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Abstract 

 

Kompetent pedagogisk personal utgör en av de viktigaste faktorerna för förskolors kvalitet. För att 

höja kvaliteten i förskolan har många kommuner ett uttalat mål om att öka andelen förskollärare i 

verksamheten, vilket indikerar att det finns en syn att förskollärare är mer kompetenta än barnskötare. 

I tidigare forskning framgår dock att förskollärare och barnskötare utför samma arbetsuppgifter. Syftet 

med studien är således att undersöka huruvida det finns en skillnad mellan vad som i litteraturen 

kännetecknas som kompetensmässiga förutsättningar och de kompetensmässiga förutsättningar 

yrkesverksamma barnskötare och förskollärare ger uttryck för. Den första forskningsfrågan som 

besvaras berör vilka skillnader i kompetensmässiga förutsättningar att utöva förskolans pedagogiska 

uppdrag med hög kvalitet mellan förskollärare och barnskötare som kan identifieras. Den andra frågan 

ämnar att besvara vilka skillnader som finns mellan forskning om kvalitet och de kompetensmässiga 

förutsättningar att utöva ett arbete med hög pedagogisk kvalitet som yrkesverksamma förskollärare 

och barnskötare uppvisar.  Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för studien är post-positivism, 

som kombinerats med en enkätmetod, där enkäten besvarats av 443 yrkesverksamma barnskötare och 

förskollärare i kommunala förskolor i södra Sverige. Slutsatsen för studien är att det i resultatet både 

framkommer områden där respondenternas svar överensstämmer med det som pekats ut som 

kompetensmässiga förutsättningar att bedriva förskolans pedagogiska uppdrag med hög kvalitet och 

områden där svaren inte överensstämmer. Några av de områden där svaren överensstämmer med de 

kompetensmässiga förutsättningarna är synen på att vuxna kan spela stor roll för barns utveckling, att 

måltidssituationerna är ett tillfälle att bedriva undervisning på samt att viktiga faktorer för hög kvalitet 

i förskolan är stor självinsikt hos de som arbetar där, att de granskar sitt eget arbete och att de deltar i 

meningsfull kompetensutveckling. Några av de områden där det i olika utsträckning finns skillnader 

mellan respondenternas svar och de kompetensmässiga förusättningarna är synen på huruvida det är 

bra att påverka barn som leker ensidigt så att de istället leker mer varierade lekar, vad som är absolut 

viktigast vid måltidssituationen utifrån en kvalitetsaspekt samt undervisning som en del av förskolans 

uppdrag. Vidare finns det statistiskt signifikanta skillnader mellan hur barnskötare och förskollärare 

har svarat inom olika specifika områden, men det finns även skillnader baserat på andra 

bakgrundsfaktorer, som ålder och antalet år i yrket samt examensår för förskollärarna. En av de största 

skillnaderna baserade på yrkestitel är synen på undervisning som en del av förskolans uppdrag. En 

annan skillnad, baserat på åldern hos respondenten, är att korrelationer fanns mellan respondenternas 

ålder och i vilka situationer de ansåg att det är en del av deras uppdrag att stimulera barns lärande i 

riktning mot läroplanens mål. De samlade resultaten pekar på att det kan vara nödvändigt med 

kompetensutveckling inom vissa områden i förskolor, för att höja den pedagogiska kvaliteten. 
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Inledning 

För nästan samtliga barn i Sverige utgör förskolan deras första möte med det svenska 

utbildningsväsendet (Skolverket, 2017a). I förskolan ska barnen inhämta och utveckla 

kunskaper och värden (SFS 2010:800) samt främja alla barns utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2016). Forskare hävdar att endast förskolor med medel eller 

hög kvalitet har positiv påverkan på barns kognitiva och sociala kunskaper och färdigheter på 

lång sikt (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford, & Taggart, 2011), samt att endast 

förskolor med hög kvalitet kan påverka attityder till ett livslångt lärande (Sheridan, 2017). 

Därför är det relevant att diskutera vad förskolor av hög kvalitet innebär. 

Såväl svensk (Sheridan, 2009; Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009; 

Skolverket, 2017b) som internationell (Brodin, Hollerer, Renblad, & Stancheva-

Popkostadinova, 2015; Stout Sosinsky & Gilliam, 2011; Urban, Vandenbroeck, Lazzari, Van 

Laere, & Peeters, 2012) litteratur lyfter fram att förskolepersonalens kompetens är en av de 

viktigaste faktorerna för den pedagogiska kvaliteten i förskolan.  

I förskolan arbetar huvudsakligen två yrkesgrupper med det pedagogiska uppdraget – 

förskollärare med en flerårig högskoleutbildning och barnskötare, med gymnasieutbildning 

eller vuxenutbildning inom barn- och utbildningsområdet. Ambitioner att öka andelen 

förskollärare finns i de allra flesta av landets kommuner (Erlandsson & Gustafsson 

Hedenström, 2014). Dessutom finns politiska ambitioner att lyfta fram och stärka 

förskolläraryrket som profession (Eriksson, 2015). Eftersom politiker vill öka andelen 

förskollärare och forskning enligt ovan skriver fram att personalens kompetens är något av det 

viktigaste för kvaliteten i förskolorna kan förfarandet förstås som att det i dessa ambitioner 

finns ett underliggande antagande om att förskollärares kompetens leder till högre kvalitet än 

barnskötares. 

Trots detta antagande framgår det i tidigare forskning att det i nordiska förskolor råder en 

platt struktur (Eriksson, 2014), där förskollärare och barnskötare till största del utför samma 

typ av arbetsuppgifter (Gustafsson & Mellgren, 2008; Stiennes, 2014) på sitt arbete, trots att 

de har olika utbildningar. Samtidigt framträder i en analys av policytexter (Eriksson, 2015) att 

statens diskurs angående förskollärares kunskaper har utvecklats till att alltmer utgöra ett 

erkännande av att förskollärare har en vetenskapligt grundad kunskap och kompetens. 

Kompetensen hos barnskötare, förskollärare och andra vuxna som utför pedagogiskt 

arbete i förskolan beskrivs alltså i forskning som en avgörande faktor för kvaliteten i 

förskolan. Samtidigt finns ett underförstått antagande om att förskollärare har en kompetens 

som leder till högre kvalitet än barnskötare. Utifrån detta resonemang är det av intresse att 

undersöka huruvida det finns någon skillnad i kompetens relaterat till vad som kännetecknar 

kvalitet i förskolan mellan de båda yrkesgrupperna. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang blir syftet med studien således att undersöka 

huruvida yrkesverksamma barnskötares och förskollärares enkätsvar överensstämmer med 

eller skiljer sig från vad som utifrån aktuell litteratur i en samtida svensk kontext bedömts 

känneteckna kompetensmässiga förutsättningar att bedriva förskolans pedagogiska uppdrag 

med hög kvalitet. Detta ämnas studeras jämförande såväl utifrån vilken yrkestitel 
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respondenterna har, men också mer generellt och utifrån andra bakgrundsfaktorer som 

exempelvis antal år i yrket och ålder på den svarande. Samtliga bakgrundsfaktorer presenteras 

längre fram i uppsatsen. Följaktligen blir den första forskningsfrågan för studien: 

 

- Vilka skillnader i kompetensmässiga förutsättningar att utöva förskolans pedagogiska 

uppdrag med hög kvalitet kan identifieras mellan förskollärare och barnskötare?  

 

I studien är det även av intresse att studera de kompetensmässiga förutsättningar som 

respondenterna ger uttryck för då de förhåller sig till fasta svarsalternativ i en enkät, utan att 

jämföra dem med avseende på exempelvis yrkestitel, och relatera deras svar till forskning om 

kvalitet. Därför ställs även följande forskningsfråga: 

 

- Vilka skillnader eller likheter finns mellan de kompetensmässiga förutsättningar att 

bedriva förskolans uppdrag med hög kvalitet som identifierats i aktuell litteratur och 

det yrkesverksamma förskollärare och barnskötare ger uttryck för genom de fasta 

svarsalternativ de väljer i en enkät? 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras det aktuella forskningsläget inom såväl kvalitet och kompetens i 

förskolan som förskollärar- och barnskötarrollen och arbetsfördelningen mellan dessa två 

yrkesgrupper. Avsnittet gör inte anspråk på att täcka hela forskningsläget, eftersom det inom 

ramen för ett examensarbete är omöjligt att identifiera all relevant forskning. Några olika 

tematiseringar har gjorts inom de olika forskningsområdena, vilka framgår i rubrikerna nedan. 

Tematiseringarna baseras på olika återkommande teman som framkommit i litteraturen. 

 

Forskning om förskollärar- och barnskötarrollen, samt arbetsfördelning 

Det har vid genomsökningen av det aktuella forskningsläget varit svårt att hitta svensk 

forskning om arbetsfördelning mellan förskollärare och barnskötare. Däremot har flera norska 

forskare undersökt frågan om arbetsfördelning under 2000-talet, vilket både har framkommit 

vid sökning av forskning, men som även nämns i Bergseth (2014).  

Olsen (2011) nämner att svensk, dansk och norsk förskola har ungefär samma struktur på 

personalsammansättningen, där både de med motsvarande förskollärarutbildning och de som 

inte har en sådan utbildning arbetar. Bergseth (2014) beskriver vidare att de nordiska länderna 

i övrigt har en förskolemodell som är likartad. Med bakgrund i detta är det möjligt att 

inkludera forskning från dessa länder och i viss mån betrakta dem som jämförbara i 

examensarbetet. Enligt Bergseth (2014) skiljer sig dock ansvarsbeskrivningen mellan de olika 

länderna. I den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs vilket ansvar 

förskolechef, förskollärare respektive arbetslaget som helhet har. I den norska motsvarigheten 

finns ingen indelning kopplat till yrkesrollerna – istället är den, enligt Bergseth (2014), 

uppdelad på arbetsuppgifter kopplat till ämne och riktar sig till hela arbetslaget. 

En möjlig skillnad i yrkesrollen, utifrån barnskötares berättelser under en intervju 

(Gustafsson & Mellgren, 2008) är att de anser att förskollärare betonar barns lärande medan 

barnskötare betonar omsorgen om barnen. Detta kan jämföras med förskollärares berättelser, 
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där de istället beskriver att skillnaden ligger i sättet att tänka om sitt arbete. Förskollärarna 

beskriver att förskollärare vet varför de lägger upp arbete på ett visst sätt. 

En amerikansk studie har genom en nationellt representativ enkät av prekindergarten 

classrooms bland annat undersökt så kallade lead teachers syn på teacher assistants roll 

(Stout Sosinsky & Gilliam, 2011). Prekindergarten är ett amerikanskt statligt förskoleprogram 

för barn mellan 3-5 år (General Assembly of the State of Vermont, 2014). Lead teachers är en 

lärare som måste ha en kandidatexamen i ämnet Early childhood education. Deras 

arbetsuppgifter beskrivs som att de ska undervisa, planera lektioner, träna assistant teachers 

och att ha kontakt med föräldrar (Lead Teacher: Career Definition, Employment Outlook, and 

Education Requirements, u.d.). Assistant teachers uppgifter beskrivs som att de ska hjälpa 

lärarna och att ge individuell uppmärksamhet till barnen, samt att underlätta för lead teachern 

så att hen kan fokusera mer på lärandet (What Do Assistant Teachers Do?, u.d.). Detta skiljer 

sig från formella uppdelningen av arbetsuppgifter som finns i Sverige, bland annat i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016). I resultatet av studien framkommer att lead teachers 

värderar teacher assistants arbete i ”klassrummet” högt, särskilt när det gäller att hålla koll på 

barnen och att hålla iordning på avdelningen (Stout Sosinsky & Gilliam, 2011). De värderar 

även generellt sett deras roll i att planera aktiviteter, lära ut saker till barnen och att arbeta 

gentemot föräldrarna högt, men inte lika högt som de andra arbetsuppgifterna. I grupper där 

skillnaden i utbildningsnivån mellan de båda yrkesgrupperna var hög uppgav dock lead 

teachern att assistentens roll i undervisning och planering var betydligt mindre än i 

undersökningen generellt. När det inte var särskilt stor skillnad i utbildningsnivå sågs 

assistenten däremot som mer värdefull med avseende på undervisning.  

Resultatet från den amerikanska studien i ovanstående stycke kan kontrasteras mot hur 

arbetsfördelningen beskrivs i en svensk och nordisk kontext. Organisationen i förskolan kan 

beskrivas ha en relativt platt struktur, vilket innebär att det inte ter sig vara någon stor skillnad 

i yrkesutövningen oavsett vilken utbildningsbakgrund personalen har (Eriksson, 2014). Den 

platta arbetslagsstrukturen påbörjades enligt Eriksson (2015) i samband med 1972 års 

Barnstugeutrednings skrivningar om att arbetsuppgifterna numera skulle fördelas utifrån 

principer om jämställdhet och demokrati, vilket skiljde sig från tidigare principer där en 

hierarkisk ledningsstruktur istället var rådande. Barnstugeutredningen var en av statsministern 

tillsatt utredning som skulle lämna förslag på hur daghemmens verksamhet kunde utvecklas. 

Den uppkom som ett svar på de krav som fanns från föräldrar om att det skulle finnas 

daghem. Se Marin Korpi (2015, ss. 23-30) för en översiktlig redogörelse av 

Barnstugeutredningen. 

Den platta arbetslagsstrukturen tycks fortfarande råda i förskolan. Den blir synlig i 

Stiennes och Haug (2013) där förskollärare och barnskötare i norska förskolor i en enkät fått 

uppge i hur stor utsträckning de ägnar sig åt olika arbetsuppgifter. Resultatet, som bygger på 

svar från 1357 barnskötare och 1192 förskollärare, visar att respondenterna i studien till 

största del ägnar sig lika mycket åt samma arbetsuppgifter. Mot bakgrund av det drar 

författarna slutsatsen att det råder en svag arbetsfördelning mellan förskollärare och 

barnskötare. Med undantag för några få arbetsuppgifter som förskollärare ägnar sig mer åt 

uppger personalen att de gör samma saker. De arbetsuppgifter som förskollärare gör mer än 

barnskötare är samlingar, ”5 year olds club”, specialpedagogik, föräldramöten och att 

diskutera svåra saker med föräldrarna. Det finns inget område som barnskötare ägnar sig åt 
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mer än förskollärare. Författarna definierar inte vad 5 year olds club är för något, men den 

tolkning som görs i föreliggande examensarbete är att det handlar om pedagogiska aktiviteter 

som enbart 5-åringarna på avdelningen deltar i.  

Eriksson (2014) diskuterar tidigare studier och lyfter fram att en förutsättning för att 

uppnå en målinriktad och professionell förskola verkar kräva en förändring av den 

likhetsbetonade arbetsfördelningen som den präglas av.  

 

Praktisk- och relationsorienterad arbetsfördelning 

Forskningen som identifierats angående vad som ligger till grund för den platta strukturen 

i förskolan lyfter fram att det finns flera möjliga orsaker till hur det kommer sig. En orsak som 

skrivs fram är att praktiska arbetsuppgifter har präglat den likartade arbetsindelningen i 

förskolan (Bergseth, 2014). Huvudresultatet i studien är att det finns många anledningar till 

att arbetsfördelningen ser ut som den gör i förskolan. Starka sociala strukturer och diskurser, 

tillsammans med mekanismer och organisatoriska strukturer skrivs fram som huvudskälen till 

att det är så.  

I nordisk forskning framgår det att personal i förskolan i stort utför samma arbetsuppgifter 

oavsett vilken utbildning de har (Bergseth, 2014; Eriksson, 2014; Gustafsson & Mellgren, 

2008; Stiennes, 2014; Stiennes & Haug, 2013). Istället för att utbildningen ligger till grund för 

arbetsfördelningen är det rutiner och praktiska uppgifter som avgör hur arbetet fördelas. Detta 

bekräftas även i Skolinspektionens (2016) granskning av förskolans pedagogiska uppdrag, där 

pedagogisk personal betonar att det inte görs någon skillnad baserat på yrkeskategorierna i 

arbetslaget. 

I en amerikansk forskningsrapport om arbetsfördelning och kvalitet i så kallade Head 

start-classrooms framträder emellertid en annan bild (Curby, Boyer, Edwards, & Chavez, 

2012). Där framgår att såväl den studien som tidigare forskning indikerar att lead teachers 

och assistant teachers ägnar sig åt olika arbetsuppgifter. Teacher assistants beskrivs ägna sig 

åt arbetsuppgifter som gör att lead teachers kan ägna sig mer åt arbete med barnen, till 

exempel att hålla iordning i klassrummet. Det kan jämföras med ett resultat i norsk forskning 

(Stiennes & Haug, 2013) där det i en landstäckande enkät framgår att förskollärare uppger att 

de ägnar 66% av sin tid för arbete i barngrupp, medan barnskötare uppger att de ägnar 81% av 

sin tid i barngrupp. 

Den relationsorienterade arbetsfördelningen kan beskrivas utifrån förskolans historiska 

organisation (Eriksson, 2015). I Erikssons analys av hur ansvarsbegreppet historiskt har 

skrivits fram i policydokument hävdar hon att det i samband med Barnstugeutredningen 

skedde en förändring i hur ansvar och arbetsuppgifter skulle fördelas i arbetslaget, där ett 

jämställt och demokratiskt sätt att fördela dessa skulle råda, utan att betona skillnader mellan 

förskollärare och barnskötare. Samarbetet i arbetslagen baseras på en diskurs om 

rättvisefördelning och allas lika värde (Bergseth, 2014; Gustafsson & Mellgren, 2008). Det 

finns enligt (Stiennes & Haug, 2013) en vedertagen bild om att det är så det ska vara, vilket 

enligt dem kan vara problematiskt eftersom det kan underminera pedagogiken i förskolan. 

