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Sammanfattning 

Enligt de politiska dokument som förskollärare har att förhålla sig till idag så ökar kraven på 

den personliga kompetensen och kompetensutvecklingen. Ett sätt att möta dessa krav är att ge 

förskollärare möjlighet till att ta del av kompetensutvecklande aktiviteter så som 

föreläsningar, kurser och diskussionsgrupper. Syftet med vår studie är att undersöka hur 

förskollärare uppfattar sin möjlighet till kompetensutveckling. Detta är viktigt då man för att 

kunna möta kraven i läroplanen behöver en bred kompetens. För att kunna säkerställa att alla 

barn får samma möjligheter och för att öka statusen på förskolläraryrket är det viktigt att 

förskollärare får de möjligheter som krävs för kompetensutveckling. För att besvara våra 

frågeställningar valde vi att utföra datorstödda intervjuer med elva förskollärare för att på så 

sätt få ta del av deras uppfattningar av möjligheter, hinder och ansvar för 

kompetensutveckling. Vi har i vår undersökning sett att förskollärarnas uppfattning är att 

möjligheten till kompetensutveckling är god. De ser dock ekonomi och i viss mån tid som 

hinder för kompetensutveckling. Ansvaret för kompetensutvecklingen ligger hos 

förskolechefen men de uppfattar även att de själva har ett ansvar för att kompetensutveckling 

ska äga rum. 
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1. Inledning  
 

Då fokus har gått från omsorg och fostran till lärande i förskolan ökar kraven på kompetens 

hos förskollärare. Utbildningspolitiska dokument för lärarutbildningen och för lärares 

kompetensutveckling och även lokala och nationella styrdokument innehåller riktlinjer och 

krav på den kompetensutveckling som ska finnas. Kompetensutveckling har gått från att ha 

varit styrd från statlig nivå till kommunal och lokal nivå, för att få till en mer individanpassad 

utveckling.  

Skolverket (2005) har tagit fram allmänna råd för kvaliteten i förskolan. De allmänna råden 

utgår från läroplan och skollag och syftet är att ytterligare förtydliga hur 

förskoleverksamheten ska se ut och att göra kvalitetshöjande arbete möjligt. Kvalitet i 

förskolan handlar om förutsättningar, pedagogiskt arbete och måluppfyllelse och de allmänna 

råden gör kommunens och personalens ansvar tydligare. De allmänna råden ska vara ett stöd 

vid kvalitetsarbete. 

Kommunen, som är förskolans huvudman, bör, enligt Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 

2005), ”ge all personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans 

uppdrag.” Det är alltså huvudmannens ansvar att se till att personalen i förskolan ges 

möjlighet till kompetensutveckling medan det är förskolechefens ansvar att se till att dessa 

möjligheter tas tillvara genom att ta de beslut som behövs för en kompetensutveckling inom 

sin enhet (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Personalens kompetens handlar om vikten av att det finns rätt kunskap om barn och barns 

lärande samt förmåga att kunna se och anpassa miljön på förskolan till det enskilda barnet och 

hela barngruppen. Kommunen ska arbeta för att personalen får ta del av 

kompetensutvecklande åtgärder. I de allmänna råden betonas vikten av att utveckla 

personalens yrkeskompetens kontinuerligt (Skolverket, 2005). 

I regeringens proposition 1997/98:94 diskuteras vikten av att dagens lärare ska ha en större 

teoretisk kompetens för att möta de krav på en ny lärarroll som växer fram. Den teoretiska 

kompetensen behövs för att göra skolan till en lärandemiljö för lärare. Vidare diskuteras en 

vidgad didaktisk kompetens hos lärare såväl som en större social kompetens.  
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Det är förskolechefens ansvar att ”personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som 

krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.” (Skolverket 1998, rev. 2010) 

Att dessa rader är inskrivna i läroplanen visar på vikten av en kontinuerlig 

kompetensutveckling hos förskollärare. Förskolan som verksamhet förändras utifrån det 

samhällsklimat och den tid som råder och har gått från att vara en verksamhet för omsorg och 

fostran till en verksamhet för lärande (Gotvassli, 2002) vilket ställer högre och högre krav på 

förskollärare. För att kunna ge barn möjlighet att utveckla sina kompetenser krävs det att 

förskollärare utvecklar sina egna i en takt som säkerställer att barnen inte slutar utmanas. 

Pedagogisk medvetenhet kan vara ett verktyg för att skapa en förskola med hög kvalitet. 

Denna medvetenhet, menar Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011), är 

beroende av regelbunden kompetensutveckling och en vilja hos den enskilda förskolläraren att 

ta del av forskning för att utveckla sig själv och den verksamhet där han eller hon arbetar. 

I den verksamhetsplanering som barn och ungdomsförvaltningen, Halmstad kommun, har lagt 

upp för åren 2012-2014 tar de upp att den nya skollagen beskriver att det är huvudmannen 

som ska se till att personalen i förskoleverksamheten har de insikter som behövs för att driva 

verksamheten. De skriver i verksamhetsplaneringen att arbetet med denna 

kompetensutveckling behöver fortgå, men att man måste se till verksamhetens behov och att 

denna kompetensutveckling ska ske i olika former. Under denna period avsätter Barn och 

ungdomsnämnden 800 000 kr för att förskollärare och förskolechefer ska utvidga sin 

kompetens (www.halmstad.se, 2011) 

För att kunna möta kraven i läroplanen behöver förskollärare idag en bred kompetens och de 

måste kunna se sin verksamhet, reflektera och utvärdera den för att utvecklingen ska gå 

framåt. Detta betyder inte att man är dålig på något och att man ska bli bättre utan det kan 

också handla om att se varje enskilt barn och att vad just det behöver inte är det samma som 

de barn man tidigare mött.  

Under vår utbildning har vi fått möjlighet att ta del av många förskolor och deras arbetssätt 

vilket hos oss väckt frågan om huruvida alla förskollärare har samma möjligheter till 

kompetensutveckling och om de ser på kompetensutveckling på samma sätt. I förskolan 

lägger barn grunden för sitt fortsatta lärande vilket, anser vi, ställer höga krav på förskollärare 

att hålla sig uppdaterade med det senaste inom forskning och teorier och även att kunna 

omsätta teori till praktik. Förskollärarutbildningen är en högskoleutbildning som alla 

http://www.halmstad.se/
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lärarutbildningar och därmed ökar kraven på kompetens och professionalism. En 

högskoleutbildning betyder dock inte att yrket automatiskt får en professionell status. För att 

öka statusen på förskolläraryrket anser vi att alla förskollärare ständigt måste utvärdera och 

utveckla sina kompetenser. Detta för att alla barn ska få samma möjligheter, vilken förskola 

de än går på. Lärarförbundet (2008) talar i sin skrift ”Yrkesetiska principer för lärare” om att 

det är alla lärares ansvar att bedriva och utveckla sitt arbete efter såväl vetenskap som 

erfarenhet och att utveckla sin kompetens för att följa utvecklingen inom yrket. Men för att 

möjliggöra kompetensutveckling behövs de rätta förutsättningarna, från ledning och från sin 

egen inställning till kompetensutveckling och vikten av detsamma därför tycker vi att det 

ligger i tiden att undersöka förskollärares uppfattningar om hinder och möjligheter till 

kompetensutveckling. Möjliggörs kompetensutveckling i den utsträckning som de politiska 

dokumenten kräver eller uppfattar förskollärare att det finns hinder för kompetensutveckling. 

Det är viktigt att skriva fram att de politiska dokument vi använder oss av som referensram i 

vårt arbete är de dokument som är aktuella i Sverige i dag. Detta innebär att det på andra håll i 

världen kan finnas andra sätt att förhålla sig till kompetensutveckling hos förskollärare men vi 

anser att det är endast av intresse för vårt arbete att undersöka hur det ser ut här och nu. De 

elva förskollärare vi har intervjuat är alla verksamma i svenska förskolor och måste därför 

förhålla sig till de styrdokument som är aktuella. Detta gör också att vi anser att begreppet 

kompetensutveckling också innehåller vetskap och kunskap om läroplansteori så detta tar vi 

upp i den teoretiska referensramen. 

Vi anser att de som bör ta del av undersökningen är verksamma förskollärare och 

förskolechefer men också styrande politiker och tjänstemän samt föräldrar som alla kan ha 

nytta av att se hur förskollärare uppfattar sin möjlighet och sina hinder för 

kompetensutveckling men som också alla har ett ansvar för att förskolan uppfyller kraven i 

Lpfö 98 (Skolverket, 1998, rev. 2010). 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Förskollärares kompetens är i hög grad avgörande för vilken kvalitet en förskola har. 

Skolverket (1998, rev. 2010) skriver om förskolechefens ansvar för personalens 

kompetensutveckling medan Lärarförbundet (2008) talar om den enskilda lärarens ansvar. 

Lärares teoretiska kompetens såväl som didaktisk och social tas upp i regeringens proposition 

1997/98:94 och Sheridan (2007) menar att en förskolas kvalitet endast kan öka med hjälp av 

kompetensutveckling om detta arbete är tillräckligt utmanande för förskollärarna. Det är av 

stor vikt för barnen på våra förskolor att den didaktiska kvaliteten är densamma oavsett vilken 

förskola ens barn går på, alla barn ska ha samma möjligheter att nå de strävansmål som finns i 

vår läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998, rev. 2010). Mot denna bakgrund är det viktigt att 

belysa förskollärares egna uppfattningar om möjlighet och hinder till kompetensutveckling 

och var de uppfattar att ansvaret ligger. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur förskollärare uppfattar möjligheten till 

kompetensutveckling. 

 Vi har arbetat efter tre frågeställningar: 

I vilken form uppfattar förskollärarna att kompetensutveckling sker? 

Uppfattar förskollärarna att det finns hinder för kompetensutveckling? 

Vem uppfattar de att ansvaret för kompetensutveckling ligger hos? 

