hade varit jättekul men då måste vi också få tid att prata ihop 
oss. Lite egen planeringstid, det behövs nog för att få igång ett större projekt. Men det hade jag 
absolut tyckt varit motiverande, en dag eller eftermiddag. Planera, tänka igenom, ’Varför vill du 
göra det?’ Genomföra det och sedan utvärdera. Då hade jag känt, så bra de litar på mig också 
liksom.  

 
Den pedagogiska ledaren framhåller att hon får synliggöra sin kompetens i arbetslaget men att 
de administrativa uppgifterna, som att skriva rapporter och fotografera, tar mycket tid från 
barngruppen.  
 

...det där pedagogiska att bara vara med barnen, se barnen, att den kanske blir lite borta. För att 
det blir väldigt mycket dokumentation på allt vi gör. 

 
Förskolechefen lyfter att hon är mån om är att möjliggöra för duktiga barnskötare att använda 
sina kompetenser.   
 

De som är oerhört duktiga barnskötare får nästan verka som förskollärare också. Det är 
utvecklingssamtal om barnen som är formellt och bara de utbildade har. Men inskolningssamtal 
kan barnskötarna få ta. Men man kan inte vara flexibel utan struktur. Jag hade en helt otroligt 
duktig barnskötare och var helt förstörd när hon skulle sluta, men då sa hon det att ’jag ska 
utbilda mig till förskollärare, jag vill få chansen att bestämma mer.’ Då sa jag att det var jättebra 
för hon har så goda tankar så hon ska få stå längst fram.  

 
Den pedagogiska ledaren berättar om den gemensamma planeringen hon har tillsammans med 
sin kollega som också är utbildad förskollärare.  
 

En timme gör vi tillsammans, jag och förskolläraren. Då är det planering av vad vi ska göra 
framöver. Man använder varandras kunskap, diskuterar och kommer fram till lösningar.  
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Barnskötaren tycker att det är diffust mellan förskolläraren och den pedagogiska ledaren, vem 
som ansvarar för vad. Hon tycker att en del saker blir förvirrande och tycker att samlingar och 
aktiviteter ofta inte känns genomtänkta. Hon berättar hur spännande samlingar och aktiviteter 
hon fick vara med om när hon var barn och gick på förskolan och hade gärna sett att 
planeringstiden skulle gå till att skapa det. Barnskötaren framhåller att hennes förra arbetslag 
fungerade bättre och resonerar kring varför. 
 

Ja.. alltså jag är inte helt klar över. Jo pedagogisk ledare har ju huvudansvar och jobbar 
tillsammans med förskollärare kring vad vi ska göra och så. Och vi ska ha inspel i tillägg där. 
Men det är, ja. Det hade varit lite tydligare om det hade varit så som jag jobbat tidigare. Då var 
vi två barnskötare och en pedagogisk ledare.  

 
…det är det jag tänker att den här planeringstiden borde gå till. Men nu vet jag ju inte vad de gör 
för jag är ju aldrig med där. Men det är ju säkert viktiga saker det med. 

 
Barnskötaren i Norge visar en missnöjdhet över hur de utbildade pedagogerna disponerar sin 
planeringstid. Hon framhåller att det inte känns som att hon har ett reellt inflytande över 
veckoplaneringen, eftersom den pedagogiska ledaren har sista ordet och skriver 
veckoplaneringen så blir det som hon vill.  
 

Det låter så bra att vi som inte har enskild planeringstid ska få vara med och bestämma men det 
blir så lite, ofta så finns inte tiden kvar till att diskutera det på våra avdelningsmöten och då blir 
det att de får göra det. Då får vi inte inkluderas, eller veta vad som ska ske, vi blir inte 
inkluderade. 

 
Hon berättar om det forum de har för alla barnskötare var tredje måndag då de har vägledning 
i grupp och diskuterar kring olika dilemman.  
 

...det är väldigt smart så vi också får vara med. Det är vägledning så om man vill ta upp något 
som hänt på avdelningen med ett visst barn så kan man få input hur man kan göra. Hur man ska 
göra, hur man ska tackla det. Så man kan ta upp grejer med andra som inte är på avdelningen, få 
olika synvinklar. Och det är jättesmart! Även för oss, så att man känner sig lite sådär viktig, vi 
också då. Det är viktigt så man liksom inte tappar den där glöden då. 

