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Sammanfattning 
Förskolans läroplan reviderades år 2011. Ambitionen var att höja kvaliteten och tydliggöra 
yrkesrollerna i förskolan. I dagens förskola arbetar två yrkesgrupper, förskollärare och 
barnskötare. Yrkesgrupperna har organiserat sig i olika fackförbund; förskollärare i 
Lärarförbundet och barnskötare i Kommunal. För att förstå bakgrunden till revideringen har 
studiens syfte varit att nå kunskap om fackförbundens synsätt på förskolans verksamhet och dess 
personal. Genom textanalytisk metod har vi analyserat och jämfört hur förskolans uppdrag, 
personal och kvalitet framställs av respektive förbund. Textmaterialet i studien utgörs av 
remissyttranden som är skrivna mellan år 2007-2009. Texterna har analyserats i tre steg; den 
kontextuella strukturen visade på texternas sammanhang, i den textuella strukturen undersöktes 
läsbarheten och i den ideationella strukturen analyserades innehållet i texterna. Resultatet av den 
kontextuella nivån visade att maktrelationen mellan fackförbunden och 
Utbildningsdepartementet är asymmetrisk men att yttranden möjliggör för förbunden att delta i 
politiska beslutsprocesser. I den textuella nivån framkom det att texterna är svårlästa och 
innehöll många långord. Den ideationella analysen visade att Lärarförbundet betonade förskolans 
utbildningspolitiska uppdrag och vikten av att ha utbildad personal. Kommunal lyfte istället fram 
förskolans kompensatoriska uppdrag och framhöll betydelsen av reell kompetensen, snarare än 
formell utbildning. Kommunal menade att förskolläraren ska ha det övergripande ansvaret, men 
att fördelningen av arbetsuppgifter bör ske utifrån lust och kompetens. Lärarförbundet ansåg att 
vissa uppgifter ska endast behöriga förskollärare ansvara för. Båda förbunden kopplade samman 
begreppet kvalitet med personaltäthet och ekonomiska resurser men Lärarförbundet lyfte också 
fram barns lärande som en aspekt av kvalitet. 
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1. Inledning  
År 1998 blev förskolan en del av det svenska utbildningssystemet. Förskolan flyttade då från 
socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och tillsynsansvaret flyttades från 
socialstyrelsen till skolverket. Samma år fick förskolan sin egen läroplan, Lpfö98 (Campner & 
Persson 2003). De viktigaste resurserna man har att tillgå i arbetet för att nå läroplanens mål är 
förskolornas personal. På förskolor runt om i landet arbetar både förskollärare och barnskötare, 
två yrkesgrupper med olika utbildning och med olika kompetens. Medan barnskötare beskriver 
sin kompetens som inriktad mot vård och omsorg har förskollärare lyft fram kunskaper om barns 
utveckling, social fostran och pedagogik (Rohlin 1988). Trots olika beskrivningar av sin 
yrkesroll har de båda yrkeskategorierna gett uttryck för att göra samma jobb i den praktiska 
verksamheten. Både barnskötarnas respektive förskollärarnas fackförbund har tidigare diskuterat 
om det finns ett behov av två yrkeskategorier i förskolan (Gustafsson & Mellgren 2008). 
Förbunden kom senare överens om att båda yrkeskategorierna behövs i förskolan; dels på grund 
av den jämbördiga fördelningen av yrkena över landet samt att båda parternas kompetens behövs 
för att höja kvaliteten i förskolan (Gustafsson & Mellgren 2008). 

Sedan 90-talet har förslaget om ett särskilt ansvar för förskollärare förekommit i statliga 
dokument (Skolverket 2012b). Frågan ansågs länge vara kontroversiell på grund av oenigheter 
mellan barnskötarnas och förskollärarnas fackförbund; Kommunal och Lärarförbundet. Det 
dröjde fram till år 2011 innan beslutet om att förtydliga förskollärarens ansvar trädde i kraft. 
Förskolans läroplan reviderades och förskollärarens ansvarsområden preciserades. 
Förtydligandet av förskollärarens ansvar motiverades bland annat som ett sätt att tydliggöra 
yrkesrollerna och höja kvaliteten i förskolan (Skolverket 2012b). Enligt Skolverket anses 
förskolans kvalitet vara beroende av personalens kompetens och utbildning, men inom 
förskolans forskningsfält är begreppet omdiskuterat (Skolverket 2013; Haug 2003). Det finns 
ingen entydig definition på vad kvalitet i förskolan är och hur den kan mätas (Haug 2003).  

I och med att förskollärarens ansvarsområden preciserades i läroplanen har debatten om 
barnskötarens kontra förskollärarens uppdrag och ansvar inom förskolans verksamhet 
aktualiserats, bland annat i Lärarnas Tidning. Intervjuer med personal från förskolor visar att det 
finns en uppfattning om att barnskötare och förskollärare bör fördela arbetsuppgifterna och 
ansvar utifrån yrkeskategori eftersom de besitter olika kompetens, men också att ingen bör 
fråntas ett pedagogiskt ansvar (Nöjd 2013; Richter 2011).  

Även om revideringen av läroplanen definierar förskollärarens och arbetslagets ansvar, saknas en 
konkret förklaring till hur ansvarsfördelningen mellan de olika yrkeskategorierna ska se ut. Det 
framgår inte heller vilken roll förskolläraren har i arbetslaget. Under den verksamhetsförlagda 
utbildningen har vi inte kunnat urskilja någon skillnad mellan förskolläraren och barnskötarens 
uppdrag och ansvar i det dagliga arbetet. Även forskning visar på att förskollärares förtydligade 
ansvar inte har fått något större genomslag i praktiken och att frågan är känslig att diskutera inom 
arbetslagen (Eriksson 2014). Eftersom relationen mellan fackförbunden och yrkesgrupperna har 
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haft betydelse för hur frågan om ett förtydligat ansvar har behandlats, kommer vi i denna studie 
att undersöka hur de två fackförbunden har yttrat sig om regeringens betänkanden och förslag 
gällande förskolan. Hur förbunden uttalar sig om förskolans kvalitet är också intressant, då 
kvalitetshöjning var regeringens uttalade ambition med revideringen. För att undersöka detta 
kommer vi att använda oss av en textanalytisk metod.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Med anledning av att förskollärarens ansvar har förtydligats, handlar vår studie om att få en 
förståelse för den bakgrund som har legat till grund för revideringen av läroplanen. Syftet är att 
genom en jämförande studie nå kunskap om hur barnskötarnas respektive förskollärarnas 
fackförbund uttrycker sitt synsätt på förskolans verksamhet och personal. De frågeställningar vi 
utgår ifrån i denna studie presenteras nedan. 

1. Hur uttrycker respektive fackförbund sin syn på förskolans uppdrag? 
2. Hur beskrivs yrkesrollerna och relationen mellan dem? 
3. Hur framställs begreppet kvalitet i texterna? 

 
2. Bakgrund 
För att förstå bakgrunden till revideringen av förskolans läroplan är det viktigt att blicka tillbaka 
på hur de första verksamheterna för små barn kom till och hur dagens förskola har vuxit fram. 
Vilken personal som har arbetat inom dessa institutioner kommer också att behandlas.  

2.1 Den första barnomsorgen 
När behovet av barntillsyn ökade under slutet av 1800-talet etablerades de första institutionerna 
för små barn (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001). Olika omsorgsverksamheter som barnkrubbor, 
arbetsstugor och barnträdgårdar upprättades. Fram till 1940-talet drevs verksamheterna av bland 
annat församlingar, organisationer, stiftelser och privatpersoner, därefter tog socialstyrelsen över 
ansvaret för barnomsorgen (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001; Rohlin 1988). Barnkrubbornas 
syfte var att tillgodose arbetarnas behov av barntillsyn och hade en fostrande inriktning, medan 
barnträdgårdarna var mer pedagogiskt orienterade (Holmlund 1999). Verksamheterna riktade sig 
till olika samhällsklasser. Barnträdgårdarna erbjöd pedagogiska aktiviteter under några timmar 
om dagen för borgerlighetens barn. För arbetarklassens barn var det nödvändigt med tillsyn 
under större delen av dagen, vilket endast barnkrubborna kunde tillhandahålla (Hartman 2005; 
Holmlund 1999). 

De tidiga institutionerna ställde skilda krav på personalens kompetens. Personalen som arbetade i 
barnkrubborna hade ingen formell utbildning eller yrkestitel, utan fick lära sig det praktiska 
arbetet av de mer erfarna (Holmlund 1996).  I barnträdgården fanns det olika yrkeskategorier 
vilka var föreståndarinna, ledarinna och medhjälpare. Föreståndarinnan var den som hade 
huvudansvaret över verksamheten. Barnträdgårdsledarinnorna hade en pedagogisk utbildning 
och skulle symbolisera en god mor som vårdade och ledde barnen till utveckling. Det var inte 
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menat att ledarinnan skulle ta moderns plats utan komplettera modern (Holmlund 1996; Vallberg 
Roth 2011). Barnträdgårdarna ses idag som förskolans föregångare och uppstod ur Fredrich 
Fröbels idéer om barnuppfostran. Fröbel ansåg att barnet skulle stödjas och utmanas av 
pedagoger under barnets utveckling (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001; Rohlin 1988). 

Att utbilda sig till barnträdgårdsledarinna var kostsamt, vilket ledde till att det endast var kvinnor 
från en högre samhällsklass som arbetade i barnträdgårdarna (Holmlund 1996). På grund av den 
sociala bakgrunden, utbildningen och makten över verksamheten ansågs de ha högre status än 
personalen i barnkrubborna. Barnträdgårdsledarinnorna menade att barnkrubborna skulle gynnas 
av den pedagogiska verksamhet som de själva förespråkade. De började därför göra anspråk på 
att barnträdgården skulle bli en fristående del av barnkrubban. Trots att verksamheterna började 
samverka var det pedagogiska arbetet och omsorgsarbetet fortfarande åtskilt (Holmlund 1996). 
Barnträdgårdsledarinnans yrkestitel ändrades till förskollärare år 1955 (Gotvassli 2002). Efter 
mitten av 1900-talet förändrades verksamheternas innehåll samt organisation och bytte namn ett 
flertal gånger (Hartman 2005). År 1968 tillsattes barnstugeutredningen av staten för att granska 
de olika verksamheterna. Syftet var bland annat att utreda hur en framtida verksamhet skulle 
kunna utformas så att pedagogik och omsorg förenades i tillämpningen. Barnstugeutredningen 
bestämde att alla verksamheter, på hel- eller deltid, skulle benämnas som förskola (Kihlström 
1995). 

2.2 Förskolans första reform 
Den stora befolkningsökningen samt debatterna om jämställdhet på 1960-talet resulterade i att 
förskolan fick mycket uppmärksamhet i politiken (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001). Under den 
tiden rådde det brist på både barnskötare och förskollärare (Berntsson 2006; Gustavsson & 
Mellgren 2007). Barnstugeutredningens delbetänkande som publicerades år 1974 förespråkade 
då att förskollärare och barnskötare skulle arbeta tillsammans i arbetslag, vilket är den princip 
som råder än idag (Berntsson 2006). Barnstugeutredningen rekommenderade att det skulle finnas 
minst en förskollärare på varje avdelning eftersom förskollärarens specifika kompetens ansågs 
vara viktig för att verkställa förskolans uppdrag (Berntsson 2006). Den första förskolereformen 
kom år 1975 och förskolan fick sin egen lag. Lagen innebar avgiftsfri förskola för sexåringar och 
en planmässig utbyggnad av verksamheten. 

2.3 Förskolans som en del i utbildningssystemet 
Tio år efter att förskolelagen stiftats ville regeringen att alla barn skulle ha rätt till en plats på 
förskolan, på grund av den pedagogiska roll förskolan hade (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001). 
Socialstyrelsen föreslog under 80-talet att endast förskollärare skulle tillåtas att arbeta i förskolan 
och att barnskötare skulle få möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare (Berntsson 2004). 
När förslaget inte beaktades, föreslog Socialstyrelsen att behörighetsbestämmelser skulle införas 
(Berntsson 2006). Regeringen ställde sig dock negativa till dessa, då de ansågs försvåra 
samarbetet i arbetslaget. Trots detta fortsatte förskollärarens pedagogiska utbildning att 
framhållas som viktig i statliga dokument. Det förespråkades även att förskolans verksamhet 
skulle ledas av förskolepedagogiskt utbildad personal (Berntsson 2006). I regeringens 
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proposition 1993/94:11 uttrycktes en strävan om att öka andelen högskoleutbildad personal för 
att skapa en mer enhetlig arbetsgrupp i förskolan (Berntsson 2004). 

