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Abstrakt 

English title 

“90 million boots in the hall - is the situation really under control?”  

A qualitative study about significant competences for preschool quality according to 

guardians  

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vårdnadshavares uppfattningar om 

vilka kompetenser som är betydelsefulla i en förskola som, enligt dem, kännetecknas av 

god kvalitet. Syftet bildar två frågeställningar: vad är enligt vårdnadshavare 

betydelsefulla kompetenser hos förskolepersonal samt hur kompetensen kan bidra till att 

verksamheten håller god kvalitet. Metoden för studien är kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med ett målstyrt val av tre vårdnadshavare utan pedagogisk utbildning.  

Det teoretiska ramverket utgår i huvudsak från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

för att få en förståelse för hur vårdnadshavarna konstruerat sin definition av begreppen 

kvalitet och kompetens. Principiella former av kvalitet används för att se vad 

vårdnadshavarna skapar mening kring samt vilken definition av kvalitet de beskriver. 

Med en kompetensmodell urskiljs vilken form av kompetens som framträder i 

vårdnadshavarnas uppfattningar.  

Studiens resultat visar att vårdnadshavarna har liknande upplevelser av kompetensens 

betydelse för god kvalitet i förskolan. Organisatoriska förutsättningar samt personalens 

förhållningssätt talar samtliga vårdnadshavare om som betydande kvalitetsfaktorer. 

Vårdnadshavarna framhåller bemötandet och relationsskapandet som indikationer på 

god kvalitet samt lyfter social kompetens och en fallenhet för yrket som mest 

betydelsefulla kompetenser. Vårdnadshavarna beskriver hur personliga egenskaper och 

en fallenhet för yrket kan kompensera en utbildning, men även att utbildning är 

betydelsefull.   

 

Nyckelord 
Kvalitet, vårdnadshavare, förskolepersonal, kompetens 

Tack! 
Vi vill framföra ett riktigt stort tack de vårdnadshavare som deltog i studien, utan er 

hade vi aldrig fått se kompetens och kvalitet ur ett annat perspektiv. 

Vi vill även tacka vår handledare Lena Glaés-Coutts för all hjälp och stöttning under 

arbetets gång. 

Till sist vill vi ge en extra guldstjärna till Zerny Bäck för din roll som bollplank i 

arbetets slutskede samt tacka våra familjer för att de stöttat oss under vår utbildning till 

förskollärare.  

Evelina Johansson & Moa Bäck 
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1 Inledning 
 

Kvalitet inom förskolans institutioner är ett konstruerat begrepp, subjektivt till sin karaktär 

och grundat på värderingar, övertygelser och intressen, snarare än på en objektiv och 

generell verklighet. Kvalitetsomsorg finns i stor utsträckning i “betraktarens öga”. 

                                          (Pence & Moss 1994 se Dahlberg, Moss & Pence 2014, s.43) 

Kompetens och kvalitet är två komplexa begrepp med många varierande tolkningar. Det 

läggs olika betydelser i begreppen som i sin tur skapar en ovisshet i vad som 

eftersträvas och förväntas av förskolan. Genom tidigare forskning fås uppfattningen av 

att vårdnadshavares tolkningar av kompetens och kvalitet skiljer sig åt från varandra. 

Vår utgångspunkt är att människor konstruerar sin definition av begrepp utifrån egna 

upplevelser och i relation med andra. 

Det är av intresse för oss som blivande förskollärare att få djupare kunskap om 

vårdnadshavares uppfattningar av vilka kompetenser de värderar som betydelsefulla hos 

personal i förskolan. I tidigare forskning syns inte vårdnadshavares uppfattningar om 

kvalitet och kompetens i någon större utsträckning, vilket är en kunskapslucka studien 

hoppas kunna bidra till. Vi vill få förståelse för vårdnadshavares tankar om kompetens i 

förhållande till god kvalitet eftersom det kan ge oss en bild av hur vårt yrke uppfattas av 

hemmet. Vårdnadshavares perspektiv av förskolan är något vi saknat i utbildningen. 

Dock är det ur ett samverkansperspektiv oerhört betydelsefullt för relationen med 

hemmen.  

Det finns faktorer som påverkar god kvalitet i förskolan. Skolverket (2017) pekar på att 

de viktigaste faktorerna för kvalitet i förskolan är personalens kompetens och 

utbildning. I förskolan arbetar personal med diverse utbildningar och erfarenheter. 

Förskolans personal har krav på sig att erbjuda barnen en verksamhet av god kvalitet 

som är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket i sin tur kräver 

kompetens för att kunna erbjuda barnen den verksamhet de har rätt till. Skolverket 

använder i sina skrivningar begreppet god kvalitet och således görs det i studien också. 

Förskolepersonal används för att inkludera alla som arbetar i förskolan. I förskolan får 

personer arbeta som har behörig utbildning eller erfarenhet som kan vara till stöd för att 

främja barnens utveckling och lärande (Skolverket 2017). För att undvika en 

begränsning i respondenternas svar kan det vara en god idé att låta frågorna och svaren 

få handla om all personal och inte bara en yrkesgrupp. Vårdnadshavare som är osäkra 

på vilken utbildning och kompetens personalen har kan fortfarande tala om all personal 

och berätta sina uppfattningar utan begränsningar.  

Vårdnadshavares uppfattningar av begreppen är intressanta i vår yrkesutövning utifrån 

ett samverkansperspektiv. Läroplan för förskola (Skolverket 2016) betonar vikten av ett 

gott samarbete mellan förskola och hem. Samarbetet ska involvera vårdnadshavarna 

genom att de får inflytande i verksamheten samt vara en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Skolverkets (2017) definition av vårdnadshavare är de eller den som 

har ansvar för barnets personliga förhållanden. Rätten om vårdnad kan fås genom ett 

föräldraskap eller förordnat vårdnadshavandeskap. I en vårdnadshavares ansvar åligger 

det att se till så att barnets utbildning är tillfredsställande. Mot den bakgrunden väcks en 

tanke om huruvida vårdnadshavare och Skolverket ställer samma krav på den 

verksamhet som är barnets utbildning. Värderar och definierar de kompetens samt 

kvalitet på liknande vis? För oss är det betydelsefullt att ha såväl Skolverkets som 

vårdnadshavarnas perspektiv med oss i yrkesutövningen. 
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1.1 Bakgrund 

Förskolans verksamhet utgår bland annat från styrdokument och råd utgivna av 

Skolverket. Dokumenten och dess definitioner relaterar till varandra. I bakgrunden 

förklaras begreppet kvalitet i relation till förskolan samt hur det kopplas till det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vidare beskrivs ansvarsområden och styrdokumentens 

betydelse för det systematiska kvalitetsarbete samt faktorer som påverkar förskolans 

kvalitet. Bakgrunden syftar till att ge förståelse om god kvalitet i förskolan och hur det 

är kopplat till förskolepersonalen. 

1.1.1 Kvalitet i förskolan 

Kvalitetsbegreppet är ett komplext begrepp och det finns ingen entydig 

definition. Skolverket (2015) skriver att kvalitet inom förskola definieras utifrån hur väl 

verksamheten: 

• uppfyller nationella mål, 

• svarar mot nationella krav och riktlinjer, 

• uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella 

samt 

• kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån 

rådande förutsättningar  

                                                                                                           (Skolverket 2015:45)  

I skollagen finns mål som är övergripande för utbildningen. Förskolans läroplan 

kompletterar skollagen och innehåller strävansmål. För att avgöra måluppfyllelse 

bedöms förskolans arbete mot målen. I analysen av förskolans systematiska 

kvalitetsarbete bedöms kvaliteten i förhållande till nationella mål (Skolverket 2015). 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om vårdnadshavares uppfattning om vilka 

kompetenser som är betydelsefulla i en förskola som, enligt dem, kännetecknas av god 

kvalitet. Det är av intresse att lyfta Skolverkets definition av kvalitet för att se vilken 

betydelse det kan få i en förskolekontext. 

1.1.2 Förskolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete 

All förskoleverksamhet och förskolepersonals arbete påverkas av såväl skollag som de 

allmänna råd som utges av Skolverket. I skollagens första kapitel beskrivs att utbildning 

ska vara likvärdig oavsett var i landet den bedrivs. Varje barn ska få utvecklas genom 

att få både stöd och stimulans. Barnets bästa är utgångspunkten för all verksamhet och 

utbildningen ska ta hänsyn till varje barns enskilda behov. Det är huvudmannens ansvar 

att detta följs samt att resurser fördelas efter barnens behov och förutsättningar (SFS 

2010:800). Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (2017) tar upp några faktorer 

som i sin tur förskolechefen behöver beakta när resurser fördelas. I korta drag är 

faktorerna personalens kompetens och utbildning, hur personaltät verksamheten är, 

barngruppens storlek och sammansättning, hur förskolans miljö är utformad samt de 

socioekonomiska förhållanden som råder.  

För att utvärdera förskolans kvalitet ska arbetslaget arbeta med systematiskt 

kvalitetsarbete. I skollagens fjärde kapitel, liksom i läroplanen, står att utbildning ska 

systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp samt utvecklas. Förskolechefen är 

ansvarig för att kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare samt övrig 

personal. Vårdnadshavare och barn ska ges möjlighet att få vara delaktiga i arbetet (SFS 

2010:800). I förskolans läroplan återkommer det som skollagen föreskriver om att 

förskolan ska ta hänsyn till varje barns behov samt förutsättningar. Förskolans miljö ska 

inbjuda till lek, lustfyllt lärande och kreativitet. Verksamheten ska utgå från barnens 
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intressen, behov, erfarenheter och ta tillvara på det för att barnet ska kunna erövra ny 

kunskap. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att utveckla verksamheten så att 

varje barn får de bästa möjligheterna till utveckling och lärande (Skolverket 2016). 

Eftersom vårdnadshavare ska vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet kan det 

bidra till att de bildar sig en uppfattning om vad kvalitet inom förskolan kan innebära. 

Genom delaktighet kan vårdnadshavaren få insyn i verksamhetens olika delar.  

1.1.3 Förskolepersonalens ansvarsfördelning utifrån Läroplan för förskolan 

I förskolan arbetar personal med diverse utbildningar och kompetenser. I Läroplan för 

förskolan (Skolverket 2016) beskrivs tydligt vilka ansvarsområden personalen har. 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för förskolan och ska leda samt samordna 

det pedagogiska arbetet. Förskolechefen ansvarar för att förskolans kvalitet systematiskt 

dokumenteras så att verksamheten kan utvecklas samt involverar hemmet i den 

processen. I det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheten planeras, uppföljas samt 

utvärderas (Skolverket 2017). Det är förskolechefen som har det övergripande ansvaret 

för personalen, verksamhetens kvalitet och den kompetensutveckling personalen är i 

behov av (Skolverket 2016).   

Vidare arbetar i förskolan förskollärare som ansvarar för att varje barn får det stöd till 

lärande och utveckling som de behöver. Förskollärare ska med hjälp av arbetslaget 

kontinuerligt arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet för att dokumentera, följa upp 

och analysera barns förmåga och kunnande. Detta för att kunna utvärdera hur 

verksamheten tillgodoser barnens behov. Förskollärare ansvarar för att verksamheten 

strävar mot nationella mål och erbjuder barnen möjlighet till lärande och utveckling 

inom samtliga målområden (Skolverket 2016).  

Avslutningsvis innefattar arbetslaget all övrig personal som arbetar i förskolan, med och 

utan utbildning. Arbetslaget bör systematiskt och kontinuerligt dokumentera och 

analysera barns utveckling och lärande för att kunna utvärdera hur väl verksamheten 

tillgodoser barns behov. Dokumentationer och utvärderingar ska ge kunskap om barns 

förändrade kunnande inom målområdena samt hur förskolans verksamhet kan förbättra 

sina förutsättningar till barns lärande (Skolverket 2016). Vårdnadshavare möter dessa 

yrkeskategorier inom förskolan. Dessa möten leder till individens konstruktion av den 

innebörd som läggs i begreppen kvalitet och kompetens i en förskolekontext. 