Sammanfattning 
Det visar sig finnas utvecklingsmöjligheter i båda förskoleverksamheter. Trots olika 
organiseringar av arbetslaget visade sig en utvecklingsmöjlighet överensstämma, både i det 
norska och svenska arbetslaget vill individerna få mer utrymme för sin kompetens! 
I båda arbetslag framhåller de att tiden är en bristvara. I det svenska arbetslaget framhåller de 
att de som individer kompletterar varandra och ger varandra utrymme. Samtidigt lyfter 
förskolläraren med mest erfarenhet att hennes kompetens inte utnyttjas fullt ut. Tiden för att få 
dela med sig av sina kunskaper och färdigheter är för knapp. I det norska arbetslaget anser den 
pedagogiska ledaren att hon får utnyttja sin kompetens men att de administrativa uppgifterna 
stjäl tid från barngruppen. Barnskötaren i Norge känner ett behov av enskild planeringstid för 
att kunna utnyttja sin kompetens fullt ut och framhåller att hon inte vet vad de utbildade 
förskollärarna använder sin enskilda planeringstid till. I Sverige är de pedagogiska 
diskussionerna ofta platta medan det forum som finns för varje yrkesroll på den norska 
förskolan framhålls som väldigt givande. Det visar sig finnas mer kompetens att utnyttja i 
båda arbetslag.  
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Teoretisk analys 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi se tidsbristen som hämmande för kollektivet. Det 
är genom varandras resurser (Säljö, 2014) ett kollektiv kan utvecklas. Att den pedagogiska 
ledaren som har en pedagogisk utbildning inte får nog tid med barnen och att förskolläraren 
med 30 års erfarenhet inte får tid att dela med sig av sina kunskaper och färdigheter skulle 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv kunna ses som förödande. Det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2014) betonar vikten av kommunikation och interaktion, att det är i 
samspel människor kan utvecklas av varandra. Att ge den pedagogiska ledaren mer tid för 
samspel i barngrupp och förskolläraren mer tid för att dela med sig av sina kunskaper skulle 
kunna ge både barn och vuxna större möjligheter att ta över nya kunskaper och färdigheter 
genom den mer kompetente.  
 
På den svenska förskolan framhålls de pedagogiska diskussionerna över avdelningarna som 
platta, det är bara några få som pratar och de resurser som finns i gruppen synliggörs inte. 
Barnskötaren i Norge framhåller det forum som finns för varje enskild yrkesroll som väldigt 
givande. Forumet på den norska förskolan kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 
2014) ses som en möjlighet för personalen att appropriera kunskaper. Genom varandra får de 
förslag på hur de kan handla i sin barngrupp. De tar med sig kunskapen in i barngruppen och 
efter hand utvecklas redskap för att tackla de olika situationerna. Imitationen (Vygotskij, 
1978) av hur kollegor handlar i olika situationer kan leda till en internalisering av färdigheter. 
Pedagogernas gränser för vad de kan vidgas genom kollegorna som besitter mer kompetens 
och de får alla möjlighet att nå nya utvecklingszoner. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
(Säljö, 2014) så är det genom kommunikationen som resurser kan skapas och föras vidare. I 
de pedagogiska diskussionerna på den svenska förskolan kommer troligen olika synsätt 
synliggöras om alla vågar yttra sina tankar och åsikter och kommunikationen kan på så vis 
leda till skapandet av nya resurser i kollektivet. I det norska arbetslaget tolkar jag 
kommunikationen som bristfällig då barnskötaren berättar att hon inte vet vem som gör vad 
av de utbildade förskollärarna på hennes avdelning, vilket utifrån det sociokulturella 
perspektivet sätter en gräns för hur mycket kollektivet kan lära och utvecklas (Säljö, 2014). 
 
Det framkommer att barnskötaren i Sverige har ökat sin kunskap efter att ha deltagit i 
diskussioner tillsammans med sina kollegor, hon deltog först på ett avvaktande sätt och 
lyssnade in men har allt mer tagit för sig och kommer nu med massa inlägg. Vi kan urskilja 
det som Vygotskij (1978) kallar den proximala utvecklingszonen! Till en början imiterade 
barnskötaren sina kollegors handlingar för att sedan internalisera dem. Hon hade potentialen 
att lära men behövde vägledning av individer med mer kompetens. Att barnskötaren även fått 
en ökad förståelse för ämnet teknik kan också kopplas till den proximala utvecklingszonen 
(Vygotskij, 1978). Hon har utvidgats sin mentala förmåga och fått möjlighet att erövra nya 
kunskaper och färdigheter genom sina två kollegor som är mer kompetenta inom ämnet.  
 