Förskolepersonalen i Bergseths (2014) studie framhäver att de föredrar en likriktad 

arbetsuppdelning och grundar det i att de vill ha likvärdighet. 
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Eriksson (2014) diskuterar i en del av sin artikel ansvarsbegreppet och dess historiska 

innebörd i förskolan. Nu beskrivs förskollärarens överordnade ansvar i relation till dennes 

teoretiska utbildning, medan den tidigare har beskrivits och tolkats som att ansvaret handlar 

om omsorg och relationer. Hon problematiserar detta och menar att det i praktiken fortfarande 

är det omsorgs- och relationsbetonade ansvar som överordnas i förskolan. Ur ett 

kvalitetsperspektiv är detta problematiskt, enligt henne.  

Olsen (2011) beskriver att forskning från både Norge och Sverige samstämmigt framhäver 

att förskollärare inte lyfter fram sitt särskilda kunnande eftersom de vill bibehålla ett gott 

arbetsklimat på jobbet. En konsekvens av synen på att alla ska kunna göra vad som helst i 

förskolan kan leda till att förskollärares professionella kunskap bortses ifrån (Stiennes & 

Haug, 2013). I resultatet av enkätundersökningen som Stiennes och Haug har genomfört, 

riktad till såväl förskollärare som barnskötare i Norge framgår också att respondenterna inte 

betraktar expertkompetens som en lika viktig kompetens som generella insikter och 

kunskaper. 

Enligt Granbom (2011) lyfter flera av intervjugrupperna med förskollärare fram att 

arbetslaget är en förutsättning för hur den pedagogiska praktiken utformas, men att det finns 

risk för att arbetssättet slutar utvecklas i positiv riktning om relationen mellan kollegorna i 

arbetslaget blir för personlig. Det skrivs fram att deltagarna lyfter fram att det finns en risk att 

relationen mellan arbetskollegorna blir viktigast, och att en utveckling av arbetet blir 

sekundärt. Det kan jämföras med Erikssons (2014) intervjustudie där det framgår att 

förskollärare har en svårighet att hävda sin egen yrkeskunskap gentemot kollegor som inte har 

en likvärdig utbildning. Även annan forskning framhäver att förskollärare har svårt att 

uttrycka sina yrkesspecifika kunskaper (Grander Berglund & Wolf, 2014). 

 

Forskning om kvalitet i förskolan 

Den svenska forskningen om kvalitet i förskolan det senaste decenniet, som identifierats 

inom ramen för innevarande examensarbete, domineras av Sonja Sheridan, som enskilt och 

tillsammans med andra forskare har publicerat ett antal vetenskapliga arbeten på området 

(Sheridan, 2009; Sheridan, 2017; Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009; 

Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011). Eftersom Sheridan i sin forskning har 

utgått från svenska förhållanden som till största del är detsamma idag som när hennes 

forskning genomfördes har hennes studier om kvalitet i hög utsträckning påverkat den syn på 

kvalitet som är utgångspunkten för studien.  

En kvalitetsutvärderingsmetod som lyfts fram är ECERS, Early Childhood Environmental 

Rating Scale. Det finns en omarbetad version från 2007, anpassad för svenska förhållanden av 

Sonja Sheridan (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009). ECERS är ett 

observationsverktyg där den som observerar utifrån en sjugradig skala värderar kvaliteten 

inom 30 olika kvalitetsaspekter av förskolans verksamhet (Sheridan, Pramling Samuelsson, & 

Johansson, 2009). Den svenska versionen bygger på sociokulturell och interaktionistisk 

teoribildning, där barnens erfarenheter och kommunikationen mellan människor betonas. 

Amerikanska forskare (Curby et al., 2012) har använt ett annat mätverktyg, CLASS: The 

Classroom Assessment Scoring System. Mätverktyget mäter kvalitet genom att 10 olika 

kvalitetsaspekter värderas från låg till hög utifrån observationer. Kvalitetsaspekterna ingår i 
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tre olika områden, nämligen Emotional support, Classroom Organization och Instructional 

Support, enligt forskarna. Emotional support handlar bland annat om det råder ett positivt 

eller negativt klimat, och hur barnens perspektiv tas tillvara. Classroom Organization handlar 

om hur barns beteenden hanteras, produktivitet och barns förutsättningar för lärande. 

Instructional Support handlar om kvaliteten i den vuxnas kommentarer till barnen, hur de 

anpassar sitt språk efter ålder och att förebygga barns kognitiva förståelse. 

En skillnad i kvaliteten mellan så kallade Lead teachers och Assistants i amerikanska 

Head start-classrooms med avseende på interaktionen med barn indikeras i et al. (2012). 

Samtidigt framhåller studien att erfarenhet och ämnesområdet i interaktionen snarare än 

utbildning kan vara anledningen till det. En ytterligare förklaring som skrivs fram är att lead 

teachers uttalat tar större ansvar för att lära ut saker, vilket gör att assistant teachers medvetet 

ägnar sig mer åt arbetsuppgifter som inte är relaterade till detta. Genom att i lägre 

utsträckning ägna sig åt detta får de enligt mätverktyget CLASS, som använts i studien, lägre 

poäng inom detta område. 

Eriksson (2014) betonar att flera studier har framhållit att förskoleverksamhetens platta 

struktur har lett till en utjämning av kompetensen i arbetslaget där förskollärarnas 

professionella kompetens osynliggjorts. Detta har enligt forskaren inte främjat verksamhetens 

pedagogiska kvalitet. Dessa resultat står i viss motsättning till Stiennes (2014) diskussion om 

resultatet av sin egen studie. Hon hävdar att det uppstår en kulturell kunskap som skapas när 

människor arbetar tillsammans, och drar slutsatsen att det i detta samlärande över tiden sker 

en utveckling av barnskötares inställning kring vikten av så kallad professionell kunskap. 

Hennes resultat visar att de medverkande förskollärarna redan efter ett fåtal år i yrket ser 

professionell kunskap som en viktig kompetens för att göra ett bra jobb, medan barnskötarna 

inte gör det förrän efter många år i yrket. Detta kan indikera att antalet år i yrket påverkar 

förhållningssättet hos personalen.  

Enligt Stiennes och Haug (2013) betonar den norska läroplanen att en gemensam 

kunskapsbas behövs i förskolan för att öka kvaliteten där. En av förskollärares viktigaste 

uppgifter, menar forskarna, är därför att handleda sina barnskötarkollegor genom att 

informellt komma med tankar, tips och idéer kring deras yrkesutövning. Detta kan ställas i 

relation till Erikssons (2014) forskning, där slutsatserna är att förskollärares professionella 

kompetens osynliggörs i verksamheten. En eventuell risk skulle i detta sammanhang kunna 

finnas, i bemärkelsen att den gemensamma kulturen inte bidrar till en högre, utan snarare 

lägre kvalitet i förskolan.   

Forskning konstaterar att lärares kompetens att möta barnen där de vuxna och barnen 

delar fokus är viktig för kvaliteten i förskolan (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 

2009). I samma studie framgår också att det är viktigt att lärare kan använda sin kompetens 

för att närma sig barns perspektiv och därigenom kunna utgå från barns egna intressen och 

erfarenheter för att skapa lärande både kort- och långsiktigt. Även lärarens förhållningssätt 

lyfts i studien fram som en viktig faktor för kvaliteten som bildas i verksamheten. 

I forskning där förskollärare själva har fått ranka vad som är de viktigaste faktorerna för 

kvaliteten i förskolan rankas ”Min egen inställning/attityd” högst (Brodin, Hollerer, Renblad, 

& Stancheva-Popkostadinova, 2015). Studien jämförde hur förskollärare i Sverige, Bulgarien 

och Österrike betraktar kvalitet. Forskarna lyfter fram att förskollärarna i Österrike var de 

enda som lyfte fram utbildning och kompetensutveckling som en av de tio viktigaste 
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kvalitetsfaktorerna, trots att styrdokumenten i alla länderna betonar att dessa två faktorer är 

viktigt för kvaliteten i förskolan. Det framträder således en skillnad i synen på kvalitet mellan 

policydokument och de yrkesverksamma förskollärarna. 

Kvalitetsbegreppets komplexitet 

Pedagogisk kvalitet beskrivs som ett komplext fenomen (Sheridan, Pramling Samuelsson, 

& Johansson, 2009). Författarna ger följande definition, på en strukturell nivå:  

 

Ett multidimensionellt pedagogiskt fenomen där interagerande dimensioner och aspekter 

konstituerar en lärandemiljö som på olika sätt bidrar till människors/barns möjlighet att lära 

och utvecklas i förskolan och skolan. Aspekterna är dels konstituerade av hållbara 

kvaliteter, dels av föränderliga och dynamiska kvaliteter, vilka är intersubjektivt 

överenskomna och subjektivt erfarna beroende på perspektiv, tid och kontext. (Sheridan, 

Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009, s. 40) 

 

Pedagogisk kvalitet kan förstås ur flera olika perspektiv som tillsammans bildar en helhet. 

En internationell, Europeisk definition består av fem dimensioner (Urban, Vandenbroeck, 

Lazzari, Van Laere, & Peeters, 2012). Dessa utgörs av barns upplevelser och lärande, 

vårdnadshavares upplevelser, interaktionen mellan olika parter, strukturella förutsättningar 

och systematiskt kvalitetsarbete. 

Även Vassenden, Thygsen, Brosvik Bayer, Alvestad och Abrahamsen (2011) lyfter fram 

flera faktorer för kvalitet som grund för sin studie; strukturell kvalitet respektive pedagogisk 

kvalitet.  

En annan uppdelning som har gjorts i en svensk kontext består av fyra olika dimensioner: 

Samhället, Lärarna, Barnen och Lärandedimensionen (Sheridan, 2009; Sheridan, 2017; 

Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009).  

Innevarande examensarbete fokuserar på den dimension som har att göra med de vuxnas 

kompetens, vilket kan beskrivas som lärardimensionen av kvalitet i förskolan (Sheridan, 

Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009). Lärardimensionen omfattar enligt studien bland 

annat lärarens pedagogiska intentioner och medvetenhet, lärandestrategier och det innehåll 

som barnet förväntas utveckla kunskaper om.  

När personalen i förskolan uppger vilka kvalitéer/kunskaper de som arbetar där bör ha 

läggs stor vikt vid personlighetsrelaterade aspekter (Gustafsson & Mellgren, 2008). Detta är 

något som Stiennes (2014) har valt att undersöka i studien med den talande titeln ”Common 

sense or Professional Qualifications”, vilket fritt översatt till svenska blir ”Sunt förnuft eller 

professionella kvalifikationer”. Även i andra studier återkommer temat om betydelsen av 

utbildning jämfört med personliga egenskaper (Gustafsson & Mellgren, 2008). I ett historiskt 

perspektiv på yrkesrollen i förskolan sedan bildandet av barnkrubborna är det just personliga 

egenskaper som fokuseras, och ansågs vara avgörande för framgången i arbetet med barnen 

(Granbom, 2011). Sedan dess har, enligt Granbom, emellertid ett antal reformer genomförts 

med syfte att sätta ett ökat fokus på lärande. Trots det framträder alltså i aktuell forskning 

fortfarande en diskussion om personlighetsrelaterade aspekter som de viktigaste för arbete i 

förskolan.  
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I Brodin, Hollerer, Renblad, & Stancheva-Popkostadinova (2015) läggs fokus på görandet 

som en viktig dimension av kvalitet i förskolan. Författarna tolkar kvalitet i den svenska 

kontexten som att den består av hur aktiviteter med barn genomförs för att främja barns 

utveckling och lärande så effektivt som möjligt.  

Ceglowski & Bacigalupa (2002) problematiserar kvalitetsbegreppet i en amerikansk 

förskolekontext. De lyfter fram att kvalitet bör studeras ur fyra olika perspektiv; Föräldra-, 

barn-, personal-, och forskarperspektivet eftersom vi då får en ökad kunskap om vad kvalitet i 

förskolan kan innebära. Särskilt lyfter de fram föräldraperspektivet och att föräldrar ska ha 

större tolkningsföreträde och påverkan kring kvalitetsbegreppet än tidigare. Att definitionen 

av vad kvalitet innebär ska ligga hos såväl barn, föräldrar, familjer och de som arbetar i 

förskolan är också något som skrivs fram i Urban et al. (2012).  

I innevarande examensarbete har Skolinspektionen och svensk forskning om kvalitet 

givits stort företräde i tolkningen av begreppet. Ett aktivt ställningstagande har gjorts, 

bestående av att kvalitet kännetecknas av intentionen i nu gällande policydokument och 

aktuell forskning. Detaljer om vilken forskning och vilka rapporter som varit utgångspunkten 

för synen på kvalitet i examensarbetet framkommer i avsnittet Enkätens frågor, s. 17. Vidare 

förklaras hur kvalitetsbegreppet ska förstås i innevarande examensarbete under rubriken 

Kvalitetsbegreppet, s. 11.  

 

Kärnan i pedagogisk kvalitet 

Kärnan i hög pedagogisk kvalitet beskrivs utifrån ett antal faktorer (Sheridan, 2009). Hög 

pedagogisk kvalitet ligger enligt henne i samspelet mellan förskolläraren och barnet. Det 

handlar om hur lärare skapar pedagogiska processer för att stötta barns lärande och utveckling 

i relation till läroplansmålen. Förskollärarens möte och interaktion med barnen, deras 

pedagogiska medvetenhet och specifika arbetsmetoder i relation till läroplansmålen måste 

fokuseras. Även självmedvetenhet och reflektionsförmåga kring hur ens egna värderingar, 

pedagogiska övertygelser, teorier om lärande i relation till läroplansmålen påverkar ens arbete 

med barnen beskrivs som viktigt. 

Stiennes (2014) presenterar en beskrivning av vad som kännetecknar professionalitet och 

kvalitet i förskolan, vilken tar sin utgångspunkt i Bernsteins (1996) teorier om horisontella 

och vertikala diskurser. Resonemanget hos Stiennes är att förskollärare under sin utbildning 

har befunnit sig i den vertikala diskursen och att de måste kunna rekontextualisera, överföra, 

kunskapen därifrån till konkreta sammanhang i vardagen. Det är i förmågan att 

rekontextualisera som möjligheten att förbättra kvaliteten i förskolan ligger. Även Eriksson 

(2015) förstår en förskolechefs och en utbildningsledares tal om förskollärarens yrkeskunskap 

som att förskollärare befinner sig i den vertikala diskursen, och därmed har en teoretisk, 

abstrakt ämneskunskap samt en pedagogisk kunskap som de kan rekontextualisera och 

använda på ett meningsfullt sätt i vardagen. Teorierna om horisontella och vertikala diskurser 

om kunskap i förskolan framträder även i hennes analyser av policytexter (Eriksson, 2015). 

Hon skriver fram att förskollärares yrkeskunskaper både ska ligga i en vertikal och en 

horisontell typ av kunskap. För de i arbetslaget som inte är förskollärare, menar Eriksson, är 

det endast den horisontella synen på kunskap som görs gällande. 
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Skolinspektionen (2016; 2017) har i sina rapporter som bygger på ett antal granskningar 

av förskolors verksamhet kunnat urskilja ett antal faktorer som är centrala för en hög kvalitet i 

förskolan, varav några berör förskolepersonalens kompetens. Dessa är 

undervisningsbegreppet samt att förskolepersonal har en medvetenhet om att en själv har en 

viktig roll i mötet med barnen med avseende på målstyrda processer. Angående 

undervisningsbegreppet beskrivs både vikten av att förskolepersonal har kunskap om att det 

ingår i uppdraget att bedriva undervisning och vad undervisning i förskolan innebär. 

 

Förskollärarnas egen syn på kompetens 

I forskningen har en del studier funnits, som på olika sätt undersöker förskollärares syn på 

kompetens. Liknande studier med barnskötare har i mycket låg utsträckning identifierats i 

forskningen. Därför handlar detta avsnitt i huvudsak om förskollärarnas egen syn på 

kompetens. 

Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen (2011) framhåller att förskollärare själva 

kategoriserar sin kompetens utifrån tre teman: ”Competence of knowing what and 

why”, ”Competence of know-how” och ”Interactive, relational and transactional 

competence”. Fritt översatt till svenska blir detta ”Kompetensen att veta vad och varför”, 

”Kompetensen att veta hur” och ”Interaktiv, relationell och transaktionell kompetens”. Dessa 

beskrivs av forskarna som att de hänger ihop med varandra och är olösliga från varandra och 

beskriver en sammantagen bild av vad förskollärarkompetens kännetecknas av. De förstår 

vidare förskollärarkompetens som en “complex, multidimensional and relational 

phenomenon, constituted from a range of interacting abilities” (Sheridan, Williams, Sandberg, 

& Vuorinen, 2011, s. 433). 

Förskollärare uppvisar i sitt samtal om förskollärarkompetens en skillnad där några å ena 

sidan prioriterar barns sociala utveckling medan några å andra sidan prioriterar en mer 

generell utveckling, även inom särskilda kunskapsområden (Sheridan, Williams, Sandberg, & 

Vuorinen, 2011). Forskarna som genomfört studien beskriver den andra synen på kompetens 

som att den går mer i linje med läroplanens intentioner. Att barns sociala utveckling lyfts fram 

av vissa förskollärare framträder även i (Ekström, 2007), som i sina intervjuer med 

pedagogisk personal i förskolan där de flesta har lång erfarenhet funnit att informanterna i 

första hand talar om sociala kompetenser, språklig kompetens och begreppsbildning. 

Både förskollärare och barnskötare uppger att förskollärare är bäst lämpade att genomföra 

samlingar, leda ”5 year old club”, bedriva specialpedagogik, diskutera känsliga frågor med 

föräldrar och att hålla föräldramöten (Stiennes & Haug, 2013). Andra arbetsuppgifter som 

tillhör förskolan uppger både barnskötare och förskollärare att båda yrkesgrupperna är lika 

lämpade att genomföra. Några exempel som lyfts fram i rapporten är att leka med barnen, lära 

dem siffror och bokstäver, leda estetiska aktiviteter och att klä barnen. 

De viktigaste kompetenserna som lyfts fram av såväl förskollärare och barnskötare är 

generella insikter och kunskaper som inte är beroende av formell utbildning. 