1.2 Disposition 
 

I inledningskapitlet tar vi upp studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer kapitel två 

där vi tar upp forskningsläget om kompetensutveckling och vad läroplanen för förskolan 

anger för riktlinjer att förhålla sig till. I arbetets tredje kapitel tar vi upp vår teoretiska 

referensram. I nästa kapitel har vi valt att redogöra för den metod vi har använt oss av. Kapitel 

5 visar vilket resultat vi fått fram av intervjuerna. I vårt sista kapitel redogör vi vår diskussion, 

både metoddiskussion och resultatdiskussion, Detta kapitel avslutas med våra tankar om hur 

vidare forskning skulle kunna göras. 
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1.3 Arbetsfördelning 
 

Under hela arbetets gång har vi författare fördelat arbetet jämnt mellan oss. Vi började med 

att leta efter litteratur som var relevant till studien. Dessa valde vi sedan att dela upp mellan 

oss för att läsa för att senare berätta för varandra för att avsluta med att tillsammans komma 

fram till vad som var relevant för oss att ha med i vår studie. Intervjufrågorna har vi kommit 

fram till i gemensamma diskussioner.  När vi mailade våra informationsbrev och 

frågeställningar gjorde vi det från en av våra mailadresser så att svaren skulle komma till 

samma ställe. Sedan har vi läst svaren var för sig för att sedan tillsammans skriva det vi båda 

ansåg vara av vikt att ta upp. Textformulering i vårt arbete har vi båda varit delaktiga i. 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer vi att titta på vad tidigare forskning säger om kompetensutveckling. Vi 

börjar med att titta på läroplanen för att på så sätt ha något att förhålla oss till. 

2.1 Läroplan 
 

Förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998, rev. 2010) anger förskolans värdegrund och 

uppdrag samt mål för förskolans arbete och kvalitetsutveckling. Läroplanen anger även de 

riktlinjer som finns för personalen i förskolan och förskollärarens ansvar för att arbetet sker 

enligt målen.  

Det står att personallaget ska föra en aktiv diskussion om vad de olika begreppen kunskap och 

lärande betyder, detta för att förskolan ska underlätta lärandet. Vidare står det att barnen ska 

få vägledning och uppmuntran av pedagogerna för att genom sitt självständiga handlande 

kunna utöka sin kompetens och få nya insikter och utveckla nya kunskaper. För att uppnå 

detta så anser vi det vara av stor vikt att pedagogerna får och vill utveckla sin egen kompetens 

för att på så vis kunna stärka barnen i deras utveckling. 

I läroplanen står det även skrivet vilket ansvar den enskilda förskolechefen har mot de 

pedagoger som arbetar inom förskolan, en av dessa ansvarsbitar är att se till att personalen 

fortlöpande får den kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra arbetet på ett 

professionellt sätt. 
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2.2 Kompetensutveckling  
 

Gotvassli (2002) tar upp behovet av engagerad personal i förskolan som tar sitt arbete på 

allvar och har ett mål och en mening med det. Han säger också att en stor del av ansvaret för 

förskollärares kompetensutveckling ligger hos ledaren det vill säga förskolechef. Författaren 

tar upp de dilemman som kan finnas när det gäller kompetensutveckling hos förskollärare där 

förskollärarens autonomitet ställs mot organisationens ansvar och behov. Det kan lätt uppstå 

konflikter mellan förskollärares yrkeskultur där självständigt arbete står i fokus och den 

politiska kultur som ger ramar för hur verksamheten ska se ut. 

När det gäller ledningen har Forslund & Jacobsen (2000) i sin studie om professionell 

kompetens hos en grupp förskollärare som arbetar med integration av funktionshindrade barn 

kommit fram till att de hinder som personalen kan känna att de möter är organisatoriska 

förändringar som omstruktureringar, hot om nedläggning och byten av personal. Detta i sin 

tur leder till att personalen känner sig omotiverad och arbetsglädjen blir lägre. Om ledningen 

inte är insatt i verksamheten och förstår dess behov så minskar också personalens motivation 

till kompetensutveckling menar Forslund & Jacobsen (2000). Även brist på ekonomiska 

resurser leder till en osäkerhet hos personalen och möjligheter till kompetensutveckling 

genom fortbildning minskar med bristen på pengar till verksamheten. Detta leder till att 

personalen känner att den kompetens de besitter inte får den positiva uppmärksamhet som den 

förtjänar och därför minskar lusten till kompetensutveckling (Forslund & Jacobsen, 2000). 

Ledningen kan också ge möjligheter för personalen att känna sig kompetenta och utveckla sin 

kompetens. Genom att erbjuda vidareutbildning, litteratur, kurser och föreläsningar främjar 

ledningen kompetensutvecklingen hos personalen (Forslund & Jacobsen, 2000). 

Stöd från arbetsledningen för att ta del av aktuell forskning betonas också av Alerby & 

Isaksson-Pelli (2004) som i sin forskningsrapport visar på hur lärare ser det som lärorikt att få 

möjlighet att förankra sin praktik i teorin. Genom ett aktivt arbete med bland annat 

styrdokumenten för förskola och skola har lärarna blivit mer medvetna om sina uppdrag och 

därmed en ökad känsla för sin profession. 

Sheridan (2007) skriver om vikten av en förskola av hög kvalitet och visar i sin studie att 

kvaliteten på förskolan ökar med hjälp av kompetensutveckling bara 
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kompetensutvecklingsarbetet utmanar förskollärarnas sätt att se på och förstå sin verksamhet, 

detta även i en tid av nedskärningar och organisatoriska förändringar.   

För att utmana lärarna menar Sheridan (2007) att de måste bli medvetna om hur samhället ser 

ut, moderna teorier om barns lärprocesser och sin egen roll som lärare, egenskaper som 

kommer med kompetensutveckling. 

I sin studie har Forslund & Jacobsen (2000) bland annat kommit fram till att ett hinder i 

arbetet kan vara att personalen inte har den möjlighet som de hade önskat att kunna diskutera 

forskning och teorier med sina kollegor, då de har kommit olika långt i sin 

kompetensutveckling. Författarna menar vidare att om kompetensen hos personalen skiljer sig 

allt för mycket så kan detta leda till en fientlig arbetsmiljö där vissa inte får ta del av 

gemenskapen då de besitter en högre kompetens än sina kollegor. Denna, ibland, omedvetna 

försvarsställning hos de med lägre kompetens kan resultera i att den med högre kompetens 

väljer att inte låta de andra ta del av sina kunskaper vilket i sin tur leder till att han eller hon 

inte får någon respons på det han eller hon behärskar. På det viset förlorar både personal och 

verksamhet möjlighet till utveckling och kompetensutveckling ses som något negativt. Den 

lägsta gemensamma nämnaren (Forslund & Jacobsen, 2000 s. 129) blir det som knyter 

samman arbetslaget i stället för att den högsta kompetensen leder utvecklingen framåt. 

Studien visar att faktorer som främjar arbetet för personal på förskola främst gäller tre 

områden, barnkontakt, hur arbetssituationen ser ut samt stimulans och stöd i arbetet. Som 

stimulans och stöd i arbetet nämner författarna arbetsledning, fortbildning, vidarebildning och 

materialstöd (Forslund & Jacobsen, 2000).  

I sin studie visar Forslund & Jacobsen (2000) på personalens känsla av att inte ha tillräcklig 

kompetens för att möta de barn som har störst behov vilket visar på vikten av 

kompetensutveckling för att få förskollärare som känner att de behärskar sitt arbete. 

Nilsson (2006) har forskat om vad grundskollärare tänker om kompetensutveckling. Hon 

gjorde sin empiriska insamling på två skolor där elva lärare deltog i studien. I sin studie har 

hon valt ett fenomenografiskt perspektiv där hon vill få syn på de tankar som finns och att 

försöka hitta en variation av lärarnas tankar om begreppet kompetensutveckling. Genom 

användandet av fenomenografin har hon presenterat resultatet i kategorier som uppkommit 

genom analysen av de intervjuer som gjorts.  
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I sin studie beskriver Nilsson (2006) dels att lärarna ville se ett större sammanhang mellan 

innehållet och användningsområdet av den kompetensutveckling de får. För att lärarna ska ta 

till sig ny kompetens så vill de kunna se kopplingen mellan forskningsresultat och 

användningsområde. Forskningen visar att kompetensutvecklingen bör organiseras utifrån den 

enskilda lärarens behov. Hon har även kommit fram till att kompetensutvecklingen bör ha 

koppling till deltagarna för att det ska bli tillämpligt. För att lärarna ska kunna ta till sig 

vetenskaplig kunskap ser Nilsson (2006) att lärarna har kravet att kunna se koppling till 

verksamheten. 

Nilsson (2006) tar upp i sin avhandling att eftersom alla lärarna i ett arbetslag ska vara 

delaktiga till måluppfyllande i verksamheten är det av vikt att läraren kan tolka kunskaperna 

och förvandla dem till undervisning och utveckling av verksamheten genom den kompetens 

de har. Utvecklingen av kompetensen bör inte bara ske vid tillfället för kursen utan även i 

reflektion och diskussion med arbetslaget, dessutom vid planering av verksamheten och vid 

undervisningen. Även om läraren får kompetensutveckling i ett specifikt ämne gör det att 

lärarnas olika sätt att tänka om användningsområdet får denna kompetens olika utveckling hos 

olika individer. 

Nilsson (2006) fortsätter att beskriva att det till viss del är politiker och forskare som ska 

argumentera för den kompetensutveckling som är relevant för att få de som ska utveckla 

kompetensen att inse att det är viktigt. Ett sätt att göra detta på är att visa upp empirisk 

forskning och bra exempel som kan få lärare att komma till insikt av utvecklingsbehovet.  