1.1.4 Faktorer som påverkar förskolans kvalitet  

Det finns faktorer som kan påverka kvaliteten i förskolan och därmed barns möjlighet 

till god utbildning. Skolverket (2017) har tagit fram fyra faktorer men betonar att det 

inte är den enskilda faktorn som påverkar utan samspelet dem emellan. De faktorer som 

poängteras är miljön, personaltätheten, barngruppens sammansättning samt 

personalens kompetens och utbildning.  

Kvalitet kan visa sig i förskolans miljö, som i sin tur påverkar barns 

kunskapsutveckling. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som innefattar 

både pedagogik och säkerhet. Om det finns begränsningar i miljön eller att den inte är 

anpassad efter det antal barn som vistas där, kan det uppstå problem eller svårigheter 

som påverkar kvaliteten. Såväl inom- som utomhusmiljön ska inbjuda till lek 

(Skolverket 2017). Miljön ska organiseras på ett sådant sätt att barns intresse väcks samt 

att deras lärprocesser utmanas genom att nytt material tillförs (Palmer 2012). 

Kvalitet samt kommunikation mellan personal och barn kan påverkas av verksamhetens 

personaltäthet. Det påverkar även omsorgen i verksamheten och därigenom kvaliteten. 
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Vid resursfördelning i förskolan är det av stor vikt att ta hänsyn till barngruppens 

storlek samt sammansättning. En mindre barngrupp gagnar de yngsta barnen mest. 

Aspekter att ta i beaktande vid sammansättning är barnens ålder eller om det finns barn 

som är i behov av särskilt stöd. Andra aspekter som påverkar är närvarotider eller barn 

som har ett annat modersmål. Miljön avgör också vad som är en lämplig 

sammansättning för att det ska gå att bedriva undervisning. Personalens kompetens samt 

utbildning, personaltäthet, barngruppens sammansättning samt miljön påverkar hur stor 

barngruppen bör vara (Skolverket 2017). 

Kvalitet kan även innefatta yrkeskunskap och kompetens. I samtliga läraryrken är det 

grundläggande att läraren har vida ämneskunskaper och didaktisk kompetens. Lärarens 

ämnesmässiga, pedagogiska kompetens samt förmåga till dialog med barn är av stor 

vikt för förskolans kvalitet (Skolverket 2010). Personalens utbildning och kompetens är 

den viktigaste faktorn för god kvalitet. Den som är ansvarig för att arbetet i förskolan 

sker enligt de strävansmål som finns i läroplanen är förskolläraren. Det är av vikt att 

verksamheten erbjuder kompetensutveckling för personalen (Skolverket 2017). Personal 

som arbetar i förskolan ska lära med barnen och delta i deras aktiviteter. För att förstå 

barns processer fordras faktakunskaper. Personal ska utmana barns lärprocesser genom 

att samtala, ifrågasätta och ställa frågor (Palmer 2012). Enligt Skolverket är, som nämns 

ovan, personalens utbildning och kompetens den mest betydelsefulla faktorn för god 

kvalitet och den faktor det självständiga arbetet utgår ifrån. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vårdnadshavares uppfattningar om 

vilka kompetenser som är betydelsefulla i en förskola som, enligt dem, kännetecknas av 

god kvalitet. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Vad är enligt vårdnadshavare betydelsefulla kompetenser hos förskolepersonal?  

• På vilket sätt kan förskolepersonalens kompetens bidra till att förskolans 

verksamhet håller god kvalitet enligt vårdnadshavarna? 
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2 Tidigare forskning 
För att få en djupare förståelse av vad kvalitet är och vilka faktorer som påverkar 

presenteras nedan tidigare forskning om kvalitetsbegreppet utifrån en förskolekontext. 

Vidare beskrivs hur utbildning, ansvarsfördelning och kompetens kan påverka 

förskolans kvalitet samt vårdnadshavares uppfattningar om kvalitet och kompetens i 

förskolan. Det noteras att studier som grundas på vårdnadshavares uppfattningar är 

begränsat och därför har ett urval av forskning gjorts som kan vara relevant för denna 

studie. 

2.1 Kvalitet i förskolan 

Kvalitet är ett komplext begrepp som är beroende av tid och sammanhang. I förskolan 

finns det flera kvalitetsindikationer som formar varandra och påverkar kvaliteten. 

Övergripande mål, resurser, arbetssätt och barngruppens förutsättningar är några 

faktorer som i stor utsträckning påverkar. Dessa faktorer kan användas på ett 

meningsfullt sätt för att stimulera barns lärande och utveckling. Förskolans materiella 

resurser är beroende av en kunnig förskollärare för att bli betydelsefulla (Sheridan 

2007). 

En studie, genomförd av Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009), belyser 

tre kvalitativa miljöer i förskolan som kännetecknas av låg, god eller hög kvalitet. Låg 

kvalitet kännetecknas av uteslutande och begränsade miljöer med otillgängligt material. 

Verksamheten präglas av fåordig kommunikation mellan lärare och barn samt av 

otydliga mål och regler. Lärarna tycks ha en pedagogisk omedvetenhet, barns kunnande 

hamnar i bakgrunden och det råder en kontrollerande atmosfär. 

Vidare skriver de att förskolor med god kvalitet har en barncentrerad verksamhet med 

fokus på social utveckling och kännetecknas av goda sociala samspel. Verksamheten 

har ett tillåtande klimat där lärarna är engagerade och försöker möta barn i deras vardag. 

Barns delaktighet eftersträvas men lyckas inte av olika anledningar. Antalet medvetna 

lärandetillfällen där läroplansmålen synliggörs är få (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009). 

Avslutningsvis beskrivs att hög kvalitet kännetecknas av en miljö som är rik på 

utmaningar, stimulans och lärande i samspel med andra. Ett tillåtande klimat råder, där 

alla bemöts med respekt. Barns inflytande samt delaktighet uppmuntras, lärare och barn 

kommunicerar om lärandeobjekt och har samma fokus. Lärarna interagerar med barnen 

genom att vara närvarande och utgå från deras intressen och frågor. Lek, lärande och 

omsorg integreras på ett medvetet sätt. Arbetslaget använder dokumentation som ett 

redskap för reflektion och för att kunna skapa utmanande lärmiljöer för barnen. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johanssons (2009) resultat visar att barn inte har en 

likvärdig möjlighet till lärande i förskolan. 

Förskolans kvalitet är av stor vikt för barns kognitiva och sociala lärande på såväl kort 

som lång sikt (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart 2011). En dansk 

studie gjord av Bauchmüller, Gørtz och Rasmussens (2011) har undersökt 

kvalitetsfaktorer i förskolan för att se hur de påverkat barns kognitiva och språkliga 

utveckling när det slutat årskurs nio i grundskolan. De faktorer som undersökts är 

förhållandet mellan antal pedagoger och barngruppens storlek, andelen manliga 

pedagoger i verksamheten, antalet utbildade pedagoger, hur många pedagoger som har 

annan etnisk bakgrund samt stabiliteten i arbetslaget. En slutsats de drar är att dessa 

faktorer samspelar med varandra och det krävs att personalen har kunskap om innehållet 
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i förskolan samt en pedagogisk medvetenhet. Resultaten visar att antalet utbildade 

pedagoger i förskolan har påverkat barnens språkliga och kognitiva utveckling när de 

avslutat årskurs nio (Bauchmüller, Gørtz & Rasmussens 2011).  

Kvalitet utifrån ett pedagogiskt perspektiv innefattar forskning, beprövad erfarenhet 

samt förskollärares arbetssätt. Resultat från tidigare forskning som genomförts av 

Sheridan (2001) visar kvalitetsindikationer som är kritiska för pedagogisk kvalitet samt 

hur de kan yttra sig i förskolan. Kvalitet i förskolan är beroende av förskollärarnas 

kunskap och förmåga att utnyttja samt ta tillvara på miljöer och situationer. 

Kvalitetsnivån speglar förskollärarnas engagemang samt förmåga att använda såväl 

material och miljö som sig själva för att stimulera barns lärande och utveckling. 

Förskollärares förhållningssätt och arbetssätt kring barn är en viktig kvalitetsindikator, 

på samma sätt som utvärdering och uppföljning. Utifrån uppföljning och utvärdering 

kan kvalitetsnivån synliggöras för att lyfta det som verksamheten behöver utveckla 

(Sheridan 2001). 

En studie om förskollärares uppfattning om kvalitet i förskolan har gjorts av Brodin, 

Hollerer, Renblad och Stancheva-Popkostadinova (2015). Studien jämförde 

förskollärare i Sverige, Österrike och Bulgariens perspektiv av kvalitet. Resultatet visar 

att de svenska förskollärarnas tio mest betydelsefulla faktorer för kvalitet i förskolan är: 

förskollärarens egna attityd, barngruppens storlek, lärartäthet, pedagogiskt ledarskap, 

arbetsklimatet i förskolan, förhållandet mellan barn och vuxna, att de arbetar aktivt med 

värdegrunden, pedagogisk planering, gemensamma värden samt uppföljning och 

utvärdering. Sex kvalitetsfaktorer som gemensamt är relevanta för länderna är 

förskollärarens attityd, barngruppens storlek, lärartäthet, arbetsklimatet i förskolan, 

relationerna mellan barn och vuxna samt pedagogisk planering. Sverige och Österrike 

betonar ledarskapet och de gemensamma värdena. Bulgarien och Sverige betonar vikten 

av att aktivt arbeta med värdegrunden. Dokumentation rankades inte i topp tio i något 

utav länderna utan återfinns från plats femton och uppåt, vilket kan ställas i kontrast till 

Sheridans (2001) studie som visar på vikten av det systematiska kvalitetsarbetet. 

2.2 Utbildningsnivån och kompetensens betydelse för kvalitet i 

förskolan  

Begreppet kompetens är komplicerat och mångfacetterat. För personal i förskola kan det 

innefatta kunskaper och förmågor som är ämnesinriktade, personliga, pedagogiska och 

didaktiska. Förskolans kvalitet är beroende av personalens kunskap om hur barn 

utvecklas och lär sig. Lärarens förmåga att kunna observera verksamheten samt utveckla 

den, förmågan att ta tillvara på kulturell mångfald, att kunna skapa lärtillfällen samt 

möta barns behov är faktorer som påverkar kvaliteten (Sheridan 2009). Förmågor 

läraren utvecklat genom en utbildning och i samarbete med kollegor, vårdnadshavare 

samt barn kan ses som en del av lärarens professionalism. Att kompetent agera praktiskt 

samt att grunda pedagogiska aktiviteter på läroplanens innehåll och etiska värderingar 

kan sättas i samband med professionalism. En professionell lärare kan se sig själv och 

barnet i ett utvecklingsperspektiv och därför aktivt använda läroplanen som grund för 

reflektion. Professionalism utvecklas genom reflektion över hur man som lärare handlar 

konkret i praktiska situationer, medvetenhet över sig själv och alternativa sätt att handla 

praktiskt (Kusima & Sandberg 2008). En högre utbildning får stor betydelse för den 

professionella kapaciteten, förmågan att reflektera över sitt uppdrag och koppla det till 

förskolans uppdrag. Förståelsen av att kunna se sammanhang och länka det till 

uppdraget hör samman med utbildningsnivån (Dennis & O’Connor 2013).  
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Kvalitet i interaktion med barn påverkas tydligt av personalens utbildning (Thomason & 

La Paro 2013). Interaktion mellan förskolepersonal och yngre barn påverkas av 

personalens kvalifikationer, tolkningar av situationer samt samspelets kontext. 

Degotardi (2010) hävdar att det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och 

god kvalitet i samspelet mellan personal och barn. Personal med utbildning inom 

barnomsorg visar på större förmåga att tolka och reflektera över samspelet med barn än 

de som inte har utbildning inom området. Det syns en skillnad i samspelets kvalitet 

beroende av om individen har en lägre eller högre utbildningsnivå. De utan pedagogisk 

utbildning har en märkbart lägre kvalitet i sitt samspel med barn (Degotardi 2010). 

Relationen mellan barn och personal är en viktig kvalitetsaspekt. Sylva et al. (2011) 

poängterar att det krävs en hög utbildningsnivå och god kompetensutveckling hos 

personalen för att kunna skapa och upprätthålla goda relationer med barn.  