Expertkompetens som fås genom formell utbildning värderas inte som en lika viktig 

kompetens (Stiennes & Haug, 2013).  

Granbom (2011) lyfter fram att förskollärare som deltagit i gruppintervjuer lyfter fram en 

tudelad bild av sin kompetens och hur den framhävs. Å ena sidan lyfter förskollärarna, enligt 
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Granbom, fram att deras kompetens utgör en viktig grund i den pedagogiska praktiken och att 

den bidrar till barns möjligheter att utvecklas genom att erbjuda passande aktiviteter utifrån 

barns behov och intressen. Å andra sidan lyfter de fram synen på lärare som expert som ett 

problem, framförallt i relation till föräldrarollen. Granbom benämner denna ambivalens som 

att förskollärarna pratar om sin egen kompetens som både en distinkt expertroll och diffus 

expertroll. Den distinkta expertrollen innebär enligt Granbom att lärarna pratar om att deras 

kompetens inom yrket är framträdande. Den diffusa expertrollen innebär att lärarna pratar om 

sin roll som att deras expertkunskaper inte ska vara lika framträdande. Talet om den diffusa 

rollen grundar sig i tankar om att vårdnadshavarna kan tappa tilltro till sin förmåga att främja 

sina barns utveckling om lärarna framstår som experter i för hög utsträckning.  

Ekström (2007) har intervjuat och observerat det pedagogiska arbetet på tre avdelningar 

med förskollärare och barnskötare, varav de flesta har många års erfarenhet av arbete i 

förskolan. En sammantagen tolkning som Ekström gör i sin studie är att informanterna oavsett 

utbildningsbakgrund ger uttryck för omsorgsaspekten som det primära i arbetet. En tolkning 

som skrivs fram är att omsorgsuppgiften går före förskolans fostrans- och lärandemål, och att 

verksamheten organiserats för att i första hand arrangera för barnomsorg. 

Avgörande utgångspunkter i examensarbetet 

I detta avsnitt redogörs för några centrala utgångspunkter i examensarbetet. Först redogörs 

för hur kompetensbegreppet definieras och förstås i examensarbetet, därefter kommer en 

redogörelse av hur kvalitetsbegreppet förstås i uppsatsen och slutligen förklaras studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt och dess tillämpning i arbetet.  

 

Begreppet ”kompetensmässiga förutsättningar” 

Forskningsfrågan som ämnas besvaras i examensarbetet syftar till att identifiera eventuella 

skillnader i kompetensmässiga förutsättningar att utöva förskolans pedagogiska uppdrag med 

hög kvalitet mellan förskollärare och barnskötare. Vad begreppet ”hög kvalitet” innebär i 

innevarande examensarbete beskrivs i avsnittet efter detta, med rubriken Kvalitetsbegreppet, 

s. 11. Kompetensmässiga förutsättningar definieras i detta examensarbete enligt följande: 

kunskaper och inställningar som utifrån aktuell litteratur i en samtida svensk kontext 

identifierats vara gynnsamma faktorer för att utöva den pedagogiska delen av yrket med hög 

kvalitet. 

Ett exempel på något som kännetecknar förskolor med hög kvalitet är att rutinsituationer i 

förskolan används som ett tillfälle för undervisning (Skolinspektionen, 2016). Begreppet 

undervisning definieras av Skolinspektionen (2016, s. 13) som att den vuxna utifrån barns 

intresse ska styra barns lärande i riktning mot förskolans läroplansmål. I examensarbetet görs 

inga observationer kring huruvida förskollärare och barnskötare använder rutinsituationerna i 

syfte att undervisa. Därför omvandlas denna färdighet till kompetensmässiga förutsättningar. I 

exemplet med rutinsituationerna blir den kompetensmässiga förutsättningen för att kunna 

genomföra detta att förskolläraren eller barnskötaren har inställningen att rutinsituationer ska 
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användas som ett tillfälle att bedriva undervisning. En som har den inställningen har en högre 

kompetensmässig förutsättning att i praktiken utöva undervisning i rutinsituationer. 

 

 

 

 

Kvalitetsbegreppet 

Kvalitetsbegreppet har, vilket beskrivits i den framskrivna tidigare forskningen, ingen 

enkel och tydlig definition. Sammantaget kan begreppet utifrån den tidigare forskningen 

beskrivas som att kvalitet i förskolan har flera olika innebörder, är kontextuellt och berör flera 

olika aspekter av verksamheten. I föreliggande arbete har emellertid särskilda avgränsningar 

och definitioner av kvalitet gjorts.  

En av avgränsningarna som gjorts är att fokus för denna undersökning är kvalitet i 

förhållande till förskolans pedagogisk uppdrag. En annan avgränsning är att 

tolkningsföreträdet av vad hög pedagogisk kvalitet kännetecknas av har lämnats till 

författarens tolkning av Skolinspektionens rapporter om kvalitet i förskolan och aktuell 

forskning i en samtida svensk kontext. Ett sådant förfarande för med sig att andras 

definitioner av kvalitet i förskolan inte tas hänsyn till. Detta arbete utgår även från 

uppfattningen om att kvalitetsbegreppet är kontextuellt, vilket beskrivits under tidigare 

forskning. Det innebär att om en studie hade genomförts med samma forskningsdesign för 25 

år sedan, hade innebörden av hög kvalitet sett annorlunda ut, och sannolikt se annorlunda ut 

om den genomförs om 25 år. 

I den tidigare forskningen, såväl som i Skolinspektionens rapporter finns det många olika 

faktorer som kännetecknar hög pedagogisk kvalitet. De faktorer som identifierats i litteraturen 

har i examensarbetet omvandlats till kompetensmässiga förutsättningar, enligt den 

beskrivning som gavs i avsnittet om kompetensbegreppet. Därefter har enkätfrågor utformats 

som syftar till att ta reda på huruvida respondenten har de kompetensmässiga förutsättningar 

som behövs för att ha möjlighet att utöva kvalitetsfaktorn i praktiken. Vilka kvalitetsfaktorer 

som identifierats framgår längre fram i examensarbetet i avsnittet ”Enkätens frågor”, där varje 

kvalitetsfråga i enkäten motiveras utifrån tidigare forskning och/eller Skolinspektionens 

rapporter om kvalitet.  

 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Utgångspunkten för studien är ett post-positivistiskt vetenskapligt paradigm. Valet av 

denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig i studiens syfte och frågeställningar, där 

målet är att jämföra respondenters kompetensmässiga förutsättningar med de 

kompetensmässiga förutsättningar som utifrån litteratur identifierats i examensarbetet. Detta 

är möjligt endast genom att genomföra en kvantitativ surveystudie så att ett tillräckligt stort 

underlag kan samlas in och bli föremål för statistisk analys. Metoden och analysen redogörs 

för djupare längre fram i examensarbetet.  

I formuleringen av enkätfrågorna, som beskrivs i en annan del av examensarbetet, har 

stundtals andra vetenskapliga paradigm än det post-positivistiska varit en utgångspunkt. 
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Formuleringen av frågorna bygger på forskning om kvalitet samt vissa antaganden om hur 

världen är beskaffad. Antagandet att den historiska kontext vi lever i präglar åsikter, 

handlingar och sättet att tala om är det synsätt som bäst präglar dessa frågor. En sådan 

ontologi, ett sådant synsätt på världen, hör vanligen hemma i andra vetenskapsteorier, till 

exempel sociokulturell teoribildning (Säljö, 2010). Anledningen till att dessa frågor ställs är 

för att kunna relatera svaren på kvalitetsfrågorna till olika bakgrundsfaktorer. 

Post-Positivism 

Examensarbetet har ett post-positivistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv, vilket kommer 

att förklaras i detta avsnitt. För att förstå post-positivismen krävs först en översiktlig förståelse 

för det positivistiska perspektivet på vetenskap. Därför inleds avsnittet med att förklara de 

viktigaste dragen av positivismen. 

Positivismen har enligt Åsberg (2001) sin historiska utgångspunkt i Auguste Comtes 

kritik mot de rådande vetenskapliga utgångspunkterna under första hälften av 1800-talet, 

framförallt som en reaktion mot metafysiken, som byggde på spekulationer om hur saker och 

ting borde förhålla sig. 

Åsberg (2001) hävdar vidare att positivismen grundar sig i att identifiera samband mellan 

olika observerade fakta. Den kunskapsteoretiska utgångspunkten beskrivs av Åsberg som att 

det vetbara är lika med det observerbara. Denna utgångspunkt ledde enligt författaren till ett 

annat grundantagande; nämligen att det som går att veta är det som går att mäta. I ett 

sammanhang som skiljer sig från det naturvetenskapliga området kan tillämpningen enligt 

honom bli svår.  

Dessa grundantaganden, och andra aspekter av positivismen, har kritiserats i förhållande 

till det samhällsvetenskapliga forskningsfältet (Robson, 2011), som denna studie är en del av. 

För att möjliggöra ett i grunden positivistiskt förhållningssätt inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen har post-positivistiska teorier uppkommit, där hänsyn tagits till kritiken mot den 

klassiska positivismen (Robson, 2011). Istället för att, som inom positivismen, betrakta 

kunskap som att det enda som går att veta är det som är observerbart har post-positivismen 

enligt Robson ett förhållningssätt som tillåter att även det som inte är observerbart går att söka 

kunskap om. 

Inom post-positivistiska vetenskapsteorier erkänns att det är oundvikligt att forskarens 

bakgrund, värderingar och tankar kan påverka det som observeras (Robson, 2011), och att det 

därmed finns en skillnad mellan den ”verkliga” världen och människors undersökningar av 

den. För att minimera den skillnaden används bland annat en så objektiv metod som möjligt, 

och forskaren måste förhålla sig till hur dennes subjektiva åskådningar kan ha påverkat 

resultatet. I innevarande examensarbete beskrivs hur hänsyn tagits till detta i framförallt 

metoddiskussionen, men även löpande i examensarbetet har ett transparent förhållningssätt 

beaktats.  

Den forskningsmetod som tillhör post-positivismen, liksom den klassiska positivismen, är 

enligt Robson en kvantitativ metod, vilket även har använts i detta examensarbete. Den post-

positivistiska ansatsen används i föreliggande examensarbete genom att kvantitativ metod i 

form av en fixed design, vilket enligt Robson tillhör post-positivismen, präglat studiens 

upplägg. Studiens utformning beskrivs djupare längre fram i examensarbetet. Den post-
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positivistiska ansatsen används även i förhållande till diskussionen om studiens validitet och 

reliabilitet, samt i förhållande till metodvalet. 

 

 

Metodologi och forskningsdesign 

Det här avsnittet innehåller en redogörelse för studiens metod, där tillvägagångssättet 

beskrivs, hur urvalet har gjorts, hur enkäten är uppbyggd, och hur den insamlade empirin har 

bearbetats. Avsnittet innehåller även en diskussion om hur etiska hänsynstaganden har tagits i 

studien.  

 

Tillvägagångssätt 

Metoden som har valts för att samla in empiriskt material är en surveystudie (Bryman, 

2008) bestående av en webbaserad enkät som skapades i Googles enkätverktyg Google 

Forms, med ambitionen att få in tillräckligt många svar för att hitta generaliserbara slutsatser. 

För att kunna få in tillräckligt många svar och att därmed kunna göra anspråk på att 

generalisera resultatet var ambitionen att nå ut med enkäten till samtliga förskollärare och 

barnskötare i kommunala förskolor i Halland, som består av sex kommuner. 

För att kunna skicka ut enkäten till denna grupp skickades ett mail till kommunernas 

förskoleförvaltningar där maillistor till anställda som motsvarade kriterierna efterfrågades. 

Från tre av kommunerna erhölls inga sådana listor. Därför skickades istället ett mail ut till 

samtliga förskolechefer i dessa kommuner, där information om studien och en uppmaning om 

att distribuera den länkade enkäten till samtliga av sina anställda förskollärare och barnskötare 

fanns (Bilaga 1). Till de övriga tre av kommunerna skickades ett mail ut direkt till 

förskollärare och barnskötare, genom maillistor som tillhandahölls av kommunerna (Bilaga 

1). Mailet som skickades direkt till förskollärare och barnskötare distribuerades till 

sammanlagt 2078 personer. Det visade sig emellertid under insamlingen av data att en av 

kommunerna hade tillhandahållit en lista som förutom barnskötare och förskollärare även 

innehöll förskolechefer och specialpedagoger. Därför förekommer två osäkerhetsfaktorer i 

studien, dels går det inte att veta hur många förskollärare och barnskötare som fått enkäten till 

sig via sina förskolechefer, dels är det osäkert hur många av de som fått enkäten skickade 

direkt till sig som utgör målgruppen förskollärare och barnskötare. Det var emellertid endast 

de som själva uppger sig vara barnskötare respektive förskollärare som svarade på enkäten 

och deltog i studien. 

De som fått utskicket fick nio dagar på sig att delta i studien. Efter halva tiden fick 

förskolecheferna respektive förskollärarna och barnskötarna ut ett påminnelsemail om att 

skicka vidare studien respektive att delta i den. Detta gjordes med anledning av att Bryman 

(2008) framhäver påminnelser som ett ändamålsenligt sätt för att minska bortfallet i studien. 
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Urval 

Urvalet utgörs av förskollärare och barnskötare som arbetar i kommunala förskolor i 

samtliga kommuner i Hallands län. Ambitionen från början var att skicka ut enkäten till 

samtliga förskolor i landet, för att få ett så heltäckande svar som möjligt och kunna hitta 

generaliserbara slutsatser, men denna ambition fick revideras av följande anledningar. En av 

anledningarna var att det inom den givna tidsramen för att skriva ett examensarbete inte finns 

möjlighet att hantera en så stor mängd inkomna svar. Varje svar måste i metoden kodas om 

och manuellt matas in i ett program i datorn – ett arbete som är omöjligt att göra med den 

tiden som fanns till förfogande. En annan anledning var att det inte finns något lättillgängligt 

register på kontaktuppgifter till förskolorna i landet och att det inte fanns tid att gå igenom 

varje förskolas hemsida och leta upp kontaktuppgifter. Av framförallt dessa två anledningar 

valde jag istället att begränsa det geografiska området till Halland. 

Halland består av sex kommuner i olika storlekar och med olika organisatoriska 

förutsättningar; därför är ambitionen att svaren som kommer in från dessa i viss utsträckning 

kan representera landet generellt, med undantag för storstadsregionerna. I Halland arbetar en 

stor mängd förskollärare och barnskötare i de kommunala verksamheterna och därför kunde 

inom ett begränsat geografiskt område tillräckligt många respondenter nås för att få en mer 

rimlig datamängd och att i viss utsträckning kunna generalisera resultatet. 

Populationen som studien avser att kunna uttala sig om är alltså samtliga förskollärare 

och barnskötare i kommunala förskolor i Halland. Det skedde emellertid ett bortfall där 

personerna som tillfrågats att delta inte valt att besvara enkäten. Enkäten besvarades av totalt 

443 personer, varav 143 var barnskötare och 300 var förskollärare. Detta motsvarar en 

fördelning där 32% var barnskötare och 68% förskollärare. Svarsfrekvensen går inte att uppge 

med exakthet eftersom det är omöjligt att veta hur många som fått enkäten skickad till sig, 

främst med anledning av att förskolechefer i tre av kommunerna ombads vidarebefordra den 

till sina medarbetare. Även det faktum att en av listorna till kommunerna även innehöll 

mailadresser till förskolechefer och specialpedagoger bidrar till att svarsfrekvensen är 

svårbedömd. Den uppskattas emellertid ligga på ca 20% i förhållande till populationen. En 

uppskattning görs därmed att det är något fler än 2000 personer som kan antas ha fått ta del av 

enkäten, som även utgör målgruppen. Att urvalet, bortfallet och svarsfrekvensen är 

svårbedömt är problematiskt och diskuteras i avsnittet metoddiskussion. 

Anledningen till bortfallet och svarsfrekvensen kan bero på ett flertal anledningar. En 

tänkbar anledning är att enkäten inte har distribuerats vidare av förskolechefen och därmed 

inte kommit till målgruppens kännedom. En annan är att enkäten har distribuerats vidare av 

förskolechefen men att medarbetaren inte har sett mailet under tiden enkäten var tillgänglig 

för besvarande. Ytterligare ett alternativ är att tänkbara deltagare har sett mailet och velat 

delta, men glömt att svara på enkäten. Ett annat möjligt alternativ är att länken till enkäten 

inte fungerat att öppna i deras IT-verktyg, vilket under insamlandet av det empiriska 

materialet varit fallet för en handfull respondenter som hört av sig och fått enkäten skickad till 

sig på ett annat sätt. Slutligen förklaras även bortfallet med att tänkbara respondenter har fått 

studien till sig, men valt att inte delta. 

 

Etiska ställningstaganden 
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Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer som gäller inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I detta avsnitt redogör jag för var och en av 

dem, hur jag har tagit hänsyn till dem i min studie och problematiserar min tillämpning av 

dem. 

 

Informationskravet 

Informationskravet handlar om att forskare ska lämna information om vad forskningen 

handlar om, vad deras deltagande i forskningen innebär och att de när som helst har möjlighet 

att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har informationskravet uppfyllts 

genom att i enkätens introduktionstext kortfattat beskriva vad studien handlar om (Bilaga 2).  

Mot bakgrund av tidigare forskning, som visar att arbetsfördelning och skilda 

kompetenser kopplat till formell utbildning är ett känsligt ämne att prata om i förskolan 

gjordes valet att inte informera om att avsikten med forskningen är att jämföra vilken kvalitet 

som uppvisas i förhållande till vilken utbildning en har. Risken med att informera om det hade 

varit att respondenterna hade dragit sig för att svara på enkätens frågor. Istället gjordes valet 

att informera mer generellt om att studien handlar om kvalitet i förskolan. Den information 

som gavs framgår i de mailutskick som skickades till förskolecheferna respektive 

förskollärarna och barnskötarna (Bilaga 1) och i introduktionstexten i enkäten (Bilaga 2). 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet handlar om att forskare ska inhämta uppgiftlämnares samtycke till att 

delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfylls i studien genom att i 

introduktionstexten till enkäten skriva att respondenter som skickar in sina svar godkänner sitt 

deltagande i studien. Det uppfylls även genom att respondenten sist i enkäten fick intyga att 

hen ställer upp i studien. Frågan löd: ”Jag är underförstådd med att om jag skickar in svaren 

har jag gett mitt OK till att mina svar får användas som en del av ett examensarbete.” med 

svarsalternativet ”Ja”, vilket framgår i bilaga 2. Det krävdes alltså en aktiv handling i att fylla 

i rutan, och därmed är det säkert att anta att respondenten är medveten om vad det innebar att 

skicka in svaren. 