Ett dilemma som finns är att blanda samman verksamhetsrelevant kompetensutveckling och 

det som är relevant för den enskilda läraren. I ett arbetslag anser inte alltid alla vad som är 

relevant kompetensutveckling. Denna kompetensutveckling blir således olika utifrån 

verksamheten och den enskilda läraren. Dessa variationer i lärarnas tänkande bör därför bli ett 

positiv grund och användas som en utgångspunkt och ett föredöme (Nilsson, 2006). 

De som beslutar vilken kompetensutveckling som lärarna ska ta till sig bör vara medvetna om 

vilka konsekvenser det uppstår genom de olika tankar lärarna har om kompetensutveckling 

ute i verksamheten. Om man tänker på hur komplext det är i skolverksamheten idag är det inte 

rimligt att anta att lärare enskilt ska utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och viktig 

kompetens. Lärarlaget kan ha översikt över strategier för deras kompetensutveckling men att 
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det bör vara ledningen för verksamheten som ska ha en helhetssyn och kunskap om lärarlagets 

olika kompetenser och på så vis se vad som behövs för vidare utveckling (Nilsson, 2006).  

3. Teoretisk referensram 
 

Här tar vi upp synen på inlärning som kännetecknar fenomenografin, vi tar också upp 

begreppen kompetens och kompetensutveckling.  

3.1 Inlärningssyn 
 

Fenomenografin innehåller ett antal teoretiska antaganden om kunskap, om förändringar i 

kunskap och om den lärande människans förhållande till sin omvärld (Larsson, 1986). För att 

förstå fenomenografin och vårt val av denna ansats förklarar vi här den så kallade inom-

gruppens inlärningssyn och vilka konsekvenser denna får för ansatsen (Larsson, 1986). 

Wenestam (1984) förklarar skillnaden mellan att se kunskap som något absolutistiskt, något 

som är avgränsat, kvantifierbart och ibland sammansatt av mindre delar och kunskap som en 

konstruktiv process där tidigare erfarenheter och tidigare kunskaper leder fram till ny 

kunskap. Den absolutistiska kunskapssynen bygger på att kunskap förs över i sin helhet eller i 

delar och antingen tillgodogör man sig vad någon säger eller skriver eller så glömmer man 

bort det och ingen kunskap har reproducerats (Marton m.fl., 2005). 

Fenomenografin väljer att se på kunskap som en konstruktiv process där individen själv är 

delaktig i den kunskap som erövras. Det är personers uppfattningar som är i fokus och dessa 

skapas tillsammans med den sociokulturella kontext som personen existerar i. Det är 

individen som tolkar och förstår sin omvärld och därigenom skapar kunskap (Wenestam, 

1984). Marton m.fl. (2005) talar om kunskap som en förändring i uppfattning hos individen, 

inlärning är en aktivitet där uppfattningar om företeelser i omvärlden förändras. Vidare menar 

författarna att den viktigaste effekten av inlärning är att det ska leda fram till en förändring av 

föreställningar om olika fenomen i omvärlden. 

Fenomenografins inlärningssyn grundar sig på tanken att olika personer kan uppfatta en 

företeelse på kvalitativt olika sätt och att igenting är objektivt och absolut utan kunskap är 

subjektiv och människors erfarenheter, kunskaper och förväntningar bestämmer hur de 
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uppfattar, lär och kommer ihåg. Det är de kvalitativa variationerna i uppfattningar om 

företeelser som den fenomenografiska forskningsansatsen vill belysa och dessa är i högsta 

grad beroende av inlärning som ett aktivt skapande av den omvärld man lever i. Detta innebär 

dock inte att innebörder skapas slumpmässigt utan människor delar vissa grundläggande 

begränsningar som gör att variationerna håller sig inom en ram (Wenestam, 1984) . 

3.2 Kompetens  
 
För att kunna sätta in utfallet från vår undersökning i ett större sammanhang är det av vikt att 

vi förklarar begreppet kompetens. Vi har valt att ta upp två forskares syn på kompetens och 

kompetensutveckling.  

 

3.2.1 Kompetens enligt Keen 
 
Kompetens kan användas för att förklara att en person har kvalifikationer nog att utföra ett 

uppdrag eller är behörig för en tjänst men också, vilket är vanligare idag, som en förmåga att 

klara av en uppgift.  

Att handla, använda sin förmåga och framförhållning lägger Keen (2003) in i begreppet 

kompetens. 

Vidare använder sig Keen (2003) av handen som symbol för kompetensbegreppet och menar 

att de kompetenser som en person har ska, på samma vis som handen ska passa handsken, 

stämma överrens med de krav som situationen ställer. För att vara kompetent krävs 

färdigheter, kunskap, erfarenheter, kontakter, värderingar och samordning. 

För att klara av en situation krävs, enligt Keen (2003) i första hand färdigheter. Förmåga att 

hantera olika verktyg och förmåga att kunna göra saker är något som barn lär sig under hela 

sin uppväxt men det är också något som vuxna kan öva sig på och därigenom utveckla. 

Intellektuella och sociala förmågor är något som vi alla måste öva oss på och inget som vissa 

har och andra inte. Färdigheter får man genom att repetera och det är ute i verksamheten som 

man uppnår sina färdigheter. 

Kunskaper uppnår man bäst genom formella inlärningsituationer, med hjälp av det verbala 

eller det skrivna språket. Kunskaper har blivit allt viktigare i vårt moderna samhälle men det 
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är oftast lättare för andra att bedöma en persons färdigheter då det är dessa som vi låter andra 

ta del av (Keen, 2003). 

”Learning by doing”, ”livets skola” eller lära genom erfarenheter, den största delen av vårt 

lärande sker genom framgångar och misstag. Personliga erfarenheter ger mognad och genom 

att reflektera utvecklar man förmåga att hantera liknande situationer (Keen, 2003). 

Nätverk, kontakter och relationer är alla viktiga i det moderna informationssamhället. Genom 

att byta erfarenheter med andra så ökar man sina kunskaper och därmed också sin förmåga att 

uppnå resultat. Nätverk byggs upp i det dagliga arbetet, konferenser, föreningar och olika 

projekt (Keen, 2003). 

Keen (2003) menar att värderingar så som demokrati, kunskapssyn, ansvarskänsla spelar en 

roll i människors kompetens genom att med fel värderingar kan en person ändå inte vara 

kompetent nog att utföra sina arbetsuppgifter. Personens tro på det hon gör och viljan att 

genomföra en arbetsuppgift kan vara avgörande för hennes kompetens att handla i en bestämd 

situation. En grupp människor som tillsammans ska utföra en uppgift behöver ha en samsyn 

för att vara kompetenta att utföra den. 

Keen (2003) menar att det i kompetensbegreppet också ligger kraft att samordna alla de delar 

som bildar kompetensens helhet. Uthållighet, kraft och framåttänk är egenskaper som behövs 

för att kunna utföra en aktiv handling. En kompetent person är också en fysiskt och psykiskt 

stark person. 

En ledares, eller chefs, uppgift är att organisera arbetet så att det blir effektivt men också att 

ge möjlighet till medarbetarna att utvecklas. En riktig ledare är den som har förmåga att 

engagera sina medarbetare, ta till vara på deras kompetens och låta dem utvecklas. En bra 

ledare bör också ge beröm och konstruktiv kritik för att låta medarbetarnas kompetenser 

utvecklas (Keen, 2003). 

I en grupp är det både individens kompetens och den samlade kompetensen som är viktig 

menar Keen (2003). I bästa fall är gruppens samlade kompetens större än summan av de 

enskildas. En grupps kompetens är beroende av gemensamma värderingar och komplementära 

kunskaper, erfarenheter, färdigheter och kontakter. Kvalitet i en vara eller verksamhet är 

enligt Keen (2003) beroende av att alla i gruppen är inriktade på kvalitet och arbetar åt samma 

håll. 
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3.2.2  Kompetens enligt Ellström 
 

Kompetens enligt Ellström (1994) är ett begrepp utan bestämd definition och författaren gör 

ett försök att precisera det genom att utgå från begreppen individ och arbete. Ellström (1994) 

menar att kompetens ”innebär en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext.” Detta menar författaren betyder en förmåga att utföra ett 

arbete med framgång och med förmåga att se, använda sig av och i möjligaste mån bredda 

tolknings-, handlings-, och värderingsutrymmet. Denna förmåga är beroende av fem faktorer, 

psykomotoriska, kognitiva, affektiva, personlighets-, och sociala faktorer. (s. 21) 

Ellström (1994) väljer att ställa begreppen kompetens och kvalifikation emot varandra och 

menar att kvalifikation utgår från det arbete som ska utföras och därmed de krav som ställs på 

kompetensen hos den som ska utföra arbetet medan kompetens utgår från individen och 

dennas förmåga att utföra en uppgift.  

Formell kompetens menar Ellström (1994) är den kompetens som formell utbildning ger och 

som dokumenteras genom till exempel betyg. Denna kompetens menar han är starkt beroende 

av tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden, finns det få sökanden till en tjänst minskar 

kraven på formell kompetens och tvärtom om det finns många sökanden till samma tjänst så 

ökar kraven på formell kompetens som ett sätt att minska de som är behöriga. Kraven på 

formell kompetens kan också vara missvisande då de inte alltid stämmer överrens med de 

krav på kompetenser som behövs för att utföra ett arbete. Detta kan bero på att ledningen för 

en verksamhet kan ha en felaktig bild av vad som krävs för att utföra ett arbete. 

Ellström (1994) tar upp fyra olika perspektiv på kompetensutveckling. Det tekniskt-rationella 

perspektivet som står för tänkandet av hur organisationer fungerar och vilken roll 

kompetensutveckling har/bör ha i den verksamheten. Det humanistiska perspektivet som står 

för att kompetensutveckling ska ses som en investering och inte som en kostnad. Konflikt-

kontroll perspektivet ska ses som ett sätt att olika aktörer i en organisation har olika åsikter 

vilket resulterar i ett sätt att få organisationen att fungera. Det institutionella perspektivet står 

för synen på en organisation som institution och används för ledningens fria val snarare än 

som ett verktyg. 