Personalens förhållningssätt och yrkeserfarenhet påverkar kvaliteten i förskolan 

(Thomason & La Paro 2013). Yrkeskompetens kan växa fram med tiden. Hensvold 

(2011) har undersökt förskollärares tankar om sitt arbete fyra och tolv år efter att de 

tagit examen. Efter fyra års erfarenhet hade inte några större förändringar i 

verksamheten gjorts utan förskollärarna arbetade för att anpassa sig efter de redan satta 

normerna och arbetssätten. Förskollärarna ansåg sig ha vuxit i sin yrkesroll samt tagit 

mer initiativ och plats i arbetslaget. De kände sig mer trygga i att möta barns behov 

samt att anpassa verksamheten efter barnens intressen än de gjort som nyexaminerade. 

Erfarenheten har gjort förskollärarna trygga i bemötandet av barn samt i planeringen 

kring barnen. Efter tolv år kände sig förskollärarna trygga i sin yrkesroll och anpassade 

verksamheten mer efter situationen än de tidigare kunnat. Förskollärarna ansåg sig vara 

mer självkritiska och kunde granska sitt eget handlande. Med större trygghet i sin 

yrkesprofession följer en större trygghet i relationer med vårdnadshavare. 

Förskollärarna litade mer på sin förmåga att driva verksamheten och förmedlade det på 

ett tydligare och tryggare sätt till vårdnadshavare (Hensvold 2011). 

2.3 Dimensioner av förskollärarkompetens 

Sheridan, Sandberg och Williams (2011) har gjort en studie om förskollärarkompetens 

och delat in kompetensen i tre dimensioner. Den första dimensionen kallar de för 

kunnande om vad och varför. Dimensionen innefattar dels hur pedagogiskt medveten 

förskolläraren är och vilka ämneskunskaper den har samt dels förskollärarens 

reflektionsförmåga till att granska sig själv och verksamheten kritiskt. Idag har de som 

gått en förskollärarutbildning en bred vetenskaplig kompetens utifrån många områden. 

Dimensionen innefattar också lekkompetens, förskollärarens förmåga att integrera lek i 

olika ämnen. Förskollärarens förmåga att se vikten av barnens samspel med varandra 

för lärande och den kognitiva utvecklingen är också del av dimensionen. Studien visar 

att förskollärare har fått en ökad medvetenhet om vad de bör dokumentera för att sedan 

följa upp. Barnen ska inte bedömas utan förskollärarna har en ambition att 

dokumentationen utgår från barnens lärprocesser för att kunna bedöma verksamhetens 

kvalitet (Sheridan, Sandberg & Williams 2011).  

Den andra dimensionen kallar de för kunnande om hur. Dimensionen innefattar 

förskollärarens förmåga att kunna leda verksamheten, barnen samt kollegorna. Vidare 

innefattar den förskollärarens förmåga att organisera och planera verksamheten så att 

barnen ges bästa möjliga förutsättningar till samspel. I studien poängterar förskollärare 

att de behöver den organisatoriska kompetensen för att kunna ge barnen material och 

uppgifter som ökar samspelet mellan barnen. Inom dimensionen berörs förskollärarens 

förmåga att skapa lekmiljöer som är utvecklande för barnen. Dimensionen lyfter att i det 



  
 

8 

demokratiska ledarskapet slits förskollärarna mellan att ha kontroll över hela gruppen 

samtidigt som de vill kunna engagera sig i det individuella barnets lek och lärande 

(Sheridan, Sandberg & Williams 2011). 

Den tredje dimensionen kallar de för interaktiva och relationella kompetenser. 

Dimensionen innefattar förskollärarnas förmåga till social kompetens och att ge omsorg. 

Vidare omfattar dimensionen didaktiskt kunnande om vad barn förväntas lära sig under 

tiden på förskolan, varför samt hur de lär sig.  Förskollärarna beskriver vikten av att 

barnen i verksamheten ska kunna lära sig samspel, kommunikation och få utveckla sin 

sociala kompetens. I förskollärarens kompetens inom dimensionen poängteras förmågan 

att uppmuntra barnen i deras lek, att stödja dem, att ha en tillåtande attityd samt att vara 

lyhörd (Sheridan, Sandberg & Williams 2011). Forskningen är relevant för studien 

eftersom en del av innehållet i dimensionerna kan vara överförbart även på övrig 

förskolepersonal. 

Avslutningsvis finns det skiftande uppfattningar om barns lärande i förskolan. 

Förskollärare kan prioritera olika. Å ena sidan prioriteras möjligheterna för barnen att i 

verksamheten få utveckla sin sociala kompetens, å andra sidan prioriteras barnens 

lärande inom områdena i läroplanen. Innebörden av förskollärarkompetens är komplex 

(Sheridan, Sandberg & Williams 2011). 

2.4 Vårdnadshavares uppfattningar om kvalitet och kompetens i 

förskolan 

I tidigare forskning har vi inte funnit vårdnadshavares uppfattningar om kvalitet och 

kompetens i någon större utsträckning. Översikten i följande kapitel har en kombination 

av nationell och internationell forskning som kan vara relevant för studien.   

I studier som gjorts syns vårdnadshavares uppfattningar av professionell kompetens. 

Kärrby (1997) skriver att de flesta vårdnadshavare kan avgöra god och mindre god 

pedagogisk kvalitet. De mest betydelsefulla förutsättningarna för kvalitet, enligt 

vårdnadshavarna, är personalens professionella kompetens samt att de visar 

engagemang och flexibilitet. Utbildad personal som ger barnen meningsfulla 

erfarenheter är angeläget menar Yamamoto och Li (2012). Detta belyser de i sin 

forskning där de fått fram kriterier som vårdnadshavare anser gälla för en förskola av 

hög kvalitet. Främsta kriteriet var lärarens kvalifikationer, vilket innefattar lärarens 

egenskaper, attityder och utbildning. Likaså i en turkisk studie framträder det att 

förskollärarna bör i rangordning, enligt vårdnadshavarna, vara utbildade, gemytliga, 

erfarna, kunna skapa relationer till barnen, tålmodiga samt kunna erbjuda barn möjlighet 

för utveckling. Vårdnadshavarna beskriver att förskollärarna ska ge barnen djupare 

kunskap om sociala relationer. Den viktigaste faktorn för barns lärande är förskollärarna 

och deras utformning av verksamheten (Şahin, Sak & Şahin Sak 2013). 

I annan forskning syns motsägelse till att den mest betydelsefulla faktorn för kvalitet är 

personalens utbildning. I en isländsk studie nämns begreppet omsorgskompetens. 

Personalen på förskolan är enligt vårdnadshavarna där som omsorgspersonal mer än 

lärare, fastän några vårdnadshavare ändå poängterade vikten av utbildad personal. 

Omsorgskompetens värderas högt och vårdnadshavarna är trygga med förskolan så 

länge barn och förskollärare visar glädje, tillit och goda relationer till varandra 

(Einarsdottir 2010). En likartad uppfattning syns i nationell forskning. Vårdnadshavare i 

förskolan efterfrågar de kompetenser som relateras till att fostra barn och deras 

omvårdnad. När vårdnadshavare ska värdera förskollärarens mest betydelsefulla 
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kompetenser kommer empati samt samarbetsförmåga högst upp. Förskollärarens 

vetenskapliga kompetens ses som minst betydelsefull (Sheridan, Sandberg & Williams 

2011). 

I både nationell och internationell forskning nämns socialt samspel och lek i förskolan 

samt vad barnen kan utveckla genom det. Vårdnadshavarna värderar det sociala 

samspelet högt (Sheridan 2009). Det är av stor vikt att barnet får vara del i 

gruppgemenskapen på förskolan (Kärrby 1997). Vårdnadshavarna anser att förskolan 

ska utveckla barnens förmåga till självständighet och att respektera samt visa hänsyn till 

andra barn. Förskolan ska utveckla barnens kommunikativa förmåga så att de vågar 

uttrycka sina åsikter och tankar (Sheridan 2009). Vikten av barns sociala samspel i 

förskolan syns likaså i en turkisk studie som undersökte vårdnadshavares syn på 

förskolans utbildning. I förskolan bör barn skapa kunskap om sociala normer, 

självkänsla samt förberedas inför skolan (Şahin, Sak & Şahin Sak 2013). En studie av 

Sheridan (2009) visar att hälften av drygt 200 vårdnadshavare är kritiska till att 

introducera skriftspråk och matematik i förskolan. De ser det som att verksamhetens 

viktigaste uppgift är att barnen utvecklar sin sociala kompetens samt får leka (Sheridan 

2009). Empati, sympati, gott självförtroende och ansvarstagande är även för isländska 

vårdnadshavare bland det viktigaste deras barn kan lära sig i förskolan. De beskriver 

förskolan som en trygg och givande plats där barn lär sig att skapa relationer till och 

förståelse för andra människor (Einarsdottir 2010). 

Forskning belyser vårdnadshavarnas röster angående förskolans miljö samt att det kan 

finnas universella faktorer för kvalitet. I Yamamoto och Lis (2012) studie nämns andra 

kriterier som var betydelsefulla för en förskola av hög kvalitet och det var läroplanen 

samt förskolans miljö. De menar att kriterierna i studien visar att kvalitet innehåller 

universella komponenter av vad vårdnadshavare anser är hög kvalitet oavsett deras 

kulturella bakgrund. Yamamoto och Li (2012) poängterar att vårdnadshavares 

upplevelse av vad som kännetecknar god kvalitet kan förändras när de får fler 

erfarenheter i form av syskon i förskolan. En annan påverkande faktor för bedömning av 

kvalitet kan vara hur lång tid barnen spenderar i förskolan var dag. 

I nationell forskning syns att vårdnadshavares definition av en god förskola är en lugn 

och trygg plats där barnen ges möjlighet till lek och lärande. Förskolan ses som en 

stimulerande miljö där barnen möts av professionella lärare. Lärarna i förskolan ska 

uppmuntra barnen till att våga prova nya saker och medvetet arbeta med att utveckla 

barns delaktighet samt kreativa förmåga. I en god förskola kombineras lärande med lek 

(Sheridan 2009). 

Avslutningsvis beskrivs i en kanadensisk studie att synen på verksamhetens kvalitet är 

starkt kopplat till personalkvalitet. Personalkvalitet innebär, för familjerna i studien, 

personal som är engagerad, relationsmedveten, ansvarstagande, utbildad och behörig. 

Det innefattar också goda arbetsvillkor för personalen samt personal med liknande 

kulturell bakgrund som familjen. Familjen värderar personalens lämplighet för jobbet 

och ser inte enbart till utbildningen, trots att det hos många värderas högt. Personalens 

egenskaper och engagemang kan, trots låg eller ingen utbildning, vara den faktor som 

har störst påverkan på familjens relation med förskolan. Vid kulturella likheter och 

känslan av samhörighet med personal upplever familjer det lättare att diskutera 

svårigheter som uppkommer i verksamheten. Hemmen är oense huruvida 

kvalifikationer och utbildningar är av vikt för att arbeta i förskolan. En del menar att det 

är personen och inte utbildningen som avgör hur passande individen är för arbetet 

(Underwoods & Killoran 2012). 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som analysen grundar sig på. För att 

synliggöra vårdnadshavarnas uppfattningar om vilka kompetenser som är betydelsefulla 

i en förskola med god kvalitet utgår analysen i huvudsak från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv samt från Haugs (2003) och Ellströms (1992) 

definitioner av kvalitet samt kompetens. 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Analysen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv baserat på tanken att 

vårdnadshavarna konstruerat sin egen uppfattning om kvalitet samt kompetens. 

Socialkonstruktionism kan sammanfattas i Burrs (2003) fyra antaganden. För det första 

är den kunskap vi har om världen inte en objektiv sanning, utan ett resultat av hur vi 

valt att kategorisera omvärlden. För det andra är sättet vi ser på världen präglat av både 

historia och kultur. Uppfattningar förändras över tid och upplevs olika. För det tredje är 

kunskap något som skapas och omskapas i relation mellan människor, där gemensamma 

sanningar byggs upp samt omvärderas. För det fjärde får konstruktionen av kunskap 

konsekvenser för våra sociala handlingar. Det mest centrala i människans sociala 

konstruktion av verkligheten är språket. Språket formar mening och är en social 

handling, vilket medför att människor i samtal med varandra bidrar till 

meningsskapande (Burr 2003).   