Under 1990-talet upphörde barnskötarutbildningen samtidigt som förskolans roll som 
pedagogisk verksamhet betonades (Berntsson 2004). Kommunen och staten hade ett ansvar att 
följa förskolans kvalitetsarbete, vilket hade en avgörande betydelse för beslutet att förskolan 
skulle flyttas från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet år 1996. Förskolan blev då 
det första steget i utbildningssystemet (Gotvassli 2002). Vid övergången till 
Utbildningsdepartementet fick förskolan sin egen läroplan år 1998. Läroplanen är ett 
styrdokument som omfattar de uppdrag, mål och riktlinjer som förskolans personal ska följa. 
Dokumentet beskriver inte hur uppdragen ska genomföras eller vem som ska ansvara för arbetet. 
Övergången och läroplanen kom till för att passa in i det moderna samhället som ställde krav på 
kvalitet (Campner & Persson 2003; Gotvassli 2002). 

Många barnskötartjänster omvandlades under 90-talet till förskollärartjänster. Barnskötare 
erbjöds en förkortad förskollärarutbildning. Detta kunde ses som konkreta åtgärder för att öka 
andelen högskoleutbildad personal. När läroplanen infördes föreslog Barnomsorgs- och 
skolakommittén att förskollärare skulle ansvara för det pedagogiska arbetet (Berntsson 2004). 
Regeringen beslutade dock att ansvaret skulle ligga på hela arbetslaget, samtidigt som 
förskollärarens kompetens återigen uttrycktes vara betydande för att uppnå läroplanens mål. 
Lena Hallgren, dåvarande förskoleminister, uttalade sig år 2003 att det varken var rimligt eller 
önskvärt med endast förskollärare i förskolan. Vid den tiden frångicks också den statliga 
intentionen om att vidareutbilda barnskötare till förskollärare. Istället ville regeringen satsa på att 
vidareutbilda barnskötare inom barnskötaryrket genom att införa en eftergymnasial utbildning 
(Berntsson 2004).               

 

2.4 Beslutet om behörighetsregler, lärarlegitimation och en reviderad läroplan 
År 2008 kom regeringens tillsatta kommitté Lärarutredningen – om behörighet och auktorisation 
med sitt betänkande om skärpta behörighetsregler och lärarlegitimation (SOU 2008:52). 
Förslaget om att införa legitimationskrav i förskolan motiverades som ett verktyg för att 
kvalitetssäkra verksamheten och utveckla läraryrkets professionalism. Den otydliga arbets- och 
ansvarsfördelning i förskolan skulle avhjälpas genom skärpta behörighetsregler och ett 
förtydligande om vilka som ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Regeringen gav år 2008 
Skolverket i uppdrag att föreslå förtydliganden och kompletteringar till läroplanen (Skolverket 
2009). Det som revideringen kom att omfatta var förtydligande av målområden med särskilt 
fokus på språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Även riktlinjer för uppföljning och 
utvärdering i verksamheten tillkom. Slutligen förtydligades förskollärarens ansvar genom att bli 
en egen adressat i läroplanen (Skolverket 2009; Utbildningsdepartementet 2010b). Förslagen om 
lärarlegitimation, skärpta behörighetsregler och revidering av läroplanen antogs år 2010 och 
trädde i kraft år 2011.  
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3. Litteraturgenomgång 
Eftersom arbetes syfte är att få en förståelse för den bakgrund som legat till grund för 
revideringen av läroplanen, kommer vi i detta avsnitt att presentera tidigare forskning som 
behandlar förskolans uppdrag, relationen i arbetslaget, fackförbundens historia och kvalitet i 
förskolan. Även beskrivningar av förskollärares och barnskötare yrkesroller kommer att 
redovisas. 

3.1 Förskolans uppdrag 
Som tidigare nämnts uppstod de första verksamheterna inom barnomsorgen ur ett behov av 
tillsyn (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001; Hartman 2005). Genom barnomsorgens historia har 
olika yrkeskategorier motsvarande dagens förskollärare och barnskötare samverkat (Hartman 
2005). Detta har bidragit till att en av barnomsorgens mest centrala frågor länge har handlat om 
förhållandet mellan omsorg och pedagogik. Huruvida det är pedagogiken eller omsorgen som 
ska stå i centrum för verksamheten har det rått delade meningar om. Länge ansågs de två 
funktionerna konkurrera med varandra istället för att ses som olika perspektiv på samma 
verksamhet (Hartman 2005). Idag ska verksamheten utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet (Utbildningsdepartementet 2010a). Förutom att förskolan är en plats för 
tillsyn och omsorg, har förskolan också ett utbildningspolitiskt-, socialpolitiskt-, 
arbetsmarknadspolitiskt- och jämställdhetspolitiskt uppdrag (Berntsson 2006).  

Förskolans utbildningspolitiska uppdrag innefattar bland annat att stimulera barnens utveckling 
och att fungera som det första steget i det livslånga lärandet. Läroplanens strävansmål omfattar 
dels ämnesinriktade förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och estetik men också 
personlig, social och emotionell utveckling (Berntsson 2006; Utbildningsdepartementet 2010a). 
Det pedagogiska uppdraget och omsorgsarbetet kan dock vara svårt att särskilja i den praktiska 
verksamheten eftersom barns lärande sker ständigt, såväl i omsorgsituationer som under 
planerade lärandetillfällen. Det som anses vara omsorgssituationer i förskolan är relaterat till 
uppgifter som att se till att barnen får mat eller hjälpa dem att klä på sig (Berntsson 2006; 
Johansson & Pramling Samuelsson 2001). 

Det socialpolitiska uppdraget syftar till att förskolan ska fungera som ett komplement till 
hemmet och ge barn mer jämlika uppväxtvillkor (Berntsson 2006). Verksamheten ska också 
fostra barnen efter den samhälleliga värdegrund som har formulerats i läroplanen. Bland annat är 
det framskrivet att förskolan ska verka för jämställdhet mellan könen. Den jämställdhetspolitiska 
funktionen innefattar även att möjliggöra för kvinnor att yrkesarbeta och studera i samma 
utsträckning som män (Berntsson 2006; Utbildningsdepartementet 2010a).  

Det arbetsmarknadspolitiska uppdraget har varit det mest framträdande genom historien. 
Verksamheten var då en plats för vuxna att lämna barnen på, för att kunna förvärvsarbeta och 
tillgodose arbetsmarknadens behov (Berntsson 2006). Nu anses förskolan i större utsträckning 
vara till för barnen. Även om staten anser att alla uppdragen är lika viktiga har den 
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arbetsmarknadspolitiska funktionen varit den största drivkraften för att bygga ut verksamheten 
(Berntsson 2006).  

3.2 Yrkeskategorier och yrkesroller i förskolan  
I dagens förskola arbetar barnskötare och förskollärare. Trots att dessa två olika yrkeskategorier 
besitter olika kompetenser brukar de i litteraturen bli benämnda som förskolepersonalen, 
pedagoger eller vuxna (Söderlund Wijk 2006). Förskolans kvalitet anses vara beroende av 
personalens kompetens. Begreppet kompetens är komplext men kan förstås som förmågan att 
“räcka till” eller att uppnå det som eftersträvas (Söderlund Wijk 2006). Begreppet är riktat mot 
speciella situationer och innehållet är sammankopplat med bestämda uppgifter (Pape 2000).  De 
kompetenser som krävs för alla som arbetar i förskolan är att kunna:  

• stimulera barnens lärande och utveckling 
• ge barnen en trygg omsorg 
• genomföra och utveckla verksamheten utifrån varje enskilt barn och barngruppen som helhet 
• följa upp, utvärdera och vidareutveckla verksamheten 
• kommunicera och samspela med barn och vårdnadshavare  

(Skolverket 2013) 

3.2.1 Barnskötare 
Enligt Arbetsförmedlingens arbetsbeskrivning är barnskötarens arbetsuppgifter att ge barnen en 
trygg och stimulerande vistelse medan föräldrarna arbetar (Arbetsförmedlingen 2012). Att visa 
omsorg, leka och vara utomhus är även viktiga uppgifter för yrket. Kvalifikationer för 
barnskötare innefattar stresstålighet, ansvarsfullhet och anpassningsbarhet. De ska kunna göra 
flera saker samtidigt och ha ett konstnärligt och pedagogiskt intresse. Yrket kräver att man 
hjälper barnen med det praktiska i verksamheten (Arbetsförmedlingen 2012). Det praktiska 
arbetet anses vara matning, blöjbyten, toalettbesök, på- och avklädning, trösta ledsna barn, 
sagoläsning, språkträning, utelek, planering och deltagande i utflykter samt kontakt med 
föräldrar.  

Barnskötaren ska arbeta tillsammans med förskolläraren, men det är förskolläraren som ska 
ansvara för det pedagogiska arbetet (Arbetsförmedlingen 2012). Det finns en hierarkisk struktur 
inom utbildningssystemet som påverkar förskolans inre hierarki (Enö 2005). Den är inte alltid så 
synlig och brukar därför kallas för dold hierarki (Enö 2005 s. 116). Barnskötares upplevelser av 
att inte ha samma status som förskollärare kan kopplas till den dolda hierarkin. Studier visar på 
att barnskötarens yrke ofta blir osynliggjort, framförallt i offentliga sammanhang. (Enö 2005). 

År 1970 skedde en gymnasiereform som innebar att barnskötarutbildningen blev en tvåårig 
yrkesförberedande vårdlinje (Gustavsson 2007). Under den tiden var det stor brist på barnskötare 
vilket man försökte lösa genom att också införa en ettårig barnskötarutbildning för personer som 
var över 18 år (Gustavsson 2007). Det finns inte längre någon yrkesutbildning som ger 
barnskötarkompetens på samma sätt som förr, istället ersattes vårdlinjen av Barn- och 
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fritidsprogrammet år 1991 (Enö 2005; Gustavsson 2007). Det finns tre inriktningar på barn- och 
fritidsprogrammet och det är inriktningen pedagogiskt arbete som ger möjlighet att arbeta som 
barnskötare eller elevassistent. Inriktningen ger kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, 
behov och rättigheter samt olika pedagogiska verksamheter (Skolverket 2011). Utmärkande för 
de verksamheter som utbildningen undervisar för, är att arbeta i lag och att samverka med olika 
yrkesgrupper (Skolverket 2008). 

Enligt Arbetsförmedlingen vill många kommuner i landet öka den pedagogiska kompetensen i 
förskolan genom att anställa förskollärare istället för barnskötare (Arbetsförmedlingen 2014). 
Arbetslösheten bland barnskötare är stor och konkurrensen om jobben är hög. Läget spås inte 
heller bli bättre inom den närmaste 10-årsperioden. Vissa kommuner anställer barnskötare, men 
de får oftast vikariat eller visstidsanställning (Arbetsförmedlingen 2014). Av förskolans personal 
var 34 % av de anställda år 2013 barnskötare, enligt Skolverket (2014). I många kommuner 
arbetar fler barnskötare än förskollärare med de yngsta barnen (Asplund Carlsson, Pramling 
Samuelsson & Kärrby 2001).  

3.2.2 Förskollärare  
Förskollärarens uppgift, enligt Arbetsförmedlingen (2013), är att utmana yngre barns lärande och 
utveckling. Det är förskollärarens ansvar för att arbetet i verksamheten sker utifrån målen i 
läroplanen. Det pedagogiska ansvaret som nu ligger hos förskolläraren är ett sätt att uppnå den 
förväntade kvalitetsutvecklingen. Det kräver att förskolläraren har en ledarförmåga i arbetslaget 
(Wallskog 2011). Kompetenser som förskolläraren ska ha eller utveckla är att ha ett analytiskt 
och kreativt tänkande och en pedagogisk förmåga. Förskolläraren ska även vara empatisk, 
problemlösande och stresstålig (Arbetsförmedlingen 2013).   

Förskollärarprogrammet är en högskoleutbildning och omfattar tre och ett halvt års heltidsstudier 
(Arbetsförmedlingen 2013). Syftet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter som 
yrket kräver (Söderlund Wijk 2006). Enligt Skolverkets grundföreskrifter kan förskolläraren 
efter utbildningen ansöka om legitimation som visar på befogenhet att undervisa i förskolan 
(SKOLFS 2011:35). Legitimationen är ett sätt att öka kvaliteten i förskolan och höja statusen på 
yrket (Wallskog 2011).  