Förskolechefen i Sverige lyfter att det blir ett större genomslag om samtliga i arbetslaget får 
åka iväg på samma föreläsningar och studiebesök vilket kan kopplas till den sociokulturella 
teorin där kunskap blir till genom samspel, kommunikation och interaktion. Genom att alla i 
arbetslaget får en gemensam utgångspunkt kan de genom samtal och interaktion skapa 
kollektiva resurser som de har användning för i verksamheten (Säljö, 2014). Arbetslaget i 
Sverige skulle hellre vilja ha mer tid för gemensam planering då de känner att det är mer 
utvecklande än enskild planering. Utifrån den sociokulturella teorin (Säljö, 2014) kan vi se det 
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som självklart då det är i interaktion och kommunikation med andra människor som både 
individer och kollektiv kan utvecklas. 
 
Samtliga intervjupersoner i båda länder lyfte vikten av att komplettera varandra i arbetslaget 
samt vikten av att alla individer får synliggöra sin kompetens. Barnskötaren i Sverige delar 
med sig av sin enskilda planeringstid till sina kollegor och framhåller att hon som barnskötare 
och hennes kollegor som förskollärare kompletterar varandra genom att förskollärarna har 
teorier med sig från sin utbildning medan hon har en förmåga att se vad som händer i 
barngruppen. I det norska arbetslaget utnyttjar den pedagogiska ledaren barnskötarnas 
kompetenser genom att låta dem ansvara för olika delar på avdelningen. Enligt Säljö (2014) är 
det avgörande för kollektivets utveckling hur man utnyttjar de resurser som finns i 
kollektivet. Och genom att människor har olika erfarenheter så medieras också världen på 
olika sätt. Barnskötaren berättade att förskollärarna på hennes avdelning inte alltid inkluderar 
barnskötarna i den pedagogiska planeringen, vilket gör att man endast utgår från två 
människors tolkningar av vad barnen behöver. Då de olika tolkningarna i arbetslaget inte 
tilläts berikas av varandra så skulle det utifrån detta perspektiv kunna leda till att kollektivets 
och individernas möjlighet till utveckling begränsas.  

Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att föra en kritisk diskussion kring de slutsatser jag kommit fram 
till i relation till tidigare forskning. Jag kommer att sammanfatta det vi kan lära av denna 
studie samt föra en kritisk diskussion kring mitt genomförande.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna komparativa studie var att få en ökad förståelse för hur ett arbetslag ska 
utformas och organiseras för att fungera på bästa sätt. Jag ville belysa vilka 
utvecklingsmöjligheter förskolans personal finner i sin organisation av arbetslaget gällande 
fördelning av ansvarsområden och arbetsuppgifter, en jämförelse mellan ett arbetslag i en 
förskola i Norge respektive Sverige. Mina frågeställningar var vilka uppfattningar 
pedagogerna har kring fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden i den egna 
pedagogiska verksamheten. Vilka uppfattningar pedagogerna har kring hur deras kompetens 
används och utnyttjas i arbetslaget samt vilka utvecklingsmöjligheter de finner i sin 
organisation av arbetslaget.  
 
Jag utgick från att det norska och svenska arbetslaget skulle skilja sig åt, vilket de gjorde. Jag 
ville identifiera vad som fanns att utveckla i respektive arbetslag. I min analys utgick jag från 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2014) och applicerade principen om den 
proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978) på de vuxnas kompetensutveckling i relation 
till varandras kunskap, den akademiska kunskapen samt den erfarenhetsbaserade. Den 
proximala utvecklingszonen har främst fokuserat på den kunskap som den vuxne kan bidra 
med till barnet. Men jag ville undersöka om pedagogerna tog del av varandras kunskaper och 
erfarenheter och på så vis kunde utvecklas genom varandra. Jag fann det intressant att 
undersöka om, och i så fall hur, de olika kompetenserna i arbetslaget synliggörs. Delger man 
varandra av de kunskaper man besitter? I min studie har jag funnit att det finns 
utvecklingsmöjligheter i båda verksamheter. Det intressanta är att uppfattningarna av vad som 
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behöver utvecklas visade sig överensstämma mellan intervjupersonerna trots de olika 
organiseringarna av arbetslaget!  
 