Enligt en syn på kvalitet som socialt konstruerat begrepp talas det istället om 

meningsskapande. Dahlberg, Moss & Pence (2014) är kritiska till att kvalitet mäts eller 

värderas utifrån universella sanningar och hävdar att kvalitet som begrepp inte är 

neutralt. Det är ett begrepp som socialt konstruerats och innehåller värderingar samt 

antaganden. Utifrån det kan tänkas att vårdnadshavarna skapar uppfattning av begreppet 

kvalitet utifrån egna referensramar, de har konstruerat sin innebörd av begreppet. 

Ramverket utgår från att vårdnadshavarna definierar begreppet kvalitet som något de 

själva anser vara meningsfullt och ser därför kvalitet som meningsskapande. 

3.2 Principiella former av kvalitet 

Eftersom vi ser kvalitet som ett socialt konstruerat begrepp kommer Haugs (2003) fyra 

principiella former av kvalitet användas för att se vad vårdnadshavarna skapar mening 

kring. Strukturkvalitet innefattar verksamhetens resurser, organisation och dess yttre 

förutsättningar. I strukturkvalitet ingår personalens kompetens och organisatoriska 

förutsättningar som barngruppens storlek och sammansättning samt personaltätheten. 

Processkvalitet innefattar den inre pedagogiska verksamheten och personalens 

förhållningssätt. Resultatkvalitet innebär hur verksamheten arbetat mot målen samt 

barnets utveckling och lärande i riktning mot de mål förskolan arbetat med. 

Servicekvalitet innefattar användarnas bedömning av verksamhetens utbud, exempelvis 

vårdnadshavarnas uppfattningar om verksamhetens kvalitet (Haug 2003).   

3.3 Kompetensmodell 

För att urskilja vad vårdnadshavarna upplever att en förskolepersonals kompetens 

innefattar används Ellströms (1992) modell av kompetens. Kompetens kan definieras 

olika beroende av i vilket sammanhang det gäller och preciseras i förmågan att utföra en 

uppgift eller ett arbete. Individens förmåga är bland annat personlighetsfaktorer och 

sociala faktorer. Ett begrepp som ställs i relation till kompetens är kvalifikation. 

Skillnaden dem emellan är att kompetensen är individuell och uppgiftsrelaterad, 

kvalifikation tar sin utgångspunkt i arbetet och dess anspråk på kompetens utan fokus på 
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individen. Med grund i dessa begrepp definierar Ellström (1992:38) yrkeskunnande: 

som formell kompetens, som reell kompetens, som utnyttjad kompetens, som den 

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

kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för ett visst arbete. 

Formell kompetens har förvärvats genom en utbildning och styrks av någon form av 

intyg som exempelvis betyg. I Ellströms (1992) modell kopplas formell och reell 

kompetens samman med individen, men de sammanfaller inte alltid. Det som en 

utbildning lär ut till individen är inte alltid vad individen lärt in. Reell kompetens 

innefattar även resultaten av individens informella lärande samt icke-formell utbildning. 

Dels kan det medföra att individens reella kompetens ibland kan vara högre än vad som 

förväntas utifrån formella kompetenskrav. Dels kan individen genomgått en formell 

utbildning men kan inte omsätta det i praktiken. Individens reella kompetens i yrket 

påverkas av arbetsplatsens möjlighet till kompetensutveckling samt fortsatt lärande. I 

Ellströms (1992) modell utgår efterfrågad kompetens och kompetens som arbetet kräver 

från de krav som ställs på kompetensen utifrån en verksamhet. En verksamhet kan kräva 

högre eller andra kvalifikationer än de som efterfrågas eller erkänns av arbetsgivaren. 

Utnyttjad kompetens är relationen mellan individen och yrkesutövningen, där 

kompetensen syns och utvecklas. 

Vårt ramverk utgår från att vårdnadshavarnas uppfattningar om kvalitet och kompetens 

är föreställningar som är socialt konstruerade.  
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4 Metod 
I metodkapitlet visas valet av metoder som använts i arbetet för att uppnå syftet med 

studien. Här presenteras hur datainsamlingen gått till väga samt hur urvalet gjorts. 

Vidare beskrivs genomförandet och bearbetningsprocessen. Slutligen återfinns en 

diskussion om studiens trovärdighet och de forskningsetiska principer som tagits hänsyn 

till. 

4.1 Val av metod 

Studien utgick ifrån kvalitativ och induktiv metodansats. Kvalitativ forskning är lämplig 

när forskaren vill undersöka människors erfarenheter och uppfattningar (Denscombe 

2016). Utifrån syftet att undersöka vårdnadshavares uppfattningar om vilka 

kompetenser som är betydelsefulla i en förskola av god kvalitet valdes en induktiv, 

kvalitativ ansats, eftersom metoden sågs som bäst lämpad för studien.  

Studien har en fenomenografisk forskningsansats eftersom vi ville få en uppfattning om 

enskilda vårdnadshavares upplevelser. Fenomenografi utgår ifrån människors 

individuellt, kvalitativt varierade sätt att tänka kring omvärlden, erfara, uppleva eller 

uppfatta ett fenomen (Kihlström 2007). Vårdnadshavarnas uppfattningar beskrevs utan 

att värderas. 

4.2 Urval  

Urvalet i studien var målstyrt utifrån frågeställningarna samt subjektivt, eftersom 

vårdnadshavarna medvetet valdes baserat på deras relevans för ämnet som undersöks.  

Denscombe (2016) skriver att ett sådant urval troligtvis ger mest betydelsefulla data. Vi 

valde vårdnadshavare från tre förskolor och ingen av dem hade pedagogisk utbildning. I 

studien har de fått fiktiva namn. 

De valda vårdnadshavarna hade varierad erfarenhet av att ha barn i förskolan vilket 

möjliggjorde att få se en variation av uppfattningar. Respondenterna kom från liknande 

socioekonomiska och kulturella bakgrunder. Begränsningen vid tre respondenter 

motiverades med tidsbegränsning för genomgång av insamlade data.  

Johan var 31 år och hade ett barn som gått i förskola sedan knappt ett år tillbaka.  

Anna var 38 år, hade ett barn som tidigare gått fem år i förskola och ett barn som gått i 

förskola sedan tre år tillbaka.   

Elina var 30 år och hade två barn som gått i förskolan sedan tre och ett år tillbaka.  

Vårdnadshavarna hade sedan tidigare skapats en relation till. Sannolikheten att de 

svarade mer fullständigt bedömdes vara större än om intervjuerna skett med personer vi 

inte hade haft någon relation till. Det kan ses som ett bekvämlighetsurval, vilket 

Denscombe (2016) beskriver innebär att forskaren väljer de som finns nära till hands 

eftersom resurser i form av till exempel tid är begränsad. Bekvämlighetsurvalet 

motiverades med att på ett enklare sätt kunna planera in och genomföra intervjuerna, 

eftersom studiens tid var begränsad. 

4.3 Datainsamlingsmetodik 

Studien har en kvalitativ, induktiv datainsamlingsmetod. För att genomföra kvalitativ 

forskning beskriver Denscombe (2016) semistrukturerad intervju som ett 

tillvägagångssätt för att få kvalitativa data. Semistrukturerad intervju valdes för att 

frågorna under samtalets gång kunde utvecklas utifrån respondentens beskrivningar och 
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det ansågs ge djupare samt mer reflekterande svar än exempelvis enkäter. Som 

utgångspunkt för intervjun utformades en intervjuguide som grund för samtalet (se 

Bilaga A). Intervjuguiden utgick från studiens frågeställningar. Med en 

semistrukturerad intervju var avsikten att det skulle kännas som ett samtal. Intervjuerna 

spelades in på mobiltelefon för att i efterhand kunna bearbetas och för att det, som 

Denscombe (2016) beskriver, blir en näst intill fullständig dokumentation av vad som 

sägs vid intervjun. Fördelen med ljudupptagning är att det går att lyssna flera gånger på 

materialet. Nackdelen med ljudupptagning är att det fångar enbart ljud och inget 

kroppsspråk eller annat som kan vara av intresse. 

Personliga intervjuer valdes för att den enskilde vårdnadshavarens uppfattningar skulle 

få komma till uttryck. Denscombe (2016) beskriver fördelar med den personliga 

intervjun. Det är enkelt att arrangera och enbart en källa som kommer till tals åt gången. 

För forskaren blir det enbart en person att följa genom intervjun och vid 

transkriberingen underlättar det att endast ha en röst som talar. Personliga intervjuer 

ansågs lämpligt för studien eftersom respondenterna inte kan påverkas av varandra. 

Respondenterna fick frågeställningar i förväg (se Bilaga B). 

4.4 Genomförande 

Vårdnadshavarna kontaktades och tillfrågades om sin medverkan. De fick ett brev 

innehållande frågeställningar samt de etiska överväganden som togs hänsyn till i 

studien. Respondenterna fick i lugn och ro gå igenom brevet för att fundera över sin 

medverkan. Därefter lämnade de in brevet med ett skriftligt godkännande av 

deltagandet. 

Vid intervjutillfällena eftersträvades en avslappnad och förtroendefull atmosfär för att 

ge en god grund för öppenhet och tillit. Vi var båda delaktiga och turades om att vara 

den drivande parten i intervjuerna. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon för att i 

efterhand kunna bearbetas. För att inte påverka respondenternas svar ställdes öppna, 

icke ledande frågor utifrån frågeställningarna och intervjuguiden. Utifrån vad 

respondenten svarade ställdes följdfrågor för att konkretisera, nyansera och öka vår 

förståelse. Efter intervjuerna antecknades sådant som kunde vara till fördel för vidare 

analys. 

4.5 Bearbetning av data  

Data samlades in med hjälp av ljudinspelning på två enheter. På så vis minimerades 

risken att förlora insamlade data om en av utrustningarna skulle sluta fungera. Efter 

intervjuerna antecknades sådant som kunde vara till nytta i analysen. Intervjuerna 

transkriberades, trots att det var tidskrävande, för att lättare kunna genomföra sökningar 

och jämförelser mellan data.  

För att kunna tolka och analysera data krävdes flertalet genomläsningar för att bli väl 

förtrogna med transkriberingarna. All data kan inte presenteras utan de centrala delarna 

behöver identifieras (Denscombe 2016). Inom fenomenografin innebär analysen att 

urskilja individernas sätt att tänka, beskriva och uppfatta fenomen genom att hitta 

mönster i svaren (Kihlström 2007). Utifrån induktiv analys kategoriserades data från 

studiens syfte samt frågeställning som bildade teman och i sin tur rubriker där 

individernas uppfattningar och beskrivningar synliggjordes. Kategoriseringen utgår från 

att visa variation i svaren och förstärks genom citat i resultatet (Kihlström 2007). 

Resultatet sammanställdes utifrån kategorierna. För att stärka trovärdigheten i resultatet 
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användes citat. Resultatet analyserades samt tolkades med utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket samt tidigare forskning. 

4.6 Studiens trovärdighet 

I kapitlet argumenteras det för studiens trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt 

objektivitet. 

4.6.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet innebär att forskaren ska kunna visa på att materialet stämmer överens 

med verkligheten samt är relevant (Denscombe 2016). Respondentvalidering betyder att 

forskaren återvänder till respondenten för att kontrollera trovärdigheten i data 

(Denscombe 2016). Studiens trovärdighet kan stärkas genom att vi efter transkribering 

och sammanställning frågade respondenterna om tolkningarna av deras uppfattningar 

var korrekta. För att förstärka trovärdigheten användes citat, vilket Kihlström (2007) 

skriver stärker trovärdigheten i en studie. Allwood och Erikson (2010) beskriver att ett 

kriterium för trovärdighet är intern koherens, huruvida studien innehåller en röd tråd 

utan motsägelser, vilket studien utgick från. Intervjuguiden bifogas som bilaga för att 

frågorna som ligger till grund för de insamlade data ska bli tillgängliga för läsaren, 

vilket kan bidra till att öka trovärdigheten för studien. Hur resultatet påverkats av att 

vårdnadshavarna var kända för oss tidigare kan vi inte bedöma. Dels kan de gett mer 

fullständiga svar eftersom de kände sig bekväma i situationen, dels kan det inneburit att 

de levererade svar de trodde vi ville höra. För att motverka detta klargjordes för 

respondenterna i brevet samt vid intervjustart att intresset var deras uppfattning om 

vilka kompetenser som är betydelsefulla i en förskola som kännetecknas av god kvalitet 

och att det inte fanns några ”rätta” svar. 