Det är nu en väldig brist på förskollärare överallt i landet och prognosen ser likadan ut fem och 
tio år framåt. Detta beror på att många kommuner vill öka den pedagogiska kvaliteten samtidigt 
som det har tillkommit stora barnkullar (Arbetsförmedlingen 2014). Det finns även utbildade 
förskollärare som väljer att inte arbeta i förskolan. I en studie gjord av Statistiska centralbyrån 
(2005) med 7967 icke-yrkesverksamma förskollärare, undersöks vilka faktorer som har varit 
betydande för att lämna arbetet i förskolan. Resultatet visar att åtta av tio personer anser att lönen 
bör höjas och sju av tio vill ha mindre barngrupper och högre personaltäthet. Detta är de största 
faktorerna till varför de inte längre arbetar i förskolan (Statistiska centralbyrån 2005).  
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3.3 Arbetslaget 
Den arbetslagsprincip som har varit allmänt utbredd i förskolan sedan 1970-talet bygger på en 
pedagogisk och demokratisk idé. Det har inneburit att den i högre utsträckning än andra 
arbetsplatser har ansetts behöva arbetslag som tar ett gemensamt ansvar (Socialstyrelsen 1981). 
Detta har i praktiken ofta tolkats som att alla ska ha samma arbetsuppgifter. De 
rekommendationer som kom från Barnstugeutredningen tycktes jämna ut gränserna mellan de 
olika yrkesrollerna, visar en tidigare undersökning (Ekholm & Hedin 1985). Barnskötare och 
förskollärare omnämndes i vardagligt tal under det samlade begreppet “personal”.  Personalen 
beskrev att den praktiska erfarenheten var av större vikt i arbetet än utbildningsgraden. Ändå 
betraktades den teoretiska utbildningen inte vara betydelselös. En gemensam utbildning ansågs 
stärka den gemensamma yrkesidentiteten och garantera ett bra samarbete (Ekholm & Hedin 
1985; Johansson & Magnusson Huge 1990). En viss hierarkisk skillnad kunde urskiljas i 
verksamheten, men den var oftare relaterad till personlighet än yrkeskategori (Ekholm & Hedin 
1985).  

Principen att arbeta i arbetslag fick personalen att känna sig delaktiga och gav dem möjlighet att 
utöva inflytande i verksamheten (Ekholm & Hedin 1985). Samtidigt prioriterades 
kamratrelationer med kollegorna högre än det pedagogiska uppdraget. Att arbeta i arbetslag 
kunde också innebära att stöta på svårigheter av gruppsykologis natur. För att inte uppfattas som 
dominant i gruppen var det vanligt att hålla tillbaka kompetenser och kunskaper, istället för att 
använda dem till att utveckla arbetslaget (Johansson & Magnusson Huge 1990). 

Trots att förskollärarens specifika kompetens framhållits i statliga dokument sedan 80-talet visar 
många tidigare studier (se Ekholm & Hedin 1985; Johansson & Magnusson Huge 1990; Rohlin 
1988) att personalen har upplevt sig dela lika på ansvar och arbete i verksamheten. Även senare 
studier pekar på att den så kallade platta organisationsstrukturen har lett till att förskollärarnas 
kompetens länge har försummats (Eriksson 2014). Det har skett en kompentensutjämning i 
arbetslaget som inte har främjat den pedagogiska verksamhetens kvalitet. Strävan efter att nå 
samförstånd har varit starkare än ambitionen att ta tillvara på hela arbetslagets kompetens 
(Eriksson 2014). 

Sedan läroplanens revidering trädde i kraft år 2011 har implementeringsarbetet sett olika ut på 
olika förskolor (Eriksson 2014). Vissa förskolor har efter revideringen inte diskuterat frågan om 
förskollärarens förtydligade ansvar inom arbetslagen, mycket beroende på att det har ansetts vara 
en känslig fråga. Även i de arbetslag där frågan har diskuterats beskrivs samtalen som 
laddade.  Trots att tillfrågad personal har gett uttryck för en förståelse för varför förskollärarens 
ansvar har förtydligats, verkar det oftast inte ha skett någon egentlig skillnad i den praktiska 
verksamheten. Fortfarande tycks bevarandet av en god kollegial relation och att inte nedvärdera 
barnskötarnas kompetens vara överordnat fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar (Eriksson 
2014). Även Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det 
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förstärkta pedagogiska uppdraget, visar på att arbetslagets roll inte har definierats i relation till 
det förtydligade ansvaret (Skolinspektionen 2012) 

3.4 Fackförbunden  
Sedan 1960-talet har förskollärare och barnskötare organiserat sig i skilda fackförbund (Nyberg 
2008). Förskollärarna sökte sig till Sveriges Förskollärares riksförbund (SFR) som var en 
yrkesförening inom Svenska Facklärarförbundet. Svenska Kommunalarbetarförbundet (SKAF), 
som numer kallas för Kommunal, organiserade barnskötarna. När arbetslagsidén fick spridning i 
dåtidens daghem och lekskolor förflöt samarbetet mellan barnskötare och förskollärare inte helt 
friktionsfritt (Nyberg 2008). I verksamheten delade de olika yrkeskategorierna på 
arbetsuppgifterna med mer eller mindre konflikter. Inom fackförbunden fanns en vilja till ökat 
samarbete, samtidigt som det fanns ett motstånd till att ha två yrkeskategorier i verksamheten. 
Även om barnskötare och förskollärare utgjorde ett arbetslag i praktiken, värnade de fackliga 
organisationerna om deras egna medlemmar och särintressen (Nyberg 2008). 

3.4.1 Idén om ett gemensamt förbund 
År 1974 väcktes en idé om ett gemensamt fackligt förbund för alla som arbetade i förskolan 
(Nyberg 2008). SFR menade att personalen hade ömsesidiga intressen och att en ny förening 
skulle stärka de båda yrkesgruppernas position. SKAF avböjde förfrågan om överläggning av en 
sådan sammanslutning. Istället för att bilda ett enat förbund träffades en överenskommelse 
mellan förbunden år 1975. Överenskommelsen handlade om att samverka i frågor där parterna 
hade gemensamma intressen. Ett beslut om gränsdragning mellan förbunden togs, så att 
medlemmar inte kunde värvas från respektive förbund.  

SFR arbetade vidare med förlaget om ett gemensamt förbund och tillsatte en arbetsgrupp. När 
arbetsgruppen sammanställde medlemmarnas åsikter ville majoriteten behålla den dåvarande 
organisationen. Medlemmarna betraktade sig tillhöra en lärargrupp och såg hellre att förbundet 
skulle orientera sig mot andra lärarkategorier och jämställas med dem i lön- och 
anställningshänseende. Överläggningarna fortlöpte fram till år 1979. Medlemstödet från båda 
organisationerna var vid den tiden lågt och arbetet om ett enat förbund lades ner (Nyberg 2008).  

3.4.2 Oenigheter mellan fackförbunden 
Samverkanskommittén uttryckte år 1984 att det fanns en samsyn mellan förbunden om en 
enhetlig yrkesgrupp i förskolan (Nyberg 2008). Däremot kunde förbunden inte enas om vilken 
utbildning personalen skulle ha. SFR förespråkade högskoleutbildad personal i förskolan och 
vidareutbildning för redan yrkesverksamma barnskötare. SKAF menade istället att utbildningen 
till förskollärare och fritidspedagog kunde läggas ned. Istället skulle den 3-åriga 
gymnasieutbildningen utgöra utbildningen för all barnomsorgspersonal. År 1991 bildades 
Lärarförbundet genom en sammanslutning av Svenska Facklärarförbundet och Sveriges 
Lärarförbund (Berntsson 2006; Nyberg 2008). Samverkan mellan Lärarförbundet och SKAF 
kom att endast innefatta arbetsmiljön och under 1990-talet tycktes samarbetet helt ha stannat upp 
(Nyberg 2008).  
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När skollagskommittén under år 1998 ville införa behörighetsregler i förskolan, ställde sig 
Lärarförbundet positiva till förslaget (Nyberg 2008). SKAF i sin tur opponerade sig mot 
behörighetsregler. De ansåg att det i lagtexten skulle lyftas fram att både barnskötare och 
förskollärare arbetar i förskolan. Dåvarande utbildningsminister, Tomas Östros, ansåg att 
förbunden mellan varandra skulle lösa de oenigheter som de nya förslagen gett upphov till. Detta 
ledde till att Lärarförbundet och SKAF återupptog samarbetet (Nyberg 2008). År 2003 
formulerades en gemensam skrivelse som tydliggjorde skillnaderna mellan förskollärares och 
barnskötarnas roller. Den uttryckte även en positiv inställning till behörighetsbestämmelser i 
förskolan. Regeringen kom att kalla samarbetet för “det historiska handslaget” (Nyberg 2008; 
Kommunal & Lärarförbundet 2009 s.1).  

3.5 Perspektiv på kvalitet  
Kvalitet är ett begrepp som ofta framträder i statliga dokument som berör förskolan. Länge har 
kvalitetsutveckling varit en politisk målsättning (Kärrby 1997). Bland annat motiverades 
revideringen av läroplanen som ett sätt att höja kvaliteten i förskolan (Skolverket 2012b). 
Begreppet kvalitet är svårtolkat, men betyder i den enklaste form “egenskap”(Kärrby 1997 s. 82). 
Kvalitet har med tiden fått en värdemässig komponent, så när vi talar om kvalitet så åsyftas ofta 
goda och eftersträvansvärda egenskaper. Begreppet kan även ha en subjektiv innebörd. Vad som 
anses vara gott och eftersträvansvärt kan skilja sig åt mellan olika människor och mellan olika 
kulturer. Att förskolan i Sverige ska hålla hög kvalitet tyckts många vara överens om. Vad 
kvalitetsbegreppet avser och vad som anses vara god kvalitet råder det delade meningar om. 
Inom politiken har begreppet främst varit associerat till personaltäthet, gruppstorlek och andel 
utbildad personal (Kärrby 1997, 2001). 

3.5.1 Pedagogisk kvalitet 
Den pedagogiska kvaliteten framstår mer komplex. Inom pedagogiken fokuseras kvalitet på 
barns förutsättningar för lärande (Williams & Sheridan 2011). I förskolans verksamhet kan det 
handla om utrymme, personaltäthet, barngruppens storlek och material. Hur resurserna används 
och hur tillgängliga de är, har också betydelse för den pedagogiska kvaliteten. Andra betydande 
faktorer är lärarnas attityder till lärande samt deras kompetens att samspela och kommunicera 
med barn (Williams & Sheridan 2011). 

Den pedagogiska kvaliteten utgörs av fyra olika dimensioner; en samhällsdimension, 
lärardimension, barndimension och verksamhetsdimension. Dimensionerna är skilda men 
samverkar med varandra. Meningen är att de ska fungera som analysverktyg för att urskilja olika 
aspekter av kvalitet (Williams & Sheridan 2011, s.19). För att ge en översiktlig bild av 
dimensionerna har vi skisserat en tabell (Tabell 1) som beskriver vad de innebär och vad de 
synliggör. 

 

12 
 



Tabell 1 Kvalitet 

 Samhällsdimension Lärardimension Barndimension Verksamhetsdimension 

Kvalitet 
betraktad 
utifrån: 

Samhällets intentioner 

– dominerande diskurser, 
juridiska & ekonomiska 
beslut 

Formell kompetens 
& utbildning 

– attityder, 
barnsyn, 
värderingar & 
kunskaper 

Hur barn erfar 
och förstår 
världen 

Hur helheten och relationen 
mellan dimensionerna 
fångas 

Synliggör: Hur målen tolkas och 
konkretiseras i 
verksamheten. Relationen 
mellan samhällsmål och 
barns lärande. 

Lärarens 
barnperspektiv, 
strategier, 
förhållningssätt och 
samspel med barn. 
Förståelse av 
uppdraget 

Barns möjligheter 
att delta och 
påverka 
organisation, 
innehåll och form 

Hur mänskliga och 
materiella resurser används. 
Den observerbara kvalitet 
som bildas i interaktionen 
mellan dimensionerna. 

(Utifrån Williams & Sheridan 2011) 

 

4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva och motivera valet av metod och tillvägagångsätt. 

4.1 Metodval 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen brukar det ske en uppdelning mellan kvantitativ 
och kvalitativ forskning. Den kvalitativa ansatsen har växt fram ut en kritik mot den objektiva 
synen på vetenskap (Fejes & Thornberg 2009). Medan den kvantitativa ansatsen undersöker 
regler och lagbundenheter, kan den kvalitativa ansatsen ge en mer nyanserad förståelse för 
samhälleliga fenomen. De skilda angreppsätten har olika styrkor och svagheter. Det som har 
betydelse för hur väl metoden fungerar är hur den anpassas till studiens syfte och frågeställningar 
(Fejes & Thornberg 2009; Ekström & Larsson 2011). Eftersom vårt syfte handlar om att få en 
förståelse för den bakgrund som har legat till grund för revideringen av läroplanen, skulle den 
kvantitativa ansatsen ge oss en begränsad inblick i fackförbundens uppfattningar om förskolans 
verksamhet och personal. För att förstå förbundens synsätt krävs en metod som bejakar ett 
tolkande arbetssätt. Därför har vi valt att använda oss av den kvalitativa ansatsen. 