Mitt resultat visar att personalens uppfattningar kring fördelningen av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden skiljer sig betydligt mellan de undersökta förskolorna. Informanterna i Norge 
betonar vikten av att ha en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden för att 
saker ska bli gjorda. De framhåller att de utbildade förskollärarna bör ha ett visst ansvar 
utöver barnskötarna. I den svenska förskolan framhåller samtliga i arbetslaget att det inte 
finns något behov av en tydlig fördelning av varken arbetsuppgifter eller ansvarsområden, 
trots det framkommer flera ansvarsområden under intervjuernas gång. I den norska förskolan 
kan en tydlig fördelning mellan de olika yrkesrollerna urskiljas, men inte i det svenska 
arbetslaget. Som framgår av Erikssons (2014) studie så är frågan kring ansvarsfördelning 
känslig och Ekström (2007) visar i sin studie att ingen fördelning av ansvar eller 
arbetsuppgifter kunde urskiljas mellan de olika yrkesrollerna. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv lyfter Säljö (2014) att kollektivets möjlighet att utvecklas begränsas om resurserna 
inte utnyttjas. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv behöver individerna i arbetslaget ta tillvara 
på de kompetenser som finns och ge varandra utrymme för att utvecklas som individer för att 
förskolans verksamhet ska kunna utvecklas. Jag tolkar det svenska arbetslagets fördelning av 
arbetsuppgifter och ansvarsområden som ett osynliggörande av de resurser som finns i 
kollektivet. I båda arbetslag uttrycktes en önskan om att få utnyttja sina kompetenser än mer. 
Idag är förskollärare överrepresenterade vad gäller sjukskrivningar relaterade till stress. Men 
vad skulle hända om individerna i arbetslaget får möjlighet att både utnyttja sin egen 
kompetens och tillägna sig andras?  
 
Aasen (2010) visar i sin studie att otydliga roller och strukturer leder till att förskollärarnas 
kompetenser inte kommer fram. Förskollärare 1 i Sverige, men 30 års erfarenhet, lyfter att 
hennes kompetens skulle kunna utnyttjas mer men att det inte finns tid till att dela med sig av 
sina kunskaper. Den pedagogiska ledaren i Norge känner att hon får synliggöra och använda 
sin kompetens. Utifrån Aasens undersökning skulle det kunna tänkas bero på att arbetslaget i 
Sverige har otydligare roller och utifrån det sociokulturella perspektivet så kan det svenska 
arbetslaget utveckling hämmas då inte kompetenserna, resurserna, i kollektivet utnyttjas 
(Säljö, 2014).   
 
Förskollärare 1 i Sverige anser att de pedagogiska diskussionerna på förskolan ofta är platta, 
alla tycker lika och det är endast några få som pratar. Barnskötaren i Norge tycker att forumet 
för barnskötarna på förskolan är väldigt givande då de på mötena lyfter fram olika synvinklar 
och lär av varandra. Jag kopplar det samman med det maktperspektiv som Säljö (2014) lyfter 
kring kunskap. Säljö visar hur kunskap kan skapa maktrelationer och utanförskap. De som har 
en viss kunskap stänger andra ute genom att använda sig av begrepp som endast de i 
innanförskapet behärskar och de som besitter mindre kunskap kan känna ett beroende av de 
som besitter mer kunskap. I ett gemensamt forum för båda yrkesroller tror jag att barnskötarna 
kan känna sig beroende av förskollärarnas kunskap och förskollärarnas medvetenhet om att de 
besitter andra kunskaper kan göra att de hellre tar ner diskussionen på en annan nivå. På ett 
forum för varje enskild yrkesroll tror jag att det kan vara lättare för barnskötarna att våga 
synliggöra sina egna kunskaper, eftersom de alla har en gemensam grund att stå på, vilket gör 
att de kan appropriera kunskaper från varandra. Enö (2005) kopplar platta diskussioner till en 
bristande tillit hos pedagogerna. Jag kopplar det till en bristande tillit sin egen förmåga men 
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också till en rädsla för att hävda sig. Jag kopplar det till att förskollärare och barnskötare ännu 
inte insett de fantastiska kompetenser de besitter, var och en.  
 