Tillförlitlighet fordrar en tydlig redogörelse av metod, analys och resultat. Det ska vara 

möjligt för andra att kontrollera forskningsprocessen (Denscombe 2016). En studies 

tillförlitlighet påverkas av att forskaren är saklig och i största möjliga mån tagit avstånd 

från egna värderingar (Allwood & Erikson 2010). Studiens tillförlitlighet stärks i metod, 

genomförande samt resultat, eftersom forskningsprocessen går att följa. 

4.6.2 Överförbarhet 

Begreppet överförbarhet innebär i vilken utsträckning fynden i en studie kan överföras 

till andra kontexter (Denscombe 2016). Det är svårt att avgöra huruvida studien är 

överförbar, eftersom den grundar sig på så få personer. Denscombe (2016) skriver att 

forskaren ska tillhandahålla relevant information så att det blir möjligt för läsaren att 

bedöma överförbarheten i andra kontexter, vilket gjorts i studien. 

En positiv aspekt är att vårdnadshavarna fått möjlighet att reflektera över hur de 

uppfattar kompetens och en förskola med god kvalitet. Det är något de möjligtvis inte 

reflekterat över tidigare och eventuellt aldrig hade gjort om de inte fått frågan. 

4.6.3 Objektivitet 

Kvalitativa data är alltid ett resultat av en tolkningsprocess (Denscombe 2016), vilket 

innebär att full objektivitet inte kan nås. Vi har eftersträvat objektivitet i intervjuerna 

samt tolkningen av resultatet, men är medvetna om att våra relationer till 

respondenterna kan ha påverkat såväl svar som tolkning. Denna kunskap och 

medvetenhet bidrar förhoppningsvis till att stärka trovärdigheten. 
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4.7 Etiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till etiska överväganden. Alla individer som på något vis 

medverkar i forskning ska skyddas från kränkning och skada (Hermerén 2011). 

Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav på forskning (Vetenskapsrådet 2002). 

Respondenten delges nödvändig information om undersökningen gällande syftet, vem 

som är ansvarig samt om hur informationen kommer att användas i enlighet med 

informationskravet (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie fick respondenterna innan 

start information om undersökningens syfte samt etiska forskningsprinciper i ett 

personligt brev och fick individuellt läsa igenom det. Vid intervjun förklarades hur data 

kommer att användas. 

Respondenten ska enligt samtyckeskravet tillfrågas om sin medverkan i undersökningen 

samt informeras om att den är frivillig och medverkan kan när som helst avbrytas. 

Tidigare lämnad information är ej längre användbar (Vetenskapsrådet 2002). 

Respondenterna blev vid flertalet tillfällen tillfrågade om sin medverkan. Dels innan 

undersökningens start, dels vid intervjutillfället samt vid respondentvalideringen. 

Respondenterna fick skriftligt och muntligt godkänna sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet försäkrar respondenten om konfidentialitet genom hela arbetets 

gång. Ansvariga för undersökningen får inte sprida vidare eventuellt känslig 

information (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna i undersökningen är anonyma och 

kan inte identifieras utifrån texten. I resultatet fick de fiktiva namn. All information om 

de medverkande förvaras oåtkomligt för obehöriga och kommer förstöras efter studiens 

avslut.  

Nyttjandekravet hindrar undersökarna att använda datainsamlingen till annat än 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002). Data som samlats in med hjälp av 

intervjuer användes enbart till denna studie och respondenterna informerades om detta 

genom brev samt vid intervjutillfället. 
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5 Resultat  
Följande kapitel presenterar vårdnadshavarnas svar från intervjuerna. Svaren 

kategoriseras i huvudrubriker som utgår ifrån frågeställningarna vad som ur en 

vårdnadshavares perspektiv innefattar en förskolepersonals kompetens samt på vilket 

sätt förskolepersonalens kompetens kan bidra till att förskolans verksamhet håller god 

kvalitet. Huvudrubrikerna är kännetecken på god kvalitet i förskolan, betydelsefulla 

kompetenser och personliga egenskaper, utbildning och arbetslivserfarenhet. Teman 

som kan urskiljas under kännetecken på god kvalitet i förskolan är god kvalitet i mötet 

med andra, läroplanens påverkan på kvaliteten samt förskolechefens möjligheter att 

påverka god kvalitet. Teman som kan urskiljas under betydelsefulla kompetenser är 

social kompetens och bemötande, barns möjlighet till utveckling, alla olika - alla unika 

och närvarande personal. Teman som kan urskiljas under personliga egenskaper, 

utbildning och arbetslivserfarenhet är personliga egenskaper väger upp utbildning, 

utbildning är betydelsefull samt kombination av allt - att kunna komplettera varandra. 

Rubrikerna används för att underlätta läsningen. 

5.1 Kännetecken på god kvalitet i förskolan 

Inledningsvis presenteras vårdnadshavarnas definitioner av god kvalitet i förskolan för 

att synliggöra hur vårdnadshavarna upplever god kvalitet. Upplevelser av god kvalitet 

påverkar i sin tur synen av hur kompetensen kan stärka kvaliteten. 

5.1.1 God kvalitet i mötet med andra 

Resultatet av datainsamlingen visar att vårdnadshavarna har varierade uppfattningar om 

begreppet kvalitet. En gemensam aspekt på god kvalitet är, enligt vårdnadshavarna, 

olika former av bemötande och relationsskapande. Elinas upplevelse av kvalitet baseras 

på relationen mellan personal och barn. Hennes barn går på en förskola med mindre 

barngrupper, något hon tror kan förbättra relationerna. I mindre barngrupper har 

personalen större chans att se varje individ samt att de lär känna varje barn. Hon anser 

att det är av stor vikt för den goda kvaliteten att pedagogerna kan se och möta varje barn 

som enskilda individer. Pedagogerna bör lära känna barnen så väl att de “vet vad den 

tycker om att göra eller vad den inte vill och hur mycket den behöver”.   

Annas upplevelser av god kvalitet liknar Elinas. Även hon beskriver god kvalitet som 

goda relationer mellan personal och barn. Det är låg personalomsättning på förskolan 

och barnen känner sig trygga med de pedagoger som arbetar där. Hon beskriver att 

personalen arbetar nära barnen och genom att lära känna barnen väl medför det att 

barnen känner en trygghet i verksamheten. En annan upplevelse Anna har av god 

kvalitet är i relationen mellan hem och förskola. Hon värdesätter att förskolan talar om 

för henne hur barnens dag har varit, om det har hänt något speciellt samt eventuella 

åtgärder som behöver sättas in.  

När man får återkoppling när nånting händer. [...] att man liksom får reda på om barnet inte 

gör som det ska och inte bara det utan att man har en diskussion om vad man kan göra åt 

det eller varför det hände. 

Johan beskriver att en aspekt av kvalitet är något som uppstår i mötet med personalen. 

Han berättar att han vid såväl lämning som hämtning blir väl bemött av personalen, 

något han anser vara ett tecken på god kvalitet.  

Pedagogerna kan rikta uppmärksamhet mot mig, jag tänker att då har man kontroll på sin 

verksamhet. […]  Man ser folk som kommer, asså som pedagoger då, man hittar varandras 
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blickar, någon kommer fram och hälsar, man lämnar över barnet. [...] Det finns alltid någon 

pedagog som reser sig och möter. Det känns viktigt för mig. 

Det framkommer i Johans svar att han upplever god kvalitet som att personalen “har 

koll på läget” och har genom det sparat tid för att utvärdera och utveckla verksamheten. 

Genom att ha ordning och reda på skor, jackor och leksaker hinner personalen arbeta 

med läroplanen och förbättra kvaliteten. Johan beskriver att kvalitet är något som 

reflekteras utåt och är synligt. Redan när han kommer innanför dörren till förskolan kan 

han uppleva verksamhetens kvalitet eftersom hallens ordning och reda speglar tänket 

över resterande verksamhet. Johan berättar att det är vid hämtning och lämning han 

kommer i kontakt med förskolans kvalitet eftersom det enbart då han är där.  

Om jag kommer in någonstans i en hall där det är 90 miljoner jackor och stövlar som bara 

ligger huller om buller då blir jag ju lite “har vi koll på läget här verkligen”? Asså 

ifrågasättande. Kommer jag däremot in i samma hall och där inte är en sko, där är en matta 

och den kanske till och med är dammsugad asså då tänker jag ju helt, rent, det här har dom 

koll på. För har man, asså mitt öga läser ju av och har man då helt och rent så tänker jag att 

då har man även koll på hur många barn man har idag, vad de heter och i nästa steg då, man 

kanske faktiskt gör något roligt med dom. Och dom kanske då utvecklas. För det ser ju inte 

jag, när jag är på jobbet. Jag har ju ingen aning. [...] För där i det då, helt och rent, så litar jag 

på att resten även vid lunch och vid vila och när jag inte är där, genomsyras av samma tänk. 

För Johan är det betydelsefullt att förskolans personal har ett strukturerat tänk för att 

hinna med allt som ska genomföras under dagen. Han som vårdnadshavare kan inte 

kontrollera förskolans kvalitet annat än i de situationer han är på förskolan, för hans del 

vid lämning och hämtning. Han berättar att han i samtal med personalen kan få en viss 

inblick i verksamheten, men ifrågasätter också tyngden i det personalen säger gentemot 

det han själv upplever och ser.  

De kan ju givetvis förklara att det här är en läroplan, och vi följer det här [...] men är det 

total kaos i hallen så kommer jag ju ifrågasätta, alltså är det inte total kaos mitt på dagen 

med då? Kanske. Och kanske total kaos i läroplanen med. 

För Johan är det angeläget att själv kunna läsa av kvaliteten på verksamheten genom 

egna upplevelser. Bara för att personalen säger att allt är bra behöver det inte vara så 

efter att han har åkt. 

5.1.2 Läroplanens påverkan på kvaliteten 

Förskolans verksamhet utgår från läroplanen. Elina anser att läroplanen styr vad 

förskolepersonalen gör med barnen och nämner att hon läst den, men att det var länge 

sedan. Anna och Johan uttrycker en osäkerhet om läroplanens innehåll och hur den kan 

användas som ett verktyg för att stärka kvaliteten. Anna är osäker på om en läroplan är 

passande vid arbete med så unga individer. Hon uttrycker en oro över att personalen 

“kanske går för styrt utifrån läroplanen och ställer för höga krav”. Både Anna och Johan 

berättar att en läroplan inte automatiskt ger god kvalitet utan att den är beroende av 

kompetent personal som kan arbeta med den. Anna poängterar att hon vill att läroplanen 

ska anpassas efter barnen och inte vara för strikt. Hon antyder att det krävs en viss 

kompetens för att få läroplanen till att bli en del av verksamheten. 

En del tolkar den för styrt och endel kanske tolkar den mer på barnens nivå. [...] Men att 

man kan leka fram en läroplan och inte liksom styra den för mycket. 

Johan beskriver läroplanen som ett kompletterande verktyg personalen kan använda när 

de har övrig verksamhet under kontroll. 
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Läroplanen i sig självt tänker jag kan bara bidra med kvalitet om de andra bitarna redan 

finns på plats. Om du har struktur, ordning och reda och koll på läget DÅ har du köpt dig 

tid att arbeta med ett verktyg som kan göra något bättre.  

Enligt Johan kan personalen, genom att ha struktur på verksamheten, få tid över som 

kan användas för arbetet med läroplanen. Han tror på läroplanens betydelse för en god 

verksamhet, men inte förrän verksamheten har övriga bitar på plats. Johan förstår att det 

krävs vissa förutsättningar för att kunna arbeta med läroplanen och att det finns en risk 

för att läroplanen inte hinns med om personalen inte har tillräckligt med resurser.  

Du har en alldeles för stor barngrupp och för få pedagoger, då kan du inte arbeta med 

läroplanen för då finns det liksom ingen tid till det.  

Johan menar att det är flera faktorer som måste stämma in för att läroplanen ska bidra 

till förskolans kvalitet.  

5.1.3 Förskolechefens möjlighet att påverka god kvalitet 

I förskolans personal inräknas förskolechefen. Anna och Johan nämner kompetensen 

hos förskolechefens betydelse för kvaliteten på verksamheten. Anna anser att kvaliteten 

i barngruppen påverkas av hur förskolechefen tänkt igenom personalsammansättningen. 

