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Through a sociocultural perspective the purpose of this study is to investigate how preschool 

teachers look at quality development in preschool and how they perceive their participation in 

this development.   

I have used a qualitative method based on five interviews with preschool teachers from three 

different parts of Sweden. I used an interview guide with open questions. The interview 

answers were categorized in themes based on the responses which were most frequent. In the 

result I have been using an analysis based on these themes. The result showed that the 

preschool teachers consider that the leadership style affects their work. They agree that a 

democratic leader promotes the development of the preschool quality. The foundation of this 

the preschool teachers think is that communication, interaction and trust are central in the 

leadership. The result also showed that the five preschool teachers have different opinions 

about their participation in the development of the preschool quality. Some of them do not 

think their leader take advantage of their competences. To feel that they are participating in 

the preschool development, they consider it is important with good communication. The 

preschool teachers who feel that they are participating express that the leadership see their 

competences, encourage them and let them know that they are important to the preschool. The 

last conclusion is that communication is central to the preschool's development. It is important 

to be conscious of the different parts of communication and to use them. 

 

 

 

Keywords: competence, interaction, communication, development 

Nyckelord: kompetens, samspel, kommunikation, utveckling 



Innehållsförteckning  
 

1. Inledning                                                                                            1 

1.1 Bakgrund                                                                                           1 

2 Syfte och frågeställningar                                                                 3 

3. Teori                                                                                                   4 

3.1 Kompetens                                                                                        4 

3.2 Ledarskap                                                                                          5 

     3.2.1 Kommunikation                                                                        6 

4. Tidigare forskning                                                                            7 

4.1 Utvecklingsfaktorer                                                                          7 

4.2 Inflytande och ansvar                                                                       8 

4.3 Samspel                                                                                            8 

5.  Metod                                                                                                9 

5.1 Kvalitativ metod                                                                               9                                                                                  

5.2 Intervjuer                                                                                        10 

5.3 Förförståelse                                                                                   11 

5.4 Urval och bortfall                                                                           11                   

5.5 Tillvägagångssätt                                                                           12 

5.6 Bearbetning och analys av empiriskt material                               13     

5.7 Etiska principer                                                                              13 

5.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet                                   14 

6. Resultatredovisning och analys                                                    14 

6.1 Presentation av intervjupersonerna                                                15 



6.2 Förskollärarens roll                                                                        15 

6.3 Kompetens och Kompetensutveckling                                          16                        

     6.3.1 Utnyttjad kompetens                                                              16 

     6.3.2 Formell kompetens                                                                 16 

     6.3.3 Reell kompetens                                                                     17 

     6.3.4 Efterfrågad kompetens                                                           17     

     6.3.5 Kompetens för att utföra arbetet framgångsrikt                     18 

     6.3.6 Kompetensutveckling                                                             18                                       

6.4 Ledarskap                                                                                       19 

     6.4.1 Auktoritärt ledarskap                                                             19 

     6.4.2 Demokratiskt ledarskap                                                         20 

     6.4.3 ”Låt- gå”- ledarskap                                                               21                                                                             

6.5 Kommunikationens betydelse                                                        21 

     6.5.1 Informativ kommunikation                                                    22 

     6.5.2 Berättande kommunikation                                                    22 

     6.5.3 Framåtriktande kommunikation                                             23 

     6.5.4 Reflekterande kommunikation                                               23                                 

6.6 Socialt samspel                                                                               24 

7. Avslutande diskussion                                                                    25 

7.1 Kompetens                                                                                      26  

7.2 Vilka faktorer anser förskollärarna är viktigast 

I ledarskapet för en väl fungerande förskola?                                      27                                                                                                                                                

7.3 Kommunikation                                                                              28 



7.4 Hur ser förskollärarna på utvecklingen av förskolans kvalitet 

 och hur uppfattar de sin delaktighet i denna utvecklingsfråga?          29                                                                                         

7.5 Begränsningar och vidare forskning                                              31                                

Käll- och litteraturförteckning                                                         32 

Bilaga 1                                                                                               35 

Bilaga 2                                                                                               36



1 
 

1. Inledning 

Att vara förskollärare idag innebär ett ansvar för många olika områden. De förutsätts vara 

professionella och engagerade. Jag upplever att kraven är stora på förskollärarna: 

verksamheten ska anpassas till varje barns behov, det ska finnas ett nära samarbete med 

hemmen, planering, bedömning och utvärdering ska ske kontinuerligt och förskollärarna 

måste ha en bred kunskap. Detta väcker frågor hos mig, bland annat hur förskollärarna ser på 

sin yrkesroll samt vilket stöd de får av ledningen i dessa ansvarsområden.  

Mitt intresse för ämnet ledarskap grundar sig på att jag har mött många olika typer av 

ledarskap, både på fritiden och i arbetslivet. Under tjugo år har jag arbetat som barnskötare på 

olika förskolor. Min erfarenhet är att ledarskapet är av stor betydelse för hur verksamheten 

fungerar och utvecklas. I denna uppsats har jag valt att utgå från förskollärarnas perspektiv för 

att få en djupare kunskap och förståelse för hur och på vilket sätt de upplever förskolans 

kvalitet och utveckling. 

 

           1.1 Bakgrund 

Politikerna diskuterar dels pedagogernas kompetens och dels att höja kvaliteten på 

förskolorna. Socialdemokraterna (2013) menar att förskolor med hög kvalitet, kräver 

utbildade och kompetenta pedagoger. Därför anser socialdemokraterna att det är viktigare att 

investera pengar i förskolorna än att sänka skatterna och vill därför satsa 110 miljoner kronor 

på att utbilda fler förskollärare. I detta förslag ingår även en kortare förskollärarutbildning 

som barnskötare med yrkeserfarenhet ska kunna gå. De säger i sitt uttalande att alla barn har 

rätt till en förskola där barnen lär sig mycket och känner sig trygga, vilket förutsätter 

pedagoger med olika kompetenser som kompletterar varandra. Göran Hägglund, 

Kristdemokraterna (2013) hävdar att det är de stora barngrupperna som hotar kvaliteten. I en 

artikel i SvD OPINION säger han att de stora barngrupperna på förskolorna innebär en enorm 

påfrestning för både personal och barn och att det måste åtgärdas. Kristdemokraterna vill att 

både staten och kommunerna ska satsa pengar på att minska barngrupperna. Hägglund 

påpekar också att deras förslag om att höja maxtaxan skulle ge en pott på 1.4 miljarder kronor 

som direkt kan gå till att minska storleken på barngrupperna (Hägglund 2013)  

Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning var inriktad på att studera förskolans arbete 

med det pedagogiska uppdraget och hur pedagogerna arbetar för att utmana och utveckla 
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barns lärande. I granskningen, som pågick i två dagar, ingick 42 förskolor i 14 kommuner. 

Granskningen visar att förskolorna behöver förbättras inom flera områden, bland annat 

behöver lärandeuppdraget tydliggöras vilket innebär att ledning och pedagoger tillsammans 

ska reflektera över förskolans aktiviteter för att se hur arbetet med barns utveckling och 

lärande ska förbättras. Skolinspektionen menar också att förskolecheferna måste skapa rutiner 

för kvalitetsarbetet, så att pedagogerna kan använda det som en naturlig del i de vardagliga 

aktiviteterna. Granskningen kommer också fram till att förskolans ledarskap behöver 

förtydligas. Förskolechefen har ett ansvar som pedagogisk ledare, vilket innefattar en 

kommunikation med pedagogerna om vilka mål och riktlinjer förskolan ska följa. 

Förskolechefen måste tänka igenom hur pedagogernas olika kompetenser används i 

verksamheten samt skapa ett klimat som inbjuder till att känna delaktighet i förskolans 

utveckling. Även förskollärarens ansvarsområden måste vara tydligt förankrade hos alla 

pedagoger (Skolinspektionen 2012). 

Skolverket (2013) betonar vikten av att känna sig delaktig för att arbetet ska utvecklas. Det 

krävs en tydlighet om vilka insatser som behöver göras samt en tydlig ansvarsfördelning. En 

förutsättning för att tydliggöra arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående 

kommunikation. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2011, s.16) framgår det att 

förutsättningarna för ett sådant kvalitetsarbete är att det sker genom ett nära samarbete mellan 

de anställda och förskolechefen. Ansvaret för att verksamheten på förskolan utvecklas och 

lever upp till målen i läroplanen ligger hos förskolecheferna. För att utvärdera förskolans 

kvalitet genom kvalitetsarbete, krävs det att förskollärarna har kunskap om barns utveckling, 

hur dokumentation genomförs, hur barnen på bästa sätt utmanas i deras lärande och intressen 

samt kunskap om målområdena. Det är förskolechefen som har det övergripande ansvaret för 

förskollärarnas kunskapsutveckling så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 

professionellt sätt. 

Jag har ovan redogjort för vilka områden som bör utvecklas och förbättras i förskolorna. Allt 

enligt Skolinspektionen, Skolverket samt Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. 

Förskolechefen har, enligt Skolverket (2011), det övergripande ansvaret för att förskolan 

utvecklas. Hur går förskolechefen till väga för att uppfylla detta ansvar, och hur tas 

förskollärarnas kompetenser tillvara i denna utveckling? Detta finner jag intressant då 

förskollärarna har ansvar för väldigt många delar i verksamheten och rimligtvis då också 

borde ha en del i ansvaret för att förskolan utvecklas. Det finns mycket forskning om just 

ledarskap och förskollärare, men de flesta arbeten fokuserar antingen på ledarskap eller på 
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förskollärarnas arbete tillsammans med barnen. Jag har inte funnit något arbete som direkt 

utgår från förskollärarnas syn på hur verksamheten utvecklas framåt. I och med denna 

undersökning är min ambition att tillföra förskollärarnas perspektiv på utvecklingen av 

förskolans kvalitet, vilket kan vara av intresse i utvecklingsfrågor gällande förskolan.   

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskollärarna ser på utvecklingen av 

förskolans kvalitet. Jag vill även undersöka hur förskollärarna uppfattar sin delaktighet i 

denna utvecklingsfråga. För att besvara mitt syfte tar jag hjälp av följande frågeställningar: 

 Anser förskollärarna att deras kompetens tas tillvara av ledningen? Vilken kompetens? 

 Om förskollärarna tycker att deras kompetens tas tillvara, på vilket sätt menar de då att 

detta bidrar till förskolans utveckling? 

 Vilka faktorer anser förskollärarna är viktigast i ledarskapet för en väl fungerande 

förskola? 