Förskolechefen i Norge lyfter hur vissa dilemman uppstått kring rutinschemat. De 
pedagogiska ledarna behöver få tid att göra sina uppgifter och barnskötare kan inte göra de 
pedagogiska ledarnas uppgifter men kan ta över vissa praktiska uppgifter på rutinschemat. 
Detta vittnar om det Børhaug (2011) fann i sin studie, att ett rutinschema kan begränsa 
förskollärarna i deras professionella utövning. Förskolechefen framhåller att hon vill 
synliggöra att det finns olika kompetenser i arbetslaget, hon vill komma ifrån den flata 
struktur som den traditionella förskolan präglats av. Jag tolkar det som att hon vill utnyttja de 
kognitiva och fysiska resurser som finns i arbetslagen. Jag kopplar det till en medvetenhet om 
att människor besitter olika kunskaper och färdigheter, enligt Vygotskij är det ojämlikheten 
som gör att människor genom vägledning och samarbete kan utvecklas. Genom att synliggöra 
vilka resurser de olika individerna besitter kan resurserna tillägnas och kollektivet utvecklas. I 
det norska arbetslaget kan man urskilja en tydlig fördelning mellan olika yrkesroller. Enligt 
min tolkning verkar den pedagogiska ledaren ses som den mest kompetente i det norska 
arbetslaget, den som utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) ska kunna vägleda och 
stödja sina kollegor för att de ska kunna nå nya utvecklingszoner.  
 
I det svenska arbetslaget framhålls att vissa uppgifter faller sig naturligare för vissa vilket har 
lett till en outtalad fördelning av arbetsuppgifter, men samtidigt framhåller de att det inte 
handlar om en ansvarsfördelning utan alla ansvarar för allt. Det verkar som att pedagogerna i 
Sverige har svårare för att synliggöra sina egna kompetenser än pedagogerna i Norge. Ett 
gemensamt ansvar för alla arbetsuppgifter var grundtanken med den reform som skedde år 
1968 då pedagogiken och omsorgen inte längre skulle särskiljas utan båda yrkesroller skulle 
dela på samtliga arbetsuppgifter (Skolverket, 2004). Men år 2010 reviderades förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) i syfte att höja den pedagogiska kvaliteten och förskollärarnas 
ansvar har därmed förtydligats. Men som framgår av Erikssons (2014) studie så är frågan 
kring ansvarsfördelning känslig och av både Erikssons och Enös (2005) studie så framgår det 
att förskollärarnas rädsla för att nedvärdera barnskötarnas kunskap leder till att de inte utövar 
den professionsbaserade kunskap de besitter.  
 
I båda förskoleverksamheter lyfter informanterna vikten av att få samtala med varandra då det 
bidrar till en ökad kunskap vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 
2014) där interaktion och kommunikation är centralt. I den svenska förskolans arbetslag har 
pedagogerna yttrat att de gärna skulle ha mer gemensam planering än enskild då de utvecklas 
mer av den gemensamma, det vittnar om det som betonas utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 
att det är i samspel som människor kan appropriera kunskaper från varandra. I den norska 
förskolan lyfter informanterna också vikten av olika forum för samtal och diskussion. Den 
pedagogiska ledaren anser att den enskilda planeringstiden även i fortsättningen ska vara 
fördelad på de utbildade förskollärarna då hon framhåller att det är på den enskilda 
planeringstiden som den pedagogiska planeringen kommer fram och eftersom hon läst tre på 
universitetet så blir det automatiskt en skillnad. Men hon känner däremot att det är synd när 
de administrativa uppgifterna tar tid från arbetet i barngruppen. Barnskötaren i Norge känner 
sig begränsad då hon inte får ta del av den enskilda planeringstiden. Som framgår av Säljö 
(2014) så behöver individer utrymme för att själva kunna utvecklas. Det bristande utrymmet 
för barnskötarna gällande planeringstid samt det bristande utrymmet för den pedagogiska 
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ledaren i barngrupp skulle kunna tänkas påverka deras individuella utveckling och på lång sikt 
hämma kollektivets utveckling.  
 