Hon uppfattar det som att i ett arbetslag behövs olika kompetenser som speglas i 

personlighet, driv, utbildning och barnsyn. Har förskolechefen tänkt igenom 

arbetslagets konstellation så bidrar det till hög kvalitet i verksamheten. Johan nämner 

kompetenser en ledare behöver ha. Upplevelsen är att idag diskuteras enbart vilka 

kompetenser och utbildningar som behövs hos personalen i barngruppen, men inte 

ledaren som ”styr skeppet” Han nämner ledarskapsutbildning, budgetutbildning och om 

de är lösningsorienterade. Kvalificerade ledare som har god förmåga till samarbete gör 

att kvaliteten ökar. Johans upplevelse är att dessa ledare idag saknas i förskolan. 

Som i princip inte diskuteras är, vilken kompetens har ledaren för den här förskolan [...] hur 

kan vi öka kvaliteten i förskolan, ja kanske via bättre utbildade ledare som vet vad det 

handlar om [...] sånt tänk, tänker jag att ledarna saknar idag, i förskolevärlden. Men jag har 

inga papper på det. 

Johan säger att det sällan diskuteras vilken utbildning och kompetens förskolechefen har 

och hur det kan påverka kvaliteten i förskolan. Johan tror att utbildade förskolechefer 

kan bidra till att öka kvaliteten i förskolan.  

5.2 Betydelsefulla kompetenser 

Här presenteras vårdnadshavarnas uppfattningar av betydelsefulla kompetenser hos 

förskolepersonalen samt hur de kan bidra till att förskolans verksamhet håller god 

kvalitet.  

5.2.1 Social kompetens och bemötande 

Vårdnadshavarna beskriver vilka kompetenser de värdesätter högst hos 

förskolepersonalen. Johan och Anna lyfter social kompetens och bemötande. Johan 

beskriver att i en verksamhet som förskolan kan inte personalen vara ”rädd” för att möta 

individer. De måste kunna bemöta vuxna och barn med allt ifrån varierade dagsformer 

till olika bakgrunder.  

Att här i den här verksamheten får vi inte vara rädda för att möta folk, barn och vuxna i 

olika sammanhang, hur du då hanterar den ene och den andre det är ju oerhört olika. [...]Det 

är ju väldigt olika nivå på barn och vuxna som kommer så väldigt social kompetent, att man 

kan se det. 
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Anna upplever det som mycket betydelsefullt att personal inte bara har ett gott 

bemötande mot barnen utan även mot barnets syskon och vårdnadshavare. Hon säger att 

personalens bemötande speglar hur de trivs på sitt arbete, vilket får konsekvenser för 

barnen i verksamheten.   

Tycker det är viktigt att personalen bemöter både barn, föräldrar och syskon på ett bra sätt. 

Glädjefyllt bemötande [...] det tycker jag att när man har det på jobbet så trivs man på 

jobbet och då trivs de ju bland barnen och då trivs ju mitt barn eller så också. 

5.2.2 Barns möjlighet till utveckling 

Personalens kompetens är betydelsefull för barns utveckling. Johan definierar en 

kompetent person som någon som har ordning, reda och ett strukturellt tänk. Han 

upplever att om någon har ett strukturellt tänk har personen också ”ordning och reda” på 

de dokument som rör barnet och dess utveckling. Det ger ett professionellt intryck av 

verksamheten och det är det som syns ut mot vårdnadshavarna.  

Det strukturella tänket, ordning och reda tänket, för jag tänker att om man har det tänket där 

så vill man ha ordning och reda även på papprena. Mitt barns utveckling så är det inte bara 

en hög med blad där det är något nedklottrat utan någon har lite, ja men faktiskt en riktig 

tanke om vad, vad mitt barn är och gör och är på väg [...]. Har du det med dig hela tiden 

tänker jag, ordning och reda, då kommer det genomsyra verksamheten allt från ett 

föräldrasamtal till att jag kan gå och hämta mitt barn i lugn och ro. 

Anna och Elina anser att barnen ska utvecklas när de är på förskolan och det är 

förskolepersonalens uppgift att anpassa verksamheten så att varje barn får möjlighet till 

det. Elina berättar att personalen bör kunna se var någonstans barnet är i utvecklingen 

för att kunna utmana det vidare, något hon tror att förskollärarutbildningen bidrar med. 

Anna vill att barnen ska ha det roligt under tiden de utvecklar sin kunskap och sina 

förmågor och säger att det är personalens ansvar att skapa lekfulla lärtillfällen.  

Att man har koll på hur barnens utveckling med och allt det där, så man.. ja men det man 

lär sig om man då läser till förskollärare.  

5.2.3 Betydelsen av närvarande personal 

För att följa barns utveckling är det av stor vikt att som personal vara närvarande. Elina 

och Anna nämner vikten av att personalen i förskolan är närvarande i barnens lek, 

utforskar tillsammans med barnen och inte är vid sidan av. Är personalen närvarande 

har de större möjlighet att se varje barn. Elina upplever att närvarande personal 

använder det material och den miljö som finns på förskolan för att stimulera barnens 

lärande. Personalen har ett syfte med sina planerade aktiviteter och lekar och kan 

förmedla detta till barnen genom närvaro i leken. Anna tror att personalen, genom att 

vara närvarande, får ett bättre samspel med såväl vuxna som barn. I samspelet kan 

personalen visa tydlighet, gränser samt vilka regler som gäller.   

Att man är inne och att man ser varje barn [...]. material. [...] Man kan använda sig av olika 

saker för att ja, stimulera och lära barnen […]. att man kan försöka hålla den här fantasin 

vid liv och man breddar det så mycket som möjligt. Lärandet. [...]De gör saker, typ gå ut i 

skogen. 

5.2.4 Alla olika - alla unika 

Vårdnadshavarna beskriver vikten av att förskolepersonal ska kunna se alla barn som 

unika individer. Anna och Elina berättar att personalen ska utgå ifrån varje barns 

individuella behov och medvetenheten om att man får göra ”olika med olika barn”. 

Elina menar att förmågan att kunna tolka barns behov är något som dels kan komma ur 
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utbildning men också något ”man har i sig”. Hon har själv varit med om att personalen 

på förskolan ser barn som individer med varierande behov och beskriver ett exempel då 

hennes barn skulle måla på förskolan. Övriga barngruppen målade med penslar medan 

Elinas barn hellre ville känna på färgen med fingrarna. Personalen såg att barnets 

intresse i stunden inte var att måla med pensel utan att få utforska färgen med andra 

sinnen. Det kan ses som ett utmärkt exempel på när personal följer det enskilda barnets 

intresse och inte låter planeringen styra. Elina berättar om tillfällen när personalen på 

förskolan visar förmågan att se även de barn som är blyga och försiktiga. Hon 

uppskattar detta och känner sig trygg i att hennes barn blir sedd trots att det inte är det 

barn ”som syns eller hörs så mycket”.  

Att man ska se varje individ som den är [...] att man är uppmärksam på barnen var för sig 

[...] en balansgång mellan att vara utbildad och att ha det i sig, att man på ett sätt, ja men vet 

hur barnen är. 

5.3 Personliga egenskaper, utbildning och arbetslivserfarenhet 

Här presenteras hur vårdnadshavarna å ena sidan värderar personliga egenskaper högre 

än utbildning, samtidigt som de å andra sidan menar att det uppstår ett dilemma 

eftersom det för barnens utveckling och lärande är betydelsefullt med utbildad personal.  

5.3.1 Personliga egenskaper väger upp utbildning 

Ingen av vårdnadshavarna upplever att det kan se i verksamheten vilken yrkestitel 

personalen har. Det har eventuellt nämnts vid inskolning eller andra 

föräldrasammankomster, men det är inget någon av vårdnadshavarna lagt på minnet. 

Vårdnadshavarna pratar istället om att de kan se olika kompetenser hos personalen som 

de värdesätter. Anna upplever att många utan utbildning är duktiga med barnen och har 

en lämplighet för yrket. Personal ska ha en förmåga att kunna ta barnen, något som inte 

kommer automatiskt med en utbildning.  

Det här med hur man är lämpad, för du kan kunna jättemycket och så men barnen kanske 

inte lär sig någonting för att du har ett språk och ett sätt som gör att barnen inte förstår eller 

ens lyssnar, så då spelar det ju egentligen ingen roll vilken utbildning du har om du inte kan 

översätta det till barnen. 

Johan berättar att det inte går att utbilda sig till allt och att utbildning i sig inte är en 

garanti för att bli kompetent. Kompetensen personalen kan få av en utbildning är inte 

användbar om inte fallenheten för yrket finns där. Johan framhåller att det vid vissa 

tillfällen kan vara bättre att släppa på kraven om utbildning för att istället anställa någon 

som har passande egenskaper. 

Sen å andra sidan kan ju de personliga egenskaperna väga upp det med. Att man faktiskt 

har lite av den känslan i sig som väger upp en utbildning. [...] För om du är en oerhört, 

med dåliga personliga egenskaper, du är inte social, du gillar inte folk och sen så då kanske 

du har väldigt dåligt strukturellt sinne så om du har nio eller sju barn, det har du lite dålig 

koll på, men du har alla rätt utbildningar för du fick tips om att gå en universitetsutbildning 

en gång i tiden och du är ju, då har du ju rätt att jobba med det men du är ju inte speciellt 

bra. 

5.3.2 Utbildning är betydelsefull 

Vårdnadshavarna beskriver eventuella följder det kan få för verksamheten och barnen 

om det arbetar personal som saknar pedagogisk utbildning. Elina hävdar att om en 

person inte har utbildning och teoretisk kunskap om barns lärande och utveckling, kan 

det innebära att det omedvetet ställs för höga krav på barnen.  
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Om man inte är utbildad och inte vet barnens olika utvecklingsfaser eller steg att man kan 

tycka att man asså den borde kunna det här och det här men det gör den inte och så nästan 

kanske man pushar dem lite för, asså att det blir jobbigt istället för roligt. 

Anna beskriver vikten av utbildning utifrån sig själv. Hon menar att utbildning ger 

teoretiska kunskaper om till exempel alternativa sätt ett barn kan lära sig något och vilka 

metoder som kan tillämpas för att barnet ska utvecklas. Det sätter hon i relation till sig 

själv, hon har kunskap om barns utveckling och lärande utifrån sin roll som mamma. 

Hon berättar att hon hade kunnat “passa” barn men för att kunna omsätta läroplanen i 

praktiken behövs det utbildning.  

För att hade det suttit ett gäng som jag så hade jag ju inte känt mig så trygg i det. För just, 

kanske just att ta hand om barnen under dagen, men inte lära dom det dom ska lära sig 

enligt läroplanen, det hade jag inte känt mig trygg i alls.  

Personalens teoretiska kunskap är något också Johan berör. Han beskriver att för att 

barnen ska ges möjlighet till utveckling och lärande behövs förskollärare och 

barnskötare med goda personliga egenskaper. Förskolepersonalens kompetens är 

betydelsefullt för det livslånga lärandet, vilket senare kommer att visa sig i skolan. 

Men att bara ha tre stycken som är djävulskt duktiga på ordning och reda och social 

kompetens och så på en avdelning, och så köper man ju sig två timmar om dagen i att man 

har tid och koll på läget och allt är fantastiskt men du vet inte ett skit om vad du ska jobba 

med. Då blir det ju ändå liksom, det blir jättefint, jag tror ju det är kvalitet för allting är ju 

ordning och reda när jag går in och lämnar och hämtar och så va, men de gör ju ingenting 

på dagarna för det är ingen som har gått någon utbildning. Som känner till vad man ska 

göra. 

5.3.3 Kombination av allt - att kunna komplettera varandra  

Vårdnadshavarna upplever att en kombination av utbildad personal och personal med 

goda egenskaper är att föredra. Elina säger att kompetens är en balansgång mellan att 

”ha det i sig” och att vara utbildad. Utbildningen ger personalen kunskap och de 

personliga egenskaperna avgör hur väl personalen kan använda kunskapen. Anna lyfter 

att arbetslivserfarenhet spelar en betydelsefull roll i en persons kompetens. Med 

erfarenhet av förskolläraryrket kommer en ökad förmåga att kunna läsa av varje barn. 