4.1.1 Kvalitativ textanalys 
Texter är vanligt förekommande i nästan alla sammanhang i samhället (Ekström & Larsson 
2009). Att studera texter kan det finnas många orsaker till. Inom samhällsvetenskapen studeras 
texter eftersom de bidrar till att forma människors föreställningar om samhället. Det kan vara 
föreställningar om hur samhället är eller hur det borde vara utformat. Genom att studera texter 
undersöks också en aspekt av det som påverkar relationer mellan grupper. Texter kan också 

13 
 



analyseras för att förstå dominerande föreställningar och förhållanden i ett samhälle. En enstaka 
text kan inte förklara allt men genom att undersöka flera texter kan det bidra till förståelsen av 
vissa fenomen (Ekström & Larsson 2009). Eftersom vår studie söker att förstå fackförbundens 
föreställningar om hur det är eller borde vara i förskolans verksamhet samt hur barnskötare och 
förskollärares yrkesroller framställs, anser vi den kvalitativa textanalysen vara en lämplig metod. 

4.2 Material 
Det material som har analyserats i denna studie är totalt åtta remissyttranden. Fyra av dessa 
yttranden kommer från förskollärarnas fackförbund Lärarförbundet och de andra fyra från 
barnskötarnas fackförbund Kommunal. Texterna hittade vi genom att söka efter publikationer på 
förbundens hemsidor. Två yttranden fann vi genom att söka efter remissyttranden på regeringens 
hemsida. Vi använde både remissvar och remissyttrande som sökord. Remissyttranden är 
skriftliga svar på betänkanden och förslag som Regeringskansliet skickar ut till olika 
organisationer, myndigheter och andra remissinstanser (Statsrådsberedningen SB PM 2003:2). 
Regeringen skickar ut en remiss för att berörda organisationer ska få möjlighet att uttala sig i 
olika ärenden. Syftet är bland annat att belysa vilka konsekvenser förslagen kan få om de 
realiseras. Utbildningsdepartementet står som mottagare för samtliga remissyttranden i vårt 
material.  

4.2.1 Urval  
Vi har begränsat urvalet av vårt textunderlag till yttranden skrivna mellan år 2007-2009. 
Perioden var intressant att undersöka av två skäl; fackförbunden hade återupptagit sitt samarbete 
och det är åren precis innan läroplanen reviderades. Vårt urval täcker ingen längre tidperiod 
vilket gör det svårt att urskilja om åsikter har förändrats inom fackförbunden. Däremot ger 
urvalet oss en bredare bild av hur förbunden uttryckte sig om förskolan under denna tidsperiod. 
För att kunna göra en jämförelse av Lärarförbundet och Kommunals synsätt på verksamheten 
och personalen, valde vi ut texterna så att de behandlar samma betänkanden och förslag. Med 
hänsyn till omfattningen på texterna och vårt syfte har endast de avsnitt som berör förskolan 
analyserats.  

Vårt underlag baserar sig på yttranden om följande skrivelser;  

Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete 
(SOU 2006:75) är ett slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan. Utredningens 
förslag berör inte förändringar i lagen utan syftar till att stimulera insatser för ett långsiktigt 
jämställdhetsarbete i förskolan.  

Barnsomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (Ds 2008:56) behandlar konkreta 
förslag och det i skrivelsen föreslås lagändringar. Kommunen föreslås bli skyldig att ordna en 
plats på förskola året när barnet fyller tre år. Utbildningsdepartementet förespråkar även att 
kommunerna ska bli skyldiga att ge bidrag till enskilda verksamheter inom barnomsorgen. 
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Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) är ett betänkande där 
Lärarutredningen presenterar sina förslag gällande lärarlegitimation, provår och särskilt 
kvalificerade lärare och gymnasielektorer.  I betänkandet föreslås det att behörighetsreglerna ska 
skärpas och förtydligas. 

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) innehåller ett förslag till en 
ny skollag som har tagits fram av Skollagsberedningen. Lagförslaget omfattar hela skolväsendet 
såväl allmänna som enskilda verksamheter. Strukturen på skollagen har setts över och anpassats 
till ett målstyrt skolväsende.  

4.2.2 Forskningsetik  
De yttranden som har utgjort vårt textmaterial är offentliga publikationer. Vi har därför inte sett 
något större etiskt dilemma med att använda förbundens yttrande i vår studie. Eftersom inga 
intervjuer eller observationer har gjorts, har de forskningsetiska aspekterna om att ta hänsyn till 
informanter inte varit nödvändig. Forskningsetiken har i denna studie handlat om att förhålla sig 
öppen och respektfull till texterna. Att inte heller vinkla eller utelämna delar av resultatet har 
varit viktigt. Vi har försökt att noga redovisa vad som är våra tolkningar och resonemang, för att 
det inte ska uppstå tvivel hos läsaren. 

4.3 Databearbetning  
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för bearbetningen och analyserna av texterna. Vi har 
tagit inspiration från Hellspong och Ledins (1997) strukturella analysmodell för brukstexter. 
Brukstexter är alla former av texter som används för ett särskilt ändamål, t ex artiklar i 
tidskrifter, läroböcker, protokoll eller lagtexter. Syftet med den strukturella analysen är att ge en 
bred bild av de strukturer som bygger upp texten och den kontext texten förekommer i. Enligt 
Hellspong (2001) ska metoden inte användas mekaniskt, utan anpassas till texten och 
forskningsfrågan. Med hänsyn till studiens syfte valde vi att använda tre av analysmodellens 
nivåer och kompletterade dessa med en komparativ analys. Genom att jämföra texter kan den 
strukturella analysen bli mer intressant och berikande (Hellspong & Ledin 2001). De tre 
analysnivåer vi har valt att använda oss av är den kontextuella strukturen, den textuella 
strukturen och den ideationella strukturen (Hellspong & Ledin 2001 s. 63-67 ). 

Texterna lästes först i sin helhet för att vi skulle kunna skapa oss en övergripande bild av 
texternas innehåll och struktur. Därefter bearbetades texterna ytterligare med inspiration från 
Hellspong & Ledins (1997) modell. Under analysen av de olika nivåerna har vi genomgående 
valt att bearbeta vartannat yttrande från Kommunal och vartannat från Lärarförbundet. Vi har 
även växlat mellan vilket förbunds yttrande vi behandlar först under analysen. Syftet med detta 
var att ge båda förbundens texter samma förutsättningar. Genom att ta hänsyn till i vilken 
ordning delar av materialet analyseras, stärks studiens tillförlitlighet (Bergström & Boréus 2000). 
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4.3.1 Den kontextuella strukturen  
Analysen av den kontextuella strukturens handlar om att förstå vilket samspel som finns mellan 
texten och textens deltagare, vilket innebär textens avsändare och mottagare (Ekström 2010). 
Vilken situation texterna är skrivna i, samspelet med andra texter och textens kulturbakgrund 
undersöks också (Hellspong 2001). Denna del av analysen är relevant för att förstå texten och för 
att kunna göra rimliga tolkningar av textens innehåll. Analysen ger oss en bild av textens 
funktion och förankring i samhället. I Hellspong och Ledins (1997) kontextuella strukturmodell 
ingår tre underkategorier; situationskontexten, den intertextuella kontexten och kulturkontexten. 
Att grundligt granska och utreda textens innehåll kallas enligt Svedner & Johansson (2010, s. 50) 
för närläsning. När vi gjorde den kontextuella analysen närläste vi texterna med mål att utröna 
bland annat genre, språkbruk, avsändare och mottagare, samt vilka förslag fackförbunden 
kommenterade. De analysbegrepp som vi har tagit hjälp av för att göra den kontextuella analysen 
kommer att presenteras och förklaras löpande i resultatet.   

4.3.2 Den textuella strukturen  
Analysen av den textuella strukturen behandlar textens språkliga form. Vi valde att undersöka 
textens läsbarhet med hjälp av LIX-värde och långord, för att få veta hur det påverkar oss som 
läsare. Läsbarheten kan också ha påverkat hur Utbildningsdepartementet har tagit till sig 
texterna. I svårlästa texter blir innehållet också svårare uppfatta. Analysen gjorde vi med alla 
texter för att kunna jämföra läsbarheten mellan de olika förbundens yttranden. Faktorer som visar 
på textens läsbarhet är läsbarhetsindex (LIX) och långord (Hellspong 2001). Läsbarhetsindex 
(LIX) är summan meningslängd och procentandelen av långord. Långord är ord med fler än 6 
tecken. LIX är ett sätt att räkna ut om texten är svår- eller lättläst (Björnsson 1967) Vi valde att 
använda ett LIX-program (http://www.lix.se/) på Internet. Där man lägger in en text i taget och 
programmet gör en sammanställning och räknar ut LIX-värdet. Resultatet av uträkningarna som 
LIX- programmet gjorde presenteras i tabeller.  
 
4.3.3 Den ideationella strukturen 
Analysen av den ideationella strukturen handlar om att undersöka innehållet i texten, för att se 
textens innehållspotential (Hellspong & Ledin 1997). Eftersom arbetets frågeställningar handlar 
om att undersöka fackförbundens synsätt på förskolan och dess personal har vi valt att analysera 
texternas presuppositioner och inferenser (Hellspong & Ledin 1997 s. 127). Inferenser är 
slutsatser som man måste läsa mellan raderna för att ta reda på vad de egentligen uttrycker. 
Presuppositioner är sådant man outtalat säger samtidigt som man yttrar någon annat påstående. 
Ett exempel på detta är “Otto har slutat köpa godis”, påståendet av det som sägs blir då att “Otto 
brukade tidigare köpa godis”. 
 
För att ta reda på texternas innehållspotential närlästes texterna med målet att gruppera innehållet 
i makroteman (huvudämnen) och mikroteman (underämnen) (Hellspong & Ledin 1997 s. 
118).  Textens mikroteman är mindre teman som knyter an till textens huvudtema. Närläsningen 
gjordes för varje enskild text med fokus på synsätt på förskolan, dess personal och kvalitet. Vi 
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började med Kommunals yttrande om Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och 
genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006:75) och sedan Lärarförbundets. Vi fortsatte 
sedan i kronologisk ordning och växlade mellan vilket förbunds yttrande som behandlades först. 
Texternas makro- och mikroteman skrevs ner i ett dokument. Eftersom textens makroteman inte 
var intressanta för våra frågeställningar och inte användes vidare i analysen, kommer de inte 
heller att presenteras i resultatet. Däremot hade texternas mikroteman en direkt koppling till våra 
frågeställningar. De mikroteman vi fann i texterna gjorde vi till våra teman och valde att 
benämna dem som; synen på förskolans uppdrag, synen på yrkesrollerna och synen på kvalitet. 
Dessa teman blev utgångspunkten i den fortsatta analysen. 
 
Texterna närlästes ytterligare en gång för att stryka under de presuppositioner och inferenser som 
berörde våra teman. Citat och utdrag av texten som innehöll presuppositioner och inferenser 
samlades in i ett dokument och sorterades efter fackförbund och tema. De citat och utdrag vi 
samlade in färgkodades inom varje tema och för respektive fackförbund. Under temat synen på 
yrkesrollerna delades citaten upp under tre underrubriker; kompetens, ansvar och arbetslag. 
Färgkodningen innebar att vi undersökte skillnader och likheter i framställningen av förskolans 
uppdrag, förskollärare och barnskötares yrkesroller samt kvalitet i förskolan. De presuppositioner 
samt inferenser som visade på samma synsätt markerades med samma färg. Under 
färgkodningen lästes texterna vid sidan av, för att vi skulle kunna placera in citaten i ett 
sammanhang och göra rättvisa tolkningar. Färgkodningen gav en samlad bild av hur förbunden 
hade uttryckt sig gällande våra teman. Det blev också synligt om något perspektiv var mer eller 
mindre framträdande. I resultatet sammanfattas vår tolkning av förbundens syn på respektive 
tema och analysen styrks med presuppositioner och inferenser.  
 
4.4 Förförståelse 
Tolkning av texter kräver att läsaren har en förförståelse (Hellspong & Ledin 1997). Utan 
förförståelse skulle läsningen sakna riktning och mening (Gilje & Grimen 2003). Förförståelse 
handlar om den grundläggande förståelsen och de fördomar läsaren bär med sig in i 
tolkningsprocessen. Läsarens upplevelser, utbildning, språk och uppfattning av världen påverkar 
hur texten förstås (Bergström & Boréus 2000). Förförståelsen kan påverka analysen både 
medvetet och omedvetet (Fejes & Thornberg 2009). Av den anledningen har vi valt att 
presentera vår förförståelse om det fenomen vi har studerat. Vår förförståelse grundar sig dels i 
kunskaper om förskolan som vi har fått med oss i förskollärarutbildningen, men också i den 
litteratur som presenteras i litteraturgenomgången. Förståelsen för relationen mellan 
yrkesrollerna består till mestadels av erfarenheter ur verksamheten. Vår upplevelse har varit att 
arbetsuppgifterna mellan yrkesgrupperna inte skiljer sig åt i praktiken. Vi båda är medlemmar i 
Lärarförbundet och en av oss är också medlem i Kommunal, däremot är ingen av oss fackligt 
aktiv. Vi hade inte heller några djupare kunskaper om förbundens organisation och historia innan 
denna studie påbörjades. 
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5. Resultat och analys 
Som tidigare nämnts har åtta remissyttranden, skrivna mellan år 2007 - 2009, analyserats. Fyra 
från Lärarförbundet och fyra från Kommunal. Remissyttranden är skriftliga svar på betänkanden 
och förslag som Regeringskansliet skickar ut till olika organisationer, myndigheter och andra 
remissinstanser (Statsrådsberedningen SB PM 2003:2). Samtliga yttranden svarar på 
Utbildningsdepartementets skrivelser. Eftersom analysmodellens begrepp har fungerat som våra 
analysverktyg är de nära sammankopplade med resultatet och analysen. Begreppen kommer 
därför att presenteras och förklaras i detta avsnitt för att göra resultatet och analysen mer 
begriplig och läsvänlig.  

