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_______________________________________________________ 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka förskollärares syn på yr-

keskompetenser som kan främja barns utveckling och lärande. Nio verksamma 

förskollärare på sju olika förskolor i Sverige har intervjuats och intervjumateri-

alet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Huvudsakligen fram-

kommer fyra kompetenser som de intervjuade anser viktigast för förskollära-

ryrket och för att kunna främja barns utveckling och lärande. Dessa är: pedago-

giskt kompetent, att kunna utgå från barnen, att kunna skapa goda relationer, 

samt kommunikativ kompetens. Slutsatsen av studien är att genom ökad kun-

skap hos förskollärare om betydelsen av deras egna kompetenser och förhåll-

ningssätt kan bidra till att utbildningen och barnens utveckling främjas. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: förhållningssätt, förskollärare, kompetenser, lärande, utveckling. 
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1 Inledning 

Vi har under utbildningens gång reflekterat över vår roll som blivande förskollärare 

och vilka kompetenser som är viktiga i yrket, inte minst när det gäller att kunna 

främja barns utveckling och lärande. Då samhället är i en ständig utveckling och för-

ändring, förändras också kraven på vilka kompetenser förskollärarna förväntas ha 

(Vallberg-Roth, 2006). Därför har vi valt att studera hur förskollärare beskriver yr-

keskompetenser som kan främja barns utveckling och lärande. 

 

Det pågår idag många debatter om den rådande bristen på förskollärare. Förskollära-

ryrket ligger idag högt upp på listan över Sveriges bristyrken. Trots bristen används 

förskollärares kompetens till administration, städning och vaktmästeri istället för till 

planering och utveckling av utbildningen (Rahbek-Nöhr & Bergman, 2017, 17 maj). 

Bristen på förskollärare kan leda till att förskolan inte kan erbjuda barn lika välutbil-

dad personal då många verksamma inom förskolan har en annan eller mindre gedi-

gen utbildning. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att arbetsla-

gen kan se olika ut och att de många gånger endast har en utbildad förskollärare. Som 

förskollärare har man ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget ska genom-

föra tillsammans (Skolverket, 2018) och för att kunna ge barnen möjlighet till ut-

veckling och lärande enligt de intentionerna som skrivs fram i förskolans läroplan, 

krävs det specifika kompetenser av både förskollärare och övrig personal i förskolan 

(Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Därmed behöver förskolepersonal tillsam-

mans i arbetslaget hitta gemensamma strategier för att utbildningen ska ge barnen 

det som de har rätt till och främja deras utveckling och lärande.  

 

Utifrån förändrade styrdokument och förändrade förväntningar på yrkesrollen har vi 

valt i denna studie att undersöka vilka kompetenser förskollärare beskriver som be-

tydelsefulla för yrkesrollen och hur förskollärare uttrycker kompetensernas betydelse 

för barns utveckling och lärande. Genom att belysa förskollärares syn på yrkeskompe-

tenser hoppas vi att denna studie kan bidra till ett förtydligande av vad som kan vara 

av vikt för blivande och verksamma förskollärare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver yrkeskompetenser 

som kan främja barns utveckling och lärande.  

 

 Vilka kompetenser beskriver förskollärarna som viktiga i yrket för att främja 

barns utveckling och lärande? 

 Hur uttrycks kompetensernas betydelse för barns utveckling och lärande, i för-

skollärarnas beskrivningar? 



2 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I avsnitt 2 Bakgrund presenteras först styrdokument, rapporter och annan relevant 

litteratur. Därefter presenteras tidigare forskning och under teoretiskt perspektiv be-

handlas den valda teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien. Rele-

vanta delar ur det sociokulturella perspektivet behandlas utifrån studiens syfte.  

 

I avsnitt 3 Metod diskuteras studiens metodval, urval och genomförande samt de 

etiska överväganden som har beaktats.  

 

I avsnitt 4 Resultat redovisas studiens resultat utifrån fyra olika teman med koppling 

till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet utgår från ett förskollärarperspektiv 

där deras egen syn på kompetenser i relation till barns utveckling och lärande besk-

rivs. 

 

I avsnitt 5 Analys analyseras studiens resultat med utgångspunkt i den tidigare 

forskningen och det teoretiska perspektivet. 

 

I avsnitt 6 Resultatdiskussion diskuteras studiens resultat i relation till studiens syfte 

och tidigare forskning. Metoden som ligger till grund för studien diskuteras också. I 

en avslutande reflektion presenteras en slutsats, studiens relevans för förskolläraryr-

ket samt förslag till eventuella framtida studier. 

2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med att definiera centrala begrepp som kommer användas i stu-

dien. Därefter kommer avsnittet behandla förskollärarkompetenser och styrdoku-

ment. I avsnittet kommer tidigare forskning som är relevant för studien samt en be-

skrivning av det sociokulturella perspektiv som ligger till grund för studien även att 

presenteras. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Eftersom begreppet ”kompetens” är vår studies mest centrala begrepp, och kan be-

tyda många saker, vill vi definiera hur vi använder det.  

 

Begreppet kompetens definieras i studien på två sätt:  

1) kompetens viss utbildning eller erfarenhet inom yrket (Nationalencyklopedin, u.å.) 

2) kompetens som en individs handlingsförmåga där summan och kombinationen av 

kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att hantera förskolans uppdrag i 

praktiken (Gotvassli, 2002). 
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Begreppet förskolepersonal innebär i studien personal som jobbar i barngrupp 

dvs. förskollärare, barnskötare, specialpedagoger och outbildad personal (Skolverket, 

2020). 

2.2 Förskollärarkompetenser 

Det uppdrag som förskolan har idag menar Sheridan, Sandberg & Williams (2015) är 

att både kort- och långsiktigt bidra till barns välmående, lärande och utveckling samt 

ge barn möjlighet att utveckla olika former av kunnande. Det krävs då att förskollä-

rare och övrig personal i förskolan har specifika kompetenser för att kunna ge barnen 

möjlighet till utveckling och lärande enligt de intentionerna som skrivs fram i försko-

lans läroplan. 

 

Förskolans läroplan utgår enligt Sheridan m.fl. (2015) från interaktionistiska och 

sociokulturella teorier. Den teoretiska förankringen innebär att kunskap skapas i re-

lation till andra människor och omvärld och där barn genom kommunikation och 

samspel med andra barn och vuxna och med sin omgivning kan utveckla ett lärande. 

Därmed ställs det krav på specifika kompetenser som förskollärare förväntas ha och 

utveckla. Vilka kompetenser som förväntas ha blir tydligare om de betraktas utifrån 

läroplanen, men främst handlar det om att kunna rikta barns uppmärksamhet mot 

det innehåll i läroplanen som de vill att barnen ska utveckla ett kunnande om (a.a.). 

 

Sheridan m.fl. (2015) lyfter också vikten av att tillsammans i arbetslaget utveckla en 

gemensam pedagogisk samsyn att utgå ifrån, för att verksamheten ska kunna plane-

ras och genomföras så att den främjar barns utveckling och lärande. Samarbetsför-

måga, konflikthanteringsförmåga och kommunikation lyfts därför fram som viktiga 

kompetenser för att arbetslaget tillsammans ska utvecklas och kunna delge varandra 

nya kunskaper.  

 

Sheridan m.fl. (2015) förklarar att kommunikativ och social kompetens är grundläg-

gande förskollärarkompetenser för arbetet i förskolan. Den kommunikativa kompe-

tensen omfattar bland annat förmågan att kunna samtala, diskutera, argumentera 

och förklara. Förskollärare ska också kunna kommunicera på olika sätt beroende på 

vem de samtalar med och om vad. Social kompetens i förskolan handlar till stor del 

om att vuxna är goda förebilder. Det innebär också en förmåga att kunna relatera till 

och fungera tillsammans med andra människor. Att lyssna, vara lyhörd, bekräfta 

barns känslor och erfarenheter och agera demokratiskt är viktiga aspekter av social 

kompetens. En annan kompetens som skrivs fram i läroplanen som förskollärare för-

väntas ha, som rör barns utveckling och lärande, är att kunna utmana barnen så att 

de uppmuntras till att använda hela sin förmåga att utveckla nya färdigheter, erfa-

renheter och kunskaper. Förskollärare ska också stödja och stimulera barn i sin soci-

ala utveckling och ge barnen rätt förutsättningar för att bygga goda relationer som 

skapar trygghet i gruppen (a.a.). 
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2.3 Styrdokument och rapporter 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs riktlinjer fram för vad förskollä-

rare ansvarar för och vad arbetslaget tillsammans ska genomföra. I den nya läropla-

nen har roller och ansvar blivit tydligare, vilket förutsätter att all förskolepersonal ska 

veta vad som förväntas av dem, utifrån den utbildning de har (Ignerius, 2018, au-

gusti). Förskollärare ansvarar för många olika saker, bland annat ”att barnen ska 

uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig”, ”att barnen får goda förutsätt-

ningar att bygga upp tillitsfulla relationer” och ”känna sig trygga i gruppen och att 

barnen utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation” (Skol-

verket, 2018, s. 15). 

 

I en granskning av Skolinspektionen (2017) visas att förskolepersonals kompetens 

och förmåga att samspela med barn är viktigt för barns utveckling och lärande. 

Granskningen lyfter samspelet som särskilt viktigt då det möjliggör för förskoleper-

sonal att bli delaktiga i, och att ta tillvara på, barns erfarenheter och intressen. Däre-

mot måste barn i samspel med personal bemötas på ett likvärdigt sätt och utifrån sina 

egna förutsättningar för att det ska bli möjligt för personalen att vägleda barnen i att 

hantera vardagssysslor och i att ta eget ansvar. De pedagogiska relationerna och dess 

kvalitet blir på så vis en viktig aspekt av barns utveckling och lärande. Då relationer-

na bygger på ett omsorgs- och kunskapsinnehåll blir förskolepersonalens kommuni-

kativa förmåga och emotionella närvaro av stor betydelse.  

2.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt ger en bakgrund till centrala 

yrkeskompetenser för förskollärare, ur olika perspektiv. Databaserna DiVA, SWEPUB 

och ERIC har använts för sökning av de refereegranskade artiklar och avhandlingar 

som presenteras i studien. Sökorden har i DiVA och SWEPUB varit på både svenska 

och engelska, medan sökorden i ERIC endast varit på engelska. De svenska sökorden 

har varit: ”kompetenser”, ”förskollärare”, ”förskola”, ”förhållningssätt” och de eng-

elska sökorden har varit: ”pedagogical quality”, ”preeschool teacher”, ”preeschool”, 

”professional competence”, ”competence”. Vi hade även svårigheter med att hitta ny-

are forskning i ovannämnda databaser så vi har också sökt efter skandinavisk forsk-

ning på förskoleområdet i nb-ecec.org. Sökorden som användes var ”kompetens”, 

”förskollärare” samt ”professionalisering”.  

 

I en studie av Vallberg-Roth (2006) beskrivs den förändring förskolans verksamhet 

har genomgått. År 1998 utfärdade svenska regeringen den första läroplanen för för-

skolan. Tidigare fanns endast pedagogiska riktlinjer som utfärdades som rekommen-

dationer från socialstyrelsen. Utifrån ett historiskt perspektiv har förskolans verk-

samhet förändrats från 1850-talet fram till idag.  I och med de förändringar som 

samhället genomgått från då till nu, så har också kraven på kompetens hos förskollä-

rare kommit att ändras. Vilka kompetenser som förskollärarna förväntats ha har 
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också förändrats genom tiderna. Denna förändring har berott på samhällets utveckl-

ing, de villkor och förväntningar som funnits på förskolan likväl som barnsyn och 

styrdokument som har varit rådande. Lager (2010) menar i sin studie att när försko-

lans fick sin första läroplan och blev en del av utbildningssystemet skedde en per-

spektivförskjutning jämfört med de pedagogiska riktlinjerna från socialstyrelsen.  

Det ledde till att det blev viktigare med högskoleutbildad förskolepersonal för att 

kunna studera processer i barns lärande och utveckling, i riktning mot läroplanens 

strävansmål. 

 

Sheridan (2007; 2009) beskriver i sina studier förskollärardimensionen som omfat-

tar förskollärares kompetens, förskollärares interaktion och kommunikation med 

barn samt förskollärares förmåga att skapa utmanande lärmiljöer i förskolan. Di-

mensionen belyser förskollärares kompetens genom att kunna kombinera barns in-

tressen och avsikter för lärande mot de övergripande målen i läroplanen. Hur förs-

kollärares förhållningssätt tar sig uttryck grundar sig i den egna kompetensen, attity-

der, värderingar, barnsyn och syn på kunskap och lärande. Fokus ligger också på att 

förskollärare vill närma sig barns perspektiv för att kunna skapa en förståelse för 

barns strategier, tillvägagångssätt och samspel med andra barn. Barn ska på så vis ses 

som kompetenta individer med förmåga att skapa mening och förståelse av fenomen 

och situationer som de själva är involverade i. Det medför också att förskollärare ser 

de allra yngsta barnen som kompetenta med nyfikenhet och vilja att lära sig om sin 

omvärld.  

 

Sheridans (2001) avhandling bygger på lärares förhållningssätt och dess betydelse för 

barns utveckling och lärande. Fokus i studien riktades mot vad som påverkar förhåll-

ningssättet. Påverkansfaktorerna omfattas av vilken barnsyn lärarna har, hur de tror 

att barn lär sig, vilken kunskap de värdesätter som viktig för barn att lära sig, förstå-

else för förskolans uppdrag samt en medvetenhet om hur förhållningssättet påverkar 

arbetet med barnen. Lärarnas barn- och kunskapssyn blir så vis betydande för vad 

det är möjligt för barn att bli, lära sig och uppnå i förskolan. I avhandlingen identifie-

ras också olika ledarskapsstilar som kan tänkas främja barns utveckling och lärande. 

De ledarskapsstilar som främjade interaktion, kommunikation och samarbete mellan 

lärarna och barnen och mellan barnen, var den demokratiska och den demokra-

tiska/pedagogiska ledarstilen. Karaktäristiskt för dessa var ömsesidig respekt, förtro-

ende, medvetenhet och ömsesidighet. Lärare med sådana ledarstilar sågs uppmuntra 

barnen till att ställa frågor, delta och lära sig och barnen hjälpte i sin tur varandra och 

samarbetade i olika situationer.  

 

I en studie som genomfördes i Ryssland beskriver Vakhitova (2015) viktiga kompe-

tenser som förskollärare förväntas ha och utveckla. Studiens syfte var att identifiera 

vilka tre kompetenser som anses viktigast för förskollärare att ha. I resultatet fram-

kom det att personlig kompetens, kommunikativ kompetens och funktionell och re-

flekterande kompetens var mest betydelsefulla i yrkesrollen. Den personliga kompe-

tensen innefattar mer betydande egenskaper så som humanism, öppenhet, tolerans. 



6 

 

Den kommunikativa kompetensen handlar om kunskap om kommunikationsmetoder 

och kommunikationsförmågor med barn, föräldrar och kollegor. Det som utgör den 

funktionella och reflekterande kompetensen handlar om att förskollärarna har en 

medvetenhet och reflekterar över sitt eget handlande och vad handlingarna kan ha 

för betydelse för det pedagogiska arbetet. Det handlar också om att ha kunskap och 

utbildning inom det professionella området och att ha färdigheter och förmågor som 

kan omsättas i praktiken.   

 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) lyfter i sin studie att förskollärare 

regelbundet behöver reflektera kring sin yrkesutövning, pågående aktiviteter och sin 

egen kompetens för att kunna förbättra och anpassa sig till samhällets utveckling. 

Utifrån ett reflekterande perspektiv blir läroplanens syfte, och att ständigt uppdatera 

sig med nuvarande forskning och skickligheten att anpassa sig, därför en viktig del i 

förskollärarens kompetensutveckling. Genom att reflektera lär sig förskolläraren om 

förskolans betydelse i samhället, lär sig om sig själv och sina egna möjligheter till för-

ändring. En annan kompetens som är viktig att ha som förskollärare och som lyfts 

fram i studien är social kompetens, både för den egna yrkesrollen och som fokus för 

barns lärande och utveckling. De betonar vikten av att som förskollärare vara en bra 

förebild som kommunicerar mening, demokratiska och etiska värden, och som syftar 

till att ta barnens perspektiv och utgå från dem för att kunna skapa positiva förutsätt-

ningar för deras utveckling och lärande (a.a.). 

 

I Dyers (2018) studie beskrivs relationer som ett viktigt inslag i yrkesprofessionen. 

Att skapa goda relationer som bygger på öppenhet, positivitet, empati och förståelse 

är viktigt för yrkesutövandet med barn. Studien redogör också att relationsskapandet 

till föräldrar är en viktig förmåga för förskollärare att ha. Relationen till föräldrar blir 

viktig för att barn ska få en positiv inställning till förskolan och att det i sin tur ska 

bidra till att barn upplever förskolan som en trygg och positiv plats.  

 

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) skriver i sin studie att förskollä-

rarna ser sociala och kommunikativa förmågor som viktigast i samarbetet med för-

äldrarna. Förmåga att skapa och upprätthålla kontakt och att kommunicera var de 

förmågor som sågs som en förutsättning för att kunna bygga upp en god relation till 

föräldrarna. Likaså Simonsson (2015) berör goda relationer och dess betydelse i sin 

studie som visar att inskolningen är en värdefull tid för att bygga goda relationer till 

både barnen och föräldrar. Relationerna lägger på så vis grunden för framtida arbete 

och samarbete med familjen.   

2.4.1 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som har presenterats har till uppgift att ge en förståelse för 

kompetenser och dess innebörd för främjandet av barns utveckling och lärande. Det 

som framkommit är att det har skett en förändring i samhället vilket bidragit med att 

de kompetenser förskollärare förväntas ha också har förändrats. En viktig del i förs-
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kollärares kompetensutveckling är att själva reflektera över sin egen kompetens för 

att kunna förbättra och anpassa sig till samhällets förändringar. Vidare blir också det 

egna förhållningssättet betydelsefullt för barns utveckling och lärande då förhåll-

ningssättet påverkar arbetet med barnen. De kompetenser som forskare beskriver 

som viktiga för yrkesrollen är bland annat social och kommunikativ kompetens. Det 

innebär att förskollärare behöver vara goda förebilder och inta en demokratisk ledar-

stil som utgår från barnens perspektiv för att kunna skapa goda förutsättningar för 

lärande och utveckling. 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Följande avsnitt redogör för det sociokulturella perspektivet som denna studie har sin 

utgångspunkt i. Inom det sociokulturella perspektivet är interaktion mellan männi-

skor grunden för lärandet. Vidare utgår perspektivet från att lärande sker i sociala 

sammanhang, vilket har betydelse för barns utveckling och lärande. 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs tankar om utveckling 

och lärande. Perspektivet utvecklades på 1920-talet och infördes i förskola under 

1980- och 1990-talet och bygger på en social teori om lärande och utveckling där 

kommunikation och interaktion är viktiga grundstenar (Säljö, 2012). Nedan kommer 

Säljös (2011; 2015), Strandbergs (2006) och Dysthes (2003) tolkningar av Vygotskijs 

teorier att redogöras. Dessa tolkningar anser vi speglar hur teorin kan förstås i relat-

ion till studiens syfte. 

2.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet beskriver Strandberg (2006) som att lärande och 

utveckling påverkas av kulturella och sociala interaktioner. Social kompetens är alla 

former av mänskligt samspel och är en grundläggande del i utvecklingen. Samspel är 

på så vis inte bara är en metod som kan stödja utveckling och lärande, utan det är 

utveckling och lärande. För att barn ska kunna lära sig behöver vuxna därför utveckla 

ett samspel tillsammans med barn, då det är genom sociala interaktioner barn för-

värvar kompetens. Säljö (2011; 2015) menar att barn formas i samspel med sin om-

givning och att vuxnas handlingar på så vis blir betydelsefulla för barns utveckling 

och lärande. Å andra sidan förklarar Strandberg (2006) att bara undervisa om hur 

barn ska lära sig ger en mycket liten effekt om vuxna inte lever som de lär.  

 

Mediering är ett begrepp som Säljö (2011; 2015) beskriver som grundläggande inom 

det sociokulturella perspektivet. Mediering ger oss förståelse för det samspel som 

sker mellan oss människor och innebär att vårt tänkande och handlande formas av, 

och utövas genom medierande redskap som vi möter under vår uppväxt i sociala ge-

menskaper. Den sociokulturella utvecklingen har bidragit till att människor skapat 

hjälpmedel som vi använder oss av i vardagen för att hjälpa oss förstå, tolka och agera 

med vår omvärld.  Det mänskliga språket är där med det viktigaste redskapet vi har 

och det är genom språket som människor kan bli delaktiga i varandras perspektiv. 
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En förutsättning för människans utveckling och lärande inom det sociokulturella per-

spektivet är enligt Dysthe (2003) kommunikativa processer. Genom att lyssna, sam-

tala, härma och samverka med andra får barnet ända från födelsen ta del av kunskap-

er och färdigheter. Språk och kommunikation är därför inte bara ett medel för lä-

rande, utan ett grundvillkor för att lärande och tänkande ska kunna ske. Språket an-

vänds på så vis för att förstå och tänka för egen del och för att förmedla det vi förstår 

till andra. Säljö (2011; 2015) beskriver också kommunikation och språkanvändning 

som centralt i det sociokulturella perspektivet. Kommunikation och språkanvändning 

bildar en länk mellan individ och omgivning och mellan det inre tänkandet och den 

yttre interaktionen. Begreppet appropiering är grundläggande för lärande och sker i 

samtal och i olika sociala sammanhang. Det beskrivs som människans möjlighet att i 

olika samspelssituationer kunna ta till sig kunskap och ta över och göra till sitt. När 

barn i interaktion med vuxna möter språkliga uttryck och sätt att bete sig så lär sig 

barnet att känna igen dessa och kan på så vis omsätta det för eget bruk. Lärande sker 

på så vis genom deltagande i interaktion.  

 

Något Vygotskij intresserade sig för var barns inlärningspotential vilket Säljö (2015) 

förklarar som vad barnet klarar av under vägledning från någon mer kunnig. Ett av 

Vygotskijs mest berömda begrepp är den närmaste (eller den proximala) utveckl-

ingszonen. Detta begrepp skapades för att kunna förklara det område där lärande är 

möjligt genom att använda kunskap och erfarenheter vi redan har och omsätta det i 

nya situationer för att kunna erövra nya färdigheter. Utgångspunkten i begreppet 

handlar om människors tänkande och färdigheter, samt beroendet av social interakt-

ion och stöd från andra. Då människor är olika och har olika kunskaper och färdig-

heter är de också nära att behärska de kunskaper och färdigheter som ligger inom 

räckhåll. Utvecklingszonen är det avstånd mellan det barnet behärskar på egen hand 

utan stöd från andra och det barnet klarar av med stöd från andra. På så vis lånar 

barnet den ”mer kunniges” kunskap och lär sig då genom samspelet hur man gör.  

 

Dysthe (2003) menar dock att motivation och engagemang är avgörande oavsett vil-

ken syn man har på lärande. Att skapa en god lärmiljö och aktiviteter som stimulerar 

till aktivt deltagande blir till viss del avgörande för motivationen. Det gäller därför att 

skapa interaktionsformer och miljöer där barn känner sig accepterade och uppskat-

tade som någon som kan något och som någon som kan betyda något för någon an-

nan. Viljan att lära beror på så vis om barnet upplever det som meningsfullt, vilket i 

sin tur är beroende på om kunskap och lärande ses som viktigt i de grupper barn in-

går i. 

3 Metod 

I följande avsnitt presenteras metod, bearbetning och tolkning av det intervjumateri-

al som ligger till grund för studien. Metodavsnittet är uppdelat inom följande katego-
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rier: Forskningsdesign; Urval; Procedur; Dataanalys; Tillförlitlighet samt Forsk-

ningsetiska överväganden. Inledningsvis beskrivs val av forskningsmetod och däref-

ter beskrivs hur urvalet för studien gjorts och olika urvalsprocesser lyfts fram. Av-

slutningsvis diskuteras tillförlitligheten för studien samt vilka etiska överväganden 

som gjorts i samband med studien och hur dessa tillämpats.   

3.1 Forskningsdesign 

Vi har i vår studie valt att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer för att 

kunna ta del av respondenternas tankar och få en fördjupad förståelse för hur de re-

sonerar. Enligt Brymans (2018) beskrivning är intervjuer den vanligaste datain-

samlingsmetoden inom kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer innebär att tillvä-

gagångssättet är mindre strukturerat och mer flexibelt. I jämförelse med observation-

er menar Bryman (2018) att intervjuer ger en större förståelse för det som undersöks 

och respondenternas tankar och åsikter får mer utrymme. Syftet med studien var att 

undersöka förskollärares beskrivningar av kompetenser som kan främja barns ut-

veckling och lärande. För att kunna uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställ-

ningar ansåg vi att intervjuer var mest lämpat för studien då observationer inte hade 

gett oss kunskap och insikt i hur förskollärarna resonerar.  

 

I studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och vi utformade gemen-

samt en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor. Senare i avsnittet kommer vi beröra 

att studien ändrat inriktning, men för att det inte ska bli missvisande så vill vi tydlig-

göra att intervjuguiden utgår från vårt tidigare syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden var till hjälp under intervjuerna för att säkerställa att vi höll oss inom 

ramarna för ämnet. Vi hade också förberett följdfrågor som kunde tänkas ställas uti-

från de frågor som fanns i intervjuguiden. Även andra följdfrågor ställdes utifrån re-

spondenternas svar för att leda tillbaka dem till ämnet men också för att få mer ut-

vecklande svar om något de sagt. Enligt Bryman (2018) ger semistrukturerade inter-

vjuer mer flexibilitet. Det ger respondenterna stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt och ger även intervjuaren möjlighet att ställa andra frågor för att kunna an-

knyta till något som respondenten sagt.  

3.2 Urval 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) anges att det är förskollärare som har 

det övergripande ansvaret för att barnen utvecklas och lär sig gentemot läroplansmå-

len. Studien utgår ifrån ett målstyrt urval som innebär att urvalet görs utifrån målet 

med forskningen. Vissa kriterier väljs ut för att kunna göra det möjligt att besvara 

forskningsfrågorna (Bryman, 2018).  Att intervjua förskollärare blev därför ett krite-

rium när vi valde vilken yrkesgrupp som skulle delta i vår studie. Studien utgår också 

från ett bekvämlighetsurval. Bryman (2018) menar att ett sådant urval utgår från vad 

som passar forskaren. En fördel med detta kan ses för mindre forskningsprojekt där 

tiden är begränsad. För att få möjlighet att boka in intervjuerna inom en närliggande 
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framtid, blev ett av kriterierna för bekvämlighetsurvalet att först kontakta förskollä-

rare som vi tidigare haft kontakt med. De i sin tur hjälpte oss att få kontakt med 

andra förskollärare som kunde tänkas vara intresserade av att delta i studien.  

 

Då vi ville ha ett varierat resultat valde vi att tillfråga respondenter som hade olika 

mycket erfarenhet inom förskolans verksamhet och där av blev inte respondenternas 

arbetslängd ett kriterium för urvalet. Att det inte blev ett kriterium är för att respon-

denternas kompetens kan skilja sig beroende på hur mycket erfarenhet de har men 

även beroende på när de gick förskollärarutbildningen, då utbildningen förändrats 

med åren. Respondenterna som blev tillfrågade att delta i studien har varit verk-

samma inom förskolan mellan sex månader och 26 år och arbetar både inom privata 

och kommunala förskolor. Från början tillfrågades tio förskollärare, men en av dem 

tackade nej på grund av sjukdom. Totalt intervjuades nio förskollärare från sju olika 

förskolor i tre olika kommuner i mellersta Sverige. 

3.3 Procedur 

Respondenterna tillfrågades genom telefonkontakt och e-post om de ville delta i en 

intervju för vår studie. När samtliga tackat ja till deltagande så kom vi tillsammans 

överens om dag, tid och plats. Respondenterna förbereddes genom att de vid första 

kontakten fick information om studiens syfte och vad intervjuerna skulle användas 

till. Vi skickade ut ett missivbrev (se bilaga 1) med all information kring studien samt 

att respondenterna fick skriva på missivbrevet för godkännande av deras deltagande 

på plats i samband med att intervjuerna ägde rum. Respondenterna fick innan inter-

vjuerna ta del av huvudfrågorna i intervjuguiden (se bilaga 2). Syftet med det var att 

respondenterna skulle ges möjlighet att gå igenom frågorna innan och på så vis 

kunna ge oss mer detaljerade svar.  

 

Samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplatser och intervjuerna tog 

mellan 30-90 minuter. I samtycke med respondenterna valde vi att spela in intervju-

erna med hjälp av våra mobiltelefoner. Ljudupptagning användes för att vi skulle 

kunna fokusera på respondenternas svar och inte på att skriva ner allt de sa och på så 

vis inte gå miste om viktig information. Majoriteten av intervjuerna genomförde vi 

båda två tillsammans, då vi ville ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor som den 

andre kanske inte tänkte på. Vid dessa tillfällen ställde en av oss frågorna medan den 

andre kunde ha möjlighet att skriva ner saker som kunde vara till hjälp vid transkri-

beringarna. Intervjuerna spelades även in på varsin mobiltelefon för att undvika 

eventuella tekniska problem som kan uppstå, men också för att båda skulle ha till-

gång till materialet inför transkriberingen. Några intervjuer genomfördes enskilt då 

vissa av respondenterna endast kunde samma dag och tid och vi behövde på så vis 

dela upp de intervjuerna. 
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3.4 Dataanalys 

Efter varje intervjutillfälle transkriberade vi det inspelade materialet för att inte 

missa viktiga detaljer vi tänkt på under intervjuerna. Då vi hade genomfört många 

intervjuer valde vi att dela upp dessa och transkribera hälften var. Det inspelade 

materialet hjälpte oss också att kunna gå tillbaka och lyssna igen för att kunna disku-

tera saker som kändes otydligt eller om transkriberingen kändes otydlig. Varje inter-

vju transkriberades i separata dokument som vi sedan skrev ut så vi båda kunde ta 

del av materialet.  

 

Utifrån det insamlade materialet gjordes en tematisk analys, som är en vanligt före-

kommande metod inom kvalitativ forskning. Bryman (2018) beskriver tematisk ana-

lys som ett verktyg för att strukturera datainsamlingar. Materialet bearbetades till-

sammans ett flertal gånger genom färgkodning för att kunna urskilja centrala teman i 

relation till studiens dåvarande syfte och frågeställningar. När vi urskilt dessa teman 

insåg vi att materialet svarade på någonting annat än studiens syfte och därav behöv-

de vi byta inriktning till det som respondenterna pratade om, det vill säga förskollä-

rarkompetenser. Analysarbetet fortsatte med en ny färgkodning för att vi skulle 

kunna jämföra och sammanställa resultatet. Under denna process synliggjordes vilka 

kompetenser som förskollärarna beskrev som viktiga och vad dessa kompetenser kan 

ha för roll för barns utveckling och lärande, vilket också är de frågeställningar som 

ligger till grund för studien. Till en början identifierade vi väldigt många kompeten-

ser, t.ex. trygghet, lyhörd, kunnig, närvarande. Därefter slogs flera av dessa samman 

och bildade de mer övergripande kompetenser som nu utgör resultatkapitlet. 

 

Under genomförandet av denna process var studiens syfte och frågeställningar stän-

digt i åtanke för att inte tappa fokus på studien, vilket stärks av Bryman (2018) som 

menar att det är viktigt att tänka på syftet för att bibehålla fokus på det som under-

söks. 

3.5 Tillförlitlighet 

För att kunna bedöma studiens tillförlitlighet redogör Bryman (2018) fyra delkrite-

rier som ska beaktas för att kunna säkerställa den kvalitativa forskningens kvalitet.  

De kriterier som behöver beaktas är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möj-

ligheten till att styrka och konfirmera. 

 

I föreliggande studie har trovärdigheten beaktats genom att vi är medvetna om att 

studien inte representerar alla förskollärares syn på alla förskolor i Sverige, vilket är 

en aspekt som kan tänkas minska studiens trovärdighet. Då överförbarheten innebär 

att fokus riktas mot att lyfta fram en fördjupad bild av den del som undersökts, skap-

as möjligheten att tillämpa detta i andra, linkande miljöer (Bryman, 2018). Studiens 

uppvisande av ett genomgripande resultat, stärkt med hjälp av citat, kan därför tän-

kas visa en lämplighet att appliceras till andra miljöer.  
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I det tidiga skedet av arbetet med denna studie hade vi en delvis annan inriktning. 

Den tänkta inriktningen var att studera förskollärares syn på pedagogiskt ledarskap, 

vilket även var det intervjuerna handlade om. I efterhand blev det dock tydligt för oss 

att det respondenterna berättade i intervjuerna handlade mer om centrala yrkeskom-

petenser, än ledarskap. En anledning till att det blev så, kan möjligen tänkas vara att 

respondenterna tolkade uttrycket ”pedagogiskt ledarskap” som närmast synonymt 

med att vara förskollärare överlag. Det är iallafall så det framstår i vårt intervju-

material och det var därför vi valde att byta inriktning. Vår ändrade inriktning kan 

tänkas ha påverkat hur vår studie blev och en konsekvens av detta kan vara att studi-

ens pålitlighet blir lägre. Men vi vill också hävda att det kan vara tvärtom. Då vår 

uppfattning är att respondenterna pratade om någonting annat än ledarskap, dvs. 

viktiga förskollärarkompetenser, ser vi därför vår ändrade inriktning snarare som ett 

måste. 

 

Vi har under studiens gång eftersträvat att vara objektiva och vaksamma över med att 

inte låta våra egna värderingar färga resultatet. Detta tänker vi kan ha stärkt möjlig-

heten att styrka och konfirmera. Vi är dock medvetna om att det inte går att uppnå en 

fullständig objektivitet, då omedvetna värderingar kan påverka studien och resultatet 

(Bryman, 2018). 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Innan undersökningen påbörjades delgavs respondenterna ett missiv- och informat-

ionsbrev med förtydligande av studiens syfte. I brevet framgick information om hur 

genomförandet av intervjuerna skulle gå till, hur lång tid intervjuerna skulle beräknas 

ta samt hur materialet skulle hanteras under studiens gång. Genom att samtliga del-

tagare har blivit informerade om undersökningen och dess villkor, har vi gjort etiska 

överväganden som ligger i linje med Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska prin-

ciper och riktlinjer. 

 

De fyra forskningsetiska kraven som har beaktas under denna studie är: informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inform-

ationskravet beaktades då vi informerat respondenterna, både vid första kontakt och i 

missivbrev, att deras deltagande är frivilligt. Även vid dessa tillfällen informerades 

respondenterna att de själva bestämmer över sitt deltagande och att de har möjlighet 

att när som helst avbryta sin medverkan, vilket synliggör samtyckeskravet. Vi har i 

studien tagit hänsyn till nyttjandekravet då vi informerat respondenterna om att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i den aktuella studien och därefter 

radera allt material.  Vi har genom studiens gång beaktat konfidentialitetskravet då 

respondenterna informerats om att deras medverkan är konfidentiell och att det end-

ast är vi som arbetar med studien som vet vem som lämnat uppgifterna. Materialet 

har hanterats med försiktighet då vi varit noga med att inte namnge respondenterna 

och deras arbetsplatser. I studien går respondenterna under fiktiva namn för att de 
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inte ska kunna identifieras när vi publicerar studiens resultat, vilket Bryman (2018) 

beskriver som en tillämpning av konfidentialitetskravet. 

4 Resultat 

I det här avsnittet kommer resultatet av genomförda intervjuer att presenteras. Re-

sultatet från intervjuerna redovisas utifrån olika teman med tillhörande rubriker. 

Dessa teman är skapade utifrån en tematisk analys, i enlighet med vårt syfte och frå-

geställningar. De teman vi skapat utgår från följande rubriker; Pedagogiskt kompe-

tent, att kunna utgå från barnen, att kunna skapa goda relationer och kommunika-

tiv kompetens. 

 

Det som framkom under intervjuerna har vi delat in i rubriker i enlighet med 

ovanstående teman för att kunna redogöra för hur de intervjuade förskollärarna re-

sonerar kring centrala kompetenser som är viktiga i yrkesrollen och vad dessa kom-

petenser kan ha för betydelse för barns utveckling och lärande. Inledningsvis följer en 

kort presentation av de förskollärare som intervjuats. Vi har valt att namnge respon-

denterna för att underlätta läsningen.  Respondenternas namn har i texten bytts ut 

mot fiktiva namn. 

 

Maria har varit förskollärare i 26 år och har också erfarenhet av förskolechefsarbete. 

Emilia har varit förskollärare i 18 år och arbetade ett halvår inom förskola innan hon 

utbildade sig till förskollärare. Malin har varit förskollärare i 13 år och har tidigare 

arbetat inom vården. Oscar har varit förskollärare i 10 år och har innan dess varit 

anställd som barnskötare under många år. Kim har varit förskollärare i sex år och har 

några års erfarenhet som barnskötare sedan innan. Jessica har varit förskollärare i 

två år och har tidigare varit vikarie inom förskola. Calle har varit förskollärare i två år 

och har tidigare inte varit verksam inom förskolan. Gunilla har varit förskollärare i 

ett år och har tidigare inte varit verksam inom förskolan. Emma har varit förskollä-

rare i sex månader och har även hon arbetat som vikarie inom förskola.  

4.1 Pedagogiskt kompetent 

I intervjuerna beskrevs förskolan som det första steget i utbildningssystemet och som 

en plats som ska vara lärorik för alla barn och som ska främja utveckling och lärande. 

Att vara pedagogisk kompetent handlar om att vara kunnig och utbildad inom yrket. 

Att vara kunnig och utbildad beskrivs som att vara förtrogen med läroplanen och veta 

vad den handlar om för att kunna omsätta den i praktisk handling. Enligt Kim är det 

viktigt att i sin yrkesroll hela tiden vilja förnya sig, utvecklas och lära sig nya saker för 

att barnen också ska kunna utvecklas.  

 

Man ska inte vara rädd för förändringar. Eftersom samhället hela tiden utvecklas 

framåt så tycker jag att det är viktigt att vara aktiv och ta del nya studier och ny forsk-
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ning för att själv kunna utvecklas och bli en bättre förskollärare. Om jag själv vill ut-

vecklas så kan verksamheten också utvecklas och förbättras. (Kim) 

 

För att alla barn ska få rätt förutsättningar att utvecklas och lära sig, lyfte Oscar vik-

ten av att all personal inom förskoleverksamheten har kompetens och utbildning. Då 

det finns både förskollärare, barnskötare och ”outbildad personal” som jobbar inom 

förskolan menade han att det blir ännu viktigare att alla, oavsett vilken utbildning 

man har är insatta i läroplanen.  

 

Läroplanen säger inte hur man ska uppnå målen och eftersom alla är olika och tolkar 

den på sitt sätt. Jag som har utbildning kanske tolkar den annorlunda jämfört med nå-

gon som är helt outbildad. Därför tycker jag att personal som inte har tillräckligt med 

kunskap om vad läroplanen står för och hur den kan omsättas i praktiken får utbild-

ning i det för att barnen ska få samma förutsättningar. (Oscar) 

 

Maria förklarade det mer som en skyldighet att personal inom förskolan har den 

kompetens som krävs för att ge barnen rätt förutsättningar till att utvecklas och lära 

sig. 

 

Det är Sveriges framtid vi jobbar med. Jag tycker att barnen äger rätten att vi ska ge 

dem rätt förutsättningar för att packa deras ryggsäckar med kunskap och värden. Vi ska 

bygga starka små individer för att de ska kunna bli starka vuxna. Det måste ändå vara 

det vi strävar efter. (Maria) 

 

Förskollärarna beskrev i intervjuerna ”demokratiskt ledarskap” och att vara en god 

förebild som en del av att vara pedagogisk kompetent. Att vara en demokratisk ledare 

och utöva ett demokratiskt ledarskap beskrev Calle som vilken barnsyn man har och 

är relaterat till vilken syn man har på människor och att det handlar om respekt för 

den enskilda individen, oavsett om man är liten eller stor. Calle lade också till ”det 

kompetenta barnet” i begreppet barnsyn. Att se barnen som kompetenta förklarade 

han innebär att han ser barn som enskilda individer med tilltro till barnens egna för-

mågor oavsett barnets ålder. Calle förklarade också att det finns andra typer och le-

darskap och vad som påverkar hur det tar sig uttryck:  

 

Det handlar nog mycket om barndomen. Ens egna erfarenheter och värderingar och 

hur ens empatiska förmåga byggts upp och sådana saker. Och sen kunskap, typ genom 

utbildning och om när man gick… alltså om de va 20 år sen så kanske det var andra för-

väntningar på en jämfört med idag. Sen hur man lär sig saker, hur man tar in – både på 

typ högskola men också i den vanliga vardagen överhuvudtaget. Men sen vilka förebil-

der man har, vilka intressen man har och hur man använder didaktiken. (Calle) 

 

Oscar beskrev också att en demokratisk ledare handlar om att vara en god förebild. 

Han förklarade att en viktig del yrkesrollen är att vara en trygg förebild och engage-

rad för att tiden i förskolan ska bli meningsfull för barnen.  
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Vi vuxna är viktiga förebilder för barnen och det är en del av vårt ansvar att arbeta med 

att tydliggöra värderingar och förhållningssätt mot barnen, och mot varandra. Det bör-

jar hos oss själva… att leva som man lär, och det måste synas i det dagliga arbetet ge-

nom att vi respekterar, accepterar och visar omtanke för varandra. Det är då det blir 

meningsfullt för barnen och något de kan eftersträva. (Oscar) 

 

Förskollärarna beskrev även att en demokratisk ledare handlar om att uppmuntra 

och utmana barnen till att göra egna val och ge barnen inflytande så de får känna att 

de får vara med och påverka sin dag i förskolan. Emilia beskrev det såhär: 

 

Det är viktigt att barnen får vara med och bestämma och påverka under sin dag hos oss 

på förskolan. Såklart kan barnen inte bestämma allt… vi måste säga nej men då är det 

viktigt att vi förklarar varför. Vi måste visa barnen att vi lyssnar på deras önskemål och 

viljor, men att ibland måste barnen också acceptera ett nej eller att det är vi som be-

stämmer exempelvis en aktivitet. (Emilia) 

 

Kim beskrev också vikten av att vara demokratisk även i konfliktsituationer. När såd-

ana situationer uppstår mellan barnen menade hon att alla inblandade barn får 

komma till tals och förklara hur de upplevde situationen. Detta för att visa att alla 

barns röster är lika mycket värda oavsett vem som gjorde vad, men också för att 

skapa sig en bild av situationen och kunna hjälpa barnen att hitta en lösning. Vidare 

menade Kim genom att möta barnen med respekt, får barnen inte bara verktyg att 

själva lösa konfliktsituationer, utan barnen utvecklar också sina etiska och empatiska 

förmågor.  

 

Sammanfattningsvis beskrivs pedagogiskt kompetent i intervjuerna som en viktig 

yrkeskompetens som handlar om att ha hög utbildning och utöva ett demokratiskt 

ledarskap. Poängen som lyfts fram är vikten av att tillsammans i arbetslaget tydlig-

göra mål, värdegrund och förhållningssätt. Att sträva åt olika håll förs fram som ett 

försvårande för barnen att veta vad som gäller, vilket i sin tur kan leda till svårigheter 

gällande barnens utveckling och lärande. Att arbetslagets utbildning kan skilja sig är 

de enade om, men för att barnen ska få en likvärdig utbildning så blir arbetslagets 

gemensamma barnsyn och förhållningssätt av stor betydelse för att främja barns ut-

veckling och lärande. Att vara pedagogiskt kompetent lyfts även fram som en skyldig-

het gentemot barnen då kompetens möjliggör för vad de kommer få med sig i sina 

ryggsäckar. Som demokratiska ledare ska förskollärarna också uppmuntra och ut-

mana barnen likväl som att fungera som vägledning i konfliktsituationer så barnen 

kan utveckla sina förmågor 

4.2 Att kunna utgå från barnen 

Förskollärarna beskrev i intervjuerna att de upplevde att förskolans verksamhet har 

genomgått förändringar i takt med att samhället har förändrats. De upplevda föränd-

ringarna handlade främst om den förändrade barnsynen då det förr var förskoleper-
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sonalen som ledde barnen till att det idag handlar om att utbildningen ska utgå från 

barnen.  

 

Det är viktigt att vi har barnens tankar, idéer och funderingar som utgångspunkt när vi 

planerar verksamheten eftersom utbildningen ska anpassas och formas utifrån barnen. 

Miljön måste också vara utformad så att den väcker barnens lust och nyfikenhet och 

samtidigt inspirerar till utveckling och lärande. (Gunilla) 

 

För att kunna leda barnen framåt i sin utveckling och sitt lärande beskrev förskollä-

rarna att barnens behov och intressen måste tillgodoses för att målen i läroplanen ska 

kunna uppfyllas. För att utbildningen ska kunna utgå från barnens intressen och be-

hov blir samspelet en viktig faktor för att kunna ta del av barnens tankar och åsikter.   

 

Vi ska lära barnen saker tillsammans med dem, undervisa barnen, inte att vi ska stå 

med en pekpinne och tala om, utan att vi tillsammans med barnen tar reda på saker och 

får barnen intresserade, engagerade och nyfikna eftersom vi är här för barnens skull. 

(Emilia) 

 

Att vara lyhörd i samspelet med barnen var något Oscar poängterade som viktigt. 

Han förklarade att vara lyhörd handlar om att vara uppmärksam på vad barnen ger 

uttryck för, för att det ska bli lättare att fånga upp och möta varje enskild individ uti-

från vilken nivå barnet befinner sig på. Att veta vilken nivå barnet befinner sig på, 

menade han är en förutsättning för att kunna skapa lämpliga utmaningar som leder 

till att barnen kan utvecklas. För att främja barns utveckling och lärande lyfte även 

Emma vikten av att vara lyhörd när barnen leker och samspelar med varandra. 

 

I leken får barnen möjlighet att samspela med varandra och träna på sin sociala och 

kommunikativa kompetens. Det är viktigt att jag är uppmärksam när barnen är i leken 

genom att jag är lyhörd och närvarande. Då kan jag se om det finns saker som barnen 

behöver träna på eller ha vägledning i. Jag vet då vad jag kan hjälpa barnen med för att 

de ska ta sig vidare i sin utveckling. (Emma) 

 

Förskollärarna uttryckte även att alla barn är olika med olika behov och förutsätt-

ningar. För att barnen ska få samma möjligheter att utvecklas och lära sig, menade 

förskollärarna att verksamheten måste formas och anpassas utifrån de behov som 

råder i den aktuella barngruppen.  

 

Man måste vara observant och lyhörd inför alla barns likheter och olikheter för att 

kunna se vad som behövs. Förskolan är ju numera en undervisning och vi är här för att 

lära… det är därför jag måste kunna se vad barnen behöver, extra stöd eller så. Det är 

inte så att vi förändrar barnen, vi förändrar ju vårt agerande, lärande och miljö för att 

det ska anpassas så att barnen kan få lära sig och utvecklas. (Maria) 

 

För att främja barns utveckling och lärande beskrevs vikten av att se barnen som 

kompetenta med olika färdigheter och förmågor. Att ha tilltro till barnens egna för-
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mågor, menade förskollärarna kan uppmuntra barnen till att försöka själva. Det som 

främjar lärandet förklarade Emilia handlar om att vuxna tror på barnen och deras 

förmågor och berömmer när barnen gör framsteg. Hon menade att om förskoleper-

sonalen har en positiv inställning till lärande så smittar det av sig på barnen vilket i 

sin tur kan leda till att barnen tar till sig nya färdigheter och kunskaper.  

 

Att barn lär sig av varandra, förklarade Kim som en fördel och som är viktig att upp-

muntra. Hon menar att använda sig av barns olika kunskaper, kompetenser och erfa-

renheter ger barnen möjlighet att lära av varandra. Vidare förklarade hon att barn 

som redan utvecklat en färdighet eller förmåga, kan hjälpa barn som inte kommit lika 

långt i sin utveckling och kan då med hjälp av kompisens färdighet eller förmåga 

komma vidare i sin utveckling.  

 

Man kan se två positiva effekter av att ta tillvara på barnens kompetens. Dels så får 

barn som hjälper till känna ett ansvarstagande och även känna sig behövda vilket för-

hoppningsvis leder till en ökad självkänsla hos barnen.  Vi förmedlar också att barnen 

har en viktig funktion i barngruppen genom att visa att barnens färdigheter behövs i 

olika situationer. (Kim)  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna anser att de behöver särskilda 

egenskaper för att kunna göra det möjligt att utgå från barnen. Det färdigheter som 

förskollärarna behöver ha utvecklat är att kunna vara lyhörd och närvarande i sam-

spelet med barnen samt att utbildningen tar sin utgångspunkt i barnens intressen och 

behov. Det innebär också att förskollärarna har tilltro till barnens egna förmågor och 

uppmuntrar dem till att våga prova och försöka på egen hand. Dessa färdigheter bi-

drar till att förskollärarna kan skapa lämpliga utmaningar som inspirerar och leder 

till att barnen lär sig och utvecklas. Att ge barnen möjlighet att lära av varandra ger 

också positiva effekter som främjar deras utveckling och lärande. 