 Hur anser förskollärarna att kommunikation kan bidra till att utveckla förskolans 

kvalitet? 
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3. Teori    

Svensson (2011, s. 183) menar att teorier är viktiga i forskning eftersom de hjälper oss att 

förstå vilket eller vilka perspektiv som intas. Ett perspektiv talar om vilket synsätt vi ska utgå 

ifrån när vi betraktar ett fenomen. Eftersom min undersökning grundar sig på samspel i olika 

kontexter har jag valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. När man intar ett 

sociokulturellt perspektiv ses det sociala samspelet som centralt, det vill säga att vi lär av 

varandra. Säljö (2000, s. 233) menar att den absolut viktigaste miljön för lärande och 

utveckling är situationer när människor samspelar med varandra i en kommunikation. I 

följande kapitel behandlar jag de begrepp som är centrala i min studie och utgår från olika 

teorier om kompetens och ledarskap. Jag kommer även att diskutera begreppet 

kommunikation som en underrubrik till begreppet ledarskap.  

 

           3.1 Kompetens 

Begreppet kompetens kan definieras olika beroende på i vilket sammanhang det förekommer. 

Ellström (1992, s. 19- 29) menar att begreppet kompetens är nära besläktat med kvalifikation 

och yrkeskunnande. När vi talar om att en person är kompetent är det relaterat till den uppgift 

som utförs, det vill säga, hur arbetet utförs samt vilken förmåga individen besitter för att 

utveckla arbetet. Kvalifikation är på samma sätt som kompetens relaterat till en uppgift, men 

istället för att fokusera på hur arbetet utförs och vilka möjligheter man besitter att utveckla 

arbetet, handlar kvalifikation om vilka krav som ställs på personen i utförandet av 

arbetsuppgiften. Begreppet innebär den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. 

Vidare kopplar Ellström (1992, s. 37) både kompetens och kvalifikation till begreppet 

yrkeskunnande. Det är ett flerdimensionellt begrepp som går att definiera genom följande fem 

olika kompetenser: formell kompetens, reell kompetens, utnyttjad kompetens, efterfrågad 

kompetens samt den kompetens som arbetet kräver. Formell kompetens fås genom utbildning 

som bekräftas med intyg, diplom eller betyg. Reell kompetens är den kompetens som en 

person har och som möjligen kan användas till att lösa uppgifter i arbetet. Utnyttjad 

kompetens är den kompetens som individen använder i arbetet och som behövs i arbetet. Den 

kompetens som officiellt eller inofficiellt efterfrågas för arbetet är den efterfrågade 

kompetensen och för att kunna utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt måste individen ha den 

kompetens som krävs för arbetet (Ellström 1992, s. 38). 
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3.2 Ledarskap 

Begreppet ledarskap kan på ett enkelt sätt uttryckas som de ledningsuppgifter som utförs inom 

en organisation (Nationalencyklopedin 2013). Ledarskap kan också ses som en social process, 

där ledaren motiverar övriga medarbetare till att gemensamt arbeta för att nå verksamhetens 

mål. Vidare innebär ledarskap att kunna fatta olika beslut, samarbeta samt förstå de krav som 

ställs för att utveckla verksamheten. Ett ledarskap som fungerar bra har medarbetarnas 

förtroende, tillit och respekt. Om ledarskapet inte fungerar minskar medarbetarnas förtroende, 

tillit och respekt (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 371- 372).  

Maltén (1998, s.117- 118) beskriver ett konsekvent ledarskap som att ledaren alltid handlar på 

ett liknande sätt oavsett sammanhang. Hur människor runt omkring ledaren uppfattar ledarens 

beteende brukar definieras som dennes ledarstil. En klassisk indelning av ledarstilar skiljer 

mellan auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap och ”låt gå”- ledarskap. Ett auktoritärt 

ledarskap innebär att ledaren själv styr verksamheten och arbetsfördelningen. Den auktoritäre 

ledaren litar inte på att övriga i organisationen tar ansvar, vilket leder till att denne sällan 

rådgör med sina medarbetare samt vill hålla distans till personalen. Beröm och kritik riktas 

ofta till den enskilda individen. Medarbetarna till en auktoritär ledare arbetar snabbt, det 

förekommer ofta gräl och kritik av kollegor, det kan ske en hierarkisk uppdelning där det kan 

uppstå mobbning samt dålig trivsel. Maltén beskriver att den demokratiske ledaren litar på 

sina kollegor och låter dessa delta i verksamhetens planering och genomförande. Ledaren 

finns till hands om någon behöver råd eller stöd, men förväntar sig att alla tar eget ansvar. 

Den demokratiske ledaren ser samarbete och kommunikation som centrala delar i 

utvecklingsfrågor. Kritiken är saklig och opartisk och riktar sig inte till en enskild individ. 

Medarbetarna till en demokratisk ledare har en hög kvalitet på sitt arbete, ett bra samarbete, är 

vänliga mot varandra samt trivs på arbetet. Enligt Maltén är ett ”låt- gå”- ledarskap inte aktivt. 

Ledaren ger råd och information endast om denne blir tillfrågad. I detta ledarskap handlar det 

om en ledare som inte intresserar sig, låter kollegorna arbeta som de vill och lämnar 

medarbetarna själva i deras beslut. Kritik förekommer inte, varken enskilt eller i grupp. Det 

förekommer egentligen inget ledarskap. Medarbetarna till en ”låt- gå” ledare presterar dåligt, 

det uppstår gräl mellan kollegor på grund av en frånvarande ledning, det råder ett missnöje 

och medarbetarna trivs inte.  
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             3.2.1 Kommunikation 

”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (Skolverket 2010, s. 4). Ovanstående citat, ur förskolans värdegrund, tyder på att det är ett 

demokratiskt ledarskap som ska utövas i förskolan. I detta ledarskap strävar man efter en bra 

kommunikation som ska leda till att medarbetarna tillsammans kommer fram till olika 

lösningar (Maltén1998, s.118). 

Redan hos nyfödda barn märks behovet av att kommunicera. Vi utvecklas psykiskt, socialt 

och kulturellt genom kommunikation (Nationalencyklopedin 2013). Definitionen av 

kommunikation, kan enligt Maltén (1995, s. 197), uttryckas som utbyte av kunskap, vilket 

kräver ett samspel mellan minst två individer. Säljö menar att genom kommunikation i detta 

samspel mellan människor, delas erfarenheter och det sker ett informations– och 

kunskapsutbyte som kan skapa nya tankar och handlingar samt ett nytt sätt att resonera på, så 

kallade kommunikativa processer (Säljö 2000, s. 34- 37). I en dialog mellan två individer 

förekommer det både ett verbalt- och ett kroppsspråk. Kroppsspråket kan ses som ett 

komplement till det verbala språket. Ibland kan ett leende, en klapp på ryggen eller höjda 

ögonbryn säga lika mycket som ord. I en bra kommunikation måste båda parter vara 

införstådda med varandras sätt att kommunicera, annars sker lätt missförstånd (Maltén 1998, 

s. 34- 37). Begreppet kommunikation kan enligt Ohlsson (2004, s. 96- 98) delas in i fyra 

kategorier, informativ kommunikation, berättande kommunikation, framåtriktande 

kommunikation samt reflekterande kommunikation. I en informativ kommunikation ger en 

person information till övriga personer, det handlar om att personen ger övriga personer ett 

tydligt meddelande eller ett delgivande av information. Vidare menar Ohlsson att den 

berättande kommunikationen är ett utbytande av berättelser som personen har varit med om, 

detta samtal kan också bestå av åsikter. En framåtriktande kommunikation är ofta ett samtal 

om vad som ska ske framöver och har en form av intentionsinriktning, det vill säga något som 

ska utföras tillsammans. Den fjärde kategorin av kommunikation är det gemensamt 

reflekterande samtalet vilket Ohlsson beskriver som ett ifrågasättande, där inblandade 

personer frågar och försöker förstå varandras uttalanden. Det innebär inte att det centrala är att 

framföra en åsikt. Denna kommunikation innehåller vanligtvis följdfrågor som ”hur menar du 

då?” eller ”varför ska vi göra så här?”.  
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4. Tidigare forskning  

 

4.1 Utvecklingsfaktorer  

Karin Renblad och Jane Brodin arbetar på Högskolan för Lärande och Kommunikation, 

plattformen för förskolepedagogisk forskning i Jönköping. De har i sin studie Kvalitén i 

förskolan påverkar barns välbefinnande, undersökt vad förskolechefer har för tankar gällande 

läroplanen och deras syn på kvalitet i förskolan. Renblad och Brodin (2012) kom fram till att 

förskolecheferna ansåg att förskolan har utvecklas inom flera områden sedan den nya 

reviderade läroplanen införts. Förskollärarnas kompetens betonas mer nu samt att 

förskollärarnas ansvar har förtydligats. Ett annat område som förskolecheferna ansåg hade 

förbättras var att förskoleverksamhetens status har ökat. De uttryckte också att en ny syn på 

förskolan har börjat träda i kraft, det har blivit en mer pedagogisk verksamhet som kan liknas 

som en förberedelse inför skolans verksamhet.  

Renblad och Brodin betonar i sin studie hur viktiga förskollärarna är för barnens utveckling 

och att det är i förskolan som grunden läggs för barnens framtida skolgång. Förskollärarna 

ansvarar för att arbetet i förskolan grundar sig på strävansmålen som anges i läroplanen, för 

att detta ska vara möjligt behöver förskolechefen stötta förskollärarna, både i deras arbete och 

genom att det ska finnas förutsättningar till att genomföra arbetet. Samtidigt som 

förskolecheferna såg dessa positiva förändringar framkom det således att det finns faktorer 

som kan påverka arbetet negativt. De faktorer som framkom som negativa för ett utvecklande 

kvalitetsarbete var tidsbrist för planering, stor personalomsättning, brist på kompetent 

personal, för stora barngrupper samt en dåligt fungerande kommunikation mellan 

pedagogerna och ledningen. I undersökningen framkom det också att barnskötarna anser att 

de hamnar i skymundan eftersom de inte nämns i läroplanen. Flera av barnskötarna menade 

att de har arbetat på förskola i hela sitt yrkesliv och under dessa år har utfört samma arbete 

som förskollärarna. För att lyfta frågan om barnskötarnas frustration, menar förskolecheferna 

att det är angeläget att diskutera verksamheten tillsammans och därmed få alla att se varandras 

styrkor. Renblad och Brodin visar i sin undersökning att det är många faktorer som ska vägas 

in i en väl fungerande förskola. Bland annat krävs det att arbetslagen är stabila och att de har 

en blandning av kompetenta barnskötare och förskollärare. Vidare måste miljön vara positiv 

och utvecklande (Renblad och Brodin 2012). 
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4.2 Inflytande och ansvar 

Kenneth Ekström är doktorand i den Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete. 2007 blev 

han färdig med sin doktorsavhandling, Förskolans pedagogiska praktik- ett 

verksamhetsperspektiv. Ekström (2007) vill ge en ökad förståelse för hur arbetslagen utformar 

och genomför det pedagogiska arbetet och hur detta påverkas av verksamhetens 

förutsättningar. Genom observationer och intervjuer med pedagogerna på tre förskolor kom 

Ekström fram till att pedagogerna upplevde att de hade en form av inflytande i verksamheten. 