I den svenska förskolan har en utvecklingsgrupp skapats och förskolechefen har valt ut de 
som hon anser besitter en spetskompetens eller brinner för att utveckla verksamheten. 
Förskollärare 1 berättar att förskolechefen endast vill ha utbildade förskollärare i gruppen. 
Detta påminner om de implementeringsgrupper som inrättades i de förskolor Eriksson (2014) 
gjorde sin undersökning, implementeringsgrupper med syfte att frångå den platta 
organisationsstrukturen. Förskolechefens införande av en utvecklingsgrupp kan ses som ett 
steg i den riktningen. Jag uppfattar utvecklingsgruppen som en medvetenhet om att 
förskollärarna besitter kognitiva resurser som behöver utnyttjas för att på lång sikt kunna 
utveckla hela kollektivet, hela förskolans verksamhet (Säljö, 2014).  
 
Sheridan (2001) har funnit i sin studie att det som avgör förskolans kvalitet är hur lärarna 
använder sina kunskaper, teoretiska så som praktiska. Som framgår av Aasens (2009) studie 
så får båda yrkesroller större möjligheter att utnyttja sina kompetenser i en organisation där 
arbetsuppgifter och ansvarsområden delegeras. Vilket i sin tur kan leda till en verksamhet med 
hög kvalitet. Aasen visar att barnskötarnas möjlighet till reflektion och lärande är större i ett 
arbetslag med en professionell och tydlig ledare. Hon menar att barnskötare kan behöva 
vägledning, när de olika yrkesrollerna tillsammans löser uppgifter kan deras olika 
kompetenser möjliggöra för ett lärande för båda parter. Detta kan kopplas samman med det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) där samspelet mellan kollektiv och individ och hur 
grupper utnyttjar och tillägnar sig resurser är centralt. I min studie visade det sig att 
barnskötaren i Sverige hade större möjligheter till reflektion och lärande än barnskötaren i 
Norge. Detta trots att Aasens (2009) studie påvisar hur en tydlig och professionell ledare 
stärker barnskötarens möjligheter. Men om vi kopplar det till det sociokulturella perspektivet 
(Säljö, 2014) så finner vi att interaktion och kommunikation är avgörande och barnskötarnas 
upplevelser skiljer sig. Barnskötaren i Sverige lyfter att hennes arbetslag har en öppen 
kommunikation medan barnskötaren i Norge inte tycker att kommunikationen fungerar väl. I 
Sveriges arbetslag anser samtliga att de får sina röster hörda och har möjlighet att påverka 
verksamheten. I Norge framhöll barnskötaren att det alltid är den pedagogiska ledaren som 
har sista ordet vilket ofta leder till att barnskötarnas idéer rinner ut i sanden.  
 
Säljö (2014) lyfter hur människor med kunskaper hamnar i en maktposition. Den som har 
mindre kunskap är beroende av den som kan mer. Jag tror det kan skapa problem i förskolans 
arbetslag, det finns en rädsla för att inte känna sig behövd. Det finns en rädsla för att den egna 
kunskapen inte är något värd. Det fundamentala för att förskolans arbetslag ska kunna 
utvecklas utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) är att man låter varje individ 
utnyttja sina resurser för att på sikt kunna skapa kollektiva resurser. Men det är inte en 
människas kompetens som är av värde. Det är de olika kompetenserna i arbetslaget som kan 
få båda yrkesroller att utvecklas. Enligt 1 kap. 5 § i Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolans 
verksamhet vila på både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Inte endast vetenskaplig 
grund, vilket jag tycker vittnar om att både förskollärarens och barnskötarens kompetenser är 
guld värda i förskolans kontext. Jag tror att vetenskapen och dess teorier tillsammans med den 
beprövade erfarenheten utgör grunden för utveckling av förskolans verksamhet. Vi arbetar i 
arbetslag, två olika yrkesroller, vi behöver låta vetenskapen och erfarenheterna berika 
varandra. Säljö (2014) lyfter hur ett kollektiv kan utvecklas utan gräns när kunskaper och 
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erfarenheter delas med varandra, när olika resurser utnyttjas och tillägnas. Låter vi 
barnskötarnas beprövade erfarenhet och förskollärarnas vetenskapliga grund berika varandra 
så kan förskolans verksamhet utvecklas och arbetslagets förutsättningar förbättras. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) ser jag berikandet som fundamentalt för att förskolans 
båda yrkesroller tillsammans ska kunna utveckla förskolans verksamhet men också sig själva 
som individer och arbetslag. Men då gäller det att vi vågar synliggöra de resurser som finns i 
arbetslaget. Vad vi kan, vilka kompetenser vi besitter, båda yrkesroller.  