Hon upplever att de som varit i yrket under lång tid tar det lite lugnare medan 

nyutbildade samt yngre har mer driv, energi och fler projekt.  

Att det är skillnad på de som är lite yngre och kommer in i verksamheten jämfört med de 

som har varit där under lång tid. Att de kanske ser saker på lite andra sätt. [...] För de som 

har utbildat sig för många, många, många år sen har ju ett helt annat tänk än vad de som 

utbildar sig idag har. [...] Kombinationen återigen av gamla och nya, att det är det som är 

det bästa för på nått vis så har de här äldre sin syn på [...] samtidigt som man behöver det 

här lilla nya med nytänket.  

Anna nämner kompetensutveckling som en viktig del i yrket. Som anställda i förskolan 

måste de ta till sig ny teknik, vara förändringsbenägna samt följa utvecklingen. 

Utbildningar är något som ständigt förändras, till exempel hur man i utbildningen ser på 

barn idag jämfört med bakåt i tiden. Därför är det bra med en kombination i arbetslaget, 

personal med lång arbetserfarenhet får blandas med nyutbildade. Anna poängterar dock 

att utbildning inte är allt, personlighet, fallenhet samt lämplighet är viktiga faktorer i 

yrkeskompetens. 

Har man gått en utbildning så vet man ju de olika behoven barnen har [...] men det är väl 

mycket personkemi […] Sen har de ju inte heller ibland med utbildning att göra utan det är 

ju hur man är lite som person också. [...] Alltså en kombination däremellan.  
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Likaså Johan berättar om hur en kombination av utbildning och fallenhet för yrket är det 

bästa för verksamheten. Johan beskriver också hur ansvarsfördelningen kan delas upp 

utifrån personalens kompetens. Personal utan utbildning kan vara ansvarig för omsorgen 

så att den utbildade personalen i sin tur kan få tid till att arbeta med läroplan och 

verksamhetsutveckling.  

Jag behöver ju den utbildade personalen och helst på alla ställen om den har rätt personliga 

egenskaper också. Annars behöver jag ju väga in lite bra personliga egenskaper med. [...] 

Jag behöver lite ordning och reda så att den utbildade personalen får lite utrymme då om 

den inte är tillräckligt bra personligt, att genomföra sitt jobb.  
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån det teoretiska ramverk som valts och kopplas 

till våra frågeställningar. Frågeställningarna i studien är att undersöka vårdnadshavares 

perspektiv på vad en förskolekompetens innefattar samt hur kompetensen kan bidra till 

att verksamheten håller god kvalitet. Teman som utgör analysen är kännetecken på god 

kvalitet i förskolan samt betydelsefulla kompetenser. 

6.1 Kännetecken på god kvalitet i förskolan 

Utsagorna i resultatet tyder på att god kvalitet i förskolan har liknande innebörd för 

vårdnadshavarna. Deras uppfattningar relateras till Dahlberg, Moss och Pences (2014) 

tankar om att kvalitet inte är neutralt och innehåller både värderingar samt antaganden. 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv beror det på att individen i sin 

konstruktion är präglad av bland annat den kontext den växt upp i. Upplevelsen är att 

samtliga vårdnadshavare konstruerat sin uppfattning av kvalitet utifrån det som för dem 

skapar mening. De talar om kvalitet på olika sätt som rör aspekter av Haugs (2003) 

principiella former av kvalitet. Vårdnadshavarna anser att personalomsättning, 

barngruppens storlek samt organisationens upplägg är av stor vikt för kvalitet, vilket 

kan kopplas till strukturkvalitet. Här syns paralleller till de kvalitetsfaktorer Skolverket 

(2017) anser påverkar god kvalitet i förskolan, vilka är miljön, personaltätheten, 

barngruppens sammansättning och personalens kompetens samt utbildning.  

Johan anser att ordning och reda, det strukturella tänket, är grunden till god kvalitet. 

Beskrivningen av det strukturella tänket kan relateras till dimensionen av kunnande om 

hur (Sheridan, Sandberg & Williams 2011). I Johans beskrivning syns en koppling 

mellan kvalitet och kompetens. Personalen måste ha förmågan att organisera och 

planera verksamheten för att ge barnen de bästa förutsättningarna till utveckling.  

Den mest betydelsefulla kvalitetsfaktorn, enligt vårdnadshavarna, är personalens 

förhållningssätt och bemötande mot såväl barn som vuxna. Det kan relateras till 

processkvalitet. Paralleller kan dras till tidigare forskning som visar att en indikator för 

att verksamheten håller en god kvalitet är personalens bemötande och relationsskapande 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009).  

Vårdnadshavarna uttrycker en tveksamhet angående huruvida läroplanen kan bidra till 

att stärka kvaliteten samt om det är lämpligt att ha en läroplan för de yngsta barnen. En 

tolkning utifrån socialkonstruktionism är att kunskap konstrueras och präglas av kultur 

samt historia. Vårdnadshavarnas föreställningar och kunskaper om förskola kan till viss 

del ha formats av den kontext de själva växt upp i. Läroplanen infördes år 1998 och har 

inte varit en del av vårdnadshavarnas barndom. Vårdnadshavarna säger att personalen i 

förskolan ska ha kunskap om att arbeta med en läroplan för att den ska kunna anpassas 

till verksamheten och på så sätt vara betydelsefull. Det relateras till meningsskapande 

(Dahlberg, Moss & Pence 2014). För att läroplanen ska ha någon form av betydelse 

måste den tillskrivas någon form av mening. Återigen talar vårdnadshavarna om en 

strukturell kvalitet eftersom det är personalens kompetens som speglas. 

Vårdnadshavarnas tankar om viktiga faktorer för kvalitet stämmer till viss del överens 

med Yamamoto och Lis (2012) forskning där personalens förhållningssätt och 

kompetens rankas högt gällande påverkan på kvalitet. Skillnader som syns är att 

Yamamoto och Li i sitt resultat fått fram att läroplanen är av stor vikt, medan den i vår 

studie var av mindre vikt och endast till nytta om personalen hade kunskap att arbeta 

med den. 
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Anna och Johan talar om förskolechefen som en kvalitetsfaktor, vilket inte beskrivs i 

den tidigare forskning som presenterats. Vårdnadshavarnas beskrivningar om 

förskolechefen kan tolkas som en organisatorisk resurs samt som en personal med 

kompetens och utbildning. Förskolechefen ska leda och samordna verksamheten 

(Skolverket 2017). Förskolechefens roll som förskolepersonal kopplas samman med 

strukturkvalitet. I strukturkvalitet ingår de delar som förskolechefen har ansvar för, 

exempelvis vilken personal som anställs, sammansättning av arbetslag och storlek på 

barngrupp. 

I resultatet syns inga givna samband mellan det Haug (2003) definierar som 

servicekvalitet samt resultatkvalitet och vårdnadshavarnas upplevelser. Utifrån 

servicekvalitet är det ingen av vårdnadshavarna som beskriver hur förskolan involverar 

dem i det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån resultatkvalitet ger de inte heller någon 

beskrivning av vilka konkreta kunskaper deras barn utvecklat i förskolans verksamhet.  

Sammanfattningsvis, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, skapas kunskap i 

relationen mellan människor. Språket formar mening och det är i samspelet med 

varandra meningsskapande sker. Det kan tolkas som att i relationen mellan personal och 

vårdnadshavare konstrueras det innehåll vårdnadshavarna lägger i begreppet kvalitet. 

6.2 Betydelsefulla kompetenser 

För vårdnadshavarna är det betydelsefullt att personalen ser varje barn som en enskild 

individ samt att det finns en medvetenhet om att alla barn lär olika. Ett samband syns 

mellan vårdnadshavarnas upplevelser och Sheridans (2009) beskrivning av att 

personalens förmåga att möta barns behov är en faktor som påverkar kvaliteten. Det kan 

tolkas som att vårdnadshavarna anser att personalens bemötande är en kvalitetshöjande 

faktor.   

Elina och Anna talar om vikten av att personal är närvarande i leken samt utforskar 

tillsammans med barnen och använder material för att stimulera barns lärande. Det 

vårdnadshavarna efterfrågar finns skrivet i läroplanen och kan utifrån Ellströms modell 

klassas som kvalifikationer som krävs av ett yrke. Arbetet i förskolan utgår ifrån 

läroplanen, vilket i sin tur kan ses som att de kvalifikationer vårdnadshavarna frågar 

efter är kompetenser som arbetet kräver. Vidare syns samband mellan det 

vårdnadshavarna efterfrågar och det Sheridan, Sandberg och Williams (2011) beskriver 

som personalens kunnande om vad och varför. Kunnandet innefattar kompetenser inom 

många områden där det krävs både ämnes- och innehållskunskaper för att kunna 

integrera lek och lärande.  

Strukturellt tänk och ett professionellt intryck värdesätter Johan högt. En kompetent 

person har ”ordning och reda” runt sig. Vårdnadshavarens upplevelser relateras till 

kunnande om hur (Sheridan, Sandberg & Williams 2011). Vårdnadshavaren efterfrågar 

dels ledarkompetens; förmågan att leda både verksamheten och barnen, och dels 

organisatorisk kompetens; att kunna organisera och planera för att ge barnen goda 

förutsättningar till lärande och utveckling. Sammanfattningsvis kan det ses som att 

vårdnadshavaren efterfrågar en kombination av formell och reell kompetens hos 

förskolepersonalen.   

Samtliga vårdnadshavare lyfter bemötande och social kompetens som faktorer som 

påverkar deras bedömning av god kvalitet. Förskolepersonal måste kunna möta barn 

och deras familjer på ett professionellt sätt, vilket kan tolkas som att det krävs 

interaktiva och relationella kompetenser (Sheridan, Sandberg & Williams 2011). De 
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interaktiva och relationella kompetenserna syns i personalens förmåga av social 

kompetens samt att vara lyhörd. Bemötandet speglar, enligt Anna, hur personalen trivs 

med sitt arbete vilket indirekt får konsekvenser för de barn som finns i verksamheten. 

Bemötande har beröringspunkter med personlighet, vilket också relateras till social 

kompetens. Social kompetens kan tolkas som en del av de personliga, sociala och 

affektiva faktorer Ellström (1992) nämner. Sociala faktorer är de sociala förmågor en 

person har, till exempel samarbetsförmåga, ledarskapsförmåga och kommunikation. 

Personliga faktorer syns i personens självuppfattning och självförtroende. Affektiva 

faktorer är sådant som synliggörs i till exempel värderingar eller engagemang. Det kan 

ses som att vårdnadshavarna värderar dessa faktorer lika högt som formell kompetens 

när det kommer till fallenhet för yrket. Faktorerna skulle kunna tolkas som en individs 

reella kompetenser.     

Vårdnadshavarna upplever att en kompetent person har fallenhet eller lämplighet för 

yrket och Johan poängterar att det är inget som går att utbilda sig till. Det kan kopplas 

till att reell kompetens kan ses som mer betydelsefull än formell kompetens. 

Uppfattningen är att om det saknas personlig fallenhet kommer förskolepersonalen inte 

dra nytta av varken teoretiska eller informella kunskaper. Samtidigt visar forskning att 

utbildning är av stor vikt för att skapa och upprätthålla goda relationer (Sylva et al. 

2011). Personal utan pedagogisk utbildning har en märkbart lägre kvalitet i sitt samspel 

med barnen (Degotardi 2010). Samtidigt som de personliga egenskaperna väger tyngst, 

anser vårdnadshavarna att bristen på formell kompetens kan få följder för deras barns 

utveckling. De efterfrågar formell kompetens i form av utbildning samt kunskap om 

barns utveckling och lärande. Det relateras till Sheridan (2009) som skriver att 

kvaliteten i förskolan är beroende av att personalen har kunskap om barns utveckling 

och på vilka sätt barn lär sig. Utifrån vårdnadshavarnas upplevelser är en tolkning att 

personal kan ha formell kompetens men sakna faktisk kompetens för att möta barnens 

behov.  