Inflytandet upplevdes emellertid inte som positivt då det handlade om ett större ansvar i form 

av fler arbetsuppgifter samtidigt som barngrupperna var väldigt stora. Ekström anser att 

pedagogerna bör ta lärdom av varandras erfarenheter och använda den kunskap och de 

verktyg som pedagogerna har fått efter sin förskollärarutbildning i förskolans 

utvecklingsarbete. Dock visar resultatet i studien att det skulle kunna ses som att dessa inte 

går att använda i praktiken, på grund av att pedagogerna kände att de inte har möjlighet att 

hinna med de enskilda barnens behov. Vidare kunde Ekström uppfatta en stor frustation hos 

pedagogerna då de upplevde att ledningen var frånvarande. Det saknades tid för pedagogerna 

att dokumentera, planera, reflektera och samtala tillsammans, vilket ledde till att pedagogerna 

definierade viktiga begrepp på olika sätt. I resultatet framgick det trots allt att pedagogerna 

upplevde en ökad medvetenhet om verksamheten och att de reflekterade över aktiviteternas 

syfte (Ekström 2007). 

 

4.3 Samspel 

Ann Ludvigsson (2009), lektor i pedagogik, utgår från skolledningens och lärarnas perspektiv 

för att studera skolledarskapet samt förutsättningarna för ett fungerande samspel mellan 

skolledning och lärare. Genom observationer och intervjuer på tre skolor kom Ludvigsson 

fram till att skolledaren och lärarna ofta leder arbetet tillsammans. Det framgick också att det 

förekom svårigheter i samarbetet. De svårigheter som betonades var att lärarnas olika 

erfarenheter och värderingar påverkade samspelet, vilket kom till uttryck genom ett motstånd 

när dessa utmanades av skolledaren. På samtliga skolor som ingick i studien förekom det 

hierarkier som delvis uppstod beroende på vilken utbildning personalen hade. En annan 

svårighet var att skolledningen inte tyckte att lärarna var intresserade av att diskutera 

utvecklingsfrågor, utan var mer fokuserade på saker som handlade om dem själva. Lärarnas 

uppfattning var att de ville bemötas jämlikt och att de ville ha en ledare som är tydlig i sin 



9 
 

kommunikation gällande struktur och rättvisa. Vidare ansåg lärarna att ledaren måste våga 

fatta egna beslut samtidigt som lärarna får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsfrågor. 

Här framkom det en skillnad i skolledarens och lärarnas åsikter om utvecklingsfrågor. Lärarna 

ville vara delaktiga, men skolledaren menade att denne såg ett ointresse hos lärarna att delta i 

utvecklingsfrågor. I studien framgick det att stämningen på arbetsplatsen var betydelsefull för 

samspelet. Både skolledare och lärare ansåg att humor och glädje är viktiga delar i arbetet och 

att det leder till lojalitet samt arbetsglädje men också till att skolan får ett bra rykte. 

Ludvigsson såg i sin avhandling att det är viktigt att våga konfrontera varandra för att förstå 

varandras synsätt. Detta menar Ludvigsson gynnar utvecklingen av samarbetet och 

utvecklingen av skolan (Ludvigsson 2009).  

 

5. Metod  

Då syftet med denna uppsats var att undersöka hur förskollärarna ser på utvecklingen av 

förskolans kvalitet samt hur förskollärarna uppfattar sin delaktighet i denna utvecklingsfråga, 

var min utgångspunkt att förstå förskollärarnas perspektiv. För att på bästa sätt uppnå mitt 

syfte har jag valt kvalitativ metod med intervjuer som datainstrument. Följande kapitel inleds 

med en redogörelse för vad kvalitativ metod innebär samt en beskrivning av intervjun som 

datainstrument. Därefter diskuterar jag hur min förförståelse påverkat studien samt vilka urval 

och bortfall som gjorts. Vidare beskrivs tillvägagångssättet, bearbetning och analys av det 

empiriska materialet. Avslutningsvis redogörs de etiska principernas betydelse samt studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

5.1 Kvalitativ metod                       

Dalen (2007, s. 11) menar att det centrala i den kvalitativa metoden är att få en uppfattning 

om hur individer upplever olika fenomen. Vidare framhåller Dalen att grunden för kvalitativ 

forskning är ”att människor skapar eller konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt 

sina erfarenheter” (Dalen 2007, s. 111). Ovanstående resonemang bör förtydligas i den 

bemärkelsen att varje enskild individ upplever verkligheten på sitt eget sätt, därför är 

verkligheten inte entydig utan har många olika nyanser. Samtidigt kan människor, till en viss 

del, dela vissa erfarenheter, vilket påverkar vår förståelse av verkligheten (Dalen 2007, s. 14). 

Stukát (2005, s. 32) beskriver det kvalitativa synsättet som att tolka och förstå resultatet. Den 
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kvalitativa metoden lämpade sig bäst i min studie då jag utgick från ett sociokulturellt 

perspektiv och för att jag ville skapa en djupare förståelse för förskollärarnas upplevelser och 

erfarenheter. Jag tolkade inte resultatet, utan använde intervjupersonernas utsagor rakt av.  Ett 

fenomenologiskt synsätt antogs i analysen då jag ville beskriva förskollärarnas upplevelser 

och erfarenheter, för att få en djupare kunskap och förståelse. Dalen (2007, s. 15) menar att 

inom fenomenologin är människans subjektiva upplevelse central. Ett sätt för forskaren att 

skapa en förståelse på, är att beskriva och analysera det fenomen som undersöks. Resultatet 

gäller endast vad ett fåtal förskollärare tycker. I en kvantitativ undersökning kunde jag ha fått 

ett bredare resultat i form av en enkätundersökning, men då skulle jag inte ha fått ett djupare 

svar, vilket jag har fått genom att använda den kvalitativa metoden. 

 

5.2 Intervjuer 

Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011, s. 56- 57) beskriver en intervju som ett samtal mellan 

två individer där tankar, åsikter och erfarenheter utbyts. En intervju kan ge lärdom samt ge 

information om normer och olika språkbruk. Det finns både styrkor och svagheter med att 

använda intervjuer som datainstrument. Intervjuns styrka är att den går tämligen snabbt att 

genomföra, den kan vara en utgångspunkt för observationer samt ger ett brett analysmaterial. 

De svagheter som Eriksson- Zetterquist & Ahrne betonar är att intervjun sker på en bestämd 

dag och på en viss plats, vilket kan påverka informantens svar. För att få ett material som i 

större utsträckning fångar en helhet bör intervjun kompletteras med andra metoder som texter, 

observationer eller skuggning.  

I den kvalitativa metoden är det vanligt att använda intervjuer som datainstrument. Den form 

av intervju som jag valde att använda, är den semistrukturerade intervjun. I denna 

intervjuform är det vanligt att intervjuaren har förberett en intervjuguide med frågor som är 

kategoriserade i olika ämnesrubriker. Utifrån de svar som ges, kan intervjuaren ställa 

följdfrågor, vilket möjliggör att få djupare svar. Centralt i denna metodik är samspelet mellan 

intervjuaren och informanten (Stukát 2005, s. 32- 39). Hindret kan vara att de inte öppnar sig 

och säger vad de tycker. I min undersökning känner informanterna mig, vilket kan öka 

möjligheterna för ett större förtroende för mig och att de då känner att de kan tala fritt. 

Intervjufrågorna i intervjuguiden konstruerades som öppna frågor, vilket enligt Andersen 

(1998, s. 171) är en bra form av frågor då intervjuaren vill ta del av informantens åsikter 

gällande ett socialt system. I denna uppsats ser jag förskolan som ett socialt system. Jag valde 
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att använda den semistrukturerade intervjun eftersom jag ville anpassa frågorna till vissa 

grundteman, samtidigt ville jag att förskollärarna skulle ges utrymme att berätta om sina 

erfarenheter. I en semistrukturerad intervju blir detta möjligt. Dessutom kände jag en trygghet 

att ha färdiga frågor att knyta an till om informanten började beröra områden som inte var 

relevanta för min studie. Jag kompletterade min studie med litteratur och tidigare forskning. 

En komplettering i form av observation eller skuggning var inte relevant i min studie då jag 

har valt att endast fokusera på förskollärarnas tankar, åsikter samt erfarenheter. 

 

5.3 Förförståelse 

Dalen (2007, s. 12- 13) menar att förförståelse är de åsikter och uppfattningar vi har innan vi 

påbörjar en undersökning. Jag har lång erfarenhet av arbete på förskolor, vilket resulterar i att 

jag har en hel del förförståelse inom detta område. Dalen framhåller att det kan ses som både 

positivt och negativt om forskaren har en anknytning till området som studeras. Det kan 

inverka negativt i den bemärkelsen att forskarens egna tolkningar kan påverka resultatet. 

Fördelen med att ha en anknytning till området är, enligt Dalen, att forskaren ges möjlighet att 

förstå begrepp som annars skulle vara svåra att förstå. Under intervjuerna har jag varit 

medveten om detta och har därför försökt att lägga min egen förförståelse åt sidan för att på 

bästa sätt kunna bearbeta och förstå informantens perspektiv. Jag anser att min förförståelse 

var en fördel under mina intervjuer, då jag inte behövde bromsa informatören med frågor. För 

att vara säker på att jag förstått förskollärarna rätt, återkopplade jag med jämna mellanrum till 

det som de redogjort för. 