Slutsats 
Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur ett arbetslag ska utformas och 
organiseras på bästa sätt. Jag ville belysa vilka utvecklingsmöjligheter förskolans personal 
finner i sin organisation av arbetslaget gällande fördelning av ansvarsområden och 
arbetsuppgifter. En gemensam utvecklingsmöjlighet kunde urskiljas trots olika organiseringar 
av arbetslagen, pedagogerna vill få mer utrymme för sin kompetens.  
 
Det vi kan lära av min studie är att ett arbetslag bör utformas och organiseras på ett sätt som 
gör att alla individers kompetenser får komma fram. Säljö (2014) betonar vikten av att 
resurser utnyttjas och tillägnas för att ett kollektiv ska kunna utvecklas. Vår omgivning och 
kultur ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv som en tillgång av både fysiska och 
intellektuella resurser som utvecklats långt bak i historien, resurser som vi människor behöver 
utnyttja och tillägna oss för att samhället ska kunna fortsätta utvecklas. Jag kopplar 
samhällsutvecklingen till förskolans utveckling. Förskollärarnas akademiska kunskap och 
barnskötarnas erfarenhetsbaserade kunskap behöver synliggöras och utnyttjas för att 
förskolans verksamhet ska kunna fortsätta utvecklas idag men också av framtidens 
förskolepersonal. Som framgår av Sheridans (2001) studie så avgörs förskolans kvalitet av hur 
pedagoger använder sina kunskaper, teoretiska så som praktiska och som Vygotskij (Säljö, 
2014) lyfter så är människors ojämlika kunskaper förutsättningen för utveckling. Den 
proximala utvecklingszonen bygger på att individer kan erövra nya kunskaper och färdigheter 
genom vägledning av den mer kompetente. Vi kan låta kunskapsbasen vidgas i förskolans 
arbetslag genom att inte värdesätta den ena kunskapen högre än den andra utan ta vara på 
båda yrkesrollers värdefulla kunskaper.  
 
Det verkar trots allt inte handla om behovet av en ledare. Men däremot om att låta varandras 
kompetenser få utrymme och inte värdesätta den ena kunskapen högre än den andra. Vårt 
uppdrag är att ge barnen de bästa av förutsättningar för att lära och utvecklas (Skolverket, 
2010). Min slutsats är att vi också behöver se det som vårt uppdrag att skapa ett arbetslag där 
båda yrkesroller får förutsättningar att lära och utvecklas. Låta yrkesrollernas olika 
kompetenser och kunskaper berika varandra. Genom att använda oss av och tillägna oss 
resurser kan vi utvidga arbetslagets potential och skapa kollektiva resurser (Säljö, 2014). 
Vilket i sin tur ge barnen de bästa av förutsättningar. Frågan är om vi vågar vara ett 
utvecklande arbetslag?  

Metoddiskussion 
Jag genomförde sju stycken intervjuer vilket resulterade i sju timmars inspelat 
intervjumaterial. Det var en krävande process att transkribera samtliga intervjuer och stal tid 
från andra delar av mitt arbete. Samtidigt fick jag ett värdefullt material att arbeta med. Det 
var tidskrävande men samtidigt så gav det mig möjligheten att reflektera under analysens 
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gång, jag lärde känna mitt material och kunde göra kopplingar till perspektivet allt eftersom. I 
efterhand ser jag en viss fördel med att göra kortare intervjuer för att kunna lägga ner mer tid 
på analysen men samtidigt så kanske jag då inte fått samma möjlighet till att göra fördjupade 
reflektioner. I de längre intervjuerna fick informanterna tid att reflektera och jag kände att det 
var den senare delen av intervjuerna som gav mig mest. Det var då informanterna verkligen 
kom igång och deras reflektioner och tankar sprudlade.  
 