Det tekniskt-rationella perspektivet är det som är mest förankrat i organisationer och utgår 

från en byråkratimodell med de utmärkande egenskaperna som ett rationellt tänkande och att 
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organiserad och planerad verksamhet kan användas för att huvudmannens mål blir uppnådda. 

Det är dessa mål som läggs fram som en av de viktigaste beståndsdelarna som ett sett att 

förklara och styra det som händer inom en organisation. Detta perspektiv har en förutsättning 

att ledningen har det kunnande som krävs för att organisationen formas efter de mål som 

finns. Kompetensutvecklingen grundas i det här perspektivet oftast på teknologiska och 

ekonomiska modeller. Den insats som görs mot kompetensutveckling sker på grund av 

förändringar som i sin tur leder till större kvalifikationskrav antingen inom det tekniska eller 

inom det organisatoriska. Denna kompetensutveckling sker oftast på enskilda personer snarare 

än på hela personallag och gäller specifik utveckling mer än en övergripande utveckling 

(Ellström, 1994).    

Humanistiska perspektivet grundar sig på kompetensutveckling som en satsning på de 

mänskliga resurser som finns inom organisationen istället för att se på den ekonomiska 

infallsvinkeln. För att organisationen ska fungera effektivt på ett långsiktigt plan bör själva 

organisationen och dess människor jämkas med varandra. För att detta ska ske, menar 

Ellström (1994), bör organisationens grundläggande värderingar och mål är accepterade av 

organisationens helhet.  På så vis blir organisationen effektiv att anpassa sig efter förändringar 

som sker till det yttre eller inre inom organisationen. I detta perspektiv ser man personalens 

kompetens som en resurs och det är av vikt att underhålla och utveckla denna resurs. 

Kompetensutveckling i detta perspektiv är på en allmän nivå och ska skapa positiva 

inställningar och motivation för personalen.  

Konflikt-kontroll perspektivet grundar sig på att det finns konflikter och motsättningar inom 

organisationens olika aktörer. Man kan likna detta vid olika politiska processer som präglas 

av förhandlingar och kompromisser, vilket visar sig inom organisationen där makt blir den 

viktigaste tillgången.  Detta betyder att verksamhetens mål och inriktning blir ett resultat av 

de förhandlingar och kompromisser som resultat utifrån de maktförhållanden som finns. På 

detta vis blir kompetensutvecklingen påverkad och blir ett verktyg som ledningen använder 

sig av för att kontrollera och styra verksamheten (Ellström, 1994).   

Det institutionella perspektivet kan förklaras som att organisationen är som ett verktyg för 

ledningen/huvudmannen att använda och styra efter egna fria val. Den organiserade 

verksamhetens ses till viss del leva sitt eget liv i stort sett oberoende av de mål som var 

ursprungsidén med verksamheten. Resultatet av de förändringar som sker ses inte gjorda av 
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strategier utan genom anpassningar som gjorts i verksamheten vartefter dess förutsättningar 

har förändrats. Kompetensutveckling som sker utifrån detta perspektiv är ofta kortsiktiga och 

följer ett redan bestämd tillvägagångssätt. Dessa satsningar på kompetensutveckling ses ofta 

som symboliska handlingar i syfte att stärka organisationens yttre bild (Ellström, 1994). 

4. Metod 
 

Fenomenografi är den metod som vi har valt att använda oss av i detta arbete. Vi valde denna 

ansats då målet med vår undersökning var att titta på hur förskollärare uppfattar sin möjlighet 

till kompetensutveckling. Resultatet ville vi inte skulle vara en generalisering och vi var heller 

inte ute efter någon form av sanningar utan det som var av intresse för oss var förskollärarnas 

egna uppfattningar av det fenomen vi valt att undersöka. Vi kommer nu att beskriva vad 

denna forskningsansats går ut på. 

4.1 Val av metod  
 

Vi kommer att använda oss av fenomenografi som forskningsansats som är en kvalitativ 

forskningsansats som syftar till att ta reda på hur människor uppfattar sin omvärld. Syftet med 

en fenomenografisk studie är att hitta variationer i och systematisera människors erfarenheter 

av olika fenomen, människors tankar och handlingar står i fokus, hur man erfar, upplever och 

uppfattar sin omvärld. Hur man uppfattar ses alltid som en relation mellan människa och 

omvärld (Kihlström, 2007). 

Vi önskar kännedom om en företeelse och vill ha insikt i hur fenomenet uppfattas av 

människan. Genom datainsamling, till exempel intervjuer, får man information som 

analyseras för att få fram olika människors uppfattning om fenomenet. Dessa uppfattningar 

beskrivs i olika kategorier som utgör resultatet i undersökningen (Larsson, 1986). 

I fenomenografin är det ett fenomen som undersöks genom att få reda på människors 

uppfattningar av det som undersöks. Resultatet av undersökningen är inte den absoluta 

sanningen utan hur fenomenet framstår för dessa människor som deltar i undersökningen. 

(Larsson, 1986) 

När det gäller att presentera de beskrivningar som vi fått in i intervjuerna av de personer som 

deltar i studien ska man sträva efter att se olikheterna i hur personerna uppfattar fenomenet. 
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Forskarna ska beskriva dessa olika tankegångar och beskriva dem i olika kategorier (Larsson, 

1986). 

Fenomenografin kan beskrivas med fyra stadier. Forskningen går ut på att ta reda på hur 

människor uppfattar sin omvärld. Den empiriska grunden består av intervjuer med människor. 

Forskaren beskriver variationen av de uppfattningar som finns av ett fenomen. De kategorier 

som utgör vår beskrivning av fenomenet är unika till den enskilda empiriskaundersökningen 

(Larsson,1986). 

 

Larsson (1986) skriver att då man gör undersökningen med avsikt att få fram 

undersökningspersonernas uppfattningar istället för att få fram hur många som tycker på 

samma sätt som i en kvantitativ studie med stickprover, då blir undersökningen mer välgjord 

och mer fördjupad.  

Vi har valt att göra en fenomenografiska undersökning då vi vill se på variationen i 

förskollärarnas uppfattning om fenomenet kompetensutveckling. Det är förskollärarnas 

upplevelser och uppfattningar om sin omvärld som står i fokus (Kihlström, 2007) . 

4.3 Urval 
 

Urvalsgruppen för den här uppsatsen har tagits fram genom ett tillfällighetsurval. Det är ett 

icke-sannolikhetsurval som bygger på att forskaren väljer urvalet efter bekvämlighet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Urvalet för denna undersökning är de förskollärare som finns på Halmstad 

kommuns ”Fronter”, ett nätverk för alla inom skolvärlden. Urvalet gick till på så sätt att vi 

skickade ut ett mail med en förfrågan om deltagande i vår undersökning och därefter skickade 

vi vårt brev och frågeformulär till dem som valt att delta i undersökningen. De förskollärare 

som valt att delta har vi inga andra uppgifter kring än den mailadress som finns i ”Fronter”, 

den informationshemsida som alla förskollärare i Halmstad kommun har tillgång till. I vårt 

frågemail stod också kriterierna för deltagandet i undersökningen. 

Vi har intervjuat elva förskollärare på olika kommunala förskolor i Halmstad kommun. De 

ska ha genomgått förskollärarutbildning eller F-5 utbildning och därmed ha en grundläggande 

kompetens. De ska vara fast anställda för att på så vis säkerställa att de har möjlighet att ta del 

av eventuell information från förskolechef. Vi vill att förutsättningarna för våra intervjuobjekt 

ska vara så lika som möjligt för att på så vis kunna se hur deras uppfattningar kan skilja sig åt 
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då ett och samma problem kan ha olika betydelse för olika personer (Kihlström, 2007). Den 

variation vi vill se i vår undersökning är den som kan finnas bland personer som har samma 

eller likadana förutsättningar.  

Larsson (1986) skriver att man med fördel ska välja intervjupersoner som är särskilt insatta i 

ett fenomen när man ska göra en undersökning av en speciell grupps uppfattning. Då syftet 

med undersökningen inte är att generalisera utan att hitta variation i respondenternas 

uppfattningar är det inte av vikt att göra undersökningen med noggrann slumpmässighet. För 

att uppnå variation har vi sett till att inte skicka mail till enbart ett skolområde utan flera, detta 

för att försäkra oss om att få förskollärare med olika förskolechefer. Vi antar att de 

förskollärare som har samma förskolechef också har samma förutsättning för 

kompetensutveckling. Vi ser dock att då det är den enskilda förskollärarens uppfattning vi 

söker så kan utfallet även bli giltigt då förskollärare har samma chef. Uppfattningar kan 

variera från person till person. Larsson (1986) menar också att man ska sträva efter mättnad 

när man väljer antalet respondenter, för att på så vis få möjlighet att kategorisera. Då det är 

förskollärarnas egna uppfattningar om möjlighet och hinder för kompetensutveckling har vi 

valt personer som kan antas vara avgörande för undersökningen, förskollärare som är 

verksamma i kommunala förskolor där man arbetar utifrån styrdokument och skollag 

(Denscombe, 2004). 

4.4 Konstruktion av intervjuer 
 

Vi har valt att göra datorstödda intervjuer med e-mail som redskap. Vi valde att inte göra 

ansikte mot ansikte intervjuer då nackdelarna med dessa enligt Elmholdt (2006) kan vara att 

de är tidskrävande, intervjupersonerna kan vara svåra att sammanföra eller att det kan vara 

svårt att hitta en gemensam tidpunkt för intervju. 

Ansikte mot ansikte intervjuer som är synkroniserade i tid och rum, det vill säga 

kommunikationen sker mellan personer som är på samma plats vid samma tidpunkt 

(Elmholdt, 2006), är en komplex situation som är metodens styrka och samtidigt svaghet. 