 

5.4 Urval och bortfall 

Vid urvalet av vilka förskollärare som skulle ingå i studien använde jag mig av ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011, s. 433) kan valet av bekvämlighetsurval bero på 

olika faktorer, en faktor kan vara att forskaren har tillgängliga informatörer, en annan orsak 

kan vara att en företagsledning själva väljer ut personer till intervjun. I mitt fall tog jag hjälp 

av min yrkeserfarenhet som barnskötare och kontaktade dels förskollärare som har arbetat på 

samma förskolor som jag, dock inte på samma avdelning och dels förskollärare som jag kände 

till från andra förskolor. Min ambition var att intervjua minst sju förskollärare. Tyvärr svarade 

två stycken att de inte ville delta i studien på grund av en osäkerhet om att kunna tillföra 
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något. Då tiden var en avgörande faktor och jag kände att jag snabbt ville komma igång med 

intervjuerna, valde jag att använda de fem informanter som tackat ja till att delta i studien. De 

fem förskollärare som deltar i undersökningen har mellan sju och tjugosex års erfarenhet av 

arbete på förskolor.  

 

5.5 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis utarbetade jag en intervjuguide med genomtänkta frågor och ämnesrubriker. 

Ämnesrubrikerna var kompetensutveckling, inflytande och delaktighet samt kommunikation 

mellan pedagogerna och ledningen. För att få en inblick i om intervjufrågorna behandlade alla 

områden som jag ville få information om, genomförde jag en provintervju på en annan 

student. De ändringar som gjordes efter provintervjun var att dela upp frågorna i olika teman 

med huvudrubriker. Därefter kontaktade jag förskollärarna för att göra en förfrågan om de 

ville delta i studien i form av en intervju. De informerades om syftet med studien samt vilka 

områden frågorna skulle beröra. Jag hänvisade till de forskningsetiska principerna genom att 

garantera att de har full anonymitet i uppsatsen och att de endast svarar på det som de vill 

svara på. Fem av sju förskollärare var positiva och ville gärna delta. Två av dessa fem bor i 

olika delar av Sverige och svarade därför på mina frågor genom mail. Med de övriga tre 

förskollärarna bokade jag in datum och tid. Informanterna fick välja var intervjuerna skulle 

ske. Enligt Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011, s. 44) påverkas förhållandet mellan 

informanten och intervjuaren av var intervjun äger rum. Det är viktigt att informanten känner 

sig bekväm i miljön och att miljön skapar en trygghet som gör att informanten i lugn och ro 

kan svara på frågorna. En intervju genomfördes hemma hos mig och två intervjuer ägde rum 

på en avskild plats på ett bibliotek. 

Vid intervjutillfället inledde jag med att informera om att inga personuppgifter eller namn 

kommer att finnas med, att deltagandet är frivilligt och att informanten har rätt att avbryta när 

som helst. Vidare frågade jag om jag fick använda min mobiltelefon för att spela in intervjun, 

vilket alla tre godkände. Intervjuerna pågick mellan trettio och fyrtio minuter.  

Alla mina informanter svarade på samma grundfrågor, även de två som svarade genom mail. 

Svaren jag fick genom mail var tydliga och innehållsrika. Som jag nämnt tidigare är samspelet 

mellan den som intervjuar och informanten en central del i semistrukturerade intervjuer, detta 

samspel kan intervjuaren inte utnyttja när informanten svarar genom mail. En av mina 

informanter valde att inte besvara fyra frågor som behandlade de mer känsliga områdena. 
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Dessa frågor handlade om förtroende, bekräftelse samt begreppet ledarskap. Jag är medveten 

om dessa begränsningar, men anser dock att svaren är relevanta i min undersökning. 

 

5.6 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Varje intervju transkriberades i direkt anslutning till att intervjun avslutats, detta för att jag 

ville sammanställa det empiriska materialet tillsammans med de intryck jag fick under 

intervjun. När forskaren transkriberar, det vill säga avlyssnar ljudinspelningen och skriver ned 

intervjun, utformas det empiriska materialet (Svensson & Ahrne 2011, s. 25). Det empiriska 

materialet sorterades sedan utifrån ämnesrubrikerna som intervjuguiden bestod av. 

Ämnesrubrikerna var kompetensutveckling, inflytande och delaktighet samt kommunikation 

mellan pedagogerna och ledningen. Vidare analyserades svaren och delades in i kategorier 

utifrån de begrepp som förekom mest i intervjuerna, vilket Dalen (2007, s. 86) kallar 

tematisering. Efter tematiseringen reducerade jag materialet. För att sålla bort icke relevanta 

delar av intervjuerna utgick jag från mina frågeställningar. 

Rennstam & Wästerfors (2011, s. 202) betonar vikten av att reduceringen av materialet 

således måste ske på ett rättvist sätt, forskaren kan alltså inte välja bort material hur som helst. 

I mitt empiriska material reducerades de delar som inte berörde min studie.  

 

5.7 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (1990) rekommenderar forskare att ta hänsyn till fyra forskningsetiska 

principer i forskningen. Givetvis är det viktigt att forskaren även själv reflekterar och tar ett 

eget ansvar för sin studie. De fyra forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de forskningsetiska principer 

som jag har tagit hänsyn till i min studie. 

I min kontakt med de fem förskollärarna informerade jag om vad undersökningen handlade 

om, vilka områden intervjufrågorna berörde, att det var frivilligt att delta och att de hade rätt 

att avbryta sitt deltagande när som helst. Dessa punkter ingår i informations- och 

samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet gavs information om att jag inte 

hade något intresse att få veta var förskollärarna arbetar, eftersom undersökningen inte är en 

jämförelse mellan förskolor och därmed inte relevant för studien. Jag berättade även att de 

garanterades full anonymitet. Nyttjandekravet är också viktigt att informera om, vilket jag 
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således gjorde genom att delge förskollärarna att den information som jag fick ta del av i 

intervjuerna endast kommer användas i mitt examensarbete (Vetenskapsrådet 1990). 

 

5.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I den kvantitativa forskningen är det viktigt att ange studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Reliabilitet anger studiens tillförlitlighet, det vill säga tillförlitliga 

mätningar som gjorts flera gånger. Andra forskare ska enligt Dalen (2007, s. 113- 114) kunna 

granska metoderna och genomföra dessa med samma resultat. Stukát (2005, s. 127) menar att 

validitet i en kvantitativ forskning handlar om att forskaren har mätt det som forskaren syftar 

till. Generaliserbarhet beskriver Stukát som att forskaren måste resonera om vilka resultatet 

innefattar, om resultatet gäller en större eller mindre population. I den kvalitativa forskningen 

är det också viktigt att uppmärksamma dessa begrepp, men eftersom kvalitativ forskning inte 

innefattar mätning i form av siffror och statistik måste forskaren definiera begreppen på ett 

annat sätt. Diskussionen om reliabilitet och validitet i en kvalitativ forskning sammanfattar 

Stukát genom att uppmärksamma forskarens ansvar för studien. Jag har ovan diskuterat och 

redogjort för metodval, intervjuform, min förförståelse, vilka urval som gjorts samt hur 

studien är utförd. Vidare har jag visat att jag har tagit hänsyn till de etiska principerna. Enligt 

Stukát ökar läsarens förtroende för studien om forskaren visar en medvetenhet om studiens 

styrkor och svagheter (Stukát 2005, s. 130). Resultatet i studien kan inte användas för att 

generalisera om alla förskollärare, men ger dock en inblick i hur en liten del av förskollärarna 

upplever utvecklingen av förskolans kvalitet samt hur de ser sin egen delaktighet i 

utvecklingsfrågan. 

 

      6. Resultat och analys  

Följande kapitel inleds med en kort presentation av förskollärarna. För att följa de etiska 

principerna har samtliga intervjupersoner fingerade namn. Vidare redovisas och analyseras 

intervjumaterialet med hjälp av den tidigare forskning och teori som redogjordes för i kapitel 

tre och fyra. Resultatet redovisas och analyseras utifrån en temabaserad analys, dessa teman 

kommer från de begrepp som förekom mest i intervjusvaren. Ett fenomenologiskt synsätt 

antogs i analysen då jag ville beskriva förskollärarnas subjektiva upplevelser och erfarenheter, 

för att sedan kunna skapa en förståelse (Dalen 2007, s. 15).  
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         6.1    Presentation av intervjupersonerna 

Anna har arbetat på förskola i sju år och bor i Stockholmsområdet. I dag arbetar hon på en 

avdelning med femton barn i åldern ett till tre år. På hennes avdelning arbetar två 

förskollärare och en barnskötare. 

Sofia har arbetat på förskola i tio år. Hon bor i Stockholmsområdet och arbetar tillsammans 

med två barnskötare. Sofia arbetar med tjugotre barn som är mellan tre och fem år gamla. 

Emma arbetar tillsammans med två barnskötare på en avdelning med femton barn som är 

mellan ett och tre år gamla. Emma har arbetat på förskola i tjugo år och bor i 

Stockholmsområdet.  

Karin har arbetat på förskola i tjugosex år och bor i södra Norrland. Hon arbetar med barn 

som är från två och ett halvt till fem år gamla. På hennes avdelning är de tre pedagoger och 

tjugotvå barn. 

Lisa bor i Mellansverige och har arbetat på förskola i tjugoett år. Hon arbetar på en avdelning 

med fem andra pedagoger och det är tjugotvå barn. Barnen är ett till två och ett halvt år 

gamla.  

 

              6.2    Förskollärarens roll 

Renblad och Brodin betonar i sin studie att förskollärarna har ett ansvarsfullt uppdrag 

gällande barns utveckling och att utveckla en verksamhet som skapar goda förutsättningar 

inför barnens skoltid. Förskollärarna ansvarar för att arbetet i förskolan grundar sig på 

strävansmålen som anges i läroplanen (Renblad och Brodin 2012). Detta uttrycker Anna, 

Sofia, Emma och Lisa i intervjun när de säger att de är viktiga för verksamheten. Alla fyra 

känner att de har ett viktigt uppdrag att tillgodose barnens behov och att förbereda barnen 

inför skolan. Vidare säger de att yrket är inspirerande, utmanande och roligt. 

 Karin som inte uttryckte samma positiva bild som övriga förskollärare gjorde inledningsvis, 

ger denna bild av förskollärarrollen: 

Teoretiskt sett är min roll som pedagog väl definierad genom våra styrdokument: 

Läroplanen, Lokal Arbetsplan, Kvalitetsredovisning, Pedagogisk dokumentation, 

Likabehandlingsplan och Föräldraenkäter. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Tjugotvå 

barn i åldrarna två och ett halvt till fem år och tre pedagoger som sammanlagt är där 
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samtidigt ungefär två timmar om dagen gör att det är mycket svårt, rent omöjligt att 

tillgodose varje barns individuella behov. Detta skapar stor känsla av maktlöshet inför 

yrket. 

Liksom Karins känsla av en maktlöshet inför yrket, visar även Ekströms (2007) resultat att 

pedagogerna upplever en tidspress, vilket leder till att de känner att barnens behov inte hinner 

tillgodoses.  