Vårdnadshavarna uttrycker att den kompetens de efterfrågar hos förskolepersonal består 

i en kombination av att vara utbildad och att ha fallenhet för yrket. Här syns paralleller 

till Ellströms (1992) beskrivning av utnyttjad kompetens. I utnyttjad kompetens 

kombineras formell och reell kompetens, vilket innebär att personal utnyttjar sin 

kompetens i form av utbildning, erfarenheter samt fallenhet. Vårdnadshavarna menar att 

personal med enbart reell kompetens kan vara väl så kvalificerade eftersom de har 

fallenhet och tilltalande personlighet. Resonemanget syns i tidigare forskning av 

Underwoods och Killoran (2012). Forskningen visar att personalens lämplighet värderas 

högre än enbart utbildning samt att det är personen och inte utbildningen som avgör hur 

passande man är för yrket. En tolkning är att vårdnadshavarna berör efterfrågad 

kompetens och utifrån deras perspektiv är det den kompetensen som efterfrågas i 

verksamheten.   

Anna nämner två faktorer som kopplas till dimensionen kunnande om vad och varför. 

Dessa är yrkeserfarenhet samt kompetensutveckling och de kan påverkas av varandra. 

Yrkeserfarenhet tolkas som en reell kompetens, som påverkas av eventuell 

kompetensutveckling. Den kompetensutveckling som erbjuds på arbetsplatsen kan 

tillföra att personalens reella kompetens ökar. Forskning visar att yrkeserfarenhet 

påverkar kvaliteten i förskolan (Thomason & La Paro 2013). Anna menar att med 

erfarenhet av förskolläraryrket kommer en ökad förmåga att möta varje barn. Det 

relateras till Hensvolds (2011) studie som poängterar att yrkeskompetens växer fram 

med tiden och med den mer säkerhet i sin yrkesroll. Därtill följer en större trygghet i 

relationen med barn och vårdnadshavare.    
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7 Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet i relation till syftet, varför resultatet ser ut 

som det gör samt tankar som väckts. Vidare diskuteras metodval och slutligen 

presenteras idéer om framtida forskningsområden. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vårdnadshavares uppfattningar om 

vilka kompetenser som är betydelsefulla i en förskola som, enligt dem, kännetecknas av 

god kvalitet. Definitionen av god kvalitet konstrueras i relationen mellan människor. 

Utifrån resultatet är en möjlig tolkning att vårdnadshavarna definierar god kvalitet som 

något som uppstår och visar sig i bemötande, och de relationer som skapas i mötet 

mellan personal, vårdnadshavare och barn. Vårdnadshavarna anser att 

förskolepersonalens främsta kompetenser bör vara social kompetens och en fallenhet för 

yrket. Utbildning ses till viss del vara viktig men kan kompenseras av personliga 

egenskaper som är passande för yrket. 

En betydelsefull kompetens hos personal är förmågan att se varje barn. 

Vårdnadshavarna talar om vikten av närvarande personal för att de ska kunna möta 

barnen i deras utveckling och anpassa verksamheten efter barnen. Dock nämns inte 

vilka kunskaper barnen bör införskaffa eller vad barnen förväntas lära sig på förskolan. 

Vi ställer oss frågan vilken innebörd vårdnadshavarna lägger i barns utveckling? Det 

kan innefatta allt från motorisk utveckling till ämnesrelaterade kunskaper. Om 

förväntningarna på förskolan inte stämmer överens med det som styr förskolans 

verksamhet kan samarbetet mellan hem och förskola påverkas. En möjlig orsak till att 

förväntningarna inte överensstämmer kan vara att vårdnadshavarna inte är insatta i 

förskolans uppdrag. De nämner att de inte vet läroplanens exakta innehåll och inte heller 

hur innehållet tar sig uttryck i verksamheten. Det är därför betydande att som personal 

vara tydlig med förskolans uppdrag samt vilka krav som ställs på verksamheten utifrån 

styrdokumenten.  

Vårdnadshavarna värderar de personliga egenskaperna högre än utbildning, samtidigt 

som de anser att den utbildade personalen är av stor vikt för barnens lärande. Ett 

liknande resonemang kan ses hos vårdnadshavare i Einarsdottirs (2010) studie där 

omsorgspersonal klassades högre än de som var utbildade lärare. Även i den studien 

poängterade vårdnadshavarna ändå vikten av utbildad personal. Förtydligas de krav som 

ställs på verksamheten utifrån styrdokument för vårdnadshavarna, kan det innebära att 

nödvändiga kompetenser hos personalen blir synliggjorda. Det skulle kunna medföra att 

vårdnadshavarna omvärderar sin syn på vikten av utbildad personal och vilken effekt de 

har på deras barns lärande.  

Språket formar mening och det är i samspel människor konstruerar förståelse för ett 

begrepp (Burrs 2003). En tanke om varför vårdnadshavarnas och Skolverkets (2015:45) 

definitioner av begreppet kvalitet markant skiljer sig åt kan vara att Skolverket ser 

förskolan som det första steget i utbildningen, vilket möjligtvis inte vårdnadshavarna 

gör. Det kan i sin tur bero på att det inte förmedlats i kommunikation och samverkan 

med hemmen. Vårdnadshavarna har sedan tidigare, genom sin egen historia, kultur samt 

upplevelser av förskolan, konstruerat förståelse av kvalitet i förskolekontext. Om och i 

så fall när de gick i förskola fanns inte läroplanen som verksamheten utgår från idag. 

Kvalitetsbegrepp i förskolekontext har över tid, mycket på grund av läroplanen, fått en 

annan betydelse som vårdnadshavarna kanske inte tagit del av. Personalen i förskolan 
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behöver kommunicera och samspela med vårdnadshavarna för att ge dem en möjlighet 

att omkonstruera sin kunskap. En möjlig konsekvens av att vårdnadshavare och 

personal inte konstruerat sin definition av begreppet kvalitet från liknande kontext, kan 

vara att utifrån det ställs olika förväntningar och krav på verksamheten. Det kan uppstå 

en motsättning genom varierande synsätt på vad en förskola är. Vårdnadshavare som 

tillbringat tid i förskolan innan läroplanen blev aktuell kan möjligtvis anse att förskolan 

är en plats för lek samt omsorg och inte utbildning. Eftersom förskollärare bedriver 

undervisning kan det däri uppstå en konflikt utifrån hur vårdnadshavarna konstruerat sin 

uppfattning av begreppet förskola.  

Något som nämns är förskolechefens ansvar för kvaliteten. Förskolechefen inkluderas 

som förskolepersonal och anses vara en förutsättning för organisationen. I tidigare 

forskning vi tagit del av har förskolechefens påverkan på kvalitet inte lyfts. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv talar vårdnadshavarna om vikten av att förskolechefen 

fördelar personal, barngrupper samt utbildad personal på ett genomtänkt vis. Det är av 

vikt att förskolechefen gått de utbildningar som krävs för arbetet. En fråga vi ställer oss 

är varför förskolechefen bör vara kompetent och utbildad när inte samma krav ställs på 

övrig personal? En möjlig förklaring till det kan vara att vårdnadshavarna har egna 

erfarenheter av hur en kompetent arbetsledare kan påverka arbetet. Dessa erfarenheter 

konstruerar i sin tur innebörden av förskolechefens betydelse för kvalitet. En annan 

möjlig förklaring kan vara att det baseras på människosyn. I arbetet med barn 

efterfrågas mer ”mjuka” kompetenser såsom omsorg och relationer medan i en 

chefsposition bland vuxna människor förväntas mer tydlighet och ledarskap. 

Vårdnadshavarna uttrycker att viktiga kompetenser hos förskolepersonalen består av en 

kombination av social kompetens och utbildning. Fallenhet för yrket kan kompensera en 

utbildning och det är förmågan att skapa och upprätthålla relationer till såväl barn som 

vårdnadshavare som är en nödvändig kompetens för att arbeta i förskolan. Å ena sidan 

instämmer vi med uppfattningen av att personalens förhållningssätt och engagemang är 

av stor vikt. Även tidigare forskning gjord av Kärrby (1997) visar på att det är en viktig 

faktor för kvaliteten. Å andra sidan instämmer vi inte med vårdnadshavarnas 

resonemang eftersom vi upplevt hur värdefull en utbildning kan vara såväl ur ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv som i bemötandet av människor. I tidigare forskning 

poängteras utbildningens betydelse för relationsskapandet. Personal utan pedagogisk 

utbildning har i sitt samspel med barn en märkbart lägre kvalitet (Degotardi 2010), 

något vi anar att vårdnadshavarna inte alltid märker av under den korta stund per dag de 

är på förskolan. Vi ställer oss samtidigt ifrågasättande mot påståendet i forskningen och 

ansluter oss till vårdnadshavarnas tanke om att utbildning inte genererar per automatik 

reella kompetenser inom relationsskapande.  

Det systematiska kvalitetsarbetet nämns inte av någon vårdnadshavare, trots att de ska 

vara delaktiga enligt styrdokumenten. Vi blir fundersamma på om och i så fall hur 

denna delaktighet kommer till uttryck. Blir vårdnadshavare delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbetet kan medvetenhet skapas om den verksamhet deras barn befinner sig i.  

Genom delaktigheten i det systematiska kvalitetsarbetet kan vårdnadshavare och 

personal konstruera mening kring förskolans kvalitet. Som en följd av detta kan 

vårdnadshavarna få se fler aspekter av personalens kompetens och på så vis 

omkonstruera sin definition av betydelsefulla kompetenser.  
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7.2 Metoddiskussion 

I studien medverkade tre vårdnadshavare utan pedagogisk utbildning för att få en så 

objektiv upplevelse av kvalitet och kompetens i förskolekontext som möjligt, något vi 

anser lyckades. Om urvalet istället bestått av vårdnadshavare med pedagogisk 

utbildning, hade upplevelserna varit påverkade av deras utbildning och kunskap om 

vilka krav det finns på kvalitet. Respondenterna var i samma ålder och kom från 

liknande socioekonomiska bakgrunder. Detta kan ha påverkat resultatet genom att 

förutsättningarna var likartade. Variationer av bakgrunder, åldrar samt typer av 

förskolor hade kunnat ge andra sorters svar och på så vis mer att analysera. Nu var det 

svårt att visa på några större variationer i respondenternas svar eftersom de i stora drag 

överensstämde med varandra.  

Urvalet begränsades vid tre respondenter. Anledningen var att det skulle finnas gott om 

tid att bearbeta insamlad data, något som i efterhand känts bra då vi haft tid och 

möjlighet att analyser varje intervju noggrant. Vårdnadshavarna fick i brevet innan 

intervjun frågeställningar med syftet att väcka tankar om kvalitet och kompetens i en 

förskolekontext. Tanken med att ge frågeställningar i förväg var att ge vårdnadshavarna 

tillfälle att reflektera över begreppen. Det kunde öka möjligheten att få mer 

innehållsrika svar vid intervjun. Å ena sidan kan förberedelsen hjälpt vårdnadshavarna 

att känna sig säkrare på begreppen och i sin tur tryggare i intervjusituationen. Å andra 

sidan kan det ha medfört att vårdnadshavarna kände ett större krav på att ge "korrekta" 

svar och på så vis tänkt ut svar de trodde vi ville höra.  

För att få ett större djup i insamlade data kunde testintervjuer använts. Genom att prova 

intervjua en person med liknande förutsättningar som respondenterna hade chansen 

getts att omformulera frågorna, göra dem mer lättförståeliga och på så sätt eventuellt 

kunnat få ut än mer av intervjuerna. Med en testintervju hade vi varit mer förberedda 

och eventuellt känt större säkerhet i att genomföra intervjuerna. På så vis kunde bättre 

följdfrågor ställts för att utveckla respondenternas svar. Intervjuerna genomfördes med 

respondenterna var för sig, för att få vårdnadshavarnas egna tankar om kvalitet och 

kompetens. En annan metod som kunde använts är att samla vårdnadshavarna i 

fokusgrupper. Då hade de fått diskutera med varandra och på så sätt eventuellt 

konstruerat mening i relation till varandra, vilket kunde lett till andra tankar samt 

slutsatser. Det hade i sin tur medfört att undersökningsobjektet hade blivit något annat, 

nämligen själva processen av att de tillsammans konstruerar begreppens innehåll. Det 

hade inte gett oss svar på hur den enskilde vårdnadshavaren upplevt kvalitet och 

kompetens utan gruppens uppfattning.  

Valet av en kvalitativ, induktiv ansats var passande för studien. Intresset var att få ta del 

av vårdnadshavarnas upplevelse av kompetensens