Flera av de som jag intervjuade hade jag arbetat med innan vilket kan ha påverkat hur de 
svarade samtidigt som det kändes bra att redan ha en etablerad tillit till varandra. Det kändes 
som att intervjuerna mer kunde likna ett samtal och att mina informanter vågade öppna sig. 
Jag skulle använda mig av samma metod om jag fick göra om det hela för jag har genom 
intervjuerna, där individen fått mycket utrymme för egna reflektioner och tankar, fått fram 
information som jag inte kunnat förutspå (Stukát, 2008) och utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv (Säljö, 2014) så var det genom kommunikation och interaktion jag fick 
möjligheten att erövra kunskap. Det kan hända att jag skulle fått ärligare svar om jag 
intervjuat informanter på olika förskolor men samtidigt så var det intressant att få ta del av hur 
samma arbetslag kunde uppfattas på olika sätt genom att få ta del av olika perspektiv. 
Nyanserna av svar gav mig en ökad förståelse för hur ett arbetslag kan utformas och 
organiseras för att fungera på bästa sätt.  

Förslag på vidare studier 
Det skulle vara intressant att undersöka om det går att generalisera i vilken grad de olika 
yrkesrollerna, förskollärare och barnskötare, upplever att de får utnyttja sina kompetenser i 
förskolans arbetslag i Norge respektive Sverige. Jag tror att ländernas arbetslag har mycket att 
lära av varandra och att de kan utvecklas av varandra men att en generaliserande bild behöver 
synliggöras. Jag har inte bidragit till en generaliserande bild och skulle därför vilja använda 
enkät som metod i nästa studie.  
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Bilagor 

 
I detta kapitel finns två bilagor, den första bilagan utgörs av det informationsbrev som 
skickades ut till samtliga deltagare. Den andra bilagan utgörs av den samtyckesblankett som 
skickades ut tillsammans med informationsbrevet.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Bilaga 1 

 
 
 

Information till deltagare 

En komparativ studie av pedagogers uppfattningar kring organisering av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden gällande olika yrkesroller i förskolan 

Jag heter Alexandra Unge och studerar till förskollärare vid Karlstads universitet. Under de 
kommande veckorna kommer jag att skriva mitt examensarbete.  

Syftet med den här studien är att undersöka och jämföra pedagogers uppfattningar kring 
organiseringen av arbetsuppgifter och ansvarsområden i den pedagogiska verksamheten. En 
komparativ studie mellan en förskola i Norge respektive Sverige. Då organisationen skiljer sig 
mellan länderna hoppas jag att mitt arbete kan generera ett kunskapsutbyte över nationsgränsen.  

Mina frågeställningar är:  

Hur organiseras arbetsuppgifter och ansvarsområden i en pedagogisk verksamhet i Sverige 
respektive i Norge? 

Hur ser pedagogerna på organiseringen av arbetsuppgifter och ansvarsområden i den pedagogiska 
verksamheten? 

Som framtida förskollärare behöver jag ha kunskap om på vilket sätt ansvarsområden och 
arbetsuppgifter ska utformas och organiseras i förskolans arbetslag för att därmed kunna ge barnen 
de bästa av förutsättningar.  

Jag vänder mig nu till dig som pedagog i förskolan. Jag vill inbjuda dig till att delta i denna studie. 
Ditt deltagande kommer bestå av att delta i en kvalitativ intervju som kommer att ta cirka en timme. 
Jag kommer att göra ljudinspelning och transkribera samtliga intervjuer i min undersökning. 

Ingen obehörig kommer att få ta del av materialet, största möjliga konfidentialitet eftersträvas. 
Rapporteringen av resultatet kommer ske under ett seminarium och i form av ett examensarbete 
som kommer att publiceras i databasen DIVA. Samtliga deltagare kommer att avidentifieras för att 
kopplingar till enskilda individer inte ska vara möjligt.  

Deltagandet är frivilligt. Om du väljer att delta kan du när som helst, utan särskild förklaring, 
avbryta din medverkan. 

För frågor eller för att ändra ditt samtycke kontakta mig via mejl eller telefon.  
Mejladress: alexandra.unge@gmail.com  
Telefon: 073-0249643 

Alexandra Unge 



 

 

Bilaga 2 
 

Samtycke till att delta i studie  
 
 

En komparativ studie av pedagogers uppfattningar kring organisering av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden gällande olika yrkesroller i förskolan 

 
(markera med kryss) 

 
  
 

Härmed bekräftar jag att jag har läst och förstått tillhandahållen information om ovanstående 
studie 
 
  
 
Härmed samtycker jag till att delta i ovanstående studie     
  
 
 
 
 
 
 
Namnteckning:  
 
 
Namnförtydligande: 
 
 
Datum:



 

 

 