Både det verbala språket och kroppsspråket ska tolkas och intervjuaren får inte vara subjektiv 

eller ställa ledande frågor. Intervjuaren måste också enligt Elmholdt (2006) kunna dela sin 

uppmärksamhet mellan det som kommuniceras verbalt och det som kommuniceras med 
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kroppen. Kvaliteten på en ansikte mot ansikte intervju är beroende av intervjuarens förmåga 

att hålla sig subjektiv och uppmärksam på den sociala praxis som råder.  

Kvale & Brinkmann (2009) menar att det tar flera år att lära sig bemästra den kvalitativa 

intervjun. 

4.5 Datainsamling 
 

Det finns flera olika sätt att samla in det empiriska materialet, vi har valt att använda oss av 

datorstödd insamling i form av mailintervjuer med våra respondenter. Vi gjorde en 

pilotintervju där vi provade hur denna undersökningsmetod fungerade. Denna beskriver vi lite 

senare men först ska vi börja med att förklara hur datorstödda intervjuer fungerar. 

 

4.5.1 Datorstödd intervju 
 

E-mail intervjuer är asynkrona i tid och rum (Elmholdt, 2006) det vill säga kommunikation 

sker mellan personer som inte är på samma plats vid samma tidpunkt. Fördelen med 

asynkrona intervjuer är enligt Elmholdt (2006) att de är flexibla och har stor räckvidd. Genom 

att eliminera fysisk närvaro sparar man tid och, för större forskningsprojekt, även pengar. 

Intervjuare och intervjuperson behöver inte heller befinna sig vid sina datorer samtidigt och 

med dagens mobila telefoner är det möjligt för intervjupersonen att svara på frågor i princip 

var som helst. 

Bampton & Cowton (2002) nämner just fördelen med att inte behöva vara på samma plats vid 

samma tidpunkt och tar också upp som en fördel med e-mail intervjun att intervjupersonen får 

längre tid att tänka över sitt svar och därigenom kan ge mer utförliga svar. Något som också 

kan ses som en nackdel då svaren riskerar att bli mindre spontana (Holstein & Gubrium, 

1997). 

Elmholdt (2006) menar att e-mail intervjuer kan ha fördelen att intervjupersonen känner att 

det är lättare att vara öppen och ärlig under intervjun då personen är dold bakom en 

mailadress men att man som forskare alltid måste ta i beaktning att svaren å andra sidan kan 

vara mindre tillförlitliga i en e-mail intervju. 
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Vi anser, då det är förskollärarnas uppfattning om deras möjlighet till kompetensutveckling vi 

vill undersöka, att datorstödda intervjuer kan ge intervjupersonerna möjlighet att uttrycka 

uppfattningar som eventuellt är kritiska men vi anser inte att frågorna är så känsliga att vi 

riskerar att få svar som inte är sanningsenliga. 

Elmholdt (2006) tar upp fördelen med att inte behöva transkribera en e-mail intervju och 

tidsaspekten av detta. Han menar vidare att en e-mail intervju blir mer överskådlig och 

intervjuaren kan trots att tid förflutit återkomma till intervjupersonen och ställa följdfrågor. 

Opdenakker (2006) menar dock att tidsaspekten kan vara negativ då intervjupersonen kan 

tappa intresset för undersökningen på grund av det opersonliga genomförandet som kan pågå 

under en längre tid. 

 

4.5.2 Pilotintervju 
 

För att se att våra frågor uppfattas på rätt sätt har vi gjort en provintervju med en 

förskollärare. Vårt upplägg på provintervjun var att vi skickade informationsbrevet och 

frågorna till en förskollärare som fick ta del av och besvara frågorna. Hon fick även frågan om 

hon ansåg att hon genom datorstödd intervju uppfattade det som att hon kunde svara fullgott 

på frågorna. De svar som vi fick av henne gjorde att vi lade till två frågor till de intervjuer 

som ska ingå i vår undersökning. Hon ansåg att det var ett bra sätt att bli intervjuad på om 

frågorna är rätt ställda så att man inte behöver fundera på vad vi som forskare vill veta.  

Efter dessa justeringar skickade vi ut våra informationsbrev och frågor till förskollärare ute i 

verksamheten. 

4.6 Dataanalys  
 

Meningskategorisering är en analysmetod som används av kvalitativt material såsom 

intervjuer. Kategorierna kan ha skapats innan intervjuerna eller efter intervjuerna då man 

analyserar de svar man har fått in. När man kategoriserar kan man få en väldigt stor text att 

krympa och bli mer överskådlig. Man får då en större överblick av de inkomna svaren.  När 

forskaren analyserar kan han/hon börja med enkla kategoriseringar till exempel an vända sig 

av en 5 gradig lista där man kan kategorisera svaren utifrån hur de anger styrka mot 

fenomenet(Kvale,1997).  
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Kvale & Brinkmann (2009) skriver att detta enkla kategoriserande är lättöverskådliga och 

underlättar hypoteser och jämförelser. Han fortsätter att skriva att forskaren kan ha två 

ingångar i kategoriserandet. Det ena är att ha gjort kategorier innan intervjuerna för att under 

intervjuns gång hinna med att fundera på under vilken kategori svaren hamnar. Det andra är 

att se till att man får en riklig mängd text under intervjun på det speciella fenomen man 

undersöker så att det finns material för att få till kategorier efterintervjun. 

 

I vår studie har vi valt den senare av Kvales två ingångar i kategoriseringen, att försöka få in 

mycket text som efter intervjun kan bearbetas till kategorier när vi börjar analysera de svar vi 

fått in. 

4.7 Etiska riktlinjer  
 

När vi har gjort våra intervjuer har vi förhållit oss till de etiska riktlinjer som gäller vid 

intervjuer. Vi har i vårt informationsbrev förklarat dessa riktlinjer till dem som valt att vara 

med i studien.  

När det handlar om forskning så bör forskaren vara medveten om de forskningsetiska 

principerna. Vetenskapsrådet (2002) har angett fyra huvudkrav att förhålla sig till; 

-Informationskrav – Forskaren ska meddela alla berörda om vilka villkor som gäller för 

deras deltagande i studien. 

-Samtyckeskrav - Deltagarna väljer själva om de vill vara med och hur länge de vill vara 

med i studien. 

-Konfidentialitetskrav - Personuppgifter på deltagarna ska inte komma till allmän 

kännedom. 

-Nyttjandekrav – Insamlat material om deltagarna får bara användas i forskningssyfte. 

4.8 Reliabilitet och validitet 
 

Kvale & Brinkmann (2009)beskriver ordet reliabilitet som en tillförlitlighet. Det är hur många 

gånger man gör mätningar inom en speciell mätmetod av samma objekt som visar likhet med 

varandra som avgör graden av reliabiliteten. För att öka reliabiliteten i ett arbete så ska 
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resultatet bli det samma oavsett vem det är som gör mätningarna. När det gäller intervjuer 

skriver författaren att för att få en ökad reliabilitet ska intervjupersonerna inte kunna svara 

olika om det är olika personer som ställer frågorna, det undkommer vi genom användandet av 

datorstödda intervjuer i vår empiri, på så vis kan intervjupersonerna inte påverkas av våra 

gester eller i vilken ton vi ställer frågan och frågorna blir inte ledande. Genom att endast ställa 

förformulerade frågor minimerar vi vårt eget inflytande över intervjuobjektens svar. 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver ordet validitet som en giltighet och visar i vilken 

omfattning undersökningen har undersökt vad det var tänkt att undersökas. Forskaren ska 

redovisa den insamlade datan på ordentligt och systematiskt sätt. Författaren fortsätter med att 

skriva att valideringen ska ständigt återkomma under arbetets gång och vara ett sätt att 

ifrågasätta och kontrollera materialet man skriver. Forskaren ska även skriva i vilket läge 

resultaten är giltiga och beskriva vilka begrepp som används och kunna förtydliga vad de 

begreppen betyder i sammanhanget.  

För att säkerställa validiteten i vårt arbete har vi kategoriserat respondenternas svar i 

systematiska utfallskategorier enligt den fenomenografiska forskningsansatsen. Vi tar upp 

våra frågeställningar genom hela resultat- och diskussionsdelen för att kontrollera att vi inte 

får utanför de ramar vi satt upp. Begrepp och giltighet tas upp kontinuerligt genom hela 

arbetet. 

5. Resultat 
 

Vårt syfte var att undersöka hur förskollärare uppfattar möjligheten till kompetensutveckling. 

 Vi har arbetat efter tre frågeställningar: 

Vem uppfattar de att ansvaret för kompetensutveckling ligger hos? 

Hur uppfattar förskollärare möjligheten till kompetensutveckling? 

Uppfattar de att det finns hinder för kompetensutveckling? 

För att kunna presentera resultatet av vår undersökning tycker vi det är av stor vikt att belysa 

hur våra intervjuobjekt uppfattar kompetensbegreppet då detta var den första och 

grundläggande frågan i vår intervju och vi tror att denna definition också påverkar 

intervjuobjektens syn på kompetensutveckling och ansvaret för denna. 
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5.1 Kategorier  
 

Här kommer vi att redovisa vad våra datorstödda intervjuer har gett för resultat. Variationen 

av uppfattningar kan uttryckas i beskrivningskategorier, vilka visar på de olika sätt fenomenet 

i fråga uppfattas, erfars eller förstårs. Dessa beskrivningskategorier ses som undersökningens 

utfallsrum och är resultatet i en fenomenografisk studie (Larsson, 1986). Vi analyserade de 

intervjuer vi fått in och skapade därmed egna utfallskategorier. Detta gjordes genom att vi 

markerade de ord som vi ansåg vara själva innebörden i svaren och sedan jämförde vi dessa 

huvudord för att se att de skilde sig åt, det vill säga att de inte hade samma betydelse utan att 

de var kvalitativt skilda åt (Larsson, 1986). Våra kategorier är väl förankrade i 

intervjumaterialet då vi endast har använt oss av ord och begrepp som respondenterna själva 

har använt sig av. Detta visar vi även genom de citat vi använder oss av i resultatdelen. Dessa 

kategorier är: 

Begreppet kompetensutveckling – under denna kategori tar vi upp hur förskollärarna beskriver 

hur de tolkar begreppet kompetensutveckling. 