 

              6.3    Kompetens och kompetensutveckling 

I följande avsnitt redovisas resultaten utifrån Ellströms (1992) olika kompetenser vilka 

definierar begreppet yrkeskunnande. 

 

             6.3.1 Utnyttjad kompetens 

Sofia anser inte att deras kompetenser tas till vara. Hon berättar att det är många pedagoger 

som är duktiga och har erfarenhet inom olika områden, men ledningen uppmuntrar inte 

pedagogerna att delge varandra sina kunskaper. Med stöd av Ellström (1992) visar detta att 

förskolechefens enda krav på förskollärarnas kompetens är att de ska kunna utföra de 

uppgifter som förskolechefen efterfrågar, det vill säga att förskolläraren har den kompetens 

som efterfrågas. 

Karin tycker att deras kompetens tas till vara genom att arbeta med traditionell 

förskolepedagogik i det dagliga arbetet. Dock anser hon att deras kompetens inte utnyttjas 

optimalt eftersom de har för stor barngrupp på för få pedagoger. Detta stämmer överrens med 

Ekströms (2007)  avhandling där resultatet visade att förskollärarnas kompetens och de 

instrument som de får genom förskollärarutbildningen inte alltid uppfattas som att det går att 

använda i praktiken, på grund av att de inte hinner med de enskilda barnens behov.  

 

             6.3.2 Formell kompetens 

I min intervju med Anna framkommer det att alla förskollärare på den förskola som hon 

arbetar på, har olika utbildningar. De är förskollärare, lärare i grundskolans tidigare år, 

universitetslärare, master i personalutveckling och gymnasielärare. Detta tar förskolechefen 

på Annas arbete hänsyn till i samband med fördelningen av arbetslag samt vilken ålder 
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förskollärarna ska arbeta med. I läroplanen (Skolverket 2011) betonas det att det är 

förskolechefen som har det övergripande ansvaret för att förskolan utvecklas och lever upp till 

målen. Om Annas utsaga jämförs med läroplanen, kan detta förstås som att Annas chef har för 

avsikt att ta vara på förskollärarnas formella utbildning för att utveckla förskolan. 

 

             6.3.3 Reell kompetens 

Detta är den kompetens som förskollärarna har och som möjligen kan användas till att lösa 

uppgifter i arbetet. Samtliga förskollärare säger någon gång under intervjun att de ständigt 

strävar efter att lösa olika situationer på arbetet. Sofia säger att hon har en viktig uppgift att 

tillgodose alla barns behov, planera, vara förberedd, vara lyhörd och att variera aktiviteterna 

så att de passar alla barn. 

Emma är väldigt tydlig när hon berättar om hur hon använder sin kompetens till att lösa olika 

uppgifter i arbetet: 

Det är min skyldighet som förskollärare att planera, organisera och ha den kunskap som 

behövs för att barnen ska få en dag som är fylld av glädje, lek och aktiviteter. Det gäller 

att vara flexibel! 

Anna tycker att den formella kompetens som hon har fått genom 

förskollärarutbildningen är väldigt viktig för att kunna lösa olika situationer i 

verksamheten.  

Samtliga förskollärare är enligt resultatet väl insatta i sin yrkesroll och det framgår att 

de är medvetna om hur de ska använda sin reella kompetens i verksamheten. Detta kan 

jämföras med resultatet i Renblads & Brodins (2012) studie, där förskolecheferna ansåg 

att förskollärarnas ansvar har förtydligats och att det har blivit en mer pedagogisk 

verksamhet som är förberedande inför skolans verksamhet. 

 

             6.3.4 Efterfrågad kompetens 

Samtliga av mina informanter är förskollärare och har den utbildning som arbetsgivaren har 

efterfrågat vid anställningen. 

 

 



18 
 

             6.3.5 Kompetens för att utföra arbetet framgångsrikt 

Anna och Lisa är positiva till att ledningen delar in dem i olika ansvarsområden som bland 

annat handlar om miljön, reflektioner, kommunikation och jämställdhet. De anser att deras 

kunskap kommer till användning för att utveckla verksamheten. Dock säger Lisa att det också 

skapar mycket stress på avdelningen när det är många möten med utvecklingsgrupper som 

förskollärarna ska gå på. Förskolecheferna i Renblads & Brodins (2012) studie framhävde för 

stora barngrupper som en faktor som påverkade utvecklingsarbetet negativt. En möjlig 

slutsats utifrån detta är att de pedagoger som inte går iväg på utvecklingsmöten har svårt att 

tillgodose en verksamhet som främjar alla barn på grund av att en förskollärare försvinner 

från avdelningen. 

Emma berättar att på hennes förskola fördelas arbetet utifrån det som pedagogerna är bra på, 

hon säger att de har kommit fram till att det främjar barnens utveckling och intresse om 

pedagogen är intresserad och har kunskap inom ett visst område. 

 

             6.3.6 Kompetensutveckling 

Emma berättar att hennes kompetens används och utvecklas i arbetet med barnen. Hon menar 

att hon ständigt stöter på utmaningar som kräver både reell kompetens och formell 

kompetens. Det handlar om aktiviteter som ska passa barnens behov, som ska vara roliga och 

som ska fungera att utföra även om en kollega är sjuk. 

Karin tycker att hon främst utvecklas genom att ta del av hennes kollegors olika kompetenser, 

vilket hon får genom reflektioner och genom pedagogiska diskussioner i mindre grupper och 

blandade arbetslag. Samtal med andra individer, är enligt Säljö (2000) en kommunikativ 

process där individerna utvecklas genom varandras erfarenheter.  

Fyra av fem förskollärare tycker att de ges möjlighet till att gå på föreläsningar och kurser. 

Emellertid är organisationen kring föreläsningar och kurser upplagd på olika sätt. Anna, Karin 

och Lisa säger att de uppmuntras till att fortbilda sig, Emma berättar att hon inte tycker att 

föreläsningarna ger henne någonting, då det är förskolechefen som bestämmer vilka 

föreläsningar de ska gå på. För att höja sin kompetens anser hon att det vore bättre om hon 

fick välja de områden som hon själv känner att hon vill och behöver utveckla. Sofia vill 

utveckla sin kompetens, men hindras av förskolechefen som hänvisar till ekonomin. Vidare 

säger Sofia att några av pedagogerna har gått kurser som gynnar hela verksamheten så till 

vida att förskolläraren då måste ansvara för att alla barn på förskolan får ta del av pedagogens 
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kunskap. Detta drabbar pedagogens kollegor som då måste avvara en pedagog för de andra 

avdelningarnas barn.  

Sofia och Emma kan se att kompetensen hos pedagogerna skulle kunna höjas genom att 

pedagogerna tar del av övriga avdelningars arbeten tillsammans med barnen. ”Det skulle ge 

både kunskap och inspiration”, säger Sofia.  

I Skolverkets kvalitetsgranskning (2012) framgår det att ett område som behöver förbättras är 

att förskolechefen måste se över hur pedagogernas kompetens använd i verksamheten. 

Resultatet i min undersökning visar att tre av förskollärarna anser att deras chefer är väl 

insatta i förskollärarnas kunskapsområden och uppmuntrar dem till fortbildning i de områden 

som förskollärarna vill utveckla. Övriga två förskollärare ges inte möjlighet att utveckla sin 

kompetens, vilket kan förstås som att förskolecheferna inte är insatta i sina medarbetares 

kompetenser. 

 

     6.4    Ledarskap 

Resultatet i detta avsnitt utgår från Malténs (1998) indelning av tre olika ledarstilar, 

auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap och ”låt- gå”-ledarskap.  

Begreppet ledarskap ses av samtliga fem förskollärare som grunden för hur förskolans 

verksamhet fungerar. De viktigaste faktorerna hos ledningen är, enligt de intervjuade, 

delaktighet, en god kommunikation, empati, tydlighet, vara rättvis, närvarande, lyhörd, ge 

feedback och att skapa ekonomiskt utrymme för en inspirerande och utvecklande miljö. 

Förskollärarna anser att ledarskapet påverkar deras möjligheter till att utveckla förskolan. I 

intervjuerna framkommer det att förskollärarna har olika erfarenheter av ledarskapet.  

 

             6.4.1 Auktoritärt ledarskap 

På frågan om vilka tankar som dyker upp hos Lisa när hon hör ordet ledarskap svarar hon: 

Någon som är tydlig i sin roll som ledare men samtidigt lyhörd och rättvis. Någon som 

kan vägleda, inspirera, peppa och stötta pedagogerna i sin roll. 

När jag frågar hur Lisa upplever kontakten med sin chef säger hon att hennes chef ofta 

är stressad och inte alls lyhörd. Chefen på hennes förskola delar sin tid på två förskolor 

vilket, enligt Lisa, resulterar i att hon inte har tid. En auktoritär ledare vill själv styra 
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verksamheten och håller gärna distans till medarbetarna (Maltén 1998). Däremot 

berättar Lisa att hon har en mycket närmare relation med biträdande förskolechef som är 

på den andra förskolan.  

 

             6.4.2 Demokratiskt ledarskap 

För en väl fungerande förskola tycker Anna att det är viktigt att förskolechefen är delaktig och 

är en närvarande chef som inte toppstyr utan är med i verksamheten. Anna beskriver 

ledarskapet på hennes förskola på följande sätt: 

Jag sitter ju med i ledningsgruppen så jag har ett jättebra samarbete med henne, sen så har 

hon inte riktigt tid, min förskolechef har tre stycken förskolor plus en öppen förskola så 

hon är olika dagar på de olika förskolorna. Därför har hon skaffat oss i ledningsgruppen 

som språkrör. Rent generellt finns hon alltid tillgänglig. Ringa dygnet runt och maila om 

man har frågor och hon hör alltid av sig. Hon är två gånger i veckan hos oss. 

Vidare berättar Anna att chefen lyssnar, ger bekräftelse och bryr sig om pedagogerna, vilket 

leder till att Anna känner att hon kan ge förslag på förändringar som rör förskollärarna. 

Ledningen visar förtroende för Anna genom att fråga om hon vill sitta med i ledningsgruppen, 

om hon vill vara pedagogiskt ansvarig och de säger att hennes kompetens är viktig. Anna 

säger att pedagogerna är delaktiga, att de vet vad som ska göras, de har bestämda roller samt 

en bra kommunikation över lag. Anna beskriver sin chef på olika sätt men ändå som en 

demokratisk ledare. En attityd som är intressant att reflektera över, gällande Annas chef, är att 

denne inte har tid och därför har en grupp förskollärare som språkrör. Beror det på att chefen 

litar på sina medarbetare och vill att de ska vara delaktiga i utvecklingen, eller beror det på att 

chefen inte hinner med och därför övergå till en ”låt-gå”- ledare som överlåter ansvaret till 

medarbetarna (Maltén 1998)? I detta fall, visar Annas entusiasm över sitt arbete, att hon 

uppfattar sin chef som en demokratisk ledare. 

En demokratiske ledare anser att samarbete och kommunikation är centrala. Medarbetarna 

förväntas ta eget ansvar och ses av den demokratiske ledaren som självklara deltagare i 

verksamhetens planering (Maltén 1998). 

Chefen på Emmas förskola finns alltid i huset. Emma beskriver sin chef som närvarande och 

intresserad. Chefen litar på pedagogerna, ger dem mycket ansvar och är stöttande. Hon är bra 

på att bekräfta pedagogerna, vilket leder till att de känner sig professionella. Emma säger att 

de har en mycket bra relation och att miljön inbjuder till att fråga samt ge förslag på idéer. 
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Dock anser Emma att hon ibland upplever chefen som en vän och menar att chefen måste bli 

bättre på att vara en chef, framför allt när det gäller att säga nej. Det är pedagogerna som 

drabbas av detta. Ett exempel som Emma ger är att chefen alltid beviljar semester, oavsett hur 

verksamheten påverkas. Detta visar att det inte alltid är lätt att vara konsekvent i sitt 

ledarskap.  Emma beskriver en chef som är demokratisk, men även en ”låt- gå”- ledare, då 

chefen inte säger nej. En ”låt- gå”- ledare låter sina medarbetare lösa de problem som uppstår 

i verksamheten på egen hand (Maltén 1998). 

 

             6.4.3 ”Låt-gå”-ledarskap 

 Sofia ger följande bild av ledarskapet på hennes förskola:  

Jag får inget stöd av förskolechefen när det gäller samarbetet på avdelningen och när jag 

har något förslag som gäller förskolan ger hon mig endast stöd för förslaget när ingen 

annan är närvarande. Om jag känner att hon har förtroende för mig… jag tror det, men 

hon visar eller uttrycker det inte. 

Med stöd av läroplanen (Skolverket 2011) visar Sofias utsaga att hennes chef inte skapar 

några förutsättningar för det samarbete som krävs för att utveckla verksamheten. Sofia 

berättar att hon upplever att förskolechefen har svårt att styra, hon deltar inte i utvärderingar 

och hon är sällan inne på avdelningarna. Sofia är osäker på om hon skulle prata med chefen 

om det är något hon vill förändra som rör förskollärarna, eftersom hon inte vet hur 

förskolechefen reagerar.  Denna bild av Sofias chef kan jämföras med Malténs (1998) 

beskrivning av ett ”Låt- gå”- ledarskap, i vilket chefen inte är delaktig, inte stöttar sina 

medarbetare och som inte verkar bry sig om hur arbetet fungerar.  

 

     6.5    Kommunikationens betydelse 

Avsnittet som följer redovisas utifrån Ohlssons (2004) definitioner av begreppet 

kommunikation. 

Samtliga förskolärare säger att kommunikationen med ledningen är grunden för att samarbetet 

på förskolan ska fungera.  
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             6.5.1 Informativ kommunikation 

När jag i intervjun med Sofia frågar om kommunikationen på hennes arbetsplats suckar 

hon djupt och säger: 

Hos oss fungerar inte kommunikationen. Chefen pratar och berättar saker för den som 

hon känner för just vid det tillfället, vilket ofta leder till en osäkerhet hos oss. Den 

informationen som ges på veckomötet, glömmer vissa pedagoger att förmedla vidare till 

övriga. Detta betyder att det pratas bakom ryggen och det bildas grupperingar.  

Sofia beskriver en arbetsplats där kommunikationen inte används för att utbyta kunskap, eller 

för att öppna upp för nya sätt att resonera (Säljö 2000), snarare verkar kommunikationen 

handla om att chefen använder en informativ kommunikation, som innebär att en person ger 

övriga ett delgivande av vad som ska ske (Ohlsson 2004).  

På frågan om hur ledningen ger information svarar Anna, Karin och Lisa att de ofta får 

information genom mail, vilket de tycker fungerar bra. Annars får de information när det är 

veckomöten, arbetsplatsträffar, husmöten och personalmöten. Karin berättar att de även får 

information genom telefonsamtal från chefen.  

 

             6.5.2 Berättande kommunikation 

Anna, Emma och Lisa talar alla tre om hur viktigt det är att förskolechefen kommunicerar 

med dem. De beskriver att det är genom kommunikation som de får reda på att chefen har 

förtroende för dem och de får veta att deras kunskap är viktig. Lisa säger att hennes kollegor 

är duktiga på att se varandra och att ge varandra positiv feedback. Anna berättar att både 

hennes förskolechef och hennes kollegor är väldigt duktiga på att ge beröm, både verbalt och 

med kroppsspråk: 

Chefen ger ofta en klapp på axeln och säger att jag gjort något bra eller att jag har haft en 

bra idé. Jätte… helt fantastiskt! 

Kroppsspråket kan betyda lika mycket som uttalade ord, det kan också komplettera det 

verbala språket (Maltén 1998). Anna uttrycker detta när hon återger känslan av glädje när 

hennes chef klappar henne på axeln. Sofia är den enda av förskollärarna som uppger att det 

inte förekommer någon form av öppen bekräftelse på hennes arbetsplats, varken mellan 

kollegor eller från förskolechefen. Vidare säger hon att hon vill veta hur de andra uppfattar 

hennes arbete. En fråga riktade sig till hur förskollärarna upplever kontakten med sin närmsta 

chef.  
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Emma berättar: 

Jag har en mycket nära relation med min närmaste chef. Vi bollar idéer, pratar och hon 

stöttar mig. 

Detta är en berättande kommunikation som leder till en kommunikativ process i vilken Emma 

och hennes chef tar del av varandras erfarenheter (Säljö 2000). 

 

             6.5.3 Framåtriktande kommunikation 

Renblad & Brodin (2012) kom i sin studie fram till att förskolecheferna såg faktorer som 

inverkar negativt för ett utvecklande kvalitetsarbete. En av faktorerna var tidsbrist för 

planering. Både Lisa och Karin betonar tidens betydelse i frågan om kommunikationen. Karin 

säger att det krävs mer tid till kommunikation för att kunna skapa en samstämmighet om 

arbetssätt och struktur, men även för att kunna arbeta för en gemensam värdegrund. För att 

arbetslagen ska fungera och att de ska kunna arbeta mot gemensamma mål med tydliga 

riktlinjer, tycker Emma, att en bra kommunikation är förutsättningen. Anna, Emma och Lisa 

beskriver att det är genom kommunikation med kollegor som de kommer fram till olika 

lösningar, vilket stämmer överrens med Säljös (2000) åsikter om att det är i kommunikationen 

mellan människor som nya tankar får möjlighet att utvecklas. 

.  

             6.5.4 Reflekterande kommunikation  

Lisa säger att öppna dialoger, där alla kommer till tals, är viktiga för att förskolan ska fungera. 

Vidare säger hon: 

Jag vill ha en rak och ärlig kommunikation, både i positiv och i negativ bemärkelse. Det 

blir en bekräftelse för hur jag arbetar. 

Sofia tycker att förskollärarens ansvar kan vara negativt både för barnen och för henne själv. 

Det hon syftar till är att det är många möten som tar tid från barnen och att hon upplever en 

irritation hos kollegorna, som är barnskötare, då hon går på möten. Sofia berättar att hon 

upplever att kollegorna inte är insatta i varför hon är på möten och att hon skulle behöva 

förskolechefens stöd i att tydliggöra syftet med mötena. Detta kan jämföras med Ludvigssons 

(2009) avhandling, där det framkommer att barnskötarna känner ett utanförskap och att 

förskolechefen anser att det skulle behövas fler pedagogiska diskussioner för att förstå 
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varandras syn på verksamheten. Enligt Ludvigsson skulle dessa pedagogiska samtal även 

gynna utvecklingen av samarbetet och utvecklingen av skolan (Ludvigsson 2009). 

Emma berättar att hennes chef inte ger information genom mail, hon säger: 

Chefen går runt varje morgon och ger oss aktuell information. Hon äter frukost och 

mellanmål på avdelningarna vilket också ger tillfälle att kommunicera. Vi får all 

information muntligt. 

Med stöd av Ohlsson (2004) förstår jag detta som att Emmas chef bjuder in pedagogerna till 

en reflekterande kommunikation, där alla kan komma till tals. I detta samtal skapas det 

möjligheter till att förstå varandras uttalanden. 

 

     6.6   Socialt samspel 

I samspelet med förskolechefen betonas vikten av tydlighet och kommunikation av samtliga 

förskollärare. De säger att de vill ha förskolechefens stöd och att denne satsar på att få 

personalgrupper som samarbetar och kommunicerar med varandra. Intervjusvaren visar att 

samarbetet ser olika ut på förskolorna. Förskollärarna använder begreppet ekonomi i 

intervjusvaren. I detta sammanhang ingår pengar, vikarier, mat och barngruppens storlek i 

ekonomin.  

Anna berättar att de generellt har en bra stämning och ett gott samarbete, hon säger att de är 

delaktiga i alla frågor utom ekonomi. Anna tycker att samarbetet med förskolechefen fungerar 

bra och upplever att deras frågor är viktiga för ledningen: 

Det har hänt att förskolechefen har tagit med sig våra frågor och förslag när de är på 

rektorsmöten på kommunen. Det gör att vi känner oss väldigt delaktiga och att vi känner 

att förskolechefen tar oss på allvar. 

Emma tycker också att de har ett bra samarbete med förskolechefen, hon säger: ”Vi har en 

väldigt bra stämning. Samarbete och trygghet är viktiga faktorer gällande utveckling”. Emma 

berättar att pedagogerna framför allt är delaktiga i frågor som rör deras avdelningar, men inte 

i ekonomiska frågor. Vidare säger Emma att hon tycker att de har roligt tillsammans och att 

hon oftast ser fram mot att gå till arbetet. 

Karins chef är relativt ny på arbetet men hon säger att det känns bra. Karin upplever 

stämningen som följande: ”Stämningen är väldigt olika i våra arbetslag. Stress påverkar 

mest, framför allt i olika medarbetares sätt att tackla stressen”. Karin berättar att 
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pedagogerna är delaktiga i alla frågor utom frågor som rör ekonomi. Karin framhåller 

delad arbetsglädje, humor och skratt som viktiga faktorer i ett bra samspel. 

I likhet med Ludvigssons (2009) resultat framgår det här att förskollärarna betonar 

vikten av en god stämning på arbetsplatsen för att kunna utveckla förskolan 

tillsammans. 

Lisa berättar att hon känner sig behövd och motiverad när hon kommer till arbetet. När hon 

beskriver samarbetet med förskolechefen säger hon: 

Vi har inget bra samarbete med vår chef. Hon delar sin tid mellan två förskolor och är 

inte så lätt att få kontakt med. Däremot är det en positiv stämning mellan oss kollegor, vi 

delar med oss av våra kunskaper och är duktiga på att ge varandra positiv feedback.  

Vidare berättar Lisa att förskollärarna är delaktiga i frågor som rör miljön, ombyggnad och att 

de är med på ekonomimöten.  

Sofia upplever inte att pedagogerna ges utrymme till att vara delaktiga i andra frågor än hur 

de ska förbättra utvecklingssamtalen med föräldrarna.  Hon beskriver stämningen som 

följande: ”Det är inte så bra stämning på arbetet, det sker många missförstånd som skapar 

osämja. Vi pedagoger har inget bra samarbete med chefen”. Vidare berättar Sofia att när hon 

kommer på morgonen ser hon fram mot arbetet tillsammans med barnen, men inget annat. 

Sofia säger också att när verksamheten inte fungerar beror det på en frånvarande ledning, att 

pedagogerna inte kompletterar varandra och att ingen känner sig delaktig.  

Anna, Karin och Emma framhävde en god stämning på arbetet som en viktig faktor för att 

gemensamt utveckla förskolans verksamhet. Lisas utsaga kan förstås som att det trots en dålig 

kommunikation mellan pedagogerna och förskolechefen finns ett bra samarbete mellan 

pedagogerna. Detta går att jämföra med Ekströms (2007) avhandling. I hans resultat framgick 

det att pedagogerna, trots en frånvarande ledning, var mycket medvetna om verksamheten och 

att de reflekterade över hur de arbetade. Sofias arbetssituation visar hur ledarskapet kan 

påverka stämningen mellan pedagogerna. Ludvigsson (2009) såg i sin avhandling att det är 

viktigt att våga konfrontera varandra för att kunna förstå varandras synsätt. Med stöd av 

Ludvigsson (2009) menar jag att på Sofias arbetsplats skulle en förbättrad kommunikation 

utveckla samarbetet på förskolan. 
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      7. Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna ser på utvecklingen av förskolans 

kvalitet. Jag ville även undersöka hur förskollärarna uppfattar sin delaktighet i denna 

utvecklingsfråga. För att besvara mitt syfte kommer jag i följande diskussion att utgå från 

mina frågeställningar. I underrubriken kompetens diskuterar jag mina två första 

frågeställningar. 

 

7.1 Kompetens 

Utifrån förskollärarnas resonemang kring begreppet kompetens visar resultatet att majoriteten 

av förskollärarna anser att deras olika kompetenser tas tillvara i verksamheten. De flesta av 

förskollärarna tycker att förskolechefen tar deras formella kompetens, reella kompetens, den 

efterfrågade kompetensen, den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett framgångsrikt 

sätt samt den utnyttjande kompetensen tillvara för att utveckla verksamheten. Det är bara 

Sofia som inte tycker att förskolechefen tar till vara på pedagogernas olika kompetenser. Hon 

beskriver frånvaron av förskolechefens delaktighet och förskolechefens ointresse för ett 

samarbete som möjliga faktorer till detta. Vidare anser Sofia att om ledningen inte 

uppmuntrar medarbetarna att dela med sig av sina erfarenheter, utvecklas inte de olika 

kompetenserna på förskolan. Den enda kompetens som förskolechefen i detta fall kräver, är 

den formella kompetensen. Emma tycker liksom Sofia att de skulle höja sina kompetenser 

genom att ta del av varandras erfarenheter och kunskap. Resultatet visar att de kompetenser 

som förskollärarna menar att de vill utveckla genom ett samspel med sina kollegor är den 

kompetens som krävs för att genomföra arbetet på ett framgångsrikt sätt samt den kompetens 

som kan användas till att lösa uppgifter i arbetet. Jag vill i likhet med Säljö (2000) hävda att 

dessa två kompetenser skulle kunna höjas genom att se det sociala samspelet som centralt, i 

vilket vi kan ta lärdom av varandras erfarenheter. Förskollärarna uttrycker detta när de säger 

att de vill ta del av de andra avdelningarnas arbeten som de gjort tillsammans med barnen.  

Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om deras olika kompetenser och har förslag till 

hur de ska kunna höja dessa. Det är således förskolechefens ansvar, enligt skolinspektionen 

(2012), att ge förutsättningar till att förskollärarnas kompetens tas till vara. Detta är ett av de 

områdena som måste utvecklas enligt skolinspektionens granskning. Inledningsvis 

redogjordes för en artikel där Socialdemokraterna (2013) säger att förskolor med hög kvalitet 
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kräver utbildade och kompetenta pedagoger. Enligt Ellström (1992) finns det fem olika 

kompetenser som vi har i vårt yrkeskunnande: formell kompetens, reell kompetens, utnyttjad 

kompetens, den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt samt den 

kompetens som efterfrågas. Om pedagogernas kompetens är avgörande för förskolans 

kvalitet, bör det synliggöras att förskollärarna anser att alla fem olika kompetenser är centrala 

för förskolans utveckling. Det bör också betonas att Säljös (2000) teori om att utveckling sker 

i samspel mellan människor, även ses som centralt för förskollärarna. Med detta menar jag att 

i frågor som behandlar förskolans kvalitativa utveckling och förskollärarnas kompetens, bör 

fokus ligga på ett samspel mellan förskollärarna och förskolechefen, för att kunna ta till vara 

på och utveckla deras kompetenser. 

  

7.2 Vilka faktorer anser förskollärarna är viktigast i 

ledarskapet för en väl fungerande förskola? 

Samtliga förskollärare ger en klar bild över hur de anser att deras arbete påverkas av 

ledningen. I intervjuerna beskrevs tre olika sorters ledarstilar: ett auktoritärt ledarskap, ett 

demokratiskt ledarskap och ett ”låt- gå”- ledarskap (Maltén 1998). En förskollärare valde att 

inte besvara ledarskapsfrågan. 

En förskollärare beskriver sin chef som en auktoritär ledare som inte är lyhörd och väldigt 

stressad. Denna chef delar sin tid mellan två förskolor. Två förskollärare beskriver deras chef 

som en demokratisk ledare som lyssnar, ger bekräftelse, gör förskollärarna delaktiga i 

verksamheten och som stöttar dem. Dock beskrivs detta ledarskap även som en chef som inte 

hinner med och en chef som inte kan säga nej. En förskollärare beskriver sin chef som en ”låt- 

gå”-ledare som inte är delaktig i verksamheten, bara ger informativ kommunikation och inger 

en osäkerhet hos pedagogerna. Vidare framkom det att i detta ledarskap uppmuntras inte 

samarbete, det är en dålig stämning och det har bildats grupperingar bland pedagogerna.  

Det mönster som framträder i förskollärarnas beskrivningar av ett ”låt- gå”- ledarskap och ett 

auktoritärt ledarskap kan relateras till Bruzelius & Skärvads (2011) beskrivning av vad som 

kan hända i ett ledarskap som inte fungerar. De menar att det leder till att medarbetarna tappar 

förtroendet för ledaren. Vad är det som ligger bakom dessa två olika ledarstilar? Jag har svårt 

att tro att någon medvetet vill vara en ”låt- gå”- ledare eller en auktoritär ledare. Utifrån 

resultatet skulle en möjlig slutsats vara att den auktoritära ledaren har så mycket att göra och 

upplever en stark stress, vilket leder till att denne inte orkar vara lyhörd för pedagogernas 



28 
 

behov. Denne ledare kan i grund och botten vara en demokratisk ledare, men som på grund av 

detta uppfattas som auktoritär. Det framkom även att några förskollärare beskrev 

förskolechefen på två olika sätt. De beskrev denne som övervägande demokratisk, men även 

som en ”låt-gå”- ledare. Detta skulle kunna bero på att det, i ett demokratiskt ledarskap, är lätt 

att övergå till en ”låt- gå”- stil, eftersom ledaren vill att det ska vara ett gott klimat. Detta 

uppfattas som negativt av förskollärarna, vilket även Ludvigsson (2009) kom fram till i sin 

undersökning. Några av de viktigaste faktorerna hos förskolechefen som förskollärarna 

framhävde som mest betydelsefulla för förskolans utveckling var en god kommunikation, 

delaktighet och tydlighet, vilket framstår som ett demokratiskt ledarskap. Lärarna i 

Ludvigssons (2009) resultat betonade en tydlig kommunikation gällande struktur och rättvisa, 

som några av de faktorer de ansåg viktiga i ledarskapet. 

 

7.3 Kommunikation 

En frågeställning var hur förskollärarna anser att kommunikationen kan bidra till att utveckla 

förskolans kvalitet. 

I denna studie framgår det att förskollärarna anser att det är viktigt att alla olika 

kommunikationsformer används i arbetet för att kunna utveckla förskolans kvalitet.  

Resultatet visar att om förskollärarna endast får ta del av en informativ kommunikation leder 

det till missförstånd och en osäkerhet hos pedagogerna eftersom de inte ges möjlighet att delta 

i kommunikationen. Resultatet pekar på att förskollärarna vill ha öppna dialoger för att kunna 

skapa en förståelse för varandras arbete. Detta sker enligt förskollärarna genom den 

reflekterande kommunikationen, som de menar är en förutsättning för att förskolans 

verksamhet ska fungera. En av förskollärarna som inte upplever att hennes chef uppmuntrar 

till denna kommunikation, beskriver att det leder till en irritation hos pedagogerna, då de inte 

är insatta i verksamhetsmöten eller vad syftet med dessa möten är.  

Tre förskollärare anser att den berättande kommunikationen är viktig. De beskriver att det är 

genom den kommunikationen som de får veta att deras kunskap är viktig och att 

förskolechefen har förtroende för dem. Anna betonar även hur viktigt det är att få beröm, både 

verbalt och med kroppsspråk. Det är också genom den berättande kommunikationen som 

förskollärarna kan utbyta åsikter och erfarenheter. Det är endast en förskollärare som upplever 

att det inte förekommer en berättande kommunikation på arbetet. Hon säger att det är viktigt 

att få bekräftelse, men att det tyvärr inte förekommer. I den framåtriktade kommunikationen 
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får förskollärarna möjlighet att skapa en samstämmighet om arbetssätt och struktur, att 

utveckla ett arbete som leder mot gemensamma mål och möjlighet att komma fram till olika 

lösningar. Tre av förskollärarna betonar att denna kommunikation är viktig för att kunna 

komma fram till olika lösningar, dock säger två av förskollärarna att det krävs mer tid för en 

framåtriktad kommunikation.  

Resultatet visar att förskollärarna strävar efter olika kommunikationsformer i deras arbete för 

att utveckla förskolan. Maltén (1998) hävdar att i en bra kommunikation måste båda parter 

förstå varandras sätt att kommunicera, eftersom det annars lätt sker missförstånd. Med stöd av 

Malténs (1998) resonemang skulle de missförstånd och den irritation som förskollärarna 

beskriver, kunna ses som att förskolechefen anser att denne är tydlig, men att de förskollärare 

som tar emot informationen uppfattar den på olika sätt. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2012) visade att en del av de områden som behöver förbättras i förskolorna handlar om 

kommunikation. Ett område var att förskolechefen måste ha en kommunikation med 

pedagogerna om vilka mål och riktlinjer som ska följas. Utifrån resultatet uppfattar jag det 

som att majoriteten av förskolorna arbetar mycket med olika sorters kommunikation och att 

förskolecheferna uppmuntrar detta. Trots detta upplever två förskollärare att det skulle 

behövas mer tid för en framåtriktad kommunikation. Enligt Skolverket (2013) krävs det en 

tydlighet om vad som ska göras för att utveckla förskolan samt en tydlig ansvarsfördelning. 

För att detta ska vara möjligt krävs det en ständigt pågående kommunikation mellan 

pedagogerna och förskolechefen. Om förskollärarna upplever en tidsbrist skulle det kunna 

bero på att förskolechefens kommunikation med pedagogerna har varit bristfällig. Men det 

kan även bero på att fokus ligger på någon av de andra kommunikationsformerna och den 

framåtriktade kommunikationen hamnar i bakgrunden. 

 

7.4 Hur ser förskollärarna på utvecklingen av 

förskolans kvalitet och hur uppfattar de sin 

delaktighet i denna utvecklingsfråga? 

Avslutningsvis anser jag att jag har kommit fram till att mina frågeställningar har gett svar på 

syftet med undersökningen. I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta resultatet i förhållande 

till mitt syfte med studien. Syftet var att undersöka hur förskollärarna ser på utvecklingen av 

förskolans kvalitet samt hur de uppfattar sin delaktighet i denna utvecklingsfråga. 
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Samtliga förskollärare är överens om att ett demokratiskt ledarskap är förutsättningen för att 

utveckla förskolans kvalitet. En god och varierande kommunikation, en chef som är 

närvarande samt delaktig i verksamheten är några av de faktorerer som förskollärarna anser 

vara de viktigaste för förskolans utveckling. Dock upplever några förskollärare att det är svårt 

att få tiden att räcka till för både utvecklingsmöten och att utveckla avdelningens verksamhet. 

Förskollärarna är samstämmiga om att det är viktigt för utvecklingen att ledningen tar vara på 

pedagogernas alla olika kompetenser i verksamheten. Den kompetens som krävs för att 

genomföra arbetet på ett framgångsrikt sätt samt den kompetens som kan användas till att lösa 

uppgifter i arbetet bäst, utvecklas bäst i samspel med medarbetarna, anser förskollärarna. 

Majoriteten av förskollärarna känner att de är delaktiga i allt som inte rör vikarier, mat och 

barngruppens storlek. De områden som förskollärarna anser att de är delaktiga i är hur den 

pedagogiska verksamheten kan utvecklas, miljön på avdelningen, jämställdhetsfrågor samt 

ombyggnadsfrågor. De ingår i olika utvecklingsgrupper och de känner att deras kompetenser 

tas tillvara genom dessa. Samtidigt uttrycker förskollärarna en stress när de är med i olika 

grupper som ska utveckla den pedagogiska verksamheten, miljön samt jämställdhetsfrågor. 

Det är alltid någon som är på möte, vilket resulterar i att övriga pedagoger arbetar med en 

pedagog färre på avdelningen. En av förskollärarna säger att det är alldeles för stora 

barngrupper på för få pedagoger. Hon känner en maktlöshet inför yrket då hon känner att de 

inte hinner med att tillgodose alla barnens behov.  

Majoriteten av förskollärarna anser att de är delaktiga i utvecklingen av förskolans kvalitet, i 

form av utvecklingsgrupper. Dock upplever flera förskollärare att deras olika kompetenser 

inte tas tillvara optimalt. De menar att det finns väldigt många olika kompetenser på 

förskolorna och att dessa skulle höjas genom att ta del av varandras erfarenheter. Studien visar 

att förskollärarna känner att de är viktiga för verksamheten och att de har ett stort ansvar för 

barnens utveckling och framtida skolgång. Ledarskapet är avgörande för vilka förutsättningar 

förskollärarnas arbete har för förskolans utveckling. Förskollärarna beskriver att en 

demokratisk ledare är den ledarstil som främjar deras delaktighet. Vidare ser förskollärarna att 

deras delaktighet ökar om förskolechefens mål är att olika kommunikationsformer ständigt 

pågår. 

För att verksamheten ska fungera optimalt anser förskollärarna att det är viktigt att uppskatta 

varandras kompetens och att all personal kompletterar varandra. Förskollärarna betonar 

samspelet som en viktig faktor för att förskolans verksamhet ska fungera och utvecklas. När 

samarbetet inte fungerar, infinner sig inte inspiration och arbetsglädje. 
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7.5 Begränsningar och vidare forskning 

Jag vill förtydliga att studien inte visar en generell bild av hur förskollärare ser på 

utvecklingen av förskolans kvalitet och deras delaktighet i denna utvecklingsfråga. En 

begränsande faktor är att jag endast har intervjuat fem stycken förskollärare och att jag inte 

har gjort observationer. En annan begränsning är att jag i studien bara har intervjuat 

förskollärare. Min förhoppning är att studien kan vara intressant både för förskolechefer och 

för förskollärare som vill utveckla förskolans kvalitet. 

Detta ämne ger inspiration till att utveckla studien mer övergripande. Förskollärarna på våra 

förskolor innehar så många olika kompetenser som inverkar på förskolans kvalitet. För att få 

en mer generell bild av förskollärarnas syn på utvecklingen av förskolans kvalitet samt deras 

egen delaktighet i denna utvecklingsfråga, vore det intressant med fler intervjuer eller en 

kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning. Det vore också av intresse att 

observera samspelet och kommunikationen mellan förskolechef och förskollärare samt 

intervjua förskolechefer om hur de ser på utvecklingen av förskolans kvalitet. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Magdalena Lindkvist och studerar på Södertörns högskola. Nu går jag min sista 

termin på den interkulturella lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och grundskolans 

tidigare år och ska skriva mitt examensarbete. I examensarbetet vill jag undersöka 

förskollärarnas perspektiv på utvecklingen av förskolans kvalitet samt hur de uppfattar sin 

delaktighet i denna utvecklingsfråga. 

Jag undrar om du vill delta i undersökningen genom en intervju? Jag har inget intresse av att 

veta vilken förskola du arbetar på, eftersom detta inte är en jämförelse mellan olika förskolor. 

Intervjufrågorna är indelade i dessa tre områden: kommunikation mellan förskollärare och 

ledning, delaktighet och inflytande samt kompetensutveckling. 

I studien tar jag hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket för dig innebär att du själv 

bestämmer om du vill delta i studien, du garanteras full anonymitet och du har rätt att avsluta 

din medverkan när du vill. De uppgifter som jag får ta del av i mina intervjuer kommer endast 

att användas i mitt examensarbete.  

Jag skulle bli glad om du så snart som möjligt vill höra av dig och berätta om du är intresserad 

av att delta i mitt examensarbete i form av en intervju! 

Med vänlig hälsning  

Magdalena Lindkvist 

Mailadress: 

Telefonnummer: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Varför är detta ämne relevant? 

Alla människor berörs av eller hamnar i ledarskapssituationer någon gång i livet. En stor fråga 

som berörs i samhället idag är att förskolans kvalitet måste höjas. Även pedagogernas 

kompetens diskuteras. Jag vill därför lyfta frågan om hur ledarskap och organisation påverkar 

förskollärarna med fokus på kompetensutveckling, interaktion, kommunikation, inflytande 

och delaktighet. Syftet med denna uppsats är att undersöka förskollärarnas perspektiv på 

utvecklingen av förskolans kvalitet samt hur förskollärarna uppfattar sin delaktighet i denna 

utvecklingsfråga. 

 

Frågeställningar 

 Anser förskollärarna att deras kompetens tas tillvara av ledningen? Vilken kompetens? 

 Om förskollärarna tycker att deras kompetens tas tillvara, på vilket sätt menar de då att 

detta bidrar till förskolans utveckling? 

 Vilka faktorer anser förskollärarna är viktigast i ledarskapet för en väl fungerande 

förskola? 

 Hur anser förskollärarna att kommunikation kan bidra till att utveckla förskolans 

kvalitet? 

 

Inledningsfrågor 

Hur upplever du din roll som förskollärare? 

Vilka faktorer tycker du är nödvändiga för en väl fungerande förskola? 

Vad tycker du är viktigast i miljön på din arbetsplats? 

 

Kompetensutveckling 

Vad behöver du för att känna att du utmanas och utvecklas på arbetet? 
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Vilka möjligheter har du till att få kompetensutveckling genom kurser, föreläsningar mm? 

Tas förskollärarnas olika kompetens till vara, på vilket sätt? 

 

Inflytande och delaktighet 

Inom vilka frågor som rör förskolan är förskollärarna delaktiga?  

Hur känner du dig när du kommer till arbetet? 

Hur är stämningen i arbetslagen? 

Hur påverkas arbetslagen av ledningen? 

 

Kommunikation förskollärare - ledning 

Hur ges information till pedagogerna ut? 

Om du har ett genomtänkt förslag på en förändring som rör förskollärarna vad gör du då? 

Hur upplever du kontakten med din närmsta chef? 

Hur vill du få bekräftelse på arbetet? 

På vilket sätt visar ledningen att de har förtroende för dig? 

 

Avslutande frågor 

Vad tänker du när du hör ordet ledarskap? 

Hur skulle du önska att din arbetsdag på ditt nuvarande arbete ser ut i framtiden? 

 