5.1 Den kontextuella strukturen  
För att kunna förstå en text och skapa ett förhållningssätt till den, måste texten ses i sitt 
sammanhang (Hellspong & Ledin 1997). Texter har en tolkningspotential och öppnar för olika 
tolkningar beroende på det sammanhang den placeras i. Den kontextuella nivån behandlar tre 
typer av sammanhang: situationskontexten, den intertextuella kontexten och kulturkontexten 
(Hellspong & Ledin 1997 s. 47).  

5.1.1 Situationskontext 
Situationskontexten handlar om det närliggande sammanhanget. Den behandlar verksamheten 
som texten ingår i, vilka som är deltagare och hur kommunikationssättet ser ut (Hellspong & 
Ledin 1997 ss. 50-54). De remissyttranden vi har analyserat ingår i en facklig verksamhet som 
har möjlighet att påverka politiska beslut. De respektive förbunden företräder sina medlemmar 
och texterna riktar sig till Utbildningsdepartementet, som är den huvudsakliga mottagaren. 
Lärarförbundet organiserar lärare i alla skolformer samt studie- och yrkesvägledare. Kommunal 
riktar sig till alla som arbetar inom kommun, landsting, kooperativ, kyrka, kommunalt eller 
privat bolag. I samtliga remissyttranden är det fackförbundets, förbundets ordförande och en 
ombudsman som har skrivit under. De fungerar som textens avsändare. Maktrelationen mellan 
fackförbunden och Utbildningsdepartementet är asymmetrisk. Fackförbunden har möjlighet att 
yttra sig i olika frågor men Utbildningsdepartementet är inte skyldig att ta hänsyn till alla 
synpunkter.  

Ett fåtal yttranden läggs upp på förbundens hemsidor för allmänheten, men ofta krävs ett aktivt 
sökande för att ta del av dem. Remissyttranden utgör en tydlig genre och det finns en fast mall 
för hur de ska se ut. Regeringskansliet tillhandahåller en mall och material som förklarar hur 
remissyttrandet ska presenteras. Yttrandet följer samma tematiska mönster som den skrivelse de 
svarar på. Den språkliga kod (språkbruket) som används är formellt och byråkratiskt. Politiska 
begrepp förekommer, likaså en terminologi som används av lärare. Lärarförbundet använder 
dock fler yrkesspecifika begrepp än Kommunal. 

5.1.2 Intertextuell kontext 
Den intertextuella kontexten behandlar sambandet med andra texter och de relationer texten 
ingår i. En text som har förbindelser med andra verksamheter har en så kallad horisontell 
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intertextualitet (Hellspong & Ledin 1997 s. 57). Förbindelserna med andra texter kan vara öppna 
eller dolda. De analyserade texterna har en relation till de betänkanden och förslag som de svarar 
på, men också till läroplanen och skollagen. Både Lärarförbundet och Kommunals 
remissyttranden knyter öppet an till Utbildningsdepartementets skrivelser. Detta kan ses genom 
att texten citerar eller hänvisar till andra texter (Hellspong & Ledin 1997). I samtliga yttranden 
inleds många stycken med “I betänkandet”, “I förslaget”, “I det tidigare delbetänkandet”. Även 
direkta hänvisningar till läroplanen och skollagen görs, men inte i samma utsträckning. Det 
förekommer även ett direkt citat från läroplanen i Kommunals remissyttrande om Jämställd 
förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 
2006:75). 

5.1.3 Kulturkontext 
Den mer övergripande kulturkontexten redogör för textens vidare förutsättningar i samhället 
(Hellspong & Ledin 1997 s. 58). Kulturkontexten delas upp i tre kategorier; den materiella 
kulturen, den sociala organisationen och den andliga kulturen.  

Den materiella kulturen syftar till de tekniker och redskap människor använder i sin användning 
(Hellspong & Ledin 1997 s. 58-59). De aktuella åren, 2007-2009, är en tid då datoranvändande 
var mer regel än undantag. Texterna finns på internet och har distribuerats elektroniskt. De finns 
även publicerade på fackförbundens och regeringens hemsidor. Det gör det enklare för 
allmänheten att ta del av remissyttranden, något som förut skulle ha krävt kontakt med antingen 
de aktuella fackförbunden eller regeringskansliet.  

Den sociala organisationen är handlingsmönster som har växt fram genom tiden, vilka också 
formar människors liv (Hellspong & Ledin 1997). Demokrati är ett exempel på en social 
organisation. Remissyttranden gör det möjligt för fackförbunden att delta i politiska 
beslutsprocesser och kan således anses vara viktiga för demokratin.  

Den andliga kulturen handlar om de tankesätt, värderingar och attityder som är rådande i ett 
samhälle (Hellspong & Ledin 1997). Texter kan användas för att skapa opinion och bidra till nya 
perspektiv. Genom remissyttranden har fackförbunden möjlighet att förmedla sitt synsätt på 
förskolan och dess personal. De har också även möjlighet att påverka beslutsfattarnas åsikter.  

5.2 Den textuella nivån 
Resultatet från analysen av den textuella strukturen presenteras i tabeller (Tabell 2 och Tabell 3). 
Texter skrivs för olika målgrupper och i texterna anpassas läsbarheten efter gruppen (Hellspong 
2001). Remissyttrandena är skrivna till Utbildningsdepartementet och har då en specifik 
målgrupp. Om texten är svårläst eller lättläst beror på svårighetsgraden av språkliga faktorer som 
ordval och meningsbyggnad (Hellspong 2001). Läsbarhetsindex (LIX) är summan av 
meningslängd och procentandelen av långord. Långord är ord med fler än 6 tecken. LIX är ett 
sätt att räkna ut om texten är svår- eller lättläst (Björnsson 1967). LIX-värdet kan variera mellan 
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15-60. Ett värde på 15 innebär att det är mycket lättläst och ett på 60 innebär mycket svårläst. I 
texter som är tunga och innehållsrika så finns det oftast långord (Hellspong 2001).  

“Om en text är lätt eller svår att läsa beror på vilka krav den ställer på läsaren.  Ju mer den fodrar 
av tid, ansträngning, motivation, förkunskaper och lässkicklighet, desto svårare är den” 
(Hellspong 2001 s. 85). Alla texter som är analyserade ligger på ett LIX- värde mellan 51 till 58. 
Det finns även många långord i texterna, mellan 33 % till 38 %, vilket är ett högt värde. 
Faktorerna visar att texterna är svårlästa.  
 

 
Tabell 2. Kommunals yttranden 

 SOU 2006:75 Ds 2008:56 SOU 2008:52 Ds 2009:25 

Antal ord (O) 918 937 2065 3536 

Antal meningar (M) 59 47 110 205 

Antal ord med fler än 6 tecken (L) 325 361 707 1194 

Genomsnittlig meningslängd (Lm)  15,56 19,94 18.77 17,25 

Andel långa ord (Lo) 35,4 % 38,53% 32,24% 33,77% 

LIX 51 58 53 51 

 
 

 

Tabell 3. Lärarförbundets yttranden 

 SOU 2006:75 Ds 2008:56 SOU 2008:52 Ds 2009:25 

Antal ord (O) 1202 1703 4000 5067 

Antal meningar (M) 64 89 225 267 

Antal ord med fler än 6 tecken (L) 398 614 1382 1812 
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Genomsnittlig meningslängd (Lm)  18,78 19,13 17,78 18,98 

Andel långa ord (Lo) 33,11 % 36,05% 34,55% 33,76% 

LIX 52 55 52 55 

 
SOU 2006:75 - Jämställd förskola.  
Ds 2008:56 - Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.  
SOU 2008:52 - Legitimation och skärpta behörighetsregler. 
Ds 2009:25 - Den nya skollagen 

5.3 Den ideationella strukturen 
I analysen av den ideationella strukturen kan texternas innehållspotential utläsas. Här undersöks 
vilka makroteman (huvudämnen) och mikroteman (underämnen) texten innehåller (Hellspong & 
Ledin 1997 s. 115). I utläsningen av teman uppmärksammade vi att begreppen i våra 
frågeställningar utgjorde mikroteman i texterna. Dessa mikroteman fungerade sedan som 
kategorier för den fortsatta analysen och bildade tre nya teman; synen på förskolan uppdrag, 
synen på yrkesroller och synen på kvalitet. Vi har valt att först presentera hur fackförbunden 
uttrycker sin syn på förskolan och dess personal, för att sedan styrka våra tolkningar med 
inferenser (slutsatser) och presuppositioner (förgivettaganden). Därefter har vi valt att göra en 
komparativ analys. I den komparativa analysen jämförs likheter och skillnader mellan förbunden. 
För att följa samma struktur i presentationen redovisas resultatet av Lärarförbundets texter först. 
 
5.3.1 Synen på förskolans uppdrag 
Här presenteras resultatet och analysen av de presuppositioner och inferenser som berör synen på 
förskolans uppdrag. 

Förskolans uppdrag - Lärarförbundet 
I de presuppositioner och inferenser som behandlas i Lärarförbundets yttranden, så betonas 
förskolans pedagogiska uppgift och vikten av att ha utbildad personal i verksamheten. De 
nämner även förskolans jämställdhetsuppdrag. Synen på förskolans uppdrag exemplifieras i 
nedanstående citat:  

Förslaget att utvidga den allmänna förskolan till att omfatta även treåringar är ett 
viktigt steg mot ett utbildningssystem som är tillgängligt för alla barn (Yttrande 
om Ds 2008:56 s. 1).  

Av ovanstående citat kan vi göra inferensen att Lärarförbundet anser att förskolan är viktig för 
alla barn och att den därför bör göras tillgänglig. Genom att hänvisa till förskolan som en del av 
utbildningssystemet framstår det pedagogiska uppdraget som det huvudsakliga motivet. 
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Förskolan har dokumenterat positiv effekt på barns lärande och utveckling. Det 
gäller både deras fortsatta skolresultat och deras sociala utveckling (Yttrande om 
Ds 2008:56 s. 1). 

Det presupponeras att förskolan har en viktig del i barnens lärande och utveckling, samt att tiden 
på förskolan påverkar barnens resultat och sociala utveckling vidare i skolan. Förskolan framstår 
som viktig på grund av den pedagogiska roll förskolan har. Vi kan göra inferensen att 
Lärarförbundet anser att förskolan i viss mån fungerar som en skolförberedande verksamhet. 

Förskolans uppdrag - Kommunal 
De presuppositioner och inferenser som förekommer vad gäller förskolans uppdrag visar på att 
Kommunal anser att förskolan bör tjäna många olika funktioner. Förutom att den pedagogiska 
och sociala betydelsen lyfts fram, betonas också det kompensatoriska, arbetsmarknadspolitiska 
och jämställdhetspolitiska uppdraget. Förbundet uttrycker även oro inför en ökad skolifiering och 
menar att förskolan skiljer sig från den traditionella undervisningen. Synen på förskolan uppdrag 
kommer att illustreras i följande citat; 

Det viktiga enligt vår uppfattning att värna förskolans dubbla uppgift att både bidra 
barns lärande och ge en god omsorg. Betänkandets förslag skulle, om de genomförs, i 
stället leda till att förskolan utvecklas till en mer renodlad småbarnsskola (Yttrande 
om SOU 2008:52 s. 2). 

Här presupponeras att förskolan har en dubbel uppgift, dels att bidra till lärande men också att 
ge en god omsorg. Regeringens förslag antas leda till en ökad skolifiering och implicit uttrycks 
utvecklingen mot att bli en småbarnsskola som någonting negativt.  

Självklart formas de i sin utveckling av detta och därför måste även barnomsorgens 
fostrande uppdrag tydliggöras. Kommunals åsikt är att det framförallt handlar om det 
kompensatoriska uppdraget [...]Detta kompensatoriska fostrande uppdrag har tidigare 
varit viktigt, men har förminskats i takt med barnomsorgens ökade skolifiering 
(Yttrande om Ds 2009:25, s. 6). 