Utveckling av kompetenser - denna kategori visar vad de intervjuade förskollärarna skrev om 

de olika sätten att utveckla sin egen kompetens på. 

Ansvar – under denna kategori beskriver vi vem som uppfattas vara ansvarig för möjligheten 

till kompetenutveckling. 

Hinder – här visar vi vad förskollärarnas texter sa om vad de uppfattar som hinder för 

kompetensutveckling. 

5.1.1 Begreppet kompetensutveckling 
 

Vi inleder med att beskriva hur de intervjuade förskollärarna uppfattar begreppet 

kompetensutveckling. En förskollärare beskriver kompetensutveckling som en självklar del i 

det verkliga livet: 

Kompetensutveckling för mig är, inte enbart den information jag tar 

till mig via ny forskning, litteratur och utbildning, utan även den 

vardagliga kompetensutvecklingen. Jag lär mig något nytt av och om 
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mina barn och medarbetare på förskolan varje dag genom 

problemlösningar och diskussioner. Det är också 

kompetensutveckling. 

Det som är som en vardaglig självklarhet i ovanstående förskollärares vardag beskriver andra 

som ett sätt att stärka sin egen yrkesroll genom föreläsningar, kurser och olika nätverk. En 

annan beskrivning av kompetensbegreppet är: 

Att man får möjlighet att utveckla sin kompetens inom olika saker, som 

gör att man blir bättre på olika saker men också att man blir tryggare 

att utmana sig i saker man kanske inte är så bra på, t ex att våga göra 

experiment eller att våga diskutera matematik. (det som har blivit 

tydligare i den reviderade läroplanen). 

De flesta uttrycker en förklaring kring detta begrepp som en möjlighet att utvecklas och 

utmanas. De beskriver att genom kompetensutveckling så stärker man sin egen roll i sitt yrke. 

Respondenterna uttrycker även en uppfattning om att kompetens och kompetensutveckling 

kan vara både den formella kompetensen som utvecklas genom utomstående föreläsningar, 

utbildningar och liknande och den kompetensutveckling som sker i den dagliga verksamheten 

genom samspel med andra och genom att observera andra. 

Som svar på vår frågeställning hur förskollärare uppfattar möjligheten till 

kompetensutveckling kan man i respondenternas svar utläsa att möjligheterna till 

kompetensutvecklande aktiviteter är goda. Alla intervjuade skriver att de regelbundet får ta 

del av kompetensutvecklande aktiviteter, både av den formella typen med föreläsningar och 

liknande och av den informella typen med aktiviteter som de själva uppfattar som 

kompetensutvecklande, till exempel diskussioner med kollegor. Vi utläser dock av våra 

respondenters svar att möjligheten till kompetensutveckling i form av kurser, föreläsningar 

och liknande i viss mån är enklare att ta del av då den mer informella kompetensutvecklingen 

kan påverka det dagliga arbetet i högre grad. 
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5.1.2  Utveckling av kompetenser 
 

För att utveckla sina kompetenser finns det en mängd olika sätt. Våra respondenter har tagit 

upp föreläsningar och kurser som en stor del i kompetensutveckling men en viktig del är att 

senare få bearbeta det man har sett och hört på en föreläsning eller kurs. Genom att föra 

diskussioner i till exempel arbetslaget så kommer olika tolkningar fram och man ser på saker 

med andra ögon. 

I diskussionsgrupper där man diskuterar böcker, eller dokumentation 

från sitt arbete. Eller andra utb som är relevanta till arbetet. Tid till 

handledda diskussioner där hela huset sitter och pratar+ arbetslagen. 

Nästan alla som vi intervjuade ansåg att det var av stor vikt att kunna föra dessa diskussioner i 

arbetslagen dels för att bearbeta vad man har lärt sig och dels för att föra vidare den nya 

kunskapen man har tagit till sig. Det finns olika förslag på former för hur dessa diskussioner 

kan gå till. Det kan ske i grupper med andra förskollärare från hela verksamhetsområdet eller 

på den enskilda arbetsplatsen. 

Flera av deltagarna i studien skriver att man kan lära sig mycket genom att göra besök på 

olika förskolor. 

Ett sätt som jag har lärt mig mycket på är genom att få besöka andra 

förskolor som är i samma storlek som den där jag arbetar på och på 

så vis få tips och råd på hur de arbetar med saker. 

Några av förskollärarna tog det där med studiebesök ett steg längre, 

Studiebesök och se hur andra arbetar i området. Få gå med i andra 

arbetslag och se hur de arbetar. 

En del av de vi intervjuade, ansåg att de själva inte kunde påverka innehållet i den 

kompetensutveckling de får. 

Det kan ju innebära allt från att jag läser tidningen Förskolan hemma 

eller hela dagar med studiedagar eller APT så det är väldigt olika. Vi 

kan sällan vara med och påverka själva vad vi vill ha 

kompetensutveckling i. (APT=ArbetsPlatsTräff, red anm.) 
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Det var ungefär hälften av de intervjuade förskollärarna som nämnde datorn och Internet som 

ett alternativ att utveckla sin kompetens. 

Jag gillar datorn så att få information genom datorn tycker jag är bra, 

sen anser jag att det är viktigt att man får möjlighet att diskutera vad 

man har lärt sig och att sätta det i verkligheten kan ibland vara svårt, 

därför är diskussioner viktiga. 

Även vid kompetensutveckling via ny teknologi så anser förskollärarna att det är genom att 

bearbeta det man har lärt sig med sina kollegor det bästa sättet att ta till sig det som man har 

fått ta till sig. En av förskollärarna nämnde det sociala mediet ”Facebook” som ett sätt att 

diskutera och få tips och idéer av andra som arbetar inom barnomsorgen. Några nämnde olika 

informationssidor på Internet, som alla anställda inom ett verksamhetsområde har tillgång till, 

för att få information om vad det finns för utbud av kompetenshöjande utbildningar som de 

kan anmäla sig till. 

5.1.3 Ansvar 
 

Nästan alla intervjuade ansåg att det var chefen som var den som hade det yttersta ansvaret för 

att personalen ökade sin kompetens. Några ansåg att det var både chefens och deras eget 

ansvar. En av de intervjuade skrev: 

I ena skeendet är det min chef, därför att hon/han borde vilja ha de 

rätta kompetenserna ute på fältet och att barnen får den rätta starten i 

livet, jämnbördigt med andra delar i landet. Dels ligger det på mig 

själv att ha ett intresse av att utveckla mig mer så att jag kan hjälpa 

barnen i deras utveckling. 

Att det var de själva som hade del i ansvaret för sin egen kompetensutveckling var det några 

fler som höll med om. Några svarade att det var genom diskussion med chefen som avgjorde 

vad och i vilken form denna kompetensutveckling sker. 

En av de intervjuade skrev att det är hennes uppgift att hålla sig uppdaterad om det kommer 

nytt inom hennes yrke, men hon anser att det är chefen som har det yttersta ansvaret för att 

kunna få möjlighet att komma ifrån arbetsplatsen. Detta för att utveckling ska kunna ske på 

arbetsplatsen för att barnen ska kunna utvecklas på bästa sätt. 
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Som svar på vår frågeställning vem förskollärarna uppfattar som ansvariga för 

kompetensutveckling kan vi se att det yttersta ansvaret uppfattas alltid ligga hos förskolechef, 

det är hon eller han som med ekonomiska medel eller genom sitt uppmuntrande möjliggör och 

också uppmuntrar till kompetensutveckling. 

5.1.4 Hinder 
 

Budgeten är det som de flesta av de intervjuade ansåg vara en stor orsak till att det finns 

begränsningar till att ta del av kompetensutveckling.  

Tyvärr finns inte pengar om man vill gå dyrare och längre utb. När vi 

inte får gå på utbildning så är det oftast pengar som saknas. Vår 

förskolechef gillar när vi vill utveckla oss. 

Det är även i viss mån budgeten som styr och på så sätt det som ansvarar för om arbetslagen 

ute på förskolorna får delta i olika kompetenshöjande utbildningar. Att gå på föreläsningar 

kostar pengar och i vissa fall är det alldeles för dyra. En förskollärare uttrycker sig såhär om 

detta: 

Jag tänker att det väldigt ofta handlar om pengar. Det är en 

begränsad budget för utbildning. Jag skulle vilja kunna gå på någon 

föreläsning nån gång då och då på sådana som vi får reklam om, de 

brukar kosta runt 500 kr för en kväll eller halv dag och 1000 kr och 

uppåt för en heldag, men det var länge sedan man fick pengar till det. 

Även uppfattningen att kompetensutveckling blir ett hinder för arbetet i barngruppen uttrycks 

av en del respondenter. 

Det som hindrar är dels att man får mindre tid i barngruppen, och 

ibland är det avstånd till var föreläsningar är förlagda som begränsar 

utbudet. 

Den intervjuade uttrycker här även logistik som en hindrande faktor för kompetensutveckling. 

Ett sätt att utveckla sin kompetens är genom att delta i olika föreläsningar, dessa blir ofta 

förlagda vid en större ort, vilket gör att det ibland kan vara svårt att ta sig dit om man bor i ett 

litet samhälle. 
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En annan aspekt av hinder för kompetensutveckling är tiden. Våra respondenter uttrycker en 

uppfattning om den privata tiden som hinder för kompetensutveckling då flera föreläsningar 

och liknande sker på kvällstid och man då får försaka tid från sin egen familj eller intressen. 