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om personer och deras svar ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Som innehavare av dessa svar 

finns ett ansvar att garantera att svar som kan knytas till en specifik individ inte läcker ut på 

något sätt. I innevarande studie tas detta hänsyn till genom att det i informationstexten till 

respondenterna beskrivs att det inte kommer att gå att utläsa vilket svar som kommer från just 

den personen. Eftersom det inte skedde någon insamling av information om vem som har 

svarat på vilket sätt elimineras risken att oaktsamhet röjer någons identitet. I 

introduktionstexten garanteras också att hur en enskild person har svarat inte kommer 

presenteras i studien – de individuella svaren utgörs endast som en del av en helhet.  
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Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I enkätens introduktionstext finns information 

om detta. Där beskrivs att svaren endast kommer användas som en del av ett examensarbete. 

Det är även den sortens användning som respondenterna har gett sitt samtycke till.  

 

Enkäten 

Enkäten består av 17 frågor som syftar till att identifiera huruvida respondentens svar 

överensstämmer eller skiljer sig från vad som utifrån aktuell litteratur i en samtida svensk 

kontext bedömts känneteckna kompetensmässiga förutsättningar att bedriva förskolans 

pedagogiska uppdrag med hög kvalitet. Enkäten i sin helhet finns i Bilaga 2. Utgångspunkt 

för hur frågorna formulerades utgörs dels av Skolinspektionens (2016; 2017) rapporter om 

förskolans kvalitet, måluppfyllelse och pedagogiska uppdrag, dels av aktuell forskning 

kopplat till kvalitet och ämnesdidaktik. Svaren i frågorna kunde värderas utifrån vilka 

kompetensmässiga förutsättningar relaterat till det pedagogiska uppdraget som respondenten 

uppvisade genom vilket svar de valde bland ett antal fasta svarsalternativ på respektive fråga. 

Enkäten utformades för att mäta i vilken utsträckning respondentens svar överensstämmer 

eller skiljer sig från de kompetensmässiga förutsättningar att förskolans pedagogiska uppdrag 

med hög kvalitet som identifierats i aktuell litteratur i en samtida svensk kontext. 

Respondenter vars svar i hög grad överensstämmer med de alternativ som indikerar goda 

kompetensmässiga förutsättningar bedöms ha bättre förutsättningar att utöva förskolans 

pedagogiska uppdrag med en hög kvalitet än de som svarar andra alternativ. Eftersom 

studiens design är utformad på ett sådant sätt innebär det att underlaget för studiens resultat 

utgör ett normerande perspektiv gällande vad som kännetecknar hög kvalitet i förskolans 

pedagogiska uppdrag. 

Det är framförallt Skolinspektionen och samtida svenska forskares rådande syn på vad 

som kännetecknar hög kvalitet i en samtida svensk kontext som har påverkat vilka frågor som 

ställs i enkäten. Tidigare forskning skriver fram att det i andra kontexter finns en annan syn på 

vad kvalitet innebär (Brodin et al., 2015; Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009) 

till exempel skiljer det mellan länder (Urban et al., 2012; Van Laere et al., 2012). Att 

kontexten spelar roll skulle också kunna innebära en skillnad mellan å ena sidan det som 

skrivs fram av det som använts som utgångspunkt för kvalitet i innevarande studie och å 

andra sidan de som arbetar i förskolan. Därför kan det råda en diskrepans, en skillnad, mellan 

å ena sidan den syn på kvalitet som skrivs fram i innevarande examensarbete och på vad som 

kännetecknar kompetens kopplat till pedagogisk kvalitet och å andra sidan den syn som råder 

i förskolan. 

Eftersom förskolan är en politiskt styrd verksamhet och där Skolinspektionen är den 

myndighet som har som särskilt ansvar att granska förskolans kvalitet (SFS 2011:556) utifrån 

intentioner i styrdokumenten har de emellertid fått ett tolkningsföreträde kring vad kvalitet 

innebär i innevarande studie. 

Eftersom utgångspunkten för enkäten enbart är de aspekter av kvalitet som kan relateras 

till den vuxnes yrkeskunskap och dess påverkan på vilken kvalitet de kan bedriva i mötet med 
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barnen går andra dimensioner av kvalitet förlorade i studien. Den helhetssyn som presenteras i 

forskning (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009; Urban et al., 2012; 

Vassenden et al., 2011) i form av andra dimensioner av kvalitet i förskolan försvinner därför. 

I praktiken kan detta innebära att en anställd i förskola som har den yrkeskunskap och det 

förhållningssätt som krävs för att ha goda förutsättningar att bedriva undervisning av hög 

kvalitet i förskolan på grund av yttre förutsättningar inte kan ge barnen en verksamhet av hög 

kvalitet.  

 

Enkätens frågor 

Enkätens frågor används i studien för att bedöma de kompetensmässiga förutsättningar 

respondenterna uppvisar i relation till olika faktorer för hög kvalitet i förskolans pedagogiska 

uppdrag. Av den anledningen är det avgörande för studiens validitet att de kvalitetsfaktorer 

som frågorna bygger på de facto är kännetecknande för hög kvalitet i förskolan. Därför 

presenteras och motiveras i detta avsnitt de frågor som ställts i enkäten i relation till aktuell 

forskning och Skolinspektionens rapporter om kvalitet i förskolan.  

I enkäten ställs frågor med två olika huvudsyften – bakgrundsfrågor respektive 

kvalitetsfrågor. I avsnittet beskrivs först bakgrundsfrågorna och därefter kvalitetsfrågorna 

eftersom de ställs i den ordningen i enkäten (Bilaga 2).  

Ett medvetet val som gäller för både bakgrundsfrågorna och kvalitetsfrågorna är att inte 

inkludera ett ”Vet ej”-alternativ som ett möjligt svarsalternativ. Det valet har gjorts eftersom 

de riskerar att användas som svar på frågor som respondenten inte har lust att svara på 

(Bryman, 2008). En annan aspekt som tagits hänsyn till är det faktum som skrivs fram i 

Bryman om att respondenter med låg formell utbildningsbakgrund i högre utsträckning än de 

med hög väljer ett ”Vet ej”- alternativ, om möjligheten finns. Genom att inte ha med ett 

sådant alternativ minimerades bortfallet på enskild frågenivå i enkäten. Bortfallet på enskild 

frågenivå minimerades även genom att det var obligatoriskt att svara på samtliga frågor.  

Ett annat medvetet val som gjorts är att nästan uteslutande ställa slutna frågor. Endast en 

öppen fråga ställdes i enkäten. Valet att ställa slutna frågor beror på de fördelar som skrivs 

fram i Bryman (2008) om att det är lätt att bearbeta svaren, jämförbarheten i svaren ökar och 

att det går snabbt att besvara enkäten. Just att det går snabbt att svara på en enkät med fasta 

svarsalternativ har bedömts utgöra en förutsättning för yrkesverksamma förskollärares och 

barnskötares deltagande i studien. Emellertid förekom i enkäten ett öppet svarsalternativ. 

Motiveringen till det ställningstagandet redogörs för under aktuell fråga i nedanstående 

avsnitt.  

 

Bakgrundsfrågorna 

För att kvalitetsfrågorna ska kunna relateras till olika faktorer har ett antal 

bakgrundsfrågor ställts till enkätens respondenter. Genom att ställa olika typer av 

bakgrundsfrågor kan kvantitativ dataanalys användas (Bryman, 2008) för att jämföra huruvida 

ett visst svar i bakgrundsfrågorna påverkar svaren på kvalitetsfrågorna. I detta avsnitt beskrivs 

och motiveras bakgrundsfrågorna. De finns även tillgängliga i Bilaga 2 – enkäten, där även 

svarsalternativen framgår. 
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Den första frågan som ställs är hur gammal respondenten är. Frågan ställs för att kunna ta 

reda på huruvida åldern spelar en roll i vilka kompetensmässiga förutsättningar respondenten 

uppvisar till olika kvalitetsfaktore. Därefter ställs en fråga om huruvida respondenten har 

yrkestiteln barnskötare eller förskollärare, vilket är avgörande för studien eftersom dess 

huvudfokus är att identifiera skillnader mellan dessa yrken. Efter yrkestitelfrågan ställs frågan 

om vilket år förskollärarna tog sin examen. Anledningen till att den frågan ställs är för att 

förskollärarutbildningen har sett ut på olika sätt de senaste 50 åren och att de formella 

kunskaper som erhållits via utbildningen har förändrats. En översiktlig redogörelse över 

förskollärarutbildningen och dess förändringar finns i Gustafsson och Mellgren (2008, ss. 17-

18). 

Frågan om förskollärarutbildningen följs av en fråga som handlar om hur respondentens 

genomsnittliga arbetslag under sitt yrkesliv varit sammansatt. Respondenten uppger hur 

många förskollärare respektive barnskötare som generellt har jobbat i alla sina arbetslag. 

Anledningen frågan ställs är mot bakgrund av den forskning som Stiennes (2014) har gjort. 

En del av resultatet från hennes riksomfattande studie utgörs av att förskollärare respektive 

barnskötare svarar mer likt på vad som kännetecknas som viktiga faktorer för kvalitet ju 

längre tid de har arbetat i ett arbetslag.  

Genom att kontrollera denna fråga gentemot hur respondenten svarar på kvalitetsfrågorna 

finns det möjlighet att ta reda på om det föreligger någon skillnad i kompetens utifrån vilken 

utbildningsbakgrund som generellt sett har funnits i det/de arbetslag som respondenten varit i. 

Skälet till att den inte ställs som en fråga om hur nuvarande arbetslag ser ut beror på ett 

grundläggande antagande om att en bild av vad kvalitet innebär i förskolan kan ha 

konstruerats av respondenten i ett längre yrkesperspektiv än bara det nuvarande arbetslaget. 

Frågan ger inte utrymme för de nyanser som kan finnas hos varje enskild respondent. En 

som har arbetat i förskolan under lång tid kan ha arbetat i flera arbetslag som har stora 

skillnader i formell kompetens. Anledningen att frågan inte ställs mer detaljerat, till exempel 

genom att efterfråga en redogörelse för samtliga arbetslag som respondenten arbetat i under 

mer än ett år, beror på att det dels är en svår fråga för respondenterna att svara på, dels tar för 

lång tid att analysera. En egen studie hade kunnat genomföras med syftet att undersöka hur 

personalsammansättningen påverkar de uppvisade kunskaperna som bedöms vara en 

förutsättning för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet. 

Efter att frågan om arbetslagssammansättningen ställts kommer en fråga om hur många år 

respondenten sammanlagt har arbetat i förskolan. Även denna fråga ställs mot bakgrund i 

Stiennes (2014) forskning, där det framkommer att en likriktning i svar oavsett 

utbildningsbakgrund sker beroende på antalet år en person har arbetat i förskolan. Frågan kan 

relateras till svaren på kvalitetsfrågorna för att kunna se om antalet år i förskolan påverkar 

vilka kompetensmässiga förutsättningar respondenterna uppvisar. 

Bakgrundsfrågorna avslutas med en fråga som handlar om under vilka tidsperioder 

respondenten har arbetat i förskolan. Förskolan har under åren genomgått en rad större 

förändringar (Martin Korpi, 2015) som har påverkat vilket syfte verksamheten har och vilka 

krav som ställs på de som arbetar där. Därför har tidsperioderna valts ut utifrån hållpunkter i 

de stora förändringarna. Samtlig fakta i detta avsnitt, fram till rubriken ”Kvalitetsfrågorna” är 

hämtad ur Martin Korpi (2015). Den första stora reformen som valts ut är 

Barnstugeutredningens implementerande, som skedde genom den första förskolelagen år 
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1975. På 1970-talet byggdes förskolan ut kraftigt och en stor kommunalisering skedde jämfört 

med tidigare.  

Nästa stora förändring är privatiseringen av förskolan, som skedde mellan 1980 – 1990. 

På 1990-talet var Sverige i en ekonomisk kris, vilket ledde till en dramatisk ökning i 

barngruppens storlek samtidigt som personaltätheten minskade. År 1995 kom en ny 

barnomsorgslagstiftning  som gjorde att kommunerna var skyldiga att tillhandahålla plats för 

samtliga barn från ett års ålder. År 1998 kom läroplanen för förskolan, samtidigt som 

förskolan kom att betraktas som en del av utbildningsväsendet och Utbildningsdepartementets 

ansvarsområde, istället för som en omsorg som Socialdepartementet ansvarar för.  Den 

senaste stora förändringen är läroplanens revidering år 2010, där förskollärarens pedagogiska 

ansvar tydliggjordes. Genom att ta reda på under vilka perioder respondenten har arbetat i 

förskolan kan en möjlig relation göras mellan deras svar på kvalitetsfrågorna möjligen 

förklaras utifrån den/de diskurs(er) som har varit rådande i förskolan under deras 

yrkesverksamma tid. 

 

Kvalitetsfrågorna 

I detta avsnitt redogörs för de frågor som ställts med avsikten att värdera kompetensen 

som respondenten uppvisar. Avsnittet delas in i tre olika delar: Påståendefrågorna, 

Läroplansrelaterade frågor och Frågor om kvalitet. Motiveringar till varför frågan har ställts 

görs med hjälp av aktuell litteratur om vilken kompetens som skrivs fram för hög kvalitet i 

förskolan.  

Ett flertal av frågorna är konstruerade som en 4-gradig likertskala. Likertskalor är enligt 

Bryman (2008) användbara fär att undersöka attityder. Han skriver att de vanligaste 

likertskalorna har fem eller sju skalsteg. Anledningen till att just fyra skalsteg användes i 

innevarande undersökning var för att bedömningen gjordes att ett neutralt alternativ i mitten 

av skalan inte skulle säga något nämnvärt om respondentens uppvisade kompetensmässiga 

förutsättningar att bedriva förskolans pedagogiska uppdrag av hög kvalitet.  

En del av frågorna är gjorda för att mäta respondentens förhållningssätt gentemot olika 

kvalitetsaspekter eftersom förhållningssättet enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) är något som visat sig ha stor betydelse för kvalitet som bildas i 

verksamheten. 

Kvalitetsfrågorna började med att respondenten ombads ta ställning till hur pass viktigt 

olika aspekter av måltidssituationerna i förskolan är. Forskning om kvalitet i förskolan 

(Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009) lyfter fram att förskolor med hög 

kvalitet integrerar pedagogik med rutinsituationer, som till exempel måltidssituationer är. 

Även Skolinspektionen framhäver att personal i förskolan ska ta vara på 

undervisningsmöjligheter i rutinsituationer (Skolinspektionen, 2016) och att det är en viktig 

faktor för kvalitet (Skolinspektionen, 2017). I den omarbetade versionen av ECERS 

mätverktyg (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009, s. 320) ingår även 

måltidssituationen som ett bedömningskriterium för kvalitet. I förskolor som bedöms ha låg 

kvalitet är måltidssituationen antingen är kaotisk eller att fokus ligger på disciplin och att barn 

ska vara tysta (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009). 
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Påståendefrågorna 

Efter måltidsfrågan kom fem frågor där respondenten fick ta ställning till i hur stor 

utsträckning hen håller med om påståendet i frågan. Den första påståendefrågan var en fråga 

som handlar om i hur stor utsträckning respondenten håller med om att det är viktigt att 

försöka påverka barn så att de leker mer varierat, om de endast leker ett fåtal olika lekar. 

Frågan ställs mot bakgrund av att Skolinspektionen (2017) i sin granskning lyfter fram att 

barn måste utmanas i sin fria lek för att de inte ska välja att göra samma saker varje gång det 

är ”fri lek” på förskolan. De betonar att det är viktigt att bredda och variera det som barnen 

gör eftersom barnen då får fler utmaningar. Att barn utmanas beskrivs i sin tur som en faktor 

för hög kvalitet. 

Den andra påståendefrågan handlade om i hur stor utsträckning respondenten håller med 

om att undervisning ingår som en del av förskolans uppdrag. Frågan ställs mot bakgrund av 

att ett av förskolans uppdrag enligt Skollagen är att bedriva undervisning (SFS 2010:800). 

Skolinspektionen (2017) har i sin granskning av förskolornas kvalitet skrivit fram att 

kunskapen om att undervisning är en del av förskolan är något som är viktigt utifrån en 

kvalitetsaspekt. Frågan är, vilket uppmärksammades först efter att enkätsvaren inkommit, 

olyckligt ställd eftersom det är omöjligt att veta hur respondenterna har tolkat påståendet. En 

tolkning är att respondenten uppfattat frågan som att den är en faktafråga och svarat 

”Instämmer helt och hållet” eftersom hen vet att undervisning ska ingå i förskolans 

verksamhet, oavsett om hen tycker att det ska göra det eller inte. En annan tolkning är att 

respondenten har uppfattat frågan som att den söker svar på huruvida respondenten tycker att 

undervisning ska ingå som en del av förskolans uppdrag. Mot bakgrund av denna problematik 

behandlas frågan med försiktighet i resultatdelen av uppsatsen. 

Efter undervisningsfrågan kom den tredje påståendefrågan, som handlade om i hur stor 

utsträckning respondenten instämmer i att det är bra att introducera och använda vad som 

ibland kallas ”svåra ord” i samtal med barn. Såväl forskning om kvalitet (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, & Johansson, 2009) som ämnesdidaktisk forskning inom bland annat 

naturvetenskap och matematik (Hsin & Wu, 2011; Thulin, 2011; Thulin & Gustavsson, 2017) 

framhäver att så kallade ”svåra ord” ska användas i kommunikation med barn för att främja 

deras lärande och utveckling, men att det måste ske med anknytning i barns tidigare 

erfarenheter. Respondenter som svarar ”instämmer helt och hållet” på denna fråga uppvisar en 

högre teoretisk kunskap i förhållande till vad som i aktuell forskning beskrivs som gynnsamt 

för barn inom detta området än vad respondenter som svarar ”instämmer inte alls” gör. 

Därmed har de också högre kompetensmässiga förutsättningar att genomföra den här delen av 

förskolans pedagogiska uppdrag med högre kvalitet än de som svarar att de inte instämmer 

alls. 

När respondenten tagit ställning till frågan om svåra ord ombads hen att ta ställning till 

den fjärde påståendefrågan, som sökte svar på i hur stor utsträckning respondenten instämmer 

i att barnens lek ska vara fri från vuxna som vill använda den i ett lärandesyfte. Frågan 

ställdes av samma anledning som frågan om undervisning i förskolan. Leken är en naturlig 

del av förskolan och kan även den användas som en väg mot lärande. Forskning om kvalitet 

hävdar att förskolor med hög kvalitet kännetecknas av att pedagogisk personal deltar i lekar 

och utvecklar dem i samarbete med barnen, med läroplansmålen i fokus (Sheridan, Pramling 
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Samuelsson, & Johansson, 2009). Även Skolinspektionen (2017) pekar ut att lek som används 

som verktyg för lärande både inomhus och utomhus utgör en viktig faktor för god kvalitet i 

arbetet med det pedagogiska uppdraget. Frågan är alltså ställd omvänt, där svarsalternativet 

”Instämmer helt och hållet” innebär att respondenten har lägre teoretisk kunskap om detta än 

en som svarar ”Instämmer inte alls”, och att någon som svarar så därmed har sämre 

kompetensmässiga förutsättningar att utöva förskolans pedagogiska uppdrag inom den här 

kvalitetsfaktorn. 

Den femte och sista påståendefrågan handlade om i hur stor utsträckning respondenten 

instämmer i att vuxna kan spela stor roll för barns utveckling i de möten vi har med dem. 

Frågan grundar sig i Vetenskapsrådets forskningsöversikt, där de hävdar att så kallade 

pedagogiska relationer i forskning framhålls som viktigast för barns lärande och utveckling 

(Vetenskapsrådet, 2015). Detta beskrivs även i Skolinspektionen (2017). Det framhålls att 

personal i förskolan ska vara medvetna om vikten av sin roll i de pedagogiska relationerna, 

som syftar till att förskolepersonal kan ge barn det kognitiva, sociala och emotionella stöd de 

behöver för att utnyttja sin potential (Vetenskapsrådet, 2015). Frågan syftar alltså till att ta 

reda på om pedagogerna uppvisar en medvetenhet om sin roll genom att värdera den 

teoretiskt.  

 

Läroplansrelaterade frågor 

När respondenterna hade svarat på de fem påståendefrågorna fick de svara på två frågor 

som var relaterade till förskolans läroplan. I den första ombads respondenten att ta ställning 

till vilken eller vilka av några givna situationer de ansåg att det är en del av sitt uppdrag att 

stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål. Frågan syftade till att ta reda på om 

respondenten har förhållningssättet att fokus på undervisning ska finnas närvarande hela 

dagen, vilket Skolinspektionen (2017) framhäver som en viktig del av en hög kvalitet. Den 

pedaogiska personalen i förskolan ska utgå från barnens intresse, men styra det i riktning mot 

läroplansmålen (Skolinspektionen, 2016). Frågan ställdes för att ge en indiktation på 

respondenternas inställning att låta läroplanen genomsyra deras möten med barnen. I enkäten 

fanns ett öppet svarsalternativ med på denna frågan, där respondenten kunde skriva in ett eget 

svar. Anledningen till att ett öppet svarsalternativ fanns tillgängligt på denna fråga var att jag 

som är student utan lång erfarenhet av arbete i förskolan kunde ha missat att skriva med 

någon del av verksamheten i de fasta svarsalternativen. 

Den andra läroplansrelaterade frågan handlade om att respondenterna fick uppskatta hur 

stor del av den tid de är med barnen som läroplansmålen påverkar deras handlingar. Frågan 

syftar till att ta reda på hur mycket pedagogisk personal i förskolan anger att de har 

läroplansmålen som utgångspunkt. En respondent som svarar högre uppvisar ett 

förhållningssätt som antas kunna leda till fler stunder med hög kvalitet i förskolan, än en som 

svarar lägre. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att de procentsatser som 

respondenterna uppger inte nödvändigtvis överensstämmer med hur det är i praktiken. Viss 

tidigare forskning framhäver att pedagogers bedömning av sin egen och verksamhetens 

kvalitet skiljer sig från hur det faktiskt ser ut i praktiken (Sheridan, Pramling Samuelsson, & 

Johansson, 2009; Skolinspektionen, 2017). Trots det görs här ett antagande om att en 

respondent som uppvisar en inställning till att utgå från läroplanen i hög utsträckning också 
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gör det mer i praktiken än någon som uppvisar en inställning att utgå från den i låg 

utsträckning. 

 

 

 

Avslutande kvalitetsfrågor 

Enkätens tre sista frågor var på ett mer uppenbart sätt relaterade till kvalitet i frågornas 

utformning, än de tidigare kvalitetsfrågorna i enkäten – dess formuleringar berörde begreppet 

kvalitet på ett mer direkt sätt än de tidigare frågorna i enkäten.  Den första av dessa frågor var 

en påståendefråga, uppbyggd på samma sätt som tidigare påståendefrågor. Respondenten 

ombads i denna fråga värdera i hur stor utsträckning hen instämmer i att det är viktigt att 

planera, genomföra, dokumentera, analysera, utvärdera och utveckla olika delar av förskolans 

verksamhet. Vetenskapsrådet (2015) lyfter fram möjligheten till att planera, dokumentera, 

utvärdera och utveckla sin verksamhet som en aspekt av hög kvalitet i förskolan. Frågan är 

något problematisk eftersom det i ett svar där respondenten uttrycker att hen inte håller med 

kan ligga värderingar som grundar sig på brister i förutsättningar för att bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan. Tidigare forskning framhäver att förskollärare generellt anser att 

det är viktigt med ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, men att de får för lite tid att 

genomföra det på (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009). 

Den andra frågan i den avslutande kvalitetsdelen syftade till att ta reda på hur viktigt för 

hög kvalitet respondenten ansåg att nio olika aspekter av verksamheten var. Frågan syftar till 

att ta reda på om respondenten uppvisar en samstämmig bild gentemot forskning angående 

vad som kännetecknar kvalitet i förskolan – och vad som inte gör det. Påståendena som 

respondenterna fick ta ställning till och den litteratur som de baserar sig på redogörs för 

nedan. 

I Vetenskapsrådet (2015) lyfts några olika faktorer fram som en grund för att utveckla den 

pedagogiska medvetenheten, vilket beskrivs vara en förutsättning att arbeta med hög 

pedagogisk kvalitet. Den pedagogiska medvetenheten som en möjlig vilktig förklaring för 

förskolors kvalitet lyfts även fram i  Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009). 

Att granska sitt eget arbete, delta i meningsfull kompetensutveckling och att vilja sätta sig in i 

forskning är de faktorer som i Vetenskapsrådet (2015) lyfts fram som grunder för att utveckla 

den pedagogiska medvetenheten. Därför är tre av påståendena i enkätfrågan baserade på dessa 

faktorer. Även ett påstående om pedagogisk medvetenhet ställs i enkäten. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) lyfter fram självinsikten hos den 

pedagogiska personalen som en annan viktig förklaring för förskolors kvalitet. Därför handlar 

ett om påståendena om hur viktigt respondenten tycker det är med stor självinsikt hos 

personalen som jobbar i förskolan. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) lyfter även fram att det på förskolor 

med låg kvalitet förekom att lärare abdikerat från sin lärarroll genom att låta de flesta initiativ 

komma från barnen och hålla sig i bakgrunden. Därför utgjordes ett av påståendena av detta. 

Påståenden är dock negativt ställd, jämfört med övriga frågor – det som skrivs fram i 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) är att det inte är kännetecknande för 

hög kvalitet i verksamheten om de som arbetar i förskolan håller sig i bakgrunden den största 
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delen av tiden. Samma sak gäller för nästa påstående i enkäten, som är att ”barn ofta är 

tillsammans i helgrupp”. I Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskrivs att 

förskolor som hade låg kvalitet förekom ingen medveten grupporganisation. Istället ”flöt 

barnen omkring” och lekte fritt under merparten av dagen. I förskolor med hög kvalitet 

beskrivs i studien att det fanns en medveten grupporganisation där barnen under dagen 

delades in i smågrupper. Bryman (2008) lyfter fram att det är bra att blanda utformningen på 

påståenden i enkäter på det här sättet.  

Skolinspektionen (2016; 2017) trycker på att undervisning är en viktig del av kvalitet i 

förskolan och definierar undervisning som att barnen ”utvecklas i riktning mot läroplanens 

mål”. Därför ställs ett påstående om detta.  

Det sista påståendet handlar om barns inflytande och delaktighet i att bestämma innehållet 

i verksamheten. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver att förskolor 

med hög kvalitet också hade lärare som medvetet arbetar för att lärare och barn gemensamt 

ska bestämma vad barnen gör i förskolan. 

I enkätens sista fråga fick respondenten ta ställning till vilket av tre olika påståenden som 

de tycker bäst kännetecknar pedagogisk kvalitet i förskolan. Svarsalternativen grundar sig på 

Skolinspektionens (2016) granskning av förskolans pedagogiska uppdrag, där de beskriver att 

personalen i förskolan har låg kunskap om vad undervisning innebär i förskolan. De 

presenterar tre modeller  som ska illustrera olika sätt att betrakta den pedagogiska personalens 

uppdrag i förskolan (Skolinspektionen, 2016). Ett av dem visar vad undervisning i förskolan 

innebär, utifrån Skolinspektionens definition av undervisningsbegreppet. Att utgå och utmana 

utifrån barnets intresse med en riktning mot läroplanens mål kännetecknar hög kvalitet och 

undervisning i förskolan. Frågan ger svar på om respondenten anger det som 

Skolinspektionen skriver fram som undervisning i en förskolekontext eller om respondenten 

anser att hög kvalitet i förskolan kännetecknas av något som står i motsättning till det 

Skolinspektionen skriver fram. 

 

Sammanfattning av studiens desgin 

Studiens syfte är att undersöka huruvida det finns en skillnad mellan vad som i litteraturen 

kännetecknas som kompetensmässiga förutsättningar och de kompetensmässiga 

förutsättningar yrkesverksamma barnskötare och förskollärare ger uttryck för. 

Tvärsnittsdesign är den designtyp som har valts för att kunna besvara syftet och 

forskningsfrågorna (Bryman, 2008). I föreliggande studie har den utformats som en 

surveystudie, där frågor ställs genom en enkät, som syftar till att ge svar på syftet och 

forskningsfrågorna. Ett begrepp som används för denna typen av design är extensiv 

forskningsdesign (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2003). Den modell som 

presenteras i Ibid., s. 290 stämmer överens med den metod som använts i innevarande 

examensarbete. Den extensiva forskningsdesignen karaktäriseras av ett utforskande syfte. I 

praktiken används ofta frågeformulär som besvaras av många, samt statistisk metod (Brandén, 

2016). 

Hur respondenterna svarar på kvalitetsfrågorna kommer i resultat-, analys- och 

diskussionsdelarna av examensarbetet relateras till det normerande perspektiv på vilka 

kompetensmässiga förutsättningar som ligger till grund för ett arbete med hög pedagogisk 
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kvalitet, som framgår i litteraturen. Det kommer göras jämförelser mellan hur respondenterna 

svarat på frågorna och vad som i detta examensarbete utifrån litteratur kännetecknas som 

kompetensmässiga förutsättningar för hög pedagogisk kvalitet. Detta innebär att studien även 

har en komparativ eller jämförande design (Bryman, 2008).  

Även begreppet fixed design (Robson, 2011) kan sägas prägla studiens design, i 

bemärkelsen att enkätfrågorna bestämdes på förhand och därefter inte förändrades under 

studiens gång. Likaså fastslogs en metod tidigt i undersökningsprocessen, vilken sedan inte 

förändrades under studiens gång. Innevarande studie har även likheter med en fixed design 

genom att dess undersökningsområde baseras på en genomgång av tidigare litteratur på 

området. Emellertid finns det även delar av kriterierna för fixed design, som inte uppfyllts i 

studien. Exempelvis rör det sig om att ingen pilotstudie genomfördes och att en initialt 

flexibel och utforskande design användes för att formulera forskningsfrågorna. Detta beskrivs 

och diskuteras mer utförligt i metoddiskussionen, i slutet av uppsatsen. 

Resultat 

De olika svarsalternativen i enkäten kodades om till siffror som manuellt matades in i 

statistikprogrammet SPSS Statistics. Därefter kunde statistiska analyser genomföras för att ta 

reda på huruvida det föreligger skillnader mellan respondenterna utifrån olika 

bakgrundsfaktorer, däribland yrkestitel, antal år i yrket och ålder på respondenten. Resultatet 

bygger på så kallade sambandstester, vilka använts för att kunna finna indikationer som visar 

en skillnad mellan respondenternas svar. I huvudsak har två olika sambandstester använts i 

analysen, för att identifiera möjliga korrelationer. Dessa är chi2-test och Spearmans rho-test. 

I chi2-tester förekommer en statistiskt signifikant skillnad i svaren mellan de analyserade 

grupperna om p-värdet är < 0,050 och om färre än 20% av cellerna i tabellen som uppstår vid 

analysen har ett förväntat värde under 5 (Barmark & Djurfeldt, 2015). Endast de skillnader 

som uppfyller dessa kriterier kommer i resultatet att presenteras som skillnader. 

Spearmans rho, som betecknas med symbolen ρ, är en statistisk metod för att beräkna ett 

samband mellan två så kallade ordinalvariabler (Bryman, 2008). Värdet som framkommer i 

ett Spearman-test varierar mellan -1 till +1, där 0 betyder att det inte finns någon (linjär) 

korrelation mellan två variabler (Conduct and Interpret a Spearman Rank Correlation, u.d.). 

+1 betyder att det finns ett perfekt positivt samband och -1 betyder att det finns ett perfekt 

negativt samband. Samtidigt som Spearman-test genomförs, utförs även ett signifikanstest 

som visar om korrelationen är signifikant eller inte. Precis som i chi2-testet kommer endast de 

spearman-värden som har en signifikans där p är < 0,050 redovisas i resultatavsnittet. 

Om sambandstesterna uppfyller kriterierna innebär det att det finns ett samband mellan 

det som undersökts, till exempel mellan hur respondenter med olika yrkestitlar har svarat på 

en specifik enkätfråga. Det innebär dock inte att det finns ett orsakssamband: Om det skulle 

vara så att förskollärare i högre grad än barnskötare svarar ett specifikt alternativ på en fråga 

innebär det inte nödvändigtvis att skillnaden beror på att yrkestiteln skiljer sig. Studiens 

design kan inte ge svar på orsakssamband – däremot kan den ge svar på om det finns ett 

samband mellan hur respondenterna har svarat på olika frågor.  
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Resultatavsnittet är uppdelat så att det först behandlar de skillnader som förekom mellan 

yrkestitel och kvalitetsfrågorna. Därefter behandlas de som handlar om skillnader baserat på 

ålder och slutligen på antalet år i yrket. 

 

Kvalitetsområden där samband mellan yrkestitel och svar på kvalitetsfrågor kan 

finnas 

I den statistiska analysen har flera möjliga skillnader mellan de båda yrkestitlarna 

förskollärare respektive barnskötare identifierats. En av frågorna i enkäten där det fanns störst 

skillnad var i enkätfrågan där respondenterna fick ta ställning till huruvida de i ett antal olika 

situationer anser att det är en del av sitt uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot 

läroplanens mål. Frågan syftade till att ta reda på om respondenten har förhållningssättet att 

fokus på undervisning ska finnas närvarande hela dagen, vilket Skolinspektionen 

(Skolinspektionen, 2017) framhäver som en viktig del av en hög kvalitet. I åtta av frågans 

påståenden förekom det i analysen en signifikant skillnad mellan de båda yrkesgrupperna, 

vilket framkom i ett chi2-test. Dessa framgår i diagram 1, där de blå staplarna representerar 

barnskötarna och de orange representerar förskollärarna. Ett exempel på en skillnad som 

framgår i diagram 1 är att 35,7% av de 143 barnskötarna angav samtliga alternativ som svar 

på frågan, medan det var 48,7% av de 300 förskollärarna som angav detsamma. Detta framgår 

i de staplarna som är längst till höger i diagrammet. Det innebär att en större andel 

förskollärare än barnskötare har angett att det i samtliga valbara situationer ingår i deras 

uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål. Skillnaden är statistiskt 

signifikant, vilket framgår av p-värdet 0,010, längst ner i tabellen under staplarna. 

  

Diagram 1: Signifikanta skillnader i andelen barnskötare respektive förskollärare som anger att de anser 

att det ingår i deras uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål. N = 443, varav 

143 barnskötare och 300 förskollärare. 0,002 ≤ p ≤ 0,039 
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Det som även framkommit vid analysen av resultatet är att det främst är de första två 

påståendena, som handlar om hämtning och lämning på förskolan, som många förskollärare 

och barnskötare inte anser är ett tillfälle att styra barns lärande i riktning mot läroplanens mål. 

I de andra situationerna är det en högre andel av de svarande, oavsett yrkestitel, som angett att 

det ingår i deras uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål. Samtidigt 

är det stora skillnader mellan de båda yrkesgrupperna när det gäller hämtning och lämning, 

jämfört med övriga situationer. För samtliga situationer i diagrammet är skillnaden 

signifikant.   

Enkätfrågan hade även ett öppet svarsalternativ där andra aspekter av dagen som 

eventuellt missats vid utformningen av enkäten kunde skrivas in. Denna möjlighet nyttjades 

av 43 personer. Vid något enstaka tillfälle användes alternativet till att ange någon 

vardagssituation, exempelvis då de är på utflykt eller vid blöjbyte. Den överväldigande 

majoriteten av de inskrivna svaren användes emellertid för att på olika sätt motivera hur 

respondenten har valt att svara på resterande svarsalternativ på frågan. Se bilaga 3 för en 

redogörelse över de kommentarer som inkommit.  

En annan möjlig skillnad som i chi2-test förekom mellan de båda yrkesgrupperna är hur 

de har svarat på enkätens sista fråga, som handlade om vilket av tre alternativ som de anser 

bäst kännetecknar hög 

kvalitet i förskolan. I diagram 

2 går det att utläsa hur 

fördelningen av svaren ser ut. 

I diagram 2 framgår att 

det finns en tydlig skillnad i 

andelen förskollärare 

respektive barnskötare som 

angett de två senare 

alternativen. Frågan ställdes 

mot bakgrund av 

Skolinspektionens (2017) 

definition av vad 

undervisning i förskolan 

innebär. Deras definition 

motsvarar alternativet som är 

längst till höger i 

diagrammet. Det är alltså den 

högra stapeln som visar en 

högre kompetensmässig 

förutsättning att bedriva 

undervisning i förskolan. 

Det går att utläsa att 40% av 

barnskötarna och 22% av 

förskollärarna anser att 

pedagogisk kvalitet kännetecknas av att enbart stimulera och utmana lärandet utifrån barnets 

intresse utan att göra det i riktning mot läroplanens mål. Detta resultat kan relateras till hur 

Diagram 2: Andelen barnskötare respektive förskollärare som svarat respektive 

alternativ. N = 443, varav 143 barnskötare och 300 förskollärare. p = 0,000 
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svaren ser ut på frågan som handlar om 

ifall undervisning är en del av förskolans 

uppdrag. I ett chi2-test förekommer 

nämligen även där en skillnad baserat på 

yrkestitel. I diagram 3 framgår hur 

fördelningen ser ut mellan de båda 

yrkesgrupperna, med avseende på i 

vilken utsträckning de håller med om 

påståendet ”Undervisning ingår som en 

del av förskolans uppdrag”. Det 

föreligger en stor skillnad mellan 

yrkesgrupperna, där majoriteten av 

förskollärarna svarar att de instämmer 

helt och hållet, medan bara 35% av 

barnskötarna gör det. Hur detta resultat 

ska tolkas är svårt eftersom enkätfrågan 

kan tolkas på flera olika sätt av 

respondenterna. Den kan å ena sidan 

tolkas som att det som efterfrågas är i 

vilken utsträckning respondenten tycker 

att det ska vara en del av förskolans 

uppdrag att bedriva undervisning. Å andra sidan kan den tolkas som att den är en faktafråga 

där respondenterna som vet att undervisning enligt styrdokumenten ska vara en del av 

förskolans verksamhet fyller i ”Instämmer helt och hållet” trots att de själva möjligen inte 

tycker att undervisning ska förekomma i förskolan. Oavsett hur respondenterna har tolkat 

frågan förekommer det en skillnad i hur de har besvarat frågan, baserat på yrkestitel.  

Avslutningsvis relateras svaren på den här frågan till enkätens sista fråga, som 

framkommer i diagram 2. I ett Spearman-test framkommer att det finns en statistiskt 

signifikant korrelation, ρ = 0,252**, mellan hur respondenterna har svarat på påståendefrågan 

(diagram 3) och vad som bäst kännetecknar pedagogisk kvalitet i förskolan (diagram 2). Detta 

innebär att det finns en korrelation mellan dessa, men att den är relativt låg. Det statistiska 

signifikanstestet där p = 0,000 innebär emellertid att det med 99,9% säkerhet finns ett 

samband inom populationen, som inte beror på slumpen. I diagram 4 illustreras fördelningen 

över i vilken utsträckning respondenterna håller med om att undervisning ingår i förskolans 

uppdrag, och hur de har svarat på vilket påstående som bäst kännetecknar hög pedagogisk 

kvalitet i förskolan. 

Diagram 3: Andelen barnskötare respektive förskollärare fördelat 

på i hur stor utsträckning de håller med om påståendet 

”Undervisning ingår i som en del av förskolans uppdrag”. N = 443, 

varav 143 barnskötare och 300 förskollärare. p = 0,000 
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I diagram 4 framkommer bland annat att 33% av de som har svarat att de håller med helt och 

hållet om att undervisning är en del av förskolans uppdrag samtidigt uppger att de anser att 

det som bäst kännetecknar pedagogisk kvalitet i förskolan är att stimulera barns lärande 

utifrån deras intresse, men inte mot läroplanens mål. Samtidigt framgår att det var 123 

respondenter som svarade att det är detta som kännetecknar pedagogisk kvalitet i förskolan. 

De 33% som nämnts ovan motsvarar ca 1/10 av enkätens respondenter (41 personer).  

Detta är särskilt intressant att lyfta fram eftersom dessa respondenter antingen vet om att 

undervisning är en del av förskolans uppdrag, eller anser att det ska vara det, men samtidigt 

inte svarar att det som Skolinspektionen (2017) kännetecknar som undervisning är det som 

bäst kännetecknar pedagogisk kvalitet i förskolan. 

 

Kvalitetsområden där samband mellan ålder och svar på kvalitetsfrågor kan finnas 

I det här avsnittet presenteras de statistiska skillnader som fanns i enkätsvaren relaterat till 

respondenternas ålder. För att möjliggöra statistisk analys med chi2-metoden grupperades 

respondenterna ihop i fem olika grupper, baserat på vilken ålder de hade. Dessa fem grupper 

framgår i tabellen under staplarna i diagram 5. 

Diagram 4: Fördelning över hur svaren på påståendet om i hur utsträckning respondenterna uppger att 

undervisning ingår som en del av förskolans uppdrag relaterar till hur de svarat på vad som bäst 

kännetecknar pedagogisk kvalitet i förskolan. Hur antalet svar på vad som kännetecknar pedagogisk kvalitet 

är fördelat finns presenterat i diagrammet. N = 443.  
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Chi2-testet visade att det fanns en korrelation mellan åldersgrupp och i vilka situationer en 

ansåg att det är ens uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål. 

Korrelationen förekom i sex av de situationer som fanns med i frågan, med p-värden som 

uppgick till 0,001 ≤ p ≤ 0,018. De sex situationerna finns presenterade i diagram 5, liksom 

deras respektive p-värden. För de situationer som ej finns presenterade fanns det ingen 

statistiskt signifikant skillnad baserad på ålder. 

I diagram 5 presenteras hur stor andel av respektive åldersgrupp som svarat att det ingår i 

deras uppdrag att styra barns lärande i riktning mot läroplanens mål för de olika situationerna. 

Det som framgår tydligt är att de yngre respondenterna, mellan 18-29 år, på samtliga 

situationer har lägst andel som anser att det ingår i deras uppdrag att stimulera i riktning mot 

läroplanens mål. Det framgår också att det i samtliga fall är 40-49-åringarna som i störst 

utsträckning har svarat att det ingår i uppdraget att stimulera i riktning mot läroplanens mål. 

Förutom signifikanta skillnader inom de påståenden som finns representerade i diagram 5 

fanns även skillnader på två av enkätens övriga frågor. Den ena är frågan som handlar om i 

vilken utsträckning respondenten instämmer i att det är viktigt att försöka påverka barn som 

endast leker ett fåtal olika lekar, så att hen leker mer varierat istället. I ett chi2-test framkom 

att det fanns ett samband och att p = 0,000.  

Den andra signifikanta skillnaden som förekom var gällande vilken inställning 

respondenterna har till hur viktigt meningsfull kompetensutveckling är för hög kvalitet i 

förskolan. I chi2-testet beräknades p-värdet till 0,003. Den yngsta ålderskategorin (18-29 år) 

var den som utmärkte sig jämfört med de andra åldersgrupperna. Knappt 70% av de yngsta 

respondenterna uppgav meningsfull kompetensutveckling som mycket viktigt, medan 

motsvarande siffra för resten av grupperna var mellan 85-90%. 

Diagram 5: Diagrammet illustrerar hur stor andel av respektive ålderskategori som håller med om att 

det i de olika situationerna ingår i sitt uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens 

mål. Även en tabell där värdena framgår tydligt finns representerat. I tabellen framgår också hur många 

svarande som ingår i varje åldersgrupp. Även p-värdet för respektive situation finns utskrivet.  0,001 ≤ p 

≤ 0,018, N = 443.  
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Kvalitetsområden där samband mellan antal år i yrket och svar på kvalitetsfrågor kan 

finnas 

Den första signifikanta skillnaden mellan antalet år i yrket och svaren på kvalitetsfrågorna 

var i förhållande till hur viktigt respondenterna ansåg att det är viktigt att måltiden är en 

trevlig social stund. Chi2-testet visade ett p-värde på 0,023 och i tabellanalysen som 

genomfördes framkommer att i 

princip samtliga som arbetat i 

förskolan längre än 21 år ansåg 

att det var mycket viktigt, 

medan det var något lägre andel 

för respondenterna som jobbat i 

förskolan färre år. 

En annan skillnad som 

förekom utifrån antal år i yrket 

var i förhållande till hur stor 

andel av 

yrkeserfarenhetsgrupperna som 

anser att de i olika situationer 

ska stimulera barns lärande i 

riktning mot läroplanens mål. 

Statistiskt signifikanta 

skillnader förekom i fyra 

situationer, vilka finns 

redovisade i diagram 6. I chi2-

testet uppmättes ett p-värde 

0,010 ≤ p ≤ 0,045. Hur det såg ut 

för respektive fråga finns 

representerat i diagrammet. 

I diagram 6 går det att utläsa att de med minst erfarenhet av yrket i lägre utsträckning än 

de som arbetat längre anser att lämning och hämtning är tillfällen för att stimulera barns 

lärande i riktning mot läroplanens mål. Det framgår även att de som arbetat i förskolan minst 

31 år i högre utsträckning än andra inte anser att fruktstunden är ett tillfälle för undervisning, 

dvs. att stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: Hur stor andel av yrkeserfarenhetsgrupperna som uppger att det för 

respektive situation ingår i sitt uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot 

läroplanens mål. 0,010 ≤ p ≤ 0,045, N = 443.  
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Kvalitetsområden där samband mellan examensår för förskollärarna och svar på 

kvalitetsfrågor kan finnas 

Ett Spearman-test genomfördes för att ta 
reda på huruvida det finns någon korrelation 
mellan vilket år förskollärarna tagit sin 
examen och hur de svarar på 
kvalitetsfrågorna. Det visade sig att det finns 
korrelationer för några av enkätens 
påståenden och frågor. Dessa finns 
presenterade i tabell 1. Korrelationerna finns 
med stor sannolikhet, men är relativt små 
eftersom de uppgår till ca -0,200.  

Även chi2-tester genomfördes där 
examensåret relaterades till kvalitetsfrågor. 
För att ett sådant test skulle vara 
genomförbart grupperades flera examensår 
med varandra. Dessa framgår i tabellen längst 
ner i diagram 7, som finns på nästa sida. Där 
framgår även hur dessa examensårsgrupper 
relaterades till hur stor andel av 
förskollärarna som i olika situationer ansåg 
att det ingår i sitt uppdrag att stimulera barns 
lärande i riktning mot läroplanens mål. 
Signifikanta skillnader förekom för tre av 
enkätfrågans situationer. Det är endast dessa 
som finns representerade i diagrammet. 

2016-2017 och de som tog sin examen innan 1980 som uppger att det i situationerna ingår i 
sitt uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål. Det framgår även 
att den grupp som hade högst andel inom samtliga tre är de som tog sin examen på 90-talet. 

Fråga/påstående i 
enkäten 

ρ-värde (rho), 
högsta 
signifikansgraden 
(**) 

Alla runt bordet 
diskuterar under 
måltiden 

-0,192

Måltiden är en trevlig 
social stund 

-0,204

Viktigt att variera barns 
lekar om barnet leker 
ensidigt 

-0,159

Självinsikt hos 
personalen är viktigt 
för hög kvalitet 

-0,222

Meningsfull 
kompetensutveckling 
är viktigt för hög 
kvalitet 

-0,160

Tabell 1: De enkätfrågor där det i ett Spearman-test 
förekom ett samband av högsta signifikansgraden 
(0,01% risk att sambandet beror på slumpen), mellan 
examensåret hos förskollärarna och svaren på 
enkätfrågorna. ρ-värde (rho) finns representerat. N = 
298, vilket motsvarar 98,3% av förskollärarna.  
0,002 ≤ p ≤ 0,006.       I diagram 7 går det att utläsa att det är unge-

fär lika stor andel bland de som tog examen

Diagram 7: Hur stor andel av förskollärarna som uppger att det för respektive situation ingår i 
sitt uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål, baserat på vilket år de 
tog examen. 0,002 ≤ p ≤ 0,006, N = 298, vilket motsvarar 99,3% av förskollärarna. 
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Diskussion 

I denna avslutande del av examensarbetet kommer två olika typer av diskussioner att 

föras. Först förs en resultatdiskussion och därefter en metoddiskussion, där även studiens 

validitet och generaliserbarhet redogörs för.  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån två olika kategorier. Den första är där 

det finns en samstämmighet mellan respondenternas svar och de svar som utifrån litteraturen 

kännetecknar kompetensmässiga förutsättningar i förhållande till förskolans pedagogiska 

uppdrag. Den andra är de svar där det förekom en diskrepens mellan dessa olika svar. 

Löpande i avsnittet föreslås vidare forskning i relation till såväl specifika resultat, som i 

relation till studiens övergripande resultat. Avsnittet innehåller även möjliga implikationer för 

verksamheten och en enskild del för vidare forskning, som ej kunnat presenteras i den 

löpande texten. Även en slutsats presenteras. 

Sammanfattande analys av resultatet i relation till kvalitetsfrågorna 

Det kan konstateras att det förekommer statistiskt signifikanta skillnader mellan 

respondenterna utifrån såväl yrkestitel, ålder, antalet år i yrket och förskollärarnas examensår, 

inom specifika kvalitetsfrågor. Det är intressant att lyfta fram hur respondenterna som helhet 

har svarat i relation till de svar som utifrån examensarbetets tolkning av litteraturen bäst 

kännetecknar kompetensmässiga förutsättningar att bedriva förskolans pedagogiska uppdrag 

med hög kvalitet. Det är även av intresse att på samma vis relatera svaren till enskilda 

bakgrundsfaktorer. Därför kommer det att lyftas i detta avsnittet. 

 

Samstämmighet mellan svaren och de svar som kännetecknar kompetensmässiga 

förutsättningar i förhållande till förskolans pedagogiska uppdrag 

Det finns en samstämmighet mellan respondenterna som helhet och de svar som 

kännetecknar kompetensmässiga förutsättningar inom ett flertal specifika områden. Bland 

annat instämmer i princip alla svarande till stor del eller helt och hållet i att vuxna i förskolan 

kan spela en stor roll för barns utveckling i de möten vi har med dem, vilket såväl 

Vetenskapsrådet (2015) som Skolinspektionen (2017) framhåller som viktigt för kvaliteten i 

förskolan. Likaså anser i princip samtliga respondenter att det är en del av sitt uppdrag att 

stimulera barns lärande i riktning mot läroplanens mål vid planerade pedagogiska aktiviteter 

och under måltidssituationerna. 

Att nästan alla anser att måltidssituationerna är ett tillfälle att bedriva undervisning är 

positivt utifrån Skolinspektionens (2017) rapport om förskolans kvalitet. Där framgår det att 

rutinsituationer, som måltidssituationen är ett exempel på, ska vara ett tillfälle för 

undervisning. Emellerid konstateras i samma rapport att  det i praktiken på de observerade 

förskolorna inte sker undervisning i de flesta av måltidssituationerna. Samma resultat framgår 
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i Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009). Förhållningssättet att bedriva 

undervisning i måltidssituationen verkar i min studie finnas, men i praktiken genomförs det 

enligt andra studier inte i särskilt stor utsträckning. Ett förslag på vidare forskning i 

förhållande till detta är att undersöka huruvida det finns en skillnad mellan inställning och 

utförande i praktiken, samt mellan barnskötare och förskollärare och andra bakgrundsfaktorer. 

Den stora majoriteten av respondenterna anser att viktiga faktorer för hög kvalitet i 

förskolan är att de som arbetar i förskolan har stor självinsikt, granskar sitt eget arbete, har 

hög pedagogisk medvetenhet och deltar i meningsfull kompetensutveckling. Detta är 

gynnsamt i förhållande till det som skrivs fram om dessa faktorer i Vetenskapsrådet (2015) 

och Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009). Att respondenterna har 

inställningen att dessa faktorer är viktiga för hög kvalitet antas utgöra en förutsättning för dem 

att själva utvecklas inom dessa områden. Samtidigt säger deras inställning till faktorerna 

ingenting om hur deras självinsikt, granskning av arbetet, den pedagogiska medvetenheten 

och deltagandet i meningsfull kompetensutveckling ser ut i praktiken. Inte heller kan 

resultatet säga något om vad respondenterna anser att det innebär att ha stor självinsikt, 

granska sitt eget arbete, ha hög pedagogisk medvetenhet respektive vad som är meningsfull 

kompetensutveckling. Bland respondenterna skulle det därför kunna finnas skillnader mellan 

vad de tycker att dessa faktorer innebär, där vissa definitioner sannolikt överensstämmer mer 

med vad forskningen anser att dessa faktorer kännetecknas av, och där andra definitioner inte 

gör det. En studie som fokuserar på detta, och som jämför respondenters svar med 

bakgrundsfaktorer i likhet med denna studie hade bidragit till forskningen om 

förskolepersonals kompetensmässiga förutsättningar att bedriva förskolans pedagogiska 

uppdrag med hög kvalitet. 

Även påståendet att systematiskt kvalitetsarbete är viktigt för den pedagogiska kvaliteten i 

förskolan instämmer nästan alla respondenter till stor del eller helt och hållet i. I resultatet 

framkommer också att nästan 80% av respondenterna uppger att de uppskattar att 

läroplansmålen påverkar deras handlingar mer än 60% av tiden de är med barnen, vilket 

indikerar att de har bättre kompetensmässiga förutsättningar att faktiskt agera utifrån den, än 

de som inte har uppgett det. Att agera i riktning mot läroplanens mål utifrån barns intresse är 

det som Skolinspektionen (2017) beskriver som undervisning i förskolan. I relation till det är 

det positivt att så stor andel av respondenterna säger sig handla utifrån läroplansmålen i så 

stor utsträckning. Som tidigare nämnts innebär detta emellertid inte att respondenterna i 

praktiken låter läroplansmålen påverka deras handlingar i samma utsträckning som de uppgett 

i enkäten. En observationsstudie som undersöker detta, och relaterar det till olika 

bakgrundsfaktorer hos studiedeltagarna hade kunnat bidra till fördjupad kunskap inom detta 

område.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att respondenternas svar inom flera områden 

stämmer överens med vad examensarbetet utifrån forskning och Skolinspektionens rapporter 

kännetecknar som kompetensmässiga förutsättningar för hög pedagogisk kvalitet, men att 

vidare forskning skulle kunna bidra med fördjupade kunskaper inom flera av dessa områden. 

 

Diskrepens mellan svaren och de svar som kännetecknar kompetensmässiga 

förutsättningar i förhållande till förskolans pedagogiska uppdrag 
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Inom andra frågor finns det däremot en diskrepens mellan respondenternas svar och de 

”förväntade” svaren. Till att börja med beskrivs det absolut viktigaste vid måltidssituationer 

vara att måltiderna är en trevlig social stund, att vuxna svarar på barns frågor oavsett vad det 

handlar om samt att alla runt bordet diskuterar med varandra. Att utifrån barnens frågor 

försöka skapa och styra samtalets riktning mot läroplanens mål kommer först efter dessa 

sociala dimensioner. Detta skiljer sig från rangordningen i den version av 

kvalitetsmätverktyget ECERS som använts i Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009), där  lärandetillfället rankas högre än de sociala dimensionerna ur en kvalitetsaspekt 

relaterat till förskolans pedagogiska uppdrag. Emellertid uppger respondenterna inte att det är 

oviktigt att använda måltidssituationerna för att stimulera barns lärande i riktning mot 

läroplanens mål. Eftersom det inte skiljer i stor utsträckning mellan lärandeaspekten och de 

sociala aspekterna av måltiderna är detta inte särskilt oroande utifrån ett kvalitetsperspektiv. 

Istället visar det möjligen på den komplexitet som beskrivs i forskning om 

förskollärarkompetens (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2009; Urban et al., 

2012; Vassenden et al., 2011), där respondenterna uppger att såväl den sociala dimensionen 

som lärandetillfället är viktigt.  

En annan aspekt som skiljer sig från vad som skrivs fram i litteraturen är att 

respondenterna generellt sett är skeptiskt inställda till att försöka påverka barn som leker 

ensidigt så att de istället leker mer varierade lekar. Skolinspektionen (2017) betonar att det är 

viktigt att bredda barnens lekar så att de kan utmanas inom fler områden, och att sådan 

varierande utmaning är en faktor för hög kvalitet. Att de flesta respondenter inte är särskilt 

positivt inställda till att det är bra att påverka barn på det här sättet, skulle möjligen kunna 

innebära att barn som inte leker varierat inte utvecklas de många områden som läroplanen 

anger att barnen ska ges möjligheter att utvecklas inom. 

Ett visst motstånd  bland respondenterna finns även till undervisning som en del av 

förskolans uppdrag. I svaren framkommer att det var cirka hälften av respondenterna som 

instämmer helt och hållet om detta påstående, medan resten instämmer i mindre grad. Mellan 

yrkesgrupperna förekom det en stor skillnad, där över 60% av förskollärarna instämmer helt, 

och bara knappt 35% av barnskötarna instämmer i det. Detta kan antingen betyda att 

förskollärarna har större kunskap om att undervisning är en del av förskolans uppdrag, eller 

att förskollärarna i högre grad än barnskötarna anser att undervisning ska vara en del av 

förskolans uppdrag, och därmed har svarat ”Helt och hållet” i enkäten. Oavsett vilken av 

dessa två förklaringar som i högst utsträckning stämmer överens med hur det är, finns det 

anledning att relatera svaret till litteraturen. Det framgår tydligt i Skolinspektionens (2017) 

rapport att det är en del av förskolans uppdrag att bedriva undervisning. Med en attityd att det 

inte tillhör förskolans uppdrag eller okunskap om att det är en del av uppdraget föreligger 

också sämre kompetensmässiga förutsättningar att bedriva undervisning i praktiken. 

Undervisning i förskolan har i enkäten utforskats på flera olika sätt. Frågan om 

undervisning ingår som en del av förskolans uppdrag är bara en av dem. En av de andra 

frågorna som syftade till att ta reda på respondenternas syn kring innebörden av begreppet 

undervisning var den där de fick ta ställning till huruvida det i ett antal olika situationer ingår 

i deras uppdrag att bedriva undervisning i förskolan. Där framkom en skillnad mellan 

barnskötare och förskollärare, där det var en färre andel av barnskötarna som ansåg att det i 

samtliga situationer ingår i sitt uppdrag, än hur förskollärarna svarade. Skolinspektionen 
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(2017) framhäver att undervisning ska ske i alla situationer under dagen, och respondenter 

som svarar anger samtliga alternativ som svar på den frågan har bedömts ha större 

kompetensmässiga förutsättningar att i praktiken genomföra undervisning under alla delar av 

dagen.  

Tidigare forskning lyfter fram att förskollärare och barnskötare i stora drag ägnar sig åt 

samma arbetsuppgifter (Bergseth, 2014; Eriksson, 2014; Gustafsson & Mellgren, 2008; 

Stiennes, 2014; Stiennes & Haug, 2013) och att barnskötare tillbringar större del av sin tid i 

barngrupp än förskollärare (Stiennes & Haug, 2013). Om barnskötare i lägre utsträckning än 

förskollärare anser att hela dagen är tillfällen att styra barns lärande i riktning mot lpfö kan det 

medföra att det i arbetslag där det finns få förskollärare att denna medvetna fokuset på 

läroplanens mål inte råder under alla delar av dagen. Ur ett kvalitetsperspektiv går därmed 

barnen miste om lärandetillfällen i situationer som hade kunnat bidra till att utveckla deras 

lärande.   

Emellertid ska den slutsatsen förstås med en försiktighet eftersom det inte enbart var 

mellan yrkesgrupperna en sådan skillnad existerade. Samma sak gäller för unga/gamla 

respondenter eller nyexaminerade respektive de som tagit examen innan 80-talet. I dessa 

grupper var det drygt 30% som angett samtliga alternativ. För 40-59-åringarna respektive de 

som tog sin examen på 90-talet var det ca 50%. Därför kan även risken att 

lärandemöjligheterna i alla dagens situationer inte tas tillvara på finnas i arbetslag där dessa 

grupper är överrepresenterade. I förhållande till Skolinspektionens rapporter är det emellertid 

anmärkningsvärt att så få som 50% av respondenterna angett samtliga alternativ. Det 

förekommer således en diskrepens mellan många av respondenterna och det som beskrivs i 

Skolinspektionen om att undervisning ska bedrivas hela dagen. 

Ett annat område som det förekommer en diskrepens mellan respondenternas svar och de 

svar som indikerar högre kompetensmässiga förutsättningar är i förhållande till huruvida det 

är bra att introducera och använda ”svåra ord” i samtal med barn. På denna fråga var det cirka 

hälften av respondenterna som instämmer helt och hållet, medan resten instämmer i mindre 

grad. Samtidigt beskriver tidigare forskning att det är gynnsamt för barnen lärande inom språk 

att använda och introducera svåra ord (Hsin & Wu, 2011: Thulin, 2011; Thulin & Gustavsson, 

2017). 

Något annat som skiljer sig från forskningen är att endast tre av tio respondenter uppgett 

att de inte instämmer alls i att barns lek ska vara fri från vuxna som vill använda den i ett 

lärandesyfte. Resterande sju tiondelar instämmer i olika utsträckning i att leken ska vara fri 

från vuxna som vill använda den i ett lärandesyfte. Även detta kan relateras till 

undervisningsbegreppet, och att undervisning enligt Skolinspektionen (2017) ska ske i 

förskolans alla situationer. Denna diskrepens skulle kunna innebära att barnen i förskolan går 

miste om möjligheter att utvecklas i riktning mot läroplanens mål även i leksituationer.  

Inte heller tycks synen på att det är ens uppdrag att stimulera barns lärande i riktning mot 

läroplanens mål i samtliga stunder under dagen finnas hos hälften av respondenterna, främst 

vid hämtning och lämning, men även inom andra delar av dagen. Det är knappt hälften som 

har svarat att det ingår i sitt uppdrag under samtliga delar av dagen. 

I förhållande till hur viktigt olika aspekter av verksamheten är för hög kvalitet i förskolan 

finns det spridda svar i hur viktigt det är att vuxna i förskolan håller sig i bakgrunden stora 

delar av dagen och låter de flesta av initiativen komma från barnen. Att hålla sig i bakgrunden 
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beskriver forskning som ett kännetecken i förskolor med låg kvalitet (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, & Johansson, 2009), men respondenterna ger alltså uttryck för olika åsikter om 

detta. Mellan barnskötarna och förskollärarna fanns en statistiskt signifikant skillnad i detta 

avseende, där barnskötarna i högre grad än förskollärarna ansåg att det är bra att vi håller oss i 

bakgrunden. Samma sak gäller för hur viktigt det är att barnen ofta är i helgrupp. Förskolor 

som inte har någon medveten grupporganisation och där barnen oftast är i helgrupp var 

utmärkande för förskolor av låg kvalitet (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 

2009). Att respondenterna uttrycker blandade svar i förhållande till dessa frågor innebär att 

det finns olika kompetensmässiga förutsättningar att organisera grupperna bra, och att bedriva 

en medveten lärraroll även när barnen har sin fria lek. 

Även i relation till hur viktigt det är att de som arbetar i förskolan sätter sig in i forskning 

finns olika åsikter. Det beskrivs som viktigt, men att det finns annat som är viktigare. 

Slutligen är det ungefär 30% av de svarande som inte anser att pedagogisk kvalitet bäst 

kännetecknas av att de vuxnas roll är att stimulera och utmana barns lärande utifrån deras 

intresse i riktning mot läroplanens mål. Det går att utläsa att 40% av barnskötarna och 22% av 

förskollärarna anser att pedagogisk kvalitet bäst kännetecknas av att enbart stimulera och 

utmana lärandet utifrån barnets intresse utan att göra det i riktning mot läroplanens mål. Med 

ett sådant förhållningssätt föreligger en risk att de inte bedriver undervisning och därmed inte 

heller arbetar medvetet med att främja barns lärande i riktning mot läroplanens mål. Detta är 

ett anmärkningsvärt resultat. Hur närvarande blir läroplanen i vardagen där denna syn på 

pedagogisk kvalitet råder? I vilken riktning arbetar dem, om inte i riktning mot läroplanens 

mål? Dessa frågor skulle kunna utforskas i en fördjupande intervjustudie med 

förskolepersonal. 

Slutsatsen för studien blir att det i resultatet både framkommer områden där 

respondenternas svar överensstämmer med det som pekats ut som kompetensmässiga 

förutsättningar i examensarbetet, och områden där svaren inte överensstämmer. Vidare finns 

det statistiskt signifikanta skillnader mellan hur barnskötare och förskollärare har svarat inom 

olika specifika områden, men att det även finns skillnader baserat på andra bakgrundsfaktorer. 

Vad skillnaderna och likheterna består av finns presenterade i studiens resultat- och 

diskussionsdel.  

Studien har bidragit till forskningsläget om skillnader/likheter mellan förskollärare och 

barnskötare i förhållande till pedagogisk kvalitet. Även ett, enligt min vetskap, nytt sätt att 

undersöka kompetens genom den metod som används för att undersöka respondenternas 

kompetensmässiga förutsättningar att bedriva den pedagogiska delen av sitt uppdrag med hög 

kvalitet. Den skiljer sig därför från de flesta studier som redogjorts för i den tidigare 

forskningen, vilket har medfört svårigheter i att förstå resultatet i förhållande till tidigare 

forskning. Mer forskning i stil med innevarande examensarbete behöver göras för att utveckla 

kunskapen inom detta område. Flera förslag på vidare forskning lämnas i studien. 

 

Avslutande diskussioner, implikationer för verksamheten och förslag på vidare 

forskning 
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I uppsatsens avslutande delar kommenteras studiens validitet och generaliserbarhet, 

metoden diskuteras och problematiseras, studiens möjliga implikationer för verksamheten 

skrivs fram och slutligen föreslås vidare forskning. 

 

Studiens validitet och generaliserbarhet 

I examensarbetet har urvalet bestått av ett totalurval av kommunalt tillsvidareanställda 

eller långtidsvikarierande barnskötare och förskollärare. Ett antal osäkerhetsfaktorer har dock 

kommit att spela en roll i examensarbetet. Den första är att det inte går att veta hur stort 

bortfallet är eftersom det inte går att veta hur många i målgruppen som har fått ta del av 

inbjudan att delta i studien. Trots detta är svarsfrekvensen uppskattningsvis ungefär 20%, 

baserat på hur många mail som skickades ut och antalet svarande. Detta gör att 

generaliserbarheten begränsas kraftigt, både för landet som helhet, men också för 

kommunerna som helhet. Detta i kombination med att det inte finns någon information om 

hur respondenternas arbetsplatser kan sägas spegla ett representativt urval av förskolor med 

olika förhållanden gör att det inte går att säga att resultatet speglar de deltagande kommunerna 

som helhet. Därför begränsas resultatet till att gälla endast de svarande respondenterna, men 

att det kan finnas indikationer på att det skulle kunna vara på liknande sätt i kommunerna som 

helhet. 

En annan aspekt att beakta i relation till studiens validitet och generaliserbarhet är hur 

svarsfördelningen mellan barnskötare och förskollärare såg ut. Drygt 32% av respondenterna 

är barnskötare och resterande 68% förskollärare. Detta kan konstraterass mot hur 

förskollärartätheten ser ut i Halland. I Skolverkets databas (Jämförelsetal, 2017) framgår att 

det i de Halländska kommunerna var en förskollärartäthet mellan 21%-59%. I flera av dem 

var det således skilda majoritetsförhållanden jämfört med de svarande i innevarande studie. 

Detta påverkar också möjligheten att kunna generalisera till hela Halland negativt. Samtidigt 

har studiens resultat vid de tillfällen förskollärare och barnskötare jämförts presenterats som 

andelen av de totala antalet svarande inom respektive grupp, vilket har möjliggjort för 

jämförelserna. 

Bedömningen görs att studiens validitet är förhållandevis god, vilket motiveras i det 

följande. Studiens analysmetoder är applicerbara på den empiri som samlats in och resultatet 

som presenteras visar endast samband mellan olika faktorer och beskrivande statistik över hur 

respondenterna har besvarat olika frågor. Även kvalitetsfrågorna bedöms ha en god validitet 

och transparens eftersom de motiveras utifrån aktuell, i huvudsak svensk, forskning om 

kvalitet och Skolinspektionens granskningar. Emellertid finns det några frågor i enkäten som 

varit olyckligt ställda, och vars interna validitet kan ifrågasättas. Dessa redogörs för i det 

följande. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som använts bedöms vara en i stora drag ändamålsenlig metod för att identifiera 

indikationer på hur yrkesverksamma förskollärare och barnskötares kompetensmässiga 

förutsättningar skiljer sig från det som beskrivs i litteratur på området. Samtidigt har olika 
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tillkortakommanden i utformningen av några delar av metoden gjort att den brister på dessa 

områden. 

Den första frågan som ställts olyckligt är den om hur många förskollärare respektive 

barnskötare som genomsnittligen har arbetat i respondentens arbetslag. Dels är det en svår 

fråga att besvara, särskilt eftersom det under ett långt yrkesliv kan ha funnits många olika 

arbetslagskonstellationer, där även andra yrkestitlar ingått. Dessutom har en förvånansvärt 

stor del av respondenterna missuppfattat frågan och besvarat det totala antalet barnskötare 

respektive förskollärare som de har jobbat med. Av dessa anledningar har frågan inte använts 

i resultatavsnittet i uppsatsen. Frågan var därför onödig att formulera, besvara, koda om och 

mata in i analysprogrammet. Frågan borde antingen gjorts om eller uteblivit helt från studien. 

Det vore emellertid intressant att studera hur arbetslagets sammansättning utifrån till exempel 

yrkesroller eller erfarenhet kan tänkas påverka de kompetensmässiga förutsättningarna att 

bedriva undervisning med hög pedagogisk kvalitet hos personalen i arbetslagen. Därför 

föreslås detta som förslag på vidare forskning.  

Den andra frågan som formulerats olyckligt är den om undervisning tillhör förskolans 

uppdrag. Detta har redogjorts för tidigare i resultatavsnittet och har trots detta bedömts vara 

relevant att presentera och diskutera i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Den tredje frågan som formulerats olyckligt är bakgrundsfrågan om vilka perioder 

respondenten arbetat i förskolan. Dels har den tolkats på flera sätt, där en del respondenter 

uppgett att de inte arbetar i förskolan just nu. Dels har några svarat på en annan fråga att de 

har arbetat längre än en av de utskrivna perioderna i förskolan, men ändå bara valt en av dessa 

perioder. På grund av dessa anledningar har frågan inte presenterats i resultatet. En 

förtydligande text i relation till frågan hade kunnat innebära att missuppfattningarna 

minimerats och att frågan hade kunnat presenteras i resultatet. 

Ett grundantagande som har gjorts i studien är att kvalitet i stora drag definieras av vad 

som i rapporter från Skolinspektionen och av aktuell forskning på området lyfts fram som 

kvalitetsaspekter i förhållande till förskolans pedagogiska uppdrag. Detta sätt att definiera 

kvalitet skiljer sig från annan forskning, som förespråkar ett breddat kvalitetsbegrepp. 

Exempelvis problematiserar Ceglowski och Bacigalupa (2002) kvalitetsbegreppet i en 

amerikansk förskolekontext. De lyfter fram att kvalitet bör studeras ur fyra olika perspektiv; 

Föräldra-, barn-, personal-, och forskarperspektivet eftersom vi då får en ökad kunskap om 

vad kvalitet i förskolan kan innebära. Särskilt lyfter de fram föräldraperspektivet och att 

föräldrar ska ha större tolkningsföreträde och påverkan kring kvalitetsbegreppet än tidigare 

(Ceglowski & Bacigalupa, 2002). Att definitionen av vad kvalitet innebär ska ligga hos såväl 

barn, föräldrar, familjer och de som arbetar i förskolan är också något som skrivs fram i 

Urban, Vandenbroeck, Lazzari, Van Laere, & Peeters (2012).  

Jag har i studien haft en till viss del kritisk hållning till detta, särskilt i förhållande till att 

bedöma förskolepersonalens kompetens att bedriva en pedagogisk verksamhet av hög 

kvalitet. Kvalitet är ett kontextuellt begrepp där dess betydelse varierar beroende på vem det 

är som definierar det och i vilket sammanhang det sker. Att det är ett kontextuellt begrepp ser 

jag som en förutsättning för att kvalitet i förskolan ska kunna förbättras.  

Någon part måste trots det ges tolkningsföreträde att definiera kvalitet i den kontext som 

är rådande. I studien har jag lämnat tolkningsföreträdet till framförallt aktuell svensk 

forskning om kvalitet, och Skolinspektionen, vilket är den myndighet som på uppdrag av 
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staten granskar kvalitet i förhållande till styrdokumentens intentioner. Studien hade kunnat 

göras med en breddad syn på kvalitet, där enkätfrågor baseras på till exempel undersökningar 

om vad barnen eller vårdnadshavarna definierar som hög kvalitet, och relaterar detta på 

samma sätt som i innevarande studie till hur yrkesverksamma förskollärare och barnskötare 

besvarar dessa frågor. 

Några av studiens frågor baseras på endast en källa, där kvalitetsfaktorn förekommer 

någon enstaka gång. Detta gör att relationen mellan hur det beskrivs i forskningen, och om det 

kan sägas mäta kvalitet kan vara osäker. Likaså har främst tre källor använts vid 

formuleringen av kvalitetsfrågorna i enkäten; Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) Skolinspektionen (2017) och Vetenskapsrådet (2015). För att öka den interna 

validiteten i frågorna bör studier göras som undersöker vikten av de utvalda 

kvalitetsfaktorerna för just kvalitet i förskolan. Även en mer extensiv genomläsning av 

forskningen och utformade kvalitetsfaktorer baserade på fler än främst tre källor hade gett 

studien en ökad trovärdighet. I avsaknaden av sådana studier i en svensk kontext och en 

begränsad tidsrymd i ett examensarbete har studiens tillvägagångssätt emellertid varit 

tillräckligt ändamålsenligt för att kunna uttala sig i viss mån om hur svaren skiljer sig mot 

faktorer som i olika utsträckning kan sägas utgöra kompetensmässiga förutsättningar att 

bedriva förskolans pedagogiska uppdrag med hög kvalitet.  

Även studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt hade kunnat vara annorlunda. Under 

arbetets gång var såväl positivism som kritisk realism möjliga alternativ till post-positivismen. 

Bedömningen görs i efterhand att den kritiska realismen hade varit gynnsam att använda i 

förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor eftersom den kritiska realismen tillåter en 

djupare förståelse av resultatet där även underliggande orsaker till varför resultatet blir som 

det blir undersöks (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2003). Emellertid ställer den 

kritiska realismen krav på kombinerade metoder, där såväl extensiv som intensiv design kan 

användas (Ibid.). Inom ramen för examensarbetet var det omöjligt att genomföra detta, men 

det förespråkas starkt vid vidare studier inom samma område. 

I förhållande till studiens design finns utrymme för självkritik. Robson (2011) förespråkar 

att genomföra en pilotstudie inför studier som har en fixed design, så att metoden, frågorna, 

analysverktygen och dylikt kan prövas och modifieras innan studien genomförs. Tanken från 

början var att genomföra en pilotstudie inom examensarbetet, men på grund av tidsbrist var 

det en omöjlighet. En pilotstudie hade emellertid kunnat förhindra de olyckligt formulerade 

frågorna som presenterats tidigare i metoddiskussionen. Likaså förespråkar Robson (2011) en 

utforskande och flexibel design i början av studieprocessen, som en hjälp i att skapa en studie 

vars design och metod på bästa sätt kan besvara forskningsfrågorna. Ett sådant 

tillvägagångssätt hade sannolikt varit gynnsamt att applicera i examensarbetet eftersom 

studiens träffsäkerhet då hade kunnat vara ännu högre än vad som är fallet med den metod 

och design som använts. 

 

Implikationer för verksamheten 

Resultatet i undersökningen indikerar, vilket beskrivits i tidigare avsnitt, att det inom vissa 

områden finns en skillnad mellan respondenterna, bland annat baserat på yrkestitel, men även 

utifrån andra bakgrundsfaktorer. Denna diskrepens mellan kvalitetsfrågorna och hur 
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respondenterna svarade skulle, vilket beskrivits ovan, kunna leda till konsekvenser för den 

pedagogiska kvaliteten i förskolan. Trots att diskrepensen ser olika ut inom specifika frågor 

utifrån olika bakgrundsfaktorer tycks det övergripande mönstret handla om att det bland stora 

minoriteter av respondenterna saknas ett förhållningssätt där det ingår i yrket att stimulera 

barns lärande i riktning mot läroplanens mål hela dagen. Synen på undervisning och dess plats 

i förskolan är också något som sticker ut. Den didaktiska implikation som föreslås utifrån 

resultatet är att kompetensutveckling kan genomföras inom dessa områden. Syftet med en 

sådan kompetensutveckling är att öka kunskapen om vikten av dessa kvalitetsfaktorer för den 

pedagogiska kvaliteten, i kombination med det som respondenterna redan är medvetna om. 

Förutom dessa områden finns det mer specifika resultat där vissa grupper sticker ut på så sätt 

att en signifikant lägre andel av antalet svarade inom den gruppen har svarat med diskrepens 

mot kvalitetsfrågorna.  

Det är emellertid svårt att ge generella rekommendationer utifrån dessa resultat eftersom 

det i nästan alla frågor är en majoritet av respondenterna som trots att gruppen sticker ut ändå 

har svarat överensstämmande med de kompetensmässiga förutsättningarna. Den minoritet 

som inte har svarat överensstämmande kan vara utspridd på många olika förskolor. Därför är 

en rekommendation till förskolechefer att undersöka huruvida de specifika områden som 

sticker ut i studiens resultat även är förekommande på just deras förskola och utveckla 

kompetensutvecklingen utifrån det. Genom att identifiera utvecklingsbehov och anpassa 

kompetensutvecklingen utifrån det ökar därmed också de kompetensmässiga förutsättningarna 

att utöva förskolans pedagogiska uppdrag med hög kvalitet. Förskolor med hög kvalitet har i 

tidigare forskning beskrivits gynna barns lärande på kort och lång sikt (Sylva et al., 2011), 

och därför är det avgörande att personalen som arbetar i förskolan har just den kompetens 

som behövs för att utöva sitt pedagogiska uppdrag med så hög kvalitet som möjligt. 

 

Förslag på vidare forskning 

Jag har löpande i diskussionsavsnittet föreslagit vidare forskning, men har trots det med 

detta avsnitt, där forskningsförslag som inte passat att föreslå i den löpande texten kan 

presenteras. Eftersom förskolan utgör en komplex miljö ges i innevarande studie inte en 

helhetsbild kring den bredd av olika kompetenser som förskolepersonal bedöms behövas ha 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009). Studien är på intet sätt fullständig och 

kan inte ge en komplett bild över vilka kompetenser yrkesaktiva personer i förskolan ska ha. 

Problematiken med ofullständighet finns även i tidigare forskning (Stiennes, 2014; Stiennes & 

Haug, 2013), där kvaliteten i hur aktiviteter utförs inte bedöms.  

Förslag på vidare forskning för att uppnå en fördjupad dimension av förskollärares 

yrkesspecifika kunskap relaterat till det pedagogiska uppdraget är att genomföra 

observationsstudier som tar fasta på den verbala interaktionen som sker mellan å ena sidan 

förskollärare och barn, å andra sidan barnskötare och barn. I en sådan studie kan fokus ligga 

på att identifiera eventuella skillnader mellan respektive yrkesgrupp med avseende på 

kvaliteten i det praktiska yrkesutövandet – de pedagogiska relationerna. För att bedöma detta 

kan delar av ECERS kvalitetsmätningsverktyg utgöra ett ändamålsenligt verktyg. Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har gjort en studie där ECERS har använts som 

ett verktyg för att bedöma kvalitet i praktiken, men inte fokuserat särskilt på att identifiera 
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skillnader mellan förskollärare och barnskötare. För att kunna göra anspråk på ett 

generaliserande av en sådan studie måste ett stort antal förskollärare och barnskötare 

observeras och deras agerande analyseras. 

Ett annat förslag på vidare forskning för att uppnå en fördjupad kunskap om förskollärares 

yrkesspecifika kunskap relaterat till det pedagogiska uppdraget är att genomföra en textanalys 

kring de formella kompetenser som ställs på förskollärare för att få ta examen, och jämföra 

det med vad som krävs för att en barnskötare ska få ta studenten. I en sådan studie skulle de 

formella kraven kunna jämföras; men det kan inte ge en bild av hur erfarenheten av arbete i 

förskolan spelar roll.
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Bilaga 1 - Mailutskicken 
 

Till förskolechefer: 

 

Ämne: Deltagande i studie om förskolepersonals inställning till delar av förskolans uppdrag. 

 

”Hej förskolechefer i [kommunnamn]! 
  
Jag heter Daniel och går sista terminen på förskollärarprogrammet. Mitt examensarbete 
handlar om att kartlägga förskollärares och barnskötares inställning till delar av förskolans 
uppdrag. Den riktar sig alltså till förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolan. För 
att kunna göra en bra kartläggning måste jag få in så många svar som möjligt och därför 
hoppas jag att du kan sprida enkäten vidare till dina anställda förskollärare och barnskötare. 
  
Enkäten består av tre avsnitt och tar bara ungefär 5-10 minuter att svara på. Den som svarar 
är helt anonym och svaren kommer inte pekas ut enskilt i studien, men kommer vara en del 
av en helhet bland alla svar som kommer in. 
  
Med hopp om att ni sprider enkäten bland alla era barnskötare och förskollärare som är 
tillsvidareanställda eller har ett långtidsvikariat. 
 
Jag vill ha in svaren så fort som möjligt, dock senast söndagen den 10e december. 
 
Här är 
enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sJ_Hol9YGWhpdsj_eGTiXxVUr-
ladUX9B95-JE97vWlm5A/viewform?usp=sf_link 
  
Hör av dig till den här mailen om du skulle ha några frågor!  
 
Vänliga hälsningar 
Daniel Nilsson Brodén,  
Förskollärarstudent på Högskolan i Halmstad” 

 

 

 

Till förskollärare och barnskötare utifrån maillistorna jag fick 

tillhandahålla: 

 

Ämne: Vad tycker du om om delar av förskolans uppdrag? 

 

”Hej!  
 
Jag heter Daniel och går sista terminen på förskollärarprogrammet. Just nu håller jag på med 
mitt examensarbete som handlar om att kartlägga förskolepersonals inställning till några 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sJ_Hol9YGWhpdsj_eGTiXxVUr-ladUX9B95-JE97vWlm5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sJ_Hol9YGWhpdsj_eGTiXxVUr-ladUX9B95-JE97vWlm5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sJ_Hol9YGWhpdsj_eGTiXxVUr-ladUX9B95-JE97vWlm5A/viewform?usp=sf_link


 

 

delar av förskolans uppdrag. Du får det här mailet eftersom du enligt din kommun jobbar i 
en kommunal förskola.  
  
Studien riktar sig till förskollärare och barnskötare som är tillsvidareanställda eller har ett 
långtidsvikariat. Om du har en annan yrkestitel men ändå har fått mailet vill jag tacka dig för 
din uppmärksamhet och önska dig en fortsatt trevlig dag! 
 
Du som har ett långtidsvikariat eller är tillsvidareanställd förskollärare eller barnskötare får 
väldigt gärna delta i studien. Genom att svara på enkätens frågor får du möjlighet att delta i 
en studie som handlar om att kartlägga förskolepersonals inställning till några delar av 
förskolans uppdrag. Enkäten består av tre avsnitt och tar bara ungefär 5-10 minuter att svara 
på. Du är helt anonym och dina svar kommer inte pekas ut enskilt i studien, men kommer 
vara en del av en helhet bland alla svar som kommer in. Genom att skicka in svar på enkäten 
har du godkänt att delta i studien och att dina svar får användas som en del av en helhet. 
 
Dina svar är viktiga! Jag vill ha in dina svar så fort som möjligt, senast söndagen den 10e 
december. Hoppas du vill delta i studien! 
 
Här är enkäten: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sJ_Hol9YGWhpdsj_eGTiXxVUr-ladUX9B95-
JE97vWlm5A/viewform?usp=sf_link  
 
Hör av dig till den här mailen om du skulle ha några frågor! 

  
Vänliga hälsningar 

Daniel Nilsson Brodén,  

Förskollärarstudent på Högskolan i Halmstad” 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sJ_Hol9YGWhpdsj_eGTiXxVUr-ladUX9B95-JE97vWlm5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sJ_Hol9YGWhpdsj_eGTiXxVUr-ladUX9B95-JE97vWlm5A/viewform?usp=sf_link


 

 

Bilaga 2 – Enkäten 

 

Undersökning om förskolepersonals inställning till olika 

delar av förskolans uppdrag 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 – Förteckning över inkomna kommentarer 
 

1. Aktiviteter utanför förskolan, t.ex. teater  

2. Lärandet sker hela dagen 

3. Alla möten med barn och föräldrar är viktiga 

4. Lärandet är alltid 

5. Jag tänker att mitt uppdrag är lärande hela dagen, så mycket som jag orkar 

6. Alla situationer under dagen 

7. I alla situationer 

8. Större delen av dagen 
9. Alltid under en dag. Men den ska föras in på ett sätt som är passande. I den fria 

leken kan man ex. Börja räkna djuren man leker med. På detta sätt får man in 
matematiken på ett lätt sätt och på ett plan där barnen befinner sig. 

10. När barnen leker fritt är endast om leken inte är ”bra” t ex barnen är inte snälla mot 
varandra, barn utesluter andra barn, barnen kastar alla saker på golvet osv. 

11. Värderingar och normer sker i alla dessa sociala situationer och LPfö mål och 
riktlinjer angående det sociala samspelet är 

12. I allt vi gör ska stödjas utifrån läroplanen och dess strävansmål. 

13. Det ingår i mkt i det vardagliga arbetet med barnen. 

14. Verksamheten och yrkesrollen i sig har det uppdraget, hela dagen 
15. I och med att läroplanen fokuserar både lärande och omsorg så omfattar den allt 

vårt samröre med barnen. 

16. under hela dagen med varierande fördjupning 

17. Kommunikation med föräldrar. 

18. Hela tiden, men tänker på det fler gånger än andra, som vid planerade aktiviteter. 

19. Barns lärande sker under hela dagen på förskolan 

20. Lärande genom hela dagen, att visa hänsyn och respekt för sina kamrater 
21. angående tidigare fråga om svåra ord så spelar ålder stor del du kan inte använda så 

många svåra ord på småbarnsavd 

22. I stort sätt hela dagen 

23. Blöjbyte 

24. Det är kan vara olika vid olika tillfällen men samma situation 

25. Ge barnen möjlighet att utveckla sina intressen 
26. Det är från att barnet kommer till förskolan som man jobbar med att få barnet att 

utvecklas. Allt ifrån sociala sammanhang till det pedagogiska inom läroplanen. 

27. Under hela dagen. 

28. I den fria leken är miljön utformad för att inlärning ska ske. 
29. Vid barnets lämning/hämtning men där läser jag även in barnets/förälderns 

sinnesstämning om de är mottagliga för konversation eller stressade! 

30. Förhållningssätt 

31. I alla situationer och över hela dagen måste jag veta varför jag gör något 

32. Då barnen söker mig med exempelvis frågor, dvs spontana lärsituationer 

 



 

 

33. Det kan du göra i alla situationer om du som pedagog kan läroplanen. Det ska vara 
ett levande dokument. 

34. Hela dagen är ett lärande, även när de lär av varandra. Som fsk måste du vara 
lyhörd och närvarande, stötta stimulera och utmana, även inse att lärande sker på 
barnets villkor, utgå från barnet. 

35. Allting beror ju på vad syftet är och vad barnen är intresserade av 
36. läroplanen är min ryggrad och allt utgår från den så också mitt förhållningsätt till 

barns och vuxnas lärande 

37. Inte alla situationer alltid men vi ska arbeta med hela läroplanen 
38. anser att hämtning ich lämning främst hanslar om lpfö och förskolans utbyte med 

vårdnadshavare 

39. aktiviteter som barnen själva valt fritt men som ändå tangerar vad vi jobbar med. 

40. lärande sker i allt 

41. Under samtliga tillfällen under dagen på förskolan 

42. Vid kontakt med föräldrar och fsk chef och kolleger 

43. I konfliktsituationer med medling och empati gentemot varandra. 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Daniel Nilsson Brodén
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