Kommunal presupponerar att det kompensatoriska uppdraget inte längre är viktigt och förbundet 
gör antagandet att det beror på den ökade skolifieringen. De uttrycker explicit en önskan om att 
det fostrande uppdraget ska förtydligas.  

När samhällets och medborgarnas behov medfört att människor behöver arbeta på s k 
obekväm arbetstid är det orimligt att inte erbjuda barnomsorg på dessa tider 
(Yttrande om Ds 2009:25 s. 7).  

Vi kan göra inferensen att Kommunal anser att barnomsorg ska erbjudas efter arbetsmarknadens 
behov. Av detta citat kan också vi förstå att förbundet inte är nöjda med i vilken utsträckning 
barnomsorg erbjuds till de vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid. 
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Kommunal befarar att förslaget om barnomsorgspeng på så vis kan bidra till en ökad 
segregation mellan olika grupper av barn (Yttrande om Ds 2008:56 s. 2). 

Förslaget presupponeras bidra till ökad segregation mellan olika barngrupper. Förbundet tycks 
anse att det inte är någonting önskvärt. Vi kan tolka det som att Kommunal anser att 
barnomsorgen inte stödjer segregering mellan olika grupper av barn. 

Komparativ analys 
Medan Lärarförbundet nästan uteslutande fokuserar på det pedagogiska och utbildningspolitiska 
uppdraget lyfter Kommunal fram en bredare bild av förskolans syfte. Den socialpolitiska 
funktionen framhålls och deras syn på jämställdhet innefattar inte bara jämställdhet mellan könen 
utan också mellan olika barngrupper. Kommunal understryker det arbetsmarknadspolitiska 
uppdraget medan Lärarförbundet menar att förskolan är till för barnens lärande och utveckling. 
Det arbetsmarknadspolitiska uppdrag som tidigare motiverade en utbyggnad av barnomsorgen 
(Berntsson 2006), tycks ha förlorat sin slagkraft.  Även om omsorg, utveckling och lärande ska 
bilda en helhet i verksamheten (Skolverket 2010a), verkar förbunden inte ha samma åsikter om 
den riktning förskolan har tagit. Kommunals uppfattning om att det fostrande och 
kompensatoriska uppdraget har fått stå tillbaka på grund av den ökade skolifieringen är ett 
uttryck för detta. Frågan om vad som ska stå i centrum i förskolans verksamhet (Hartman 2005) 
förefaller fortfarande vara aktuell.  

 
5.3.2 Synen på yrkesroller  
För att förstå synen på yrkesrollerna har vi tittat på vilka presuppositioner och inferenser 
fackförbunden gör gällande personalens kompetens, ansvar och arbetslag. 

Kompetens - Lärarförbundet 
I texterna som har analyserats nämns inte förskollärares kompetenser i någon större utsträckning. 
De presuppositioner och inferenser som framträder i texten visar på att förbundet anser att det är 
viktigt med utbildad personal som har pedagogiska kompetenser.  

Lärarförbundet delar uppfattningen att satsningen på att utbilda 
genuspedagoger behöver intensifieras för att deras kompetens ska kunna 
integreras i förskolans dagliga verksamhet (Yttrande om SOU 2006:75 s. 1). 

I citatet tas det för givet att kompetensen endast kan införlivas i arbetet om det utbildas mer 
personal. Vi kan göra inferensen att Lärarförbundet anser att andel utbildad personal har 
betydelse för det dagliga arbetet i verksamheten. Kompetens erhållen genom utbildning framstår 
som viktig. 

Istället är det personalens pedagogiska kompetens och genusmedvetna 
förhållningssätt som har störst betydelse (Yttrande om SOU 2006:75 s2). 
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Här presupponeras det att ett medvetet förhållningssätt och pedagogisk kompetens är det som 
krävs för att göra störst skillnad i verksamheten.  

Ansvar - Lärarförbundet 
Lärarförbundet menar att förskolan har ett pedagogiskt ansvar. Barn ska därför få möta utbildade 
lärare i den dagliga verksamheten. I de presuppositioner och inferenser som görs i texterna, 
framgår det att förbundet länge har haft en önskan om att vissa arbetsuppgifter ska vara 
förbehållna förskollärare. Hur Lärarförbundet ser på personalens ansvar exemplifieras nedan: 

Lärarförbundet välkomnar Skollagsberedningens förslag att förskollärare ska få ansvaret 
för barns lärande och utveckling (undervisningen). Att tydliggöra förskollärarens ansvar 
är en efterlängtad och viktig förändring (Yttrande om Ds 2009:25, s. 5).  

Av texten framgår att förskollärare inte har haft ett särskilt ansvar för undervisningen i 
förskolan. Att få ett ansvar framstår som önskvärt. Varför förändringen är viktig motiveras 
inte uttryckligen, men kan tolkas som en strävan att jämställas med andra lärargrupper och 
höja statusen på yrket.   

Av förslaget framgår också̊ att det på varje enhet ska finnas lärare. Det är positivt men 
räcker inte. Det pedagogiska ansvaret kräver att varje barn möter utbildade lärare i den 
dagliga verksamheten, vilket i sin tur betyder att lärare måste finnas på varje avdelning. 
Lärarförbundet menar också att detta ansvar innebär att utvecklingssamtal ska 
genomföras av lärare (Yttrande om Ds 2009:25, s. 6). 

Vi kan utläsa att Lärarförbundet anser att ansvaret för utvecklingssamtal bör omfattas av 
förslaget och det motiveras med att förskolan har ett pedagogiskt ansvar. Det presupponeras att 
förskolans pedagogiska ansvar ställer krav på att det ska finnas en förskollärare på varje 
avdelning. Lärarförbundets ambition tycks vara att alla barn ska möta en utbildad lärare i 
vardagen. 

Arbetslag - Lärarförbundet 
Arbetslaget nämns inte i någon av de analyserade texterna. Att samarbetet i arbetsgruppen och 
samverkan mellan olika yrkeskategorier inte tas upp kan förstås på olika sätt. Detta kommer vi 
att behandla i den jämförande analysen.  

Kompetens - Kommunal 
I Kommunals texter finns många presuppositioner och inferenser som framställer barnskötarens 
kompetenser som viktiga. De lyfter fram barnskötares socialisering-, utvecklings- och 
omsorgskompetens. Rätten till kompetensutveckling ses ur ett jämställdhets- och demokratiskt 
perspektiv. Olika kompetenser anses behövas och ledarskapskompetensen framstår som viktig 
för att utveckla förskolan. Man kan även tyda att kommunal anser att barnskötare blir 
osynliggjorda och uteslutna från lagar som berör förskolan. I nedanstående citat illustreras detta:  
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För detta behöver de vuxna i förskolan kompetens i barns socialisering och 
utvecklingspsykologi. Detta har fått allt mindre utrymme i 
förskollärarutbildningen. Men det är fortfarande huvudspår i barnskötarnas 
utbildning [...] Det kunnande som barnskötare, fritidsledare och elevassistenter 
besitter har stor betydelse för att detta vidgade undervisningsbegrepp ska kunna 
etableras i verksamheterna efter som de har kompetens om barn och ungdomars 
socialiserings-och utvecklingsprocesser. Kommunal menar därför att även 
dessa yrkesgruppers betydelse för verksamheterna bör lyftas in i lagtexten. 
(Yttrande om Ds 2009:25 s. 6, 3).  

I texten presupponeras det att kunskaper om socialisering och utvecklingspsykologi behövs i 
förskolan. Genom att lyfta fram det som en kompetens som barnskötare, men inte förskollärare 
besitter, så motiverar Kommunal barnskötarnas roll i verksamheten. Detta kan tolkas som ett 
uttryck för att hävda sin plats i förskolan. Vi kan även göra inferensen att Kommunal tycker att 
barnskötarna osynliggörs inom politiken. 

Reell kompetens är viktigare för att utveckla verksamheterna, men många ser 
enbart svårigheterna med att bedöma reell kompetens och fastnar därför för 
system som handlar om att fastställa kompetenser utifrån genomgångna 
utbildningar, utan relatera det till verksamheternas behov (Yttrande om SOU 
2008:52 s. 3). 

Vi kan dra slutsatsen att Kommunal anser att reell kompetens är viktig och att en formell 
utbildning inte är en garanti för att uppfylla verksamheternas behov. Det tycks även som att 
förbundet anser att den reella kompetensen är lågt värderad av andra.  

Ansvar - Kommunal 
I Kommunals texter lyfts frågan om ansvar sällan fram. De ställer sig negativa till en 
lärarlegitimation men anser att förskollärare ska ha det övergripande ansvaret för 
undervisningen. Detta illustreras nedan: 

Kommunal säger ja till att en förskollärare ska ha det övergripande pedagogiska 
ansvaret i förskolan, och att arbetet utformas av arbetslagen utifrån individernas 
lust och kompetens (Yttrande om SOU 2008:52 s. 5). 

Det presupponeras att förskolläraren inte har haft övergripande pedagogiska ansvaret tidigare. Vi 
kan också göra inferensen att Kommunal anser att arbetet bäst bestäms inom arbetslaget, och då 
med hänsyn till lust och kompetens. Förbundet tycks därför inte anse att arbetet ska utformas 
efter vilken utbildning personalen har.  

Arbetslag - Kommunal 
Arbetslaget beskrivs som en grupp där flera vuxna med olika kompetenser samverkar för att 
kunna uppnå förskolans uppgift. Yrkesrollerna i förskolan framställs som otydliga. Förbundet 
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menar att fördelningen av arbetet ska ske med hänsyn till faktiskt kompetens och inte bara efter 
formell utbildning. Vi exemplifierar detta i nedanstående citat: 

Dessa verksamheter bygger på att fler vuxna med olika kompetenser samverkar i 
arbetslag för att främja barns hälsa, utveckling och lärande (Yttrande om SOU 
2008:52 s. 1). 

Kommunal gör antagandet att personalen besitter olika kompetenser och att samverkan krävs för 
att främja barns utveckling, lärande och hälsa. 

Förskollärare arbetar i lag med bland annat barnskötare och det är naturligt att 
fördela arbetet utifrån i första hand reell kompetens och inte bara formell 
utbildning (Yttrande om SOU 2008:52 s. 1). 

Här kan vi göra inferensen att förbundet anser att den reella kompetensen är viktigare i 
arbetsfördelningen, än den formella utbildningen. Fördelningen bör därför ske utifrån faktisk 
kompetens i första hand. Formellt utbildad personal framstår inte som viktigare för 
verksamheten än övrig personal. 

I betänkandet anges argumentet för att införa system även för förskollärare, att 
det är otydliga yrkesroller i förskolan. Det blir lätt så i en verksamhet som 
inrymmer olika yrkeskompetenser (Yttrande om SOU 2008:52 s. 2). 

Vi kan utläsa att förbundet håller med om att det är otydliga yrkesroller i förskolan. Kommunal 
presupponerar att de otydliga yrkesrollerna beror på att personalen har olika kompetenser. 

Komparativ analys 
Kommunal lyfter fram barnskötares kompetenser i mycket högre utsträckning än vad 
Lärarförbundet nämner förskollärares specifika kompetens. Lärarförbundet lyfter fram 
pedagogisk kompetens och ett medvetet förhållningssätt som viktiga faktorer för att påverka 
arbetet i förskolan. Utbildad personal framstår som en viktig beståndsdel för att förskolan ska 
vara en pedagogisk verksamhet. Kommunal anser dock att den formella utbildningen inte är en 
garanti för kompetens och menar att den reella kompetensen är viktigare i arbetet. Att 
yrkesgrupperna har olika kompetenser framgår i Kommunals texter som både en resurs, men 
också något som bidrar till otydliga yrkesroller. Enligt Ekholm & Ledin (1985) är otydliga 
yrkesroller en effekt av Barnstugeutrednings rekommendationer om att arbeta i lag. En orsak till 
att läroplanen reviderades var för att förtydliga arbets- och ansvarsfördelningen i förskolan 
(Skolverket 2009).   

Båda förbunden är överens om att förskolläraren ska ha ett övergripande ansvar. Kommunal 
anser att ansvarsfördelningen ska ske utifrån kompetens och lust medan Lärarförbundet inte 
förklarar hur ansvaret ska se ut i relation till arbetslaget. Hur ansvaret och arbetet ska fördelas är 
har varit en känslig fråga och har ofta undvikits för att behålla en god kollegial relation (Eriksson 
2014). Införandet av lärarlegitimationen ställer sig Kommunal negativa till eftersom de anser att 
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det inte passar för förskolans verksamhet. Enligt Wallskog (2011) är legitimationen ett sätt att 
höja kvaliteten i förskolan. Lärarförbundet ser förslaget om att vissa uppgifter ska vara 
förbehållna utbildade lärare som något positivt och efterlängtat.    

Vid ett flertal tillfällen så belyser Kommunal barnskötarens roll i förskolan som viktig, men att 
barnskötarens yrke blir osynliggjort. Att barnskötare känner sig osynliggjorda är ett problem som 
beror på den dolda hierarkin (Enö 2005), och det är framförallt i offentliga sammanhang det sker. 
Redan år 1998 uttryckte Kommunal missnöje över att utelämnas i lagtexten (Nyberg 2008). Att 
Kommunal lyfter fram barnskötares kompetenser kan ses som en strategi för att uppvärdera yrket 
och göra yrket synligt. Det faktum att Lärarförbundet aldrig nämner arbetslaget eller 
barnskötarna i sina yttranden kan ses som en del av det osynliggörande som sker.  

5.3.3 Synen på kvalitet 
Ett område som ofta berörs i texterna är kvalitet. Här presenteras resultatet och analysen av de 
presuppositioner och inferenser gällande synen på kvalitet. 

Kvalitet - Lärarförbundet 
De presuppositioner och inferenser som kan urskiljas i texterna menar att kvalitet är relaterat till 
legitimation, utbildning och storlek på barngrupper. Detta kan exemplifieras genom följande 
citat; 

Legitimation är en fråga om garanterad kvalitet i mötet mellan elev/barnet och 
läraren där elevens/barnets lärande är det centrala. (Yttrande om SOU 2008:52 s. 
2).  

I det här citatet presupponerar Lärarförbundet att kvalitet kan garanteras med en legitimation. 
Kvalitet kopplas här till barnets lärande. Man kan tyda att Lärarförbundet anser att lärare har ett 
stort inflytande på barnet.  

Många enskilda drivna förskolor håller mycket hög kvalitet, men vid jämförelse 
mellan dagens kommunala och enskilda förskolor framträder skillnader när det 
gäller flera viktiga kvalitetsaspekter. Statistik från Skolverket visar till exempel att 
andelen utbildade lärare är betydligt lägre i enskilda förskolor. En betydligt större 
andel av personal saknar helt utbildning för arbetet med barn. En lägre andel av 
barn med annat modersmål än svenska får modersmålsstöd i de enskilda förskolorna 
och dessutom är barngrupperna något större. (Yttrande om Ds 2008:56 s. 3). 

Lärarförbundet gör här antagandet att en högre andel utbildad personal och mindre barngrupper 
ger verksamheten en högre kvalitet. De gör också implicit en skillnad på utbildad personal och 
utbildade lärare. Det framstår därför som att Lärarförbundet anser att lärare bidrar till 
kvalitetshöjning på ett annat sätt än övrig personal. 
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Kvalitet – Kommunal 
Analysen av texterna visar på att Kommunal kopplar samman begreppet kvalitet med 
personaltäthet och ekonomiska resurser. 

Regeringens ambition att förskolan ska vara mer skolförberedande kan i 
förlängningen också leda till lägre personaltäthet och därmed lägre kvalitet. 
(Yttrande om Ds 2006:52 s. 3)  

I det här citatet presupponerar Kommunal att regeringens ambition är göra förskolan mer 
skolförberedande. Det antas att en skolförberedande förskola skulle leda till lägre personaltäthet 
och drar slutsatsen att det skulle resultera i en lägre kvalitet. 

Det bidrar till att undergräva en högkvalitativ och sammanhållen barnomsorg, 
genom att förskolan får mindre resurser (Yttrande om Ds 2008:56 s. 3).  

De resurser som citatet syftar till handlar om ekonomiska resurser. Vi kan göra inferensen att 
Kommunal anser att dessa resurser är viktiga för en hög kvalitet. Förbundet tycks anse att 
barnomsorgen redan är sammanhållen och högkvalitativ. 

Komparativ analys 
Kommunals syn på kvalitet kan uppfattas som snävare än Lärarförbundets, då de endast lyfter 
fram personaltäthet och ekonomiska resurser som viktiga kvalitetsaspekter. Lärarförbundet anser 
i sin tur att kvaliteten i förskolan är beroende av utbildad personal och storlek på barngrupp. 
Lärarförbundet lyfter också in barns lärande som en central aspekt av kvalitet. Båda 
fackförbunden berör de perspektiv på kvalitet som har varit vanligt förekommande inom 
politiken enligt Kärrby (2001). Lärarförbundets syn på kvalitet kan förstås som bredare, då den 
omfattar lärande och mötet mellan barn och lärare. Kommunal berör endast 
samhällsdimensionen av den pedagogiska kvaliteten (Williams & Sheridan 2011), medan 
Lärarförbundets syn på kvalitet kan kopplas till både samhällsdimensionen och 
lärardimensionen. 

 

6. Diskussion 
Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av studiens resultat. Därefter kommer 
resultatets hållbarhet att diskuteras innan vi resonerar kring hur resultatet kan förstås i relation till 
tidigare forskning. Även resultatets relevans för yrkesverksamheten kommer att diskuteras. Vi 
avslutar sedan avsnittet med några sammanfattande reflektioner. 

6.1 Sammanfattning av resultat 
Resultatet av den kontextuella strukturens analys visar på att alla texter tillhör samma genre och 
riktar sig till samma mottagare. Texterna har en horisontell intertextualitet och förbindelsen till 
skollagen, läroplanen och Utbildningsdepartementet syns öppet i texterna. Maktrelationen mellan 
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fackförbunden och Utbildningsdepartementet är asymmetrisk men remissyttrandena gör det 
möjligt för förbunden att delta i politiska beslutsprocesser och påverka beslutsfattarnas åsikter. 
Resultatet av den textuella strukturens analys visat att alla texterna är svårlästa. Förbundens 
texter skiljer sig inte nämnvärt åt i svårighetsgrad, utan alla av de analyserade texterna har ett 
LIX- värde mellan 52 till 58 och innehåller många långord.  
 
Resultatet av textanalysens ideationella struktur visar att Kommunal lyfter fram förskolans 
arbetsmarknadspolitiska-, jämställdhetspolitiska- och socialpolitiska uppdrag. Lärarförbundet 
lägger sin tyngdpunkt på det pedagogiska uppdraget. När det gäller det pedagogiska uppdraget 
uttrycker Kommunal en oro för ökad skolifiering av förskolan. Lärarförbundet lyfter fram vikten 
av utbildad personal med pedagogisk kompetens medan Kommunal lägger fokus på kunskaper 
om barns utveckling och socialiseringsprocesser. Kompetenser som Kommunal anser att 
förskolan behöver, är också de områden som utgör huvudspåret i barnskötarnas utbildning. Olika 
kompetenser kan enligt Kommunal ses både som en tillgång och något som leder till otydliga 
yrkesroller. Resultatet visar att Kommunal anser att barnskötares betydelse för verksamheten inte 
betonas tillräckligt eftersom barnskötare osynliggörs i förskolans lagtext. Båda förbunden är 
överens om att förskolläraren ska ha ett övergripande ansvar. Lärarförbundet beskriver dock inte 
hur förskollärarens ansvar ska definieras i relation till arbetslaget. Hur fördelningen av arbete ska 
se ut framkommer inte heller. Kommunal anser däremot att arbetet och ansvaret i första hand ska 
fördelas utifrån reell kompetens istället för formell utbildning. När det gäller synen på kvalitet 
kopplar Kommunal samman begreppet med personaltäthet och ekonomiska resurser. 
Ekonomiska resurser och personaltäthet är också något Lärarförbundet beskriver som en aspekt 
av kvalitet men de lyfter också fram den pedagogiska kvaliteten, där utbildad personal och barns 
lärande är centrala perspektiv.  
 
6.2 Metoddiskussion  
Under detta avsnitt diskuterar vi resultatets hållbarhet samt vilka källor vi har använt oss av i 
studien. 

6.2.1 Bedömning av hållbarhet i resultatet 
För att textanalysen ska ge ett trovärdigt resultat har det varit viktigt att förhålla oss opartiska i 
läsningen av texterna. Något helt objektiv läsning finns inte, utan det förekommer alltid en viss 
grad av subjektivitet även om opartiskhet är något att sträva mot (Johansson & Svedner 2010). 
Detta gjorde vi genom att förhålla oss medvetet till vår förförståelse när vi läste texterna. 
Texterna sorterades och analyserades utifrån ämne och vi skiftade mellan vilket förbunds 
yttrande vi började med. I resultat- och analysavsnittet presenterar vi Lärarförbundet först i varje 
tema. Vi valde att följa samma mönster för skapa struktur och för att göra avsnittet mer 
läsvänligt. Hur vi har valt att presentera resultatet kan inverka på uppfattningen om vår 
opartiskhet. Det kan också tolkas som att Lärarförbundets yttranden utgör en referensram som 
Kommunals yttranden jämförs mot. Även forskningsprocessens transparens påverkar studiens 
trovärdighet (Ahrne & Svensson 2011 s. 27). Begreppet transparens syftar till studiens 
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genomskinlighet och öppenhet. Att detaljerat beskriva forskningsprocessens delar bidrar till att 
stärka studiens trovärdighet och kvalitet (Ahrne & Svensson 2011). I metodavsnittet redovisas 
hur vi har gått tillväga i insamlingen av data och hur vi har använt oss av analysmetoden. Vi 
redogör även för vår förförståelse för att läsaren ska få möjlighet att avgöra hur den har påverkat 
våra tolkningar. En utförligare redovisning av vår förförståelse skulle eventuellt bidra till annan 
förståelse av våra tolkningar. 
 
Eftersom texter kan förstås på olika sätt beroende på vilken förförståelse läsaren har (Hellspong 
& Ledin 1997), valde vi att göra analyserna tillsammans för att se om vi tolkade texterna på 
samma sätt. Som förskollärarstudenter har vi delvis en gemensam förförståelse, men personliga 
erfarenheter gör att den också skiljer sig åt. Detta har bidragit till att vi har kunnat resonera kring 
våra egna tolkningar och andra möjliga sätt att förstå texten på. Ett kriterium för vetenskaplighet 
inom den tolkande vetenskapen handlar om att “En bra forskare är öppen inför alternativa 
tolkningar, förhåller sig kritisk till sina egna fördomar och reviderar successivt sin förförståelse” 
(Ekström & Larsson 2010 s. 17). Att oberoende personer gör liknande tolkningar stärker också 
det vetenskapliga värdet i en tolkning. Däremot finns det inget underlag för att göra helt korrekta 
tolkningar, utan de är alltid mer eller mindre sannolika (Ödman 2007 s. 198). Genom att vi 
styrker våra tolkningar med citat och utdrag från texterna har läsaren själv möjlighet att avgöra 
rimligheten i våra tolkningar. 
 
Eftersom det var svårt att få tag på remissyttranden från de olika förbunden som behandlade 
samma skrivelser, har våra urvalskriterier anpassats till utbudet. Vi anser dock att urvalet har 
varit relevant för vårt syfte. De yttranden vi har granskat behandlar delvis de förslag som har 
legat till grund för revideringen av läroplanen. De yttranden som svarar på Jämställd förskola - 
om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006:75) är de 
enda texter där jämställdhetsuppdraget och jämlikhet mellan könen lyfts fram. Det kan ha 
bidragit till ett skevt resultat, då jämställdhetsuppdraget inte annars skulle ha uppmärksammats. 
Med ett större urval kanske andra aspekter skulle ha blivit mer framträdande i resultatet. Utifrån 
urvalet kan resultatet inte generaliseras till andra tidsperioder eller andra former av fackliga 
texter, vilket inte heller har varit vår ambition.  
 
6.2.2 Källkritik  
Delar av den utvalda litteraturen kan anses vara bristfällig ur olika aspekter. Skolverkets 
skrivelser är politiskt färgade och bör inte ses som objektiva källor. Däremot har de använts i 
detta arbete för att visa på det politiska klimat som har influerat förskolan och för att utröna den 
politiska intentionen bakom olika reformer. Vi valde att använda Arbetsförmedlingens 
yrkesbeskrivningar om förskollärare och barnskötare för att ge en konkret och aktuell 
beskrivning av yrkesgrupperna samt vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. 
Anledningen till valet av källa är att det saknas aktuell vetenskaplig litteratur som beskriver det 
praktiska arbetet i förskolan, samt prognoser av hur framtidsutsikterna ser ut för yrkesgrupperna. 
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Den forskningslitteratur som har använts under avsnittet om arbetslagsprincipen kan anses vara 
ålderdomlig. Detta beror på att det under många år inte har bedrivits någon forskning om 
förskolans arbetslag och samverkan mellan yrkeskategorierna. Eftersom senare studier visar på 
samma resultat som tidigare forskning har vi också valt att presentera den äldre forskningen. Den 
äldre forskningen bidrar till att ge ett tidsperspektiv på hur länge yrkesrollerna har ansetts vara 
otydliga. 
 
6.3 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att få en förståelse för bakgrunden till revideringen genom att undersöka hur 
fackförbundet uttrycker sin syn på förskolans uppdrag, förskolans personal och kvalitet. Här 
diskuterar vi våra slutsatser i relation till tidigare forskning och relevans till yrkesverksamheten. 

6.3.1 Den kontextuella och textuella strukturen 
Analysen av den kontextuella strukturen visar att det finns en asymmetrisk maktrelation mellan 
fackförbunden och Utbildningsdepartementet. Remissyttranden är ett sätt för fackförbunden att 
påverka förslag som regeringen vill besluta om. Regeringen har dock ingen skyldighet att ta 
hänsyn till förbundens åsikter. Genom den vetskap vi har idag om vilka förslag som har antagits, 
tycker vi oss se att Lärarförbundets åsikter har haft ett större inflytande än Kommunal. Vad detta 
beror på kan vi bara spekulera i. Vidare forskning som behandlar de respektive fackförbundens 
inflytande inom skolpolitiken hade därför varit intressant.  
 
Analysen av den textuella strukturen visade på att alla texter var svårlästa och hade en hög andel 
långord. Skillnaderna mellan texterna svårighetsgrad var små och ingen skillnad mellan 
förbunden gick att utläsa. Även utan dessa uträkningar upplevde vi inte någon större skillnad 
mellan texterna. Det vi har lärt oss är hur texters läsbarhet påverkar läsaren och att läsbarheten 
går att undersöka genom faktorer som LIX-värde och långord.  
 
 

6.3.2 Den ideationella strukturen  
Vi har delat upp den ideationella strukturen i tre delar; förskolans uppdrag, yrkesroller och 
kvalitet. 
 
Förskolans uppdrag 
Det utbildningspolitiska uppdraget framstår som förskolans huvudsakliga uppgift i 
Lärarförbundets texter och omsorg nämns bara i samband med det pedagogiska uppdraget. 
Medan Lärarförbundet betonar den pedagogiska verksamheten intar Kommunal en annan 
position. Kommunal anser att det pedagogiska uppdraget har tagit för stor plats i verksamheten 
på bekostnad av det socialpolitiska uppdraget. Enligt Hartman (2005) har diskussionen om vad 
som ska stå i centrum i förskolans verksamhet varit långlivad och kan härledas till 
barnkrubbornas och barnträdgårdarnas tid. Barnträdgårdarnas pedagogiska verksamhet riktade 
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sig ursprungligen till borgerlighetens barn och barnkrubbornas tillsynsverksamhet samlade 
arbetarklassens barn (Holmlund 1999). Även om dagens förskola är till för alla barn verkar det 
pedagogiska arbetet, enligt vår tolkning, fortfarande vara högre värderat än omsorgsarbetet och 
fostransuppdraget. Ett tecken på detta är att barnskötare upplever att deras yrke har lägre status 
än förskollärarnas (Enö 2005). Det kan också vara en anledning till varför Kommunal inte längre 
framhåller barnskötares vård- och omsorgs kompetens. Något som tidigare utmärkte 
barnskötarens yrkesroll (Rohlin 1988). 
 
Regeringens ambition att höja kvaliteten i förskolan resulterade i en reviderad läroplan. 
Förändringen innebar ett förtydligat ansvar för förskolläraren och ett tydligare fokus på 
ämnesområden så som matematik och språk. Även nya mål för teknik och naturvetenskap 
tillkom (Skolverket 2012b). Dessa områden är också förknippade med skolans verksamhet. Ur 
den aspekten kan vi förstå revideringen som ett sätt att tydliggöra förskolans pedagogiska 
uppdrag och att göra förskolan mer skolförberedande. Vi tolkar Lärarförbundets syn på 
förskolans uppdrag som mer förenlig med regeringens ambitioner än Kommunals syn på 
förskolans uppdrag. Att Lärarförbundet framhäver det pedagogiska uppdraget uppfattar vi också 
som en strategi för att jämställas med andra lärarkategorier och höja statusen på yrket, något som 
länge har varit Lärarförbundets strävan (Nyberg 2008). Kommunals oro för en ökad skolifiering 
kan vi förstå som ett uttryck för att värna om förskolans mångskiftande uppdrag.  
 
Sättet att se på förskolans uppdrag verkar enligt vår uppfattning påverka verksamhetens innehåll 
och vilka kompetenser som anses behövas. Förskollärarens förtydligade ansvar skulle enligt vår 
tolkning kunna vara en bidragande faktor till att många kommuner, hellre vill anställa 
förskollärare än barnskötare (Arbetsförmedlingen 2014). Regeringens målsättningar med 
förskolan står också i direkt relation till yrkesverksamheten, eftersom läroplanen och skollagen 
är resultat av politiska beslut. Som blivande förskollärare måste vi förhålla oss till förskolans 
styrdokument. Av den anledningen har vi ansett det vara viktigt att undersöka vilka synsätt som 
bidrar till att forma förskolans verksamhet och vår kommande yrkesroll. Det har också varit 
givande eftersom vi har fått möjlighet att reflektera över vår egen syn på förskolans uppdrag. 
 
Yrkesroller i förskolan 
Resultatet visar att Lärarförbundet inte beskriver förskollärares kompetenser särskilt ingående 
utan framhåller endast den pedagogiska kompetensen och vikten av att ha utbildade förskollärare 
i verksamheten. För oss framstår det som att Lärarförbundet förlitar sig på att lärarutbildningen 
är en garanti för kompetent personal. Kommunal är mer specifika när de beskriver vilka 
kompetenser barnskötare har. Kunskaper om barns utveckling och socialiseringsprocesser är 
något som lyfts fram och anses behövas i förskolan. Kommunal antyder också att dessa 
kompetenser är något som förskollärarutbildningen inte ger. Kommunal markerar på detta sätt att 
yrkesgruppen är viktig i förskolan.  
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Eftersom det länge var en statlig ambition att öka andelen förskollärare i verksamheten har 
barnskötaryrkets framtidsutsikter varit osäkra (Berntsson 2006). Vi menar att detta kan ha 
bidragit till att Kommunal i större utsträckning motiverar på vilket sätt barnskötare är viktiga för 
verksamheten. Eftersom Kommunal ofta lyfter fram barnskötarens kompetens, tolkar vi det 
också som ett sätt att höja statusen på barnskötaryrket och göra yrket synligt. Det kan även bero 
på den dolda hierarkin som innebär att barnskötaryrket ofta har blivit osynliggjort i offentliga 
sammanhang (Enö 2005). Att Lärarförbundet inte nämner barnskötare i sina texter ser vi som ett 
exempel på det osynliggörande som sker.  
 
Den reviderade läroplanen ställer krav på att förskollärare ska ha ett särskilt ansvar, men ansvaret 
har definierats i relation till arbetslaget (Skolinspektionen 2012). Hur ansvaret ska ta sig i uttryck 
i verksamheten är upp till varje förskola och varje arbetslag. Enligt resultatet är båda förbunden 
överens om att förskolläraren ska ha det övergripande ansvaret. Det förtydligade ansvaret 
innebär enligt Wallskog (2011) att förskolläraren måste ha en ledarförmåga. Enligt vår erfarenhet 
kan arbetslag se väldigt olika. På vissa avdelningar kan ett helt arbetslag utgöras av barnskötare 
eller förskollärare. Det innebär att det i sådana arbetslag inte skulle finnas någon med ansvar, 
eller att alla ska ha ett övergripande ansvar och fungera som ledare. Av den anledningen förstår 
vi att det kan vara svårt att skapa tydligare riktlinjer för hur ansvaret ska se ut, när 
förutsättningarna ser olika ut. Däremot anser vi att en avsaknad av tydliga riktlinjer och kan göra 
det svårare för arbetslaget att diskutera frågan och göra en tolkning av vad detta ansvar innebär.  
 
Erikssons (2014) studie visar på att frågan om ett särskilt ansvar har varit känslig att diskutera 
inom arbetslaget och att det inte har fått något större genomslag i praktiken. Vi menar att detta 
kan bero på den långa traditionen av att arbeta i ett demokratiskt arbetslag där alla har utfört 
samma arbete och haft samma ansvar. Att upprätthålla en god relation med kollegorna har varit 
viktigare än att utveckla arbetslaget (Eriksson 2014). Som blivande förskollärare har det varit 
viktigt att få en förståelse för intentionerna med det förtydligade ansvaret och vad som krävs i 
vår kommande yrkesroll. För att fungera i ett arbetslag med olika yrkeskategorier har vi ansett 
det vara viktigt att ta del av båda förbundens synsätt på yrkesrollerna, eftersom det inom 
utbildningen ofta har varit förskollärarens perspektiv som står i centrum. 
 
I resultatet framgår det att Kommunal anser att yrkesrollerna har varit otydliga på grund av att 
personalen har olika kompetens. Det är däremot inget som Lärarförbundet lyfter fram. Hur 
Lärarförbundet anser att fördelningen av arbetsuppgifterna ska se ut beskrivs inte, medan 
Kommunal menar att arbetet ska fördelas efter lust och kompetens. Detta skulle enligt oss kunna 
förstås som ett uttryck för att inte vilja bli fråntagen ett ansvar och arbetsuppgifter. Inom barn- 
och fritidsprogrammet pedagogisk linje förbereds eleverna på att arbeta i arbetslag och samverka 
med andra yrkesgrupper (Gustafsson & Mellgren 2007; Skolverket 2011). Att barnskötare är 
utbildade för att samverka med andra yrkesgruppen menar vi kan bidra till att Kommunal lyfter 
fram frågan om hur arbetet ska fördelas. I förskollärarutbildningen har vi fått träna på att 
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samarbeta med andra blivande förskollärare, men det har inte framgått hur vi bör förhålla oss till 
andra yrkesgrupper med andra kompetenser. Inte heller har det blivit tydligt vad det förtydligade 
ansvaret innebär i praktiken. Vi anser att därför att det området bör lyftas fram tydligare i 
förskollärarutbildningen.  
 
Kvalitet 
Enligt resultatet tycks båda förbunden vara överens om att ekonomiska resurser och 
personaltäthet är faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan. Kommunal anser att det är viktigt 
med hög personaltäthet men uttrycker inte vilken kompetens eller utbildning personalen ska ha. 
Lärarförbundet anser däremot att det är viktigt med en hög andel utbildad personal. Särskilt 
utbildade förskollärare framstår som viktiga för förskolans kvalitet. Lärarförbundet lyfter också 
fram att barns lärande är centralt för kvaliteten och menar därför att mötet mellan förskollärare 
och barn är viktig. Med hjälp av Williams & Sheridans (2011) analysbegrepp kan vi konstatera 
att Kommunals syn på kvalitet bara berör samhällsdimensionen av den pedagogiska kvaliteten, 
medan Lärarförbundet berör både samhällsdimensionen och lärardimensionen. Utifrån andra 
modeller hade vi kanske upptäckt andra skillnader i hur kvaliteten framställs. 

Som tidigare nämnts reviderades läroplanen med avsikten att höja kvaliteten i förskolan. Det som 
skedde i och med revideringen var bland annat att förskolläraren blev tilldelad det pedagogiska 
huvudansvaret. Utifrån detta kan vi göra tolkningen att regeringen anser att ett särskilt ansvar för 
utbildade förskollärare bidrar till kvalitetshöjning i förskolan. Den lärande aspekten tycks stå i 
centrum, vilket är utmärkande för den pedagogiska kvaliteten. Ur det perspektivet kan vi tolka 
det som att Lärarförbundets och regeringens syn på kvalitet är likartad. Eftersom kvalitet kan 
definieras på olika sätt har det varit intressant och undersöka vilka kvalitetsaspekter som har 
legat i fokus innan revideringen av läroplanen. För framtida forskning hade det även varit 
intressant att se om den reviderade läroplanen faktiskt ledde till kvalitetshöjning och vilka 
aspekter som står i centrum i den mätningen. 

6.4 Avslutande reflektioner 
Vårt syfte med denna studie var att förstå bakgrunden till revideringen av läroplanen. Intresset 
bakom detta var att förstå vilka idéer som låg bakom revideringen och hur fackförbunden synsätt 
influerat den politiska beslutsprocessen. Hur förskollärarens förtydligade ansvar ska ta sig i 
uttryck verksamheten är en fråga som vi har funderat över under den senare delen av 
utbildningen, men inte riktigt fått något tydligt svar på. Denna studie har bidragit till en 
förståelse om intentionerna bakom revideringen, hur fackförbunden positionerat sig i frågan samt 
hur förändringen har tagits emot i verksamheterna. Genom denna studie har vi också fått 
betydande insikter om hur relationen mellan yrkesgrupperna i förskolan har sett ut. Dessa 
kunskaper ger oss möjlighet att bli förskollärare som är medvetna om sin yrkesroll. 
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