Även arbetstiden ses som ett hinder för kompetensutveckling och den tid som tas från arbetet i 

barngruppen ses som något negativt. 

Som svar på frågeställningen om förskollärarna uppfattar att det finns hinder till 

kompetensutveckling så är svaret att det i första hand är budgeten som avgör om man får ta 

del av kompetensutvecklande aktiviteter. Vi kan också se i resultatet av vår undersökning att 

tiden kan uppfattas som ett hinder för kompetensutveckling, detta gäller såväl arbetstid som 

privat tid. 

5.1.5 Sammanfattning 
 

Resultaten av vår undersökning har gett svar på våra frågeställningar och pekar på tre saker. 

Den första är att våra respondenter uppfattar sina möjligheter till kompetensutveckling som 

goda, de tar alla del av kompetensutvecklande aktiviteter och känner att de ges möjlighet till 

det. De uppfattar dock att möjligheten till den verksamhetsförlagda kompetensutvecklingen är 

något sämre än till den som består av föreläsningar, kurser och annat som sker utanför den 

dagliga verksamheten. 

Trots att våra respondenter uppfattar att de har möjlighet till kompetensutveckling ser de att 

det finns hinder för den samma. De uppfattar främst ekonomi som ett hinder och uttrycker sig 

känna att förskolechefer uppmuntrar till kompetensutveckling men att de även måste sätta 

gränser för den av ekonomiska skäl. Vi drar också slutsatsen av vår undersökning att det finns 

en personlig känsla av otillräcklighet hos en del av våra respondenter, de uppfattar sin 

möjlighet till kompetensutveckling som god men det finns faktorer utöver ekonomi som gör 

att de känner sig hindrade. Dessa hinder består av tidsbrist och att kompetensutvecklingen gör 

att de får tillbringa tid borta från barngruppen. 

Ansvaret för kompetensutvecklingen ligger hos förskolechefen. Detta uppfattar samtliga 

respondenter i undersökningen. En del uppfattar att det börjar hos dem själva men att det 

yttersta ansvaret ligger hos chefen. I svaren från våra respondenter kan vi utläsa att de flesta 

uppfattar sina förskolechefer som engagerade i kompetensutvecklingen hos förskollärarna och 

de uppfattar inte förskolechefen som ett hinder för kompetensutveckling. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel tolkar vi de resultat som vi presenterat i föregående kapitel i förhållande till vårt 

arbetes syften och frågeställningar. 

Vi börjar med att diskutera vårt val av metod. 

6.1 Metoddiskussion 
 

Vi valde i denna studie att använda oss av datorstödda intervjuer, detta skedde endast genom 

mailkontakt med våra respondenter. Vi anser att detta var en bra metod att använda sig av då 

vi inte störde i den dagliga verksamheten och de kunde ge sig tid att svara på våra frågor när 

de ansåg sig ha tid till det. En annan fördel med denna metod var att vi fick svaren skriftligt 

och på så vis kunde vi analysera vad de skrivit om hur de uppfattar de olika saker vi frågat 

om, detta resulterade i att vi inte kunde styra eller tolka in gester och uttryck, då detta inte var 

väsentligt för vår undersökning.  

De nackdelar som vi upptäckt med denna form av undersökning är dels att vi var tvungna att 

skicka flera mail där vi påminde om att de skulle svara på frågorna, detta gjorde att det i 

dagsläget inte fanns tid att återkomma med följdfrågor. Det är väl där vi anser att det mest 

negativa med denna form av undersökningsmetod är, att vi inte hade tid att återkomma med 

följdfrågor, utan att vi fick göra en tolkning av de första svar vi har fått in.  

6.2 Resultatdiskussion 
 

Här tar vi upp de olika kategorierna och ställer dessa mot tidigare forskning och politiska 

dokument.  

Efter att ha studerat vad respondenterna har svarat om begreppet kompetensutveckling kan vi 

urskilja en skillnad mellan den informella, den som sker i verksamheten, och den formella 

utvecklingen, som sker i föreläsningar, kurser och liknande. Kompetensutveckling uppfattas 

som en utveckling av förskollärarnas yrkesroll men också som en utveckling av förskollärarna 

som personer. Keen (2003) talar om skillnaden mellan kompetens som kvalifikationer och 

kompetens som förmågor vilket vi ser att förskollärare också gör en skillnad emellan. Att 
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kompetensutveckling är ett mångfasetterat begrepp är tydligt i våra respondenters svar och 

även Nilsson (2006) visar i sin avhandling att innehåll och användningsområde är två skilda 

begrepp inom kompetensutveckling som bör sammankopplas för att förskollärare ska kunna ta 

till sig kompetensutvecklingen. Hon menar vidare att för att kompetensutveckling ska bli 

betydelsefull för lärare så krävs det en koppling till verksamheten. Detta innebär att våra 

respondenter för att kunna koppla samman teori och praktik bör få ta del av många olika typer 

av kompetensutveckling. 

Flertalet av respondenterna ansåg att det var av stor vikt att föra diskussioner som ett led i 

kompetensutveckling. Vi ser en vilja i att få en bredd på kompetensutvecklingen som 

utmynnar i diskussionsgrupper, både inom lärarlaget och i andra grupper för att på så sätt se 

en relevans till den dagliga verksamheten. Nilsson (2006) menar att om lärare ska vara 

delaktiga i en måluppfyllande verksamhet så måste de kunna göra om teori till praktik och 

hon menar att detta inte är något som sker endast vid ett enskilt tillfälle så som en föreläsning 

eller liknande utan detta är något som även ska utvecklas i reflektion och diskussion med 

andra då olika personer kan uppfatta samma ämne på olika sätt. Keen (2003) tar också upp 

vikten av diskussioner då man genom att byta erfarenheter ökar sina kunskaper och därmed 

sina kompetenser. I det moderna informationssamhället är nätverk och relationer viktiga för 

all form av kompetensutveckling. 

De respondenter som inte tog upp diskussioner som en kompetensutveckling uttryckte en 

uppfattning om besök på andra förskolor som ett led i kompetensutveckling. De menar att 

genom att besöka liknande verksamheter kan man få förslag på hur verksamheten kan se ut. 

De uppfattar att kompetensutveckling sker när man observerar och tar del av hur andra 

förskollärare arbetar. Sheridan (2007) menar att kompetensutveckling sker när förskollärarnas 

förståelse för sin verksamhet utmanas vilket kan ske när man är ute och tittar på andra 

verksamheter. 

Forslund och Jacobsen (2000) talar om risken för allt för stora skillnader mellan förskollärares 

kompetenser där dessa kan leda till en fientlig miljö då en del förskollärare kan känna sig 

underlägsna de med högre kompetens. I våra respondenters svar kan vi inte utläsa någon 

uppfattning om snedfördelade kompetensutvecklingsresurser utan de uttrycker snarare en 

uppfattning om kompetensutveckling som något som bäst sker i samarbete med andra och att 

det finns mycket man kan lära sig genom andra. Vi kan se att det finns en utbredd uppfattning 
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att det man får tillgodogöra sig teoretiskt också måste få en praktisk anknytning, det är det 

som uppfattas som kompetensutveckling. 

Även i förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998, rev. 2010) står det om vikten av att 

föra diskussioner i arbetslaget som ett kompetensutvecklande arbetssätt. Detta även för att 

barnen ska få möjlighet att utveckla sina kompetenser. 

Ny teknologi uppfattas av ungefär av respondenterna som ett bra sätt att utveckla sin 

kompetens. Genom sociala medier som Facebook kan man föra 

kompetensutvecklingsdiskussioner med andra på ett enkelt och tidsbesparande sätt. Några tog 

också upp informationssidor på Internet som ett sätt att få del av de kompetensutvecklande 

aktiviteter som finns. Nilsson (2006) menar att kompetensutveckling ska anpassas efter den 

enskilda läraren och att skillnader i uppfattningar ska ses som något positivt och lärorikt. Vår 

undersökning visar på att det förekommer skillnader i uppfattning av ny teknologi som 

kompetensutvecklingsform, några skriver om till exempel Internet som något naturligt och 

användbart medan andra inte nämner det alls. Resultatet av detta blir som Nilsson (2006) 

säger, det som är en bra metod för vissa fungerar inte för andra. 

En slutsats att dra av respondenternas svar när det gäller utveckling av kompetenser är att 

deras uppfattning är att kompetensutveckling sker i samspel med andra. Genom att ta del av 

andras verksamheter, arbetssätt och tankar sker en kompetensutveckling som uppfattas som 

mest givande. Det är i diskussioner som utveckling sker, både teoretisk och praktiskt. För en 

del fungerar även ny teknologi som en möjlighet till utbyte med andra. Vi anser att det är 

förskollärarnas ansvar att i samspel med andra reflektera och utvärdera sitt eget ansvar men vi 

ser också att det är förskolechefens ansvar att se till att förskollärare ges denna möjlighet 

genom att skapa de rätta förutsättningarna och avsätta tid för detta. För att kunna realisera de 

krav som politiska dokument ställer på förskolan som verksamhet krävs att förskollärare ges 

möjlighet till dialog med andra förskollärare. 

Lpfö 98 (Skolverket, 1998, rev. 2010) säger att det är den enskilde förskolechefens ansvar att 

se till att förskollärare ska få den kompetensutveckling som de behöver. Våra respondenter 

uppfattar alla att det är chefen som har det yttersta ansvaret för att kompetensutveckling ska 

kunna äga rum. En av respondenterna ser det som sitt eget ansvar att hålla sig uppdaterad men 

hon uppfattar samtidigt att det är chefens ansvar att ge henne möjlighet till 

kompetensutveckling.  
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Gotvassli (2002) tar upp förskolechefens ansvar när det gäller kompetensutveckling hos 

förskollärare, han menar att en stor del av ansvaret ligger på just förskolechefen. Han menar 

också, liksom Forslund & Jacobsen (2000) att ett problem för förskolechefer är att de har 

ansvar för den enskilda förskollärarens kompetensutveckling men också för de rent 

organisatoriska delarna så som budget. Detta återspeglas i våra respondenters svar då de 

huvudsakligen anger budgeten som anledning till begränsningar inom kompetensutveckling. 

