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1.) Hur skulle du beskriva en kompetent förskollärare?  
2.) Beskriv vad lärarkompetens innebär för dig?  
3.) Vilka kompetenser ser du som grundläggande i förskolläraryrket? - Vad skiljer de 

förskollärare kan från andra yrken?  
4.) Vad tycker du är viktigt att barn lär sig i er förskola? Vilka förmågor vill du att barn ska ha 

möjlighet att utveckla i er förskola? Hur arbetar du för att barn ska lära sig detta/utveckla 
dessa förmågor?

5.) Vad är en bra förskolemiljö för barn? Beskriv hur du skapar denna miljö för barnen i din 
förskola! 

6.) Beskriv på vilket sätt lärares kompetens bidrar till att: 
a) Barn lär och utvecklas i relation till intentionerna i läroplansmålen? 
b) Kvalitetsarbete, d v s uppföljning, dokumentation, utvärdering och utveckling av 

arbetet? 
c) har du några teoretiska utgångspunkter/teorier  som du använder i din 

yrkeskompetens? om ja iså fall vilka? 
7.) Beskriv vilka likartade kompetenser som du använder dig av i följande situationer och vilka 

kompetenser som är särskiljande och specifika för de olika situationerna.   
föräldrasamverkan  
samverkan mellan kollegor 
ledarskap  
hållbar utveckling 
lek  
samlärande (mellan barn och mellan barn och vuxna och mellan vuxna).   

8.) I vilka sammanhang blir din lärarkompetens synlig och efterfrågad? 
9.)  I vilka sammanhang blir din lärarkompetens synlig och efterfrågad av barnet/barnen?
10.) I vilka sammanhang blir din lärarkompetens synlig och efterfrågad av föräldrarna? 
11.)Vilka specialkompetenser menar du att förskollärare behöver i framtidens förskola?   
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Berätta lite om din familjesituation … 
(antal barn, ålder på barnen, familjeform(er), far- och morföräldrar) 

(Beskriv hur en vanlig dag i familjens vardag kan se ut … ) 

Hur skulle du beskriva dig själv som förälder …  

Berätta om ditt (förskole)barn …  

Berätta om förskolan där ditt barn går … 
(storlek, personal, erfarenhet av andra förskolor) 

Hur skulle du beskriva barnets första tid i förskolan … 

Hur skulle du beskriva din kontakt med förskolan …  

På vilket sätt ser du att du samverkar med förskolan? 

Hur skulle du beskriva dina möjligheter till inflytande?  

På vilket sätt kan förskolan fungera som stöd för dig i ditt föräldraskap? 

Hur skulle du beskriva en kompetent förskollärare? 
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