4.3 Att kunna skapa goda relationer 

I intervjuerna lyfte förskollärarna att skapa goda relationer till barnen går hand i 

hand med deras utveckling och lärande.  Genom att skapa goda relationer till barnen 

blir det även lättare för dem att utvecklas och lära sig nya saker. Maria beskrev däre-

mot att trygghet utgör grunden för att relationsskapandet ska bli möjligt.  

 

Det är viktigt att se till att barnen får en bra inskolning, att barnen blir trygga med per-

sonalen, trygga i barngruppen, trygg i miljön, trygg med aktiviteterna vi gör, det är nå-

got vi jobbar otroligt mycket med. Är man trygg vågar man prova, man vågar göra bort 

sig, man vågar öppna munnen, man vågar kommunicera… trygghet är verkligen bland 

det viktigaste. (Maria) 

 

Även Calle förklarade vikten av trygghet: 
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Relationerna skapar trygghet och utan trygghet så har man ingenting egentligen. Om 

barnet inte känner sig trygg så kommer barnet inte heller att kunna utvecklas och lära 

sig. Så man måste först ha tryggheten innan något annat ska kunna fungera. (Calle) 

 

Kim såg det även som viktigt att skapa goda relationer till föräldrarna för att barnen 

ska känna sig trygga. Hon menade att en bra relation till föräldrarna leder till att de 

pratar om förskolan hemma som en trygg och positiv plats. Om föräldrarna är trygga 

och nöjda så smittar det även av sig på barnen.  

 

Att arbeta med hela barngruppen var något som Oscar förklarade som trygghet- och 

tillitsskapande. Med en trygg barngrupp, menade Oscar bidrar till att barnen lättare 

skapar relationer till varandra. Däremot hävdade Gunilla att dela in barnen i mindre 

grupper är bättre då miljön blir lugnare och barnen kan komma till ro på ett annat 

sätt. Hon menade att det blir lättare för barnen att finna en trygghet i relationerna 

om barngruppen är uppdelad.  

 

Att goda relationer är något som stärker barnens självbild var något som Jessica lyfte 

fram. Hon menade att goda relationer kan leda till att barnen känner att misslyckan-

den inte behöver vara något negativt och att det kan vara ”härligt” att misslyckas.  

 

Barnen måste se att man kan göra om och göra rätt. Lika viktigt som att vuxna visar att 

man kan misslyckas och att man inte behöver vara perfekt bara för att man är vuxen. 

Ett misslyckande kan också leda till otroligt många skratt. När vi skrattar tillsammans 

åt något som blev tokigt så ser barnen att det inte är så farligt att det blir fel ibland. Har 

vi goda relationer till varandra på förskolan så blir barnen både trygga tillsammans och 

med oss i arbetslaget. Då vågar barnen misslyckas men de vågar också prova igen. (Jes-

sica) 

 

Några av förskollärarna uttryckte även att det sociala samspelet är viktigt för relat-

ionsskapandet. De menade att socialt samspel bygger på god samarbetsförmåga, re-

spekt för andra människor och att kunna sätta sig in i andra människors situationer. 

En av förskollärarna förklarade att socialt samspel går hand i hand med värde-

grundsuppdraget: 

 

 … eftersom vi är en åldersblandad barngrupp så kan vi träna samspel och samarbeta 

tillsammans i olika åldrar. De äldre barnen hjälper de yngre, då får vi en annan typ av 

värdegrund… man får respekten för alla åldrar. Barnen lär sig att man ska vara rädd om 

varandra och att man ska ta hand om varandra. (Maria) 

 

Oscar beskrev också det sociala samspelet som viktigt för att kunna fungera tillsam-

mans med varandra.  Att skapa situationer där barnen får möjlighet att lära sig sam-

spela och samarbeta lyfte han som viktigt för att barnen i tidig ålder ska få lära sig 

hur man är mot varandra. Men för att kunna lära barnen hur de förhåller sig till 

varandra, poängterade han att det ligger hos oss vuxna att förmedla det genom att 

vara goda förebilder, både mot barnen och mot varandra i arbetslaget. 
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Även om resultatet visar att kunna skapa goda relationer är en viktig kompetens att 

ha som förskollärare, beskrivs trygghet som grundläggande för att relationsskapandet 

ska kunna ske. Trygga relationer bidrar till en ökad trygghet i gruppen och barnen 

vågar på så vis ta för sig mer. Relationsskapandet bygger också på socialt samspel då 

det är genom samspelet barnen lär sig samarbeta och fungera tillsammans. Trygghet 

och socialt samspel blir därför viktiga delar i relationsskapandet.   

4.4 Kommunikativa kompetenser 

Att kommunikativ kompetens är viktig i yrkesrollen var något som samtliga förskollä-

rare pratade en hel del om. Emma talade om kommunikativ kompetens som en för-

måga att kunna anpassa sig till mottagarens förutsättningar. 

 

… kommunikativ kompetens innebär för mig att jag i min yrkesroll kan kommunicera 

på olika sätt i olika sammanhang och situationer och med olika människor… typ som 

barn, kollegor och föräldrar. Jag måste vara medveten om hur jag kommunicerar bero-

ende på vem jag pratar med för att göra mig förstådd… jag kan inte prata på samma 

sätt till kollegor som till föräldrarna, det måste liksom vara begripligt för den jag pratar 

med. (Emma) 

 

En av förskollärarna förklarade att det är viktigt att även kunna kommunicera med de 

allra yngsta barnen som inte har det verbala språket. Malin menade att man måste 

kunna känna in hur andra människor mår, kunna lyssna av och möta människor här 

och nu. 

 

Det är extra viktigt i arbetet med de yngsta barnen som inte har språket, då handlar det 

om att kunna tyda barnens kroppsspråk och kunna se hur dagsformen är. Jag får också 

stötta barnen i deras kommunikativa utveckling genom att sätta ord på saker som typ 

benämna klädesplagg och kroppsdelar när vi ska gå ut eller vad de olika djuren heter. 

(Malin)  

 

Både Kim och Jessica förklarade att det är viktigt att kunna kommunicera på olika 

sätt för att främja barns lärande och utveckling. De menade att alla barn är olika och 

att det då blir extra viktigt att kunna kommunicera både verbalt, med kroppsspråk 

och med ansiktsuttryck för att kunna nå alla barn. Genom att använda olika ”kom-

munikations metoder” förklarade Kim, kan hjälpa barnen i att kunna uttrycka sig på 

mer än bara ett sätt.  

 

I intervjuerna framkom det också att kommunikationen är viktig för samspelet. Kim 

förklarade att det är i samspelet med barnen den kommunikativa kompetensen kan 

användas för att exempelvis samtala om och ställa frågor om det som barnen visar 

intresse för. 
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Kommunikativ kompetens beskrivs således som att vara medveten om hur, vad och 

med vem man kommunicerar och att anpassa kommunikationen utifrån mottagarens 

förutsättningar. Att kunna kommunicera både verbalt, med kroppspråk och ansikts-

uttryck är viktigt för att alla barn är olika och ska få samma möjlighet att utvecklas 

och lära sig utifrån sina egna förutsättningar. 

5 Analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att analyseras och tolkas utifrån ett sociokul-

turellt perspektiv på lärande samt annan relevant litteratur. Avsnittet är strukturerat 

i enlighet med de teman som presenterades i föregående avsnitt, dvs. resultatpresen-

tationen. Det innebär att vi analyserar varje tema för sig. 

5.1 Pedagogiskt kompetent 

Resultatet visar att förskollärarnas syn på att vara pedagogisk kompetent innebär att 

all verksam personal i förskolan bör ha en likvärdig kunskap och utbildning för att 

alla barn ska få samma förutsättningar att utvecklas och lära sig. Även om förskollä-

rarna beskrev den egna kompetensen som viktig för att främja barns utveckling och 

lärande, så pekar resultatet på att arbetslaget tillsammans måste tydliggöra hur arbe-

tet ska genomföras och hitta ett gemensamt förhållningssätt för att främja barns ut-

veckling och lärande. Det kan förstås som att det inte enbart handlar om den enskilda 

individens kompetens, utan mer om att ta tillvara på de olika kompetenser som varje 

person i arbetslaget innehar. Genom att ta tillvara på de olika kompetenserna kan 

arbetslaget lära sig av varandra och det i sin tur kan bidra till ny kunskap och en ge-

mensam struktur för hur arbetet ska genomföras så att alla barn får samma förut-

sättningar att utvecklas och lära sig.  

 

Säljös (2011; 2015) tankar om att människor lär och utvecklas genom deltagande i 

sociala sammanhang kan sättas i relation till förskollärarnas resonemang om ett ge-

mensamt arbetssätt. Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om att alla i ar-

betslaget är olika och handlar utifrån egna tankar, åsikter och värderingar och att ar-

betslagets gemensamma synsätt är viktigt för att främja barns utveckling och lärande. 

Strandberg (2006) och Säljö (2011; 2015) beskriver att mänskligt samspel till stor del 

handlar om att barn förvärvar komptens genom sociala interaktioner och att vuxnas 

handlingar i samspelet med barnen har en betydande roll för deras utveckling och 

lärande. Resultatet kan tolkas som att förskollärarnas gemensamma synsätt är ett 

sätt att undvika de risker som kan föreligga om arbetslaget strävar alltför mycket åt 

olika håll. Ett arbetslag utan gemensamma riktlinjer kan leda till att barnen upplever 

en tveksamhet för vilka ”regler” som råder i verksamheten då förskollärarna uppträ-

der på ett otydligt sätt. Då resultatet visar att ett gemensamt synsätt är viktigt för 

barnens utveckling och lärande, kan det tolkas som att förskollärarna är medvetna 

om det egna förhållningssättets betydelse för att kunna ge barnen samma förutsätt-
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ningar att lära sig och erövra nya färdigheter. Säljö (2011; 2015) menar att när barn i 

samspel med vuxna får ta del av språkliga uttryck och sätt att bete sig lär sig barnen 

att känna igen dessa och kan där med omsätta det för eget bruk. Förskollärarnas be-

skrivningar av att handla och kommunicera likvärdigt, kan förstås som en medveten-

het om att deras gemensamma synsätt på barn och lärande har betydelse för vad som 

blir möjligt för barnen att lära.  

 

Att förskollärares förhållningssätt är en viktig faktor för barns utveckling och lärande 

är något som stärks i Sheridans (2001) avhandling. Vad som påverkar förhållnings-

sättet menar författaren omfattas av den egna barnsynen, förståelsen av hur barn lär 

sig och hur det egna förhållningssättet påverkar arbetet med barnen. Resultatet visar 

att många av förskollärarna ser sig själva som ”demokratiska ledare”. Att vara en de-

mokratisk ledare handlar delvis om att förskollärarna ser barnen som kompetenta 

vilket grundar sig i den egna barnsynen.  Att se barnen som kompetenta handlar om 

att se barnen som enskilda individer med olika förmågor och färdigheter. Det demo-

kratiska ledarskapet kan också visa sig i konfliktsituationer där förskollärarna låter 

alla barn komma till tals och göra sina röster hörda. Det kan förstås som att förskollä-

rarna har insikt i den betydelse deras förhållningssätt har för barns lärande (Sheri-

dan, 2001). Genom att låta barnen uttrycka sina tankar och åsikter kan förskollärarna 

göra att lärandet blir meningsfullt för barnen genom att de känner sig accepterade, 

respekterade och lyssnade på. Just meningsfullhet kan sägas vara särskilt viktigt för 

själva viljan att lära: att känna sig uppskattad som någon som kan något och som nå-

gon som kan betyda något för någon (Dysthe, 2003). Förskollärarnas förhållningssätt 

kan på det viset tänkas bidra till en ömsesidig respekt som medför att barnen känner 

sig både delaktiga och motiverade för att utvecklas och lära sig nya saker.  

 

Resultatet indikerar att förskollärarna lade stor vikt vid att vara goda förebilder för 

barnen. Ett exempel som uppmärksammades var att förskollärarna måste leva som 

de lär och agera insiktsfullt och föregå med gott exempel för att skapa en menings-

fullhet hos barnen, vilket sammanfaller med begreppet mediering som lyfts inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2011; 2015). Strandberg (2006) menar att det är 

viktigt att vuxna själva visar genom egen handling det som de vill att barnen ska lära 

sig om. Resultatet kan tolkas som att förskollärarnas agerande och handlande på ett 

insiktsfullt sätt kan bidra till att barnen lär sig förstå, tolka och använda sig av medie-

rande redskap som sedan formar deras tänkande och handlande (Säljö, 2011; 2015). 

Att vara en god förebild kan därmed tolkas som att förskollärarna har en medveten-

het om att lärande sker i sociala interaktioner och att deras handlingar blir betydelse-

fulla för barns utveckling och lärande. 

5.2 Att kunna utgå från barnen 

I studiens resultat framkommer det att utbildningen ska anpassas utifrån barnens 

intressen och behov. För att kunna uppmärksamma vilka intressen och behov som 

finns i barngruppen behöver förskollärarna vara lyhörda i samspelet med barnen för 
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att kunna ta del av deras tankar och åsikter. Strandberg (2006) menar att det är vik-

tigt att utveckla ett samspel tillsammans med barnen då de genom sociala interakt-

ioner kan ta till sig nya kunskaper och färdigheter. Resultatet kan tolkas som att förs-

kollärarnas närvaro och lyhördhet i samspelet med barnen har en avgörande bety-

delse för om barnen ska ta sig vidare i sin utveckling. Risken finns annars att det upp-

står svårigheter med att identifiera barnens proximala utvecklingszon (Säljö, 2015) 

och på så vis gå miste om vad de kan tänkas behöva utveckla och lära sig.  

 

Att förskollärarna tar tillvara på barnens olika kunskaper, kompetenser och erfaren-

heter i olika sammanhang beskrivs i resultatet som en fördel då barnen får möjlighet 

att lära av varandra. De barn som redan behärskar en färdighet kan använda kun-

skapen för att hjälpa andra barn som inte kommit lika långt i utvecklingen. Det för-

hållningssätt som beskrivs i resultatet kan relateras till Säljös (2011; 2015) beskriv-

ning av ”den närmaste utvecklingszonen”. Sheridan (2007) lyfter en liknande tanke 

då hon hävdar att barn ska ses som kompetenta med förmåga att skapa mening och 

förståelse i situationer som barnen själva är involverade i. Det kan tänkas vara rele-

vant i relation till det som beskrivs i resultatet som visar att förskollärarnas tillit till 

barnens egna förmågor är det som främjar lärandet.  

 

Med stöd i Säljös (2011; 2015) beskrivning av den närmaste utvecklingszonen kan 

resultatet tolkas som att barnen i samspel med varandra och med vägledning av 

vuxna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Förskollärarnas för-

hållningssätt kan i en sådan situation bidra till en positiv effekt om de ser barnen som 

kompetenta med förmåga att klara av saker på egen hand. Barnen å andra sidan kan 

uppleva att deras färdigheter kan hjälpa andra barn att komma vidare i sin utveckl-

ing. Resultatet kan också tolkas som att barnen finner det mer lustfyllt att lära av 

varandra, då barnen kan tänkas bli mer mottagliga för att erövra nya färdigheter. 

Förskollärarnas hjälp kan möjligen bidra till att barnen känner ett högre prestations-

krav då förskollärarna kan ha andra förväntningar på huruvida barnet skall erövra 

färdigheten eller inte.  

5.3 Att kunna skapa goda relationer 

Framträdande i resultatet var att förskollärarna ser trygghet och socialt samspel som 

två viktiga faktorer i relationsskapandet med barnen. Det sammantagna resultatet 

visar att förskollärarna lägger stor vikt vid att skapa trygga relationer till barnen för 

att kunna främja deras utveckling och lärande. Förskollärarna menar att det första 

steget är att barnen känner trygghet till personalen och miljön, för att i nästa steg ar-

beta med att barnen ska bli trygga med varandra. Om barnen är trygga med varandra 

och med personalen vågar barnen ta för sig mer och prova nya saker, likväl som om 

det blir fel, vågar de även försöka igen.  Det är också genom det sociala samspelet 

som goda relationer kan utvecklas då barnen får lära sig att samarbeta, träna sig på 

att sätta sig in i andras situationer samt får en större förståelse och respekt för andra 

människors känslor.  
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Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är samspelet, som är en grundläg-

gande del i människors utveckling och lärande (Strandberg, 2006). Utifrån resultatet 

kan det tolkas som att denna relationella kompetens utgår från idén att trygghet är en 

central komponent i relationerna till och mellan barnen. Via trygghet uppstår goda 

relationer, vilket kan fungera främjande för barns utveckling och lärande. Relations-

skapandet kan utifrån resultatet också tolkas som en ständigt pågående process som 

sker hela tiden mellan barn och vuxna och mellan barn. Förskollärarna menar att det 

är viktigt att aktivt arbeta med relationsskapandet för att barnen ska bli trygga och 

våga ta för sig mer. Enligt förskollärarna är därför en viktig del i arbetet att skapa si-

tuationer där barnen får möjlighet att lära sig samspela och samarbeta.  

 

Då barn förvärvar kunskap genom sociala interaktioner är det viktigt att utveckla ett 

samspel tillsammans med barnen (Säljö, 2011; 2015). Med stöd i Säljös (2011; 2015) 

beskrivning kan förskollärarnas syn på det sociala samspelet tolkas som en möjlighet 

för barn att utbyta kunskaper och erfarenheter med både varandra och med förskole-

personalen. Samspelet kan därför förstås som en viktig del för att barnen ska bli del-

aktiga i varandras perspektiv och för hur de utvecklar sin förståelse för hur man för-

håller sig till varandra. Tolkningen kan även kopplas till den sociala kompetensen 

som Sheridan m.fl. (2015) beskriver som en förmåga att kunna relatera till och fun-

gera tillsammans med andra människor. Förskollärarnas beskrivningar av relations-

skapande som en viktig kompetens, kan därför ses som en betydelsefull kompetens 

för arbetet med barnen.  

 

Resultatet visar att trygghet och socialt samspel ligger till grund för relationsskapan-

det. Däremot framkommer det delade meningar om barngruppen ska delas in i 

mindre grupper eller inte för att barnen ska kunna skapa trygga relationer till 

varandra. Enligt Oscar skapas trygga relationer genom att arbeta med hela barngrup-

pen, medan Gunilla hävdar att barngruppen ska delas in i mindre grupper då barnen 

lättare kan skapa relationer när det är färre barn. Utifrån förskollärarnas olika upp-

fattningar kan det tänkas finnas både svårigheter och möjligheter med uppdelade 

barngrupper som påverkar barnens utveckling och lärande. En svårighet kan tänkas 

vara att uppdelade barngrupper ger andra förutsättningar då det kan ta längre tid att 

skapa relationer till övriga barn i barngruppen. Då Strandberg (2006) menar att lä-

rande påverkas av sociala interaktioner och att samspel stödjer utveckling och lä-

rande, kan resultat därför tolkas som att relationsskapande är beroende av samspel. 

Får inte barnen möjlighet att samspela med övriga barn lika ofta så kommer de inte 

utveckla relationerna lika mycket som till de barnen som ”ingår” i den indelade grup-

pen. Resultatet kan även tolkas som att indelningen och sammansättningen av barn-

grupperna har betydelse för hur barnen kommer fortsätta utvecklas då kunskaper och 

färdigheter utvecklas i olika takt. Det kan sättas i relation till Säljös (2015) tankar om 

den proximala utvecklingszonen. Indelningen behöver på så vis tänkas ske utifrån en 

blandning av barnens olika kunskaper och färdigheter för att de ska kunna lära sig av 

varandra för att erövra nya kunskaper (Säljö, 2015). 
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Att förskollärarna skapar lärmiljöer och aktiviteter som stimulerar till aktivt delta-

gande är till viss del avgörande för barns motivation till att lära sig (Dysthe, 2003). 

Vad som kan tänkas bli motiverande för barnen är att när förskollärarna arbetar med 

hela barngruppen får barnen vara med och påverka och själva bestämma över sitt 

relationsskapande, vilket kan tolkas som något positivt då viljan att lära grundar sig i 

den egna motivationen. Att arbeta med hela barngruppen kan också tolkas som en 

möjlighet för barnen att skapa relationer till både yngre och äldre. När barn i olika 

åldrar integrerar med varandra utbyts kunskaper och färdigheter som de kan ta till 

sig och lära sig av, vilket ligger i linje med den proximala utvecklingszonen. Säljö 

(2015) förklarar att barn med vägledning av någon mera kunnig lär sig genom sam-

spelet hur de ska göra och omsätter sina kunskaper i nya situationer för att erövra 

nya färdigheter.  

 

Resultatet visar att relationsskapande är viktigt både för barns utveckling och lä-

rande, men också en viktig kompetens för förskollärarna att ha. Att som förskollärare 

kunna skapa goda relationer kan utifrån resultatet tänkas grunda sig på om barnen 

känner sig sedda och bekräftade. Om förskollärarna har ett genuint intresse för bar-

nen kan det tänkas leda till samspel där barnen känner sig omtyckta som i sin tur le-

der till en positiv och trygg relation. Strandberg (2006) menar att vuxna måste ut-

veckla ett samspel tillsammans med barnen för att lärande och utveckling ska kunna 

ske. På så vis kan förskollärarnas förmåga att skapa goda relationer ha betydelse för 

att samspel som bidrar till lärande ska bli möjligt. Förskollärarnas syn på relations-

skapande kan även tolkas som att trygga relationer skapas genom socialt samspel, 

vilket i sin tur kan tänkas leda till att barnen appropierar ny kunskap genom olika 

samspelssituationer. Tolkningen baseras på Säljös (2011; 2015) tankar om att ap-

propiering sker i sociala sammanhang där barn genom samspel kan ta till sig kunskap 

och göra om till sitt. Trygghet kan på så vis tänkas ha en avgörande betydelse i relat-

ionsskapandet för att barnen ska våga samspela och samarbeta med varandra. 

5.4 Kommunikativ kompetens 

En av de viktigaste kompetenserna att ha är kommunikativ kompetens och beskrevs i 

resultatet som viktig ur flera aspekter då den behövs och används på olika sätt i olika 

situationer. Kommunikativ kompetens handlar om att kunna kommunicera verbalt, 

med kroppsspråk och ansiktsuttryck för att nå alla barn. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv är kommunikativa processer en förutsättning för människans lärande och 

utveckling. Enligt Dysthe (2003) handlar kommunikation om att lyssna, samtala, 

härma och samverka med andra. Genom att kommunicera på olika sätt i olika sam-

manhang får barn redan i tidig ålder ta del av nya kunskaper och färdigheter. Genom 

att förskollärarna lyfter strategier för hur de använder sin kommunikativa kompetens 

kan detta tolkas som att de är medvetna om hur de ska stödja barnen i sin utveckling 

och sitt lärande. Dysthe (2003) menar att språk och kommunikation är ett grundvill-

kor för att lärande och tänkande ska kunna ske. Resultatet visar att den kommunika-
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tiva kompetensen behövs för att förskollärarna ska kunna kommunicera på olika sätt 

till barnen. Det kan tolkas som att förskollärarna har en förmåga att vara känslig för 

barns många olika subtila kommunikationsformer, vilket är nödvändigt för att förs-

kollärarna ska kunna uppfatta och förstå barnen över huvud taget.  

 

Den kommunikativa kompetensen lyfts som extra viktig i arbetet med de yngsta bar-

nen då kommunikationsmetoderna måste anpassas. Genom att förskollärarna kom-

municerar på olika sätt kan de hjälpa barn som inte har det verbala språket att förstå 

och göra sig förstådda. Vakhitova (2015) menar att förskollärares kommunikations-

metoder och kommunikationsförmågor är viktiga för att främja barns utveckling och 

lärande. Det kan därför vara av betydelse att förskollärarna använder olika strategier, 

exempelvis teckenstöd, för att stödja det verbala språket och för att hjälpa barn att 

kommunicera med varandra för att göra sig förstådda. Dysthe (2003) menar att 

språket används för att förstå och tänka för egen del och att förmedla det vi förstår till 

andra. Det innebär att de kommunikationsformer som barnet har mött, tar barnet till 

sig och använder som hjälp i kommande situationer. Förskollärarnas olika kommuni-

kationsmetoder kan tänkas gynna barns kommunikativa utveckling då barnens för-

måga att uttrycka sig på olika sätt i olika situationer ökar.  Det kan hjälpa barnen att 

kommunicera med varandra utan att använda det verbala språket för att göra sig för-

stådda.  

6 Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer studiens resultat och analys att diskuteras i relation 

till tidigare forskning och studiens syfte och frågeställningar.  Under rubriken Me-

toddiskussion kommer en kritisk diskussion av metodvalet för studien att göras. Av-

slutningsvis presenteras en slutsats samt förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

I den avslutande resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat utifrån studiens 

syfte att undersöka hur förskollärare beskriver yrkeskompetenser som kan främja 

barns utveckling och lärande. Syftet har undersökts med hjälp av två frågeställningar. 

Den första frågeställningen berörde vilka kompetenser förskollärarna beskriver som 

viktiga i yrket för att främja barns utveckling och lärande. Den andra frågeställningen 

berörde hur förskollärarna i sina beskrivningar uttrycker kompetensernas betydelse 

för barns utveckling och lärande. Det som har framträtt i studiens resultat har tolkats 

utifrån den forskning som presenterats tidigare i studien.  

6.1.1 Pedagogiskt kompetent och dess betydelse för barns utveckling och 
lärande 

Forskning visar att styrdokument och krav på kompetens på förskolepersonalen har 

förändrats med samhällets utveckling. I jämförelse med tidigare styrdokument så har 



26 

 

den roller och ansvar i den reviderade läroplanen tydliggjorts, vilket förutsätter att all 

förskolepersonal ska veta vad som förväntas av dem utifrån den utbildning de har 

(Vallberg-Roth, 2006; Lager, 2010; Ignerius, 2018, augusti). För att barnen ska ut-

vecklas och lära sig enligt intentionerna som skrivs fram i förskolans läroplan behö-

ver förskollärare och övrig förskolepersonal specifika kompetenser (Sheridan m.fl. 

2015). I föreliggande studie identifierades flera kompetenser som behövs i yrkesutö-

vandet. En av de kompetenser som identifierades var pedagogiskt kompetet med be-

toning på förhållningssätt, demokratiskt ledarskap och kunskap. Resultatet visar att 

kunskap om läroplanen och en gemensamt synsätt och arbetssätt i arbetslaget är vik-

tiga delar i förhållningssättet. För att verksamheten ska kunna planeras och genomfö-

ras så att den främjar barns utveckling och lärande behöver arbetslaget utveckla en 

gemensam samsyn att utgå ifrån (Sheridan m.fl, 2015). I resultatet framkommer det 

att förskollärarna kan uppleva svårigheter med att utforma ett gemensamt synsätt då 

människor är olika och till stor del tolkar läroplanen utifrån egna värderingar och 

åsikter och som i sin tur påverkar ens handlingar. Sheridan (2001) menar att förskoll-

lärares förhållningssätt har stor betydelse för vad barnen kommer att bli, lära sig och 

uppnå i förskolan. Arbetslagets gemensamma förhållningssätt kan utifrån resultatet 

tolkas som betydelsefullt för att barnen ska få samma möjligheter att utvecklas och 

lära sig och för att kunna tillägna sig de demokratiska värderingar som samhället vi-

lar på. 

 

Resultatet visar att förskollärarna var medvetna om att deras förhållningssätt gente-

mot barnen är betydelsefullt, vilket framgår i intervjuerna då de lyfter att vara en de-

mokratisk ledare och en god förebild som viktigt. Förskollärarnas syn på att vara en 

demokratisk ledare och förebild överensstämmer med Sheridans (2001) syn på vad 

som karaktäriserar en god ledarskapsstil. Förskollärarna beskriver innerbörden i att 

vara demokratisk och en god förebild som att agera som goda föredömen i alla situat-

ioner som kan uppstå i förskolan. Det innebär att förskollärarna i sitt förhållningssätt 

respekterar, accepterar och visar omtanke för varandra och barnen. Utifrån resultatet 

kan vi se att förskollärarnas synsätt ligger i linje med Sheridan m.fl. (2015) beskriv-

ning av social kompetens där viktiga aspekter är att förskollärare ska kunna lyssna, 

vara lyhörda, bekräfta barns känslor och agera demokratiskt. Resultat visar även att 

förhållningssättet kan påverkas av både utbildning, vilka förebilder de har och egna 

erfarenheter, vilket också Sheridan (2001) lyfter. Sheridan m.fl. (2011) menar däre-

mot att en bra förebild kommunicerar mening, demokratiska och etiska värden för att 

kunna skapa positiva förutsättningar för barns utveckling och lärande. Hur förskollä-

rarna agerar och förhåller sig kan därför tolkas som betydelsefullt för vad barnen 

kommer att lära sig och vilka färdigheter de kommer ta till sig för att bli goda sam-

hällsmedborgare.  

 

Vid tolkning av resultatet identifierades pedagogisk kompetent som en av de kompe-

tenser förskollärarna beskriver som viktig för yrkesutövandet. Samtidigt är det bara 

en förskollärare i studien som lyfter ”reflekterande kompetens”. Om man ser till 

forskning så är den kompetensen en viktig del i förskollärares kompetensutveckling. 
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Sheridan m.fl. (2011) menar att förskollärare regelbundet behöver reflektera kring sin 

yrkesutövning och sin egen kompetens för att kunna förbättra och anpassa sig till 

samhällets utveckling. Förskolläraren i studien menar att det är viktigt att hålla sig 

uppdaterad med ny forskning för att kunna utvecklas i sin yrkesroll och för att verk-

samheten ska kunna utvecklas och förbättras. Det kan tolkas som att förskolläraren 

har en medvetenhet om att samhället är i en ständig förändring och att genom ett 

öppet sinne vara mottaglig för ny kunskap som bidrar till att barnen också utvecklas 

och lär sig. Vakhitova (2015) menar att förskollärarna behöver ha kunskap och ut-

bildning inom det professionella området och att ha färdigheter och förmågor som 

kan omsättas i praktiken. Då resultatet visar att endast en förskollärare lyfter denna 

kompetens som viktig, kan det tänkas vara av vikt att lyfta en sådan tanke med övriga 

i arbetslaget för att tillsammans kunna utvecklas och ta tillvara på nya kunskaper 

(Sheridan m.fl., 2015).  

6.1.2 Att kunna utgå från barnen och dess betydelse för barns utveckling 
och lärande 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det att: ”förskollärare ska ansvara för att 

varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker”. Ovanstå-

ende citat lyfter förskolans uppdrag om att ta tillvara på barnens tankar, idéer och det 

de visar intresse för. Resultatet visar att kunna utgå från barnen är en viktig kompe-

tens inom förskolläraryrket. För att kunna utgå från barnen behöver förskollärarna 

vara närvarande och lyhörda i samspelet med barnen och vara öppna för deras tankar 

och idéer för att de ska få möjlighet att påverka och forma utbildningens innehåll, 

vilket också Skolinspektionen (2017) menar. Att barnen får vara med och påverka kan 

bidra till en vardag som blir utmanande och lärorik för varje barn och som främjar 

deras utveckling och lärande. Samtidigt som resultatet visar att barnens tankar och 

intressen måste tillgodoses för att målen i läroplanen ska kunna uppfyllas, så kan det 

även vara svårt att uppfylla en hel barngrupps viljor så att alla barn känner sig delakt-

iga och uppmärksammande. En tanke är dock att även om det inte går att alltid till-

godose alla barns intressen, är det viktigt att bekräfta och vara lyhörd inför alla barns 

tankar och åsikter. Då en viktig kompetens är att kunna kombinera barns intressen 

och avsikter för lärande mot de övergripande målen i läroplanen (Sheridan, 2007; 

2009), behöver det därför ske på en överkomlig nivå då förskollärarna har det över-

gripande ansvaret för att målen i läroplanen uppfylls.  

 

Resultatet visar att förskollärarna behöver veta vilken nivå barnen befinner sig på för 

att kunna skapa lämpliga utmaningar som leder till att barnen kan utvecklas. Sheri-

dan m.fl. (2015) menar att en kompetens som skrivs fram i läroplanen och som förs-

kollärare förväntas ha är att kunna utmana barnen så att de uppmuntras till att an-

vända hela sin förmåga att utveckla nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. På 

så vis räcker det inte med att bara utgå från barnens intressen och behov, utan förs-

kollärarnas ämneskompetens blir viktig för att kunna skapa utvecklande och utma-

nande aktiviteter som främjar utveckling och lärande, utifrån barnens intressen och 

behov. En annan viktig aspekt utifrån resultatet är att samspelet har en viktig funkt-
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ion för att kunna utgå från barnen då alla barn är olika med olika behov och förut-

sättningar. Skolinspektionen (2017) menar att barnen behöver bemötas på ett likvär-

digt sätt och utifrån sina egna förutsättningar, och förskollärarna kan därför tänkas 

ha förmågan att kunna se alla barn och vilken komptens de besitter för att kunna se 

vad barnen behöver så att utbildningen anpassas så att den bidrar till utveckling och 

lärande. 

 

6.1.3 Relationsskapandet och dess betydelse för barns utveckling och lä-
rande 

Resultatet visar att förskollärarna ser relationsskapande som en av de viktigaste de-

larna i arbetet med barnen, vilket också beskrivs i Dyers (2018) studie som viktigt för 

yrkesprofessionen. I föreliggande studie betonas trygghet som en grund för barns 

lärande och utveckling då barnen måste vara trygga för att lärande ska bli möjligt. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver att förskollärares ansvar är att ge 

varje barn goda förutsättningar att bygga tillitsfulla relationer och känna sig trygga i 

gruppen. Trygghet kan tolkas som en omsorgskompetens som förskollärarna förmed-

lar till barnen, då resultatet tyder på att trygghet är en förutsättning för lärande och 

utveckling oavsett vilka andra kompetenser förskollärarna har. Öppenhet, positivitet 

och empati skrivs också fram i Dyers (2018) studie som viktiga egenskaper för att 

kunna skapa goda relationer. Även om dessa egenskaper är viktiga så behöver förs-

kollärarna vara varsamma i sitt förhållningssätt. Goda relationer kan givetvis enbart 

tolkas som positivt, men relationerna behöver likväl hållas på en professionell nivå 

för att undvika en omedveten favorisering av enskilda barn. Den risk som föreligger 

med favorisering kan innebära att barn får olika möjligheter och förutsättningar att 

utvecklas och lära sig.  

 

Det sociala samspelet får också en stor betydelse för relationsskapandet. Merparten 

av förskollärarna som intervjuades menade att det är genom att skapa situationer där 

barnen får ingå i ett socialt samspel som de lär sig att fungera tillsammans med 

varandra. Sheridan m.fl. (2015) menar att förskollärare ska stödja och stimulera barn 

i sin sociala utveckling för att barnen ska få rätt förutsättningar för att bygga goda 

relationer som skapar trygghet i gruppen. Resultatet kan tolkas som att trygghet be-

hövs för att barn ska våga samspela med varandra. På så vis kan det sociala samspelet 

bli en bidragande faktor till vad barn kommer att lära sig, då det är i det sociala sam-

spelet barn får möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. 

Trygghet och socialt samspel framstår därmed som kärnpunkter för att kunna skapa 

goda relationer i förskolan.   

 

Simonsson (2015) skriver att inskolning är en värdefull tid att bygga goda relationer 

till både barn och föräldrar och att dessa relationer kommer utgöra grunden för fram-

tida samarbete med familjen, vilket också framkommer i föreliggande studies resul-

tat. Vuorinen m.fl (2014) menar även att kommunikativa förmågor är viktigt i samar-

betet med föräldrarna för att kunna skapa och upprätthålla kontakt. Resultatet visar 
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att inskolningsperioden ger goda förutsättningar för förskollärarna att påbörja relat-

ionsskapandet då det skapas fler tillfällen än annars att utbyta information som kan 

bidra till en tryggare inskolning för barnet. En fördel med att ägna mycket tid till re-

lationsskapandet under dessa perioder kan tänkas vara att föräldrarna får möjlighet 

att reda ut sådant som de känner frågetecken kring vilket i sin tur kan bidra till trygg-

het. Dyers (2018) menar att relationen till föräldrarna blir viktig för att barnen ska 

uppleva förskolan som en trygg och positiv plats. Goda relationer till föräldrarna kan 

därför tolkas som främjade för barns trygghet i förskolan, med också för deras ut-

veckling och lärande. 

6.1.4 Kommunikativ kompetens och dess betydelse för barns utveckling 
och lärande 

En tanke som för oss har formats under studiens gång är att kommunikativ kompe-

tens är starkt sammankopplat med att vara pedagogiskt kompetent, att kunna utgå 

från barnen och att kunna skapa goda relationer, vilka också är de andra centrala 

kompetenserna som förskollärarna lyfter. Kommunikationen är viktig för så mycket 

som sker i förskolan och i många situationer som uppstår – för att arbeta fram ett 

gemensamt arbetssätt i arbetslaget krävs kommunikation, för att kunna tillvara på 

barnens tankar och idéer krävs kommunikation och för att ha fungerande relationer 

krävs kommunikation. Förskollärarna lyfter genomgående i resultatet den kommuni-

kativa kompetensen vilket kan tolkas som en grundförutsättning i yrkesutövandet för 

att klara av arbetet. Sheridans (2015) studie visar, vilket vårt resultat också visar, att 

kommunikativ kompetens är en grundläggande förskollärarkompetens för arbetet i 

förskolan då kompetensen omfattar bland annat förmågan att kunna samtala, disku-

tera och argumentera och att kunna anpassa sig till mottagarens förutsättningar. Lik-

som Vakhitova (2015), menar förskollärarna att det behövs kunskap om kommuni-

kationsmetoder och kommunikationsförmågor med barn, föräldrar och kollegor. Uti-

från resultatet kan det förstås som att förskollärarna måste kunna kommunicera på 

olika sätt beroende på vem mottagaren är då budskapet endast kan nås fram om det 

är på ett språk som mottagaren förstår.  

 
Resultatet visar på att förskollärarna uttrycker att kommunikativ kompetens är vä-

sentligt i bland annat samspelet då kommunikationen används för att både samtala 

om och ställa frågor om det barnen visar intresse för, så behöver förskollärarna 

kunna kommunicera på olika sätt beroende på vem de samtalar med och om vad 

(Sheridan m.fl., 2015). Arbetet med de yngsta barnen som inte har det verbala språ-

ket kan där med vara utmanande då barnen uttrycker sig genom kroppsspråk som på 

så vis blir svårare att tyda. Användandet av olika kommunikationsmetoder, som bild 

och teckenstöd, kan däremot bidra till att barnens kommunikativa förmågor utveck-

las. Sheridan m.fl. (2015) menar att kunskap skapas i relation till andra människor 

och omvärld och där barn genom kommunikation och samspel med andra barn och 

vuxna och med sin omgivning kan utveckla ett lärande. Utifrån resultatet kan kom-

munikationen tolkas som viktig i relation till barns utveckling och lärande, då hur vi 

kommunicerar kan tänkas ligga till grund för hur vi lär oss. 



30 

 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer har legat till grund för 

denna studie. Att använda oss av semistrukturerade intervjuer i relation till studiens 

syfte och frågeställningar visade sig vara gynnsamt för studien då det möjliggör för 

att kunna ta del av människors förhållningssätt och attityder (Bryman, 2018). Något 

som dock kan ha påverkat resultatet är att respondenterna fick ta del av intervjugui-

den innan intervjuerna ägde rum. Detta kan ses ur både en positiv och negativ syn-

vinkel. Det vi ser som positivt är att respondenterna fick tid att tänka igenom frå-

gorna, vilket kan ha bidragit till mer detaljerade och utförliga svar. Ur en negativ syn-

vinkel kan respondenternas svar vara missvisande då de fått tid att tänka igenom frå-

gorna och svarar utifrån vad de tror att vi vill höra och hur de själva vill att det ska 

vara. Av det skälet hade vi möjligen kunnat kombinera intervjuer och observationer 

för att på så sätt kunnat få en något tydligare bild av respondenternas svar i relation 

till deras faktiska arbete. Å andra sidan är inte studiens fokus i första hand förskollä-

rares konkreta arbetssätt, utan deras syn på viktiga förskollärarkompetenser. Inter-

vjuformen som användes bidrog på så vis till ett resultat som kunde uppfylla studiens 

syfte, vilket observationer inte hade gjort. Detta för att observationer inte synliggör 

hur respondenterna tänker och resonerar. Att ställa öppna frågor gav respondenterna 

mer utrymme att diskutera våra frågor och vi fick på så vis ett rikt materialunderlag. 

Däremot kan ett stort diskussionsutrymme varit anledningen till att vissa intervjuer 

tog längre tid än vad vi uppgav i missivbrevet, men vi tror inte att det har påverkat 

resultatet negativt. Genom att vi använde semistrukturerade intervjuer fick vi större 

inblick i hur respondenterna tänker, vilket vi anser stärker vår valda metod för stu-

dien.  

 

I bearbetningen av det insamlade materialet användes en tematisk analys. Transkri-

beringarna kunde struktureras på ett lättöverskådligt sätt genom att vi färgkodade 

materialet. Färgkodningen bidrog till att det insamlade materialet kunde jämföras 

och ställas mot varandra så att likheter och skillnader kunde synliggöras. Vi upp-

täckte i ett tidigt skede att det syfte och frågeställningar som studien skulle behandla 

inte kunde sättas i relation till den tematisering som gjorts av det insamlade materi-

alet. Då vi upplevde att respondenterna tolkat våra frågor utifrån hur det är att vara 

förskollärare överlag behövde vi byta inriktning för att studien skulle behandla det 

som faktiskt framkom i intervjuerna. Om vi fortsatt studera den ursprungliga inrikt-

ningen hade det inneburit att vi skulle ha analyserat ett intervjumaterial där respon-

denterna egentligen pratade om någonting annat än just detta. På det viset är vår 

uppfattning att den ändrade inriktningen möjliggjorde att studera det som vårt inter-

vjumaterial faktiskt innehåller. Vi har dock haft i beaktning att intervjuerna kunnat 

genomföras på nytt, men på grund av tidsbrist såg vi ingen möjlighet till detta. Att 

byta inriktning såg vi därför som den bästa lösningen utifrån de förutsättningar vi 

hade. 
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6.3 Slutsats 

I relation till studiens syfte och frågeställningar beskriver förskollärarna i studien 

olika kompetenser som är viktiga för yrkesutövandet och vad kompetenserna kan 

tänkas ha för betydelse för barns utveckling och lärande. Förskollärarna beskriver 

pedagogiskt kompetent, att kunna utgå från barnen, att skapa goda relationer och 

kommunikativ kompetens som de allra viktigaste för yrkesrollen. Utifrån resultatet 

kan vi förstå att arbetslaget gemensamma synsätt bidrar till att barnen ges samma 

möjligheter och förutsättningar till utveckling och lärande. Vid planering av utbild-

ningen ska barnens intressen och behov vara utgångspunkten och för att förskollä-

rarna ska kunna ta tillvara på dessa behöver de vara närvarande och lyhörda. Trygg-

het beskrivs i resultatet som grundläggande i relationsskapandet, men också som av-

görande för att lärande ska bli möjligt. Den kommunikativa kompetensen lyfts fram 

som en grundförutsättning för att klara av det pedagogiska arbetet. Den bild av kom-

petenser som synliggjorts i studien, i relation till barns utveckling och lärande, bely-

ser vad som förväntas av en förskollärare och vad som är viktigt att ha med sig i arbe-

tet med barnen. De kompetenser som förskollärarna i studien lyfter tolkar vi ha en 

betydande roll för att varje barn ska kunna inhämta och utveckla de kunskaper och 

värden som skrivs fram i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018).   

6.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Denna studie kan ses som relevant för förskolläraryrket då den lyfter viktiga kompe-

tenser som kan tänkas behövas i yrkesutövandet. Vi vill med studien synliggöra dessa 

kompetenser och visa på kompetensernas roll i barns utveckling och lärande. Vi kan 

också urskilja skillnader från vår studies resultat och tidigare forskning. Vår studie 

visar att förskollärarna ser arbetslagets gemensamma förshållningssätt som betydel-

sefullt för barns utveckling och lärande, vilket inte beskrivs i vår tidigare forskning. Vi 

anser att studien på så vis kan bidra med nya kunskaper och insikter för all verksam 

förskolepersonal och att studien kan tänkas medföra nya reflektioner och dialoger, 

både hos den enskilda individen men också tillsammans i arbetslaget.  

6.5 Fortsatta studier 

Framträdande i studien är förskollärares syn på olika kompetenser som behövs i yr-

kesrollen för att kunna ge barn goda förutsättningar för att utvecklas och lära sig. 

Vårt förslag till fortsatt forskning skulle vara att observera förskolepersonal för att ta 

reda på vilka yrkeskompetenser som synliggörs i deras förhållningssätt och arbets-

sätt, men också om yrkeskompetenserna som lyfts i studien synliggörs i arbetet med 

barnen. En annan intressant tanke utifrån studiens resultat skulle också vara att in-

tervjua barn om deras syn på hur en ”bra” förskollärare ska vara, för att kunna sätta 

barnens tankar och åsikter i relation till de kompetenser som förskollärarna anser 

behövs.   
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Bilaga 1 

Information om pedagogiskt ledarskap 

Förfrågan om deltagande i denna undersökning. 

Vi heter Rebecca Nilsson och Maria Eriksson och vi är två förskollärarstudenter vid 
Mälardalens Högskola. Vi läser nu vår sista termin och vi har nu påbörjat vårt exa-
mensarbete. Ämnet vi har valt för arbetet handlar om ledarskap i förskolan. Syftet är 
att undersöka relationen mellan förskollärares pedagogiska ledarskap och barns ut-
veckling och lärande.  

För att få en djupare förståelse för ämnet, har vi för avsikt att intervjua förskollärare 
som är verksamma inom förskolan. Vi beräknar att varje intervju kommer ta ca 30 
minuter. Vi kommer att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem. 

Innan intervjuerna genomförs vill vi delge er information om Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer som vi kommer att ta hänsyn till. Det innebär att informat-
ionen vi får av Dig som deltagare endast kommer att användas i den aktuella studien. 
Den information som Du som deltagare delger oss kommer hanteras konfidentiellt 
och kommer inte delges någon utomstående, varken om Dig som individ eller om den 
förskola du arbetar på. I den färdiga uppsatsen kommer uppgifter som personnamn, 
arbetsplats och ort vara anonymiserade. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekven-
ser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälar-
dalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Allt intervju-
material kommer därefter att raderas. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 
mer information. Vi hoppas att du vill vara en del av detta arbete! 

 
Jag godkänner deltagande                Jag godkänner inte deltagande 

 
 
_______________________                  ________________________ 
Namnunderskrift                   Datum 
 
 
________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
Maria Eriksson, xxx-xxx xx xx, Men16017@student.mdh.se             
Rebecca Nilsson, xxx- xxx xx xx, Rnn16001@student.mdh.se                    
Vår handledare Victor Kvarnhall, xxx-xxx xx xx, Victor.kvarnhall@mdh.se  
      
Med Vänliga Hälsningar, 
Rebecca och Maria 

mailto:Men16017@student.mdh.se
mailto:Rnn16001@student.mdh.se
mailto:Victor.kvarnhall@mdh.se
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

3. Hur länge har du jobbat på den här förskolan? Hur länge i arbetslaget? 

4. Vilken ålder är det på barnen på avdelningen som du jobbar på? 

5. Hur många barn är det i barngruppen? 

6. Hur många är ni i arbetslaget? 

 
TEMA 1 – Pedagogiskt ledarskap 
 

1. Berätta om varför du ville bli förskollärare? 

- Var det något specifikt som fick dig att ta beslutet? 

 
2. Kan du berätta vad pedagogiskt ledarskap innebär för dig? 

 
3. Hur synliggörs ditt pedagogiska ledarskap i verksamheten? 

 
4. Vad kännetecknar ett gott ledarskap enligt dig?  

 
5. Vad tror du påverkar hur man blir som ledare? 

 
6. Finns det något man bör undvika i sitt ledarskap eller i sin ledarroll? 

 
7. Vilka egenskaper anser du är viktiga i din ledarroll? 

 
8. Ge exempel på när ditt ledarskap utmanas? 

- Upplever du att det finns några svårigheter/utmaningar med pedagogiskt 

ledarskap i förskolan? Vad? 

 
 
TEMA 2 – Utveckling och lärande 

 
9. Vad tror du ditt pedagogiska ledarskap har för betydelse för barns utveckling 

och lärande? 

- Hur tror du att ditt pedagogiska ledarskap påverkar samspelet med bar-

nen? 

- Vad tror du ditt pedagogiska ledarskap har för betydelse för barngruppen? 

- Eventuellt: Hur tror du att trygghet påverkar barns utveckling och lärande? 

 
10. Vad tror du ditt pedagogiska ledarskap har för betydelse för relationsskapan-

det till barnen? 
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- Vilken betydelse tror du relationer har för verksamheten? 

- Hur arbetar ni med relationer i barngruppen och hur bibehålls dessa? 

 
11.  Hur tänker ni i arbetslaget kring det pedagogiska ledarskapet? 

- Är det något speciellt man måste tänka på? 

- Vad tror du arbetslagets pedagogiska ledarskap har för roll för barns ut-

veckling och lärande? 

 
12. Hur skulle du sammanfatta pedagogiskt ledarskap i förskolan? 

- Vad är det viktigaste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