Detta menar Forslund och Jacobsen (2000) kan leda till en osäkerhet hos personalen. En av 

våra respondenter uttrycker en uppfattning om brist på kompetensutveckling på grund av 

budget och vi utläser en känsla av uppgivenhet hos henne när hon skriver om de kostnader 

som finns för kompetensutvecklande föreläsningar. 

Alerby & Isaksson – Pelli (2004) menar att stöd från ledningen är avgörande för att 

personalen ska få en ökad känsla för sitt uppdrag och Forslund & Jacobsen (2000) menar att 

det är ledningen som ska erbjuda vidareutbildning som främjar kompetensutveckling hos 

personalen. Detta uttrycker en av våra respondenter som uppfattar att de är förskolechefens 

ansvar att se till att de rätta kompetenserna finns på förskolan. Keen (2003) menar att en 

ledares uppgift är att ta tillvara på sina medarbetares kompetenser och låta dem utvecklas 

såväl som att se till att arbetet är effektivt.  

Nilsson (2006) beskriver att det är till viss del politik som bestämmer vilken 

kompetensutveckling som är relevant för tillfället vilket visar på betydelsen av de 

styrdokument som finns. Ansvaret för att de styrdokument som finns följs ligger på 

förskolechefen men våra respondenter utrycker också ett eget ansvar när det gäller tolkning av 

den samma.  

Vi kan se att tidigare forskning och vår empiri visar på samma uppfattningar, ansvaret för 

kompetensutveckling ligger hos ledningen. Vi ser i vår undersökning att respondenterna 

uppfattar att ansvaret vilar på förskolechefen men också att det ligger i den enskilda 

förskolärarens intresse att få möjlighet till utveckling.  

Hinder för kompetensutveckling uppfattar de flesta av våra respondenter som en budgetfråga 

men vi ser inte att de på grund av detta belastar förskolechefen utan budget är något som 

ligger utöver den verksamhet där förskollärare och förskolechefer är verksamma.  

Politiska dokument ser vi inte i våra respondenters svar utan det verkar som att de 

förskollärare vi har intervjuat antingen ser dessa som en naturlig del av verksamheten eller 
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något som ligger på förskolechefen. En aspekt av de politiska dokument som styr arbetet på 

förskolor är tid, det är politik som avgör hur stor del av förskollärares arbetstid som ska vara i 

barngrupp och våra respondenter har angett att tid uppfattas som ett hinder för 

kompetensutveckling. 

6.3 Avslutande diskussion 
 

Vi avslutar diskussionen med att återigen knyta an till våra frågeställningar och se om de 

slutsatser vi dragit besvarar dem. De frågeställningar vi arbetat utifrån är: 

I vilken form uppfattar förskollärarna att kompetensutveckling sker? 

Uppfattar förskollärarna att det finns hinder för kompetensutveckling? 

Vem uppfattar de att ansvaret för kompetensutveckling ligger hos? 

Svaret på den första frågeställningen är enligt våra slutsatser att kompetensutveckling 

uppfattas av våra respondenter som något som både sker vid föreläsningar, kurser och andra 

organiserade aktiviteter med mål att vara kompetensutvecklande men även vid mer informella 

situationer som besök på andra förskolor och framför allt i diskussion med andra. Som 

Nilsson (2006) visar i sin avhandling så är det viktigt för kompetensutveckling att det som lärs 

i teori också måste befästas i praktik. Som vi ser det är praktiken även samspelet med andra 

förskollärare, det är tillsammans med andra som man reflekterar och omvärderar sin 

verksamhet. Intressant att ta upp är också en del respondenters uppfattning om modern teknik 

som en möjlighet till kompetensutveckling. Samhället idag är stressigt och att se moderna 

medier som en metod för kompetensutveckling ser vi som positivt och vi tror att utvecklingen 

allt mer går åt det hållet. Distansutbildningar blir allt vanligare och vi tror att det är en bra 

möjlighet för förskollärare som ser tidsbrist som ett hinder för kompetensutveckling att få ta 

del av dessa. 

Hinder för kompetensutveckling, vår andra frågeställning, är ekonomi. Våra respondenter 

skriver nästan alla att det är budgeten som är det som hindrar dem från att ta del av 

kompetensutvecklande aktiviteter. Som Forslund och Jacobsen (2000) skriver så kan detta 

leda till osäkerhet och minskad lust till kompetensutveckling. Våra resultat visar dock att 

förskollärarna inte håller sina förskolechefer som ansvariga för den, i vissa fall, uteblivna 

kompetensutvecklingen utan budget är ett begrepp som står utanför förskolechefens kontroll. 
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Denna känsla av brist på pengar finns alltså trots att Barn- och ungdomsnämnden i Halmstad 

kommun avsätter 800 000 kronor för att kompetensutveckling av förskollärare och 

förskolechefer ska ske (www.halmstad.se, 2011) 

Vår sista frågeställning, vem som är ansvarig för kompetensutveckling, besvarades av våra 

respondenter som förskolechefens. De kan se att det måste ligga ett eget intresse och vilja till 

kompetensutveckling i grunden men i slutändan är det förskolechefens ansvar att se till att 

möjligheten till kompetensutveckling finns. Forslund & Jacobsen (2000) och Alerby & 

Isaksson-Pelli (2004) betonar vikten av stöd från ledningen för kompetensutveckling då detta 

stärker och motiverar förskollärarna. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2011 

menar att viljan hos den enskilda förskolläraren är en förutsättning för kompetensutveckling. 

Våra resultat och tidigare forskning visar på vikten av att förskollärare ges den möjlighet till 

kompetensutveckling som vår undersökning visar att de gör och att vi fortsätter att se det som 

viktigt att kompetensutveckling sker i våra förskolor. Om man ser till Ellströms (1994) olika 

perspektiv på kompetensutveckling så är det det humanistiska perspektivet som bör, enligt 

oss, råda i förskolans värld. Det är i detta perspektiv man ser på personal som en resurs och 

vikten av att underhålla denna resurs. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Resultatet av vår undersökning visar att förskollärarna uppfattar att de har goda möjligheter 

till kompetensutveckling men att det trots detta finns en del hinder på vägen. Vad vi inte har 

tagit upp i våra frågeställningar är skillnaden mellan informell och formell 

kompetensutveckling vilket hade varit intressant att göra då våra respondenter uttrycker denna 

skillnad vid många av svaren på våra frågor till dem. Att undersöka vad som påverkar 

uppfattningar om formell och informell kompetensutveckling och eventuella skillnader i 

uppfattning av dem är ett förslag till vidare forskning. En annan intressant sak att forska 

vidare kring är hur det ser ut i olika kommuner, om det finns några skillnader i uppfattningar 

och vad dessa i så fall beror på.  

Vidare kan man fundera på metoden för undersökningen och där är vårt förslag både en 

kvantitativ undersökning för att på så sätt kunna generalisera eller kvalitativ intervju i 

fokusgrupp för att på så sätt göra till exempel en diskursanalytisk undersökning. 

http://www.halmstad.se/
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                    Bilaga 1 
 

Informationsbrev till förskollärare 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter på högskolan i Halmstad, Jessica Pettersson och Alexandra J 

Trubarac. Vår utbildningsinriktning är språk, kommunikation, lek och lärande. Under våren 

2012 skriver vi vårt examensarbete där vi kommer att fokusera på förskollärares möjlighet till 

kompetensutveckling. I vår studie kommer vi att intervjua tio förskollärare om deras 

uppfattning om möjligheter till kompetensutveckling. 

Vi har valt att göra datorstödda intervjuer då vi vill ge er möjlighet att svara på frågorna när 

det passar er. Vi hoppas också att denna form av intervju kan möjliggöra eftertanke och 

därmed längre svar.  

Vi är väldigt glada om du väljer att delta i vår studie. Vi följer de forskningsetiska principerna 

i vårt arbete vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta. Dina personuppgifter är konfidentiella och vi kommer heller inte nämna namnet på 

den förskola där du arbetar. Det är endast vi som kommer ha tillgång till materialet och när 

vår studie är färdig kommer allt att raderas. Resultatet kommer ni ha full tillgång till genom 

vårt examensarbete. 

 

Vänligen 

Jessica Pettersson och Alexandra J Trubarac 

 

Kontaktuppgifter:                  Handledares kontaktuppgifter: 

Jessica Pettersson 

Mail 1 

Lars Kristén 

Mail  

Telefonnummer 

 

Alexandra Johansson Trubarac 

Mail 

Telefonnummer 

Kristina Holmberg 

Mail 

Telefonnummer 
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        Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Vi kommer att utföra strukturerade/standardiserade datorstödda intervjuer och använda oss av 

ett fenomenografiskt perspektiv. Vår fokus är att få fram hur förskollärarna i undersökningen 

uppfattar sin möjlighet till kompetensutveckling samt hur de uppfattar begreppen kompetens 

och kompetensutveckling.  

 

Intervjufrågor: 

Hur definierar du begreppet kompetensutveckling? 

Vilka förutsättningar och former för kompetensutveckling finns det på din arbetsplats? 

Kan du beskriva dina personliga erfarenheter kring kompetensutveckling? 

Vem uppfattar du är ansvarig för din kompetensutveckling och varför? 

Uppfattar du att det finns något som hindrar eller begränsar din kompetensutveckling? 

Förklara gärna. 

Hur vill du ta del av det utbud av kompetensutveckling som finns? 

I vilken form skulle du vilja utveckla din kompetens? Tex. Föreläsningar, böcker, 

diskussionsgrupper etc. 

I vilken form utvecklar du just nu din kompetens?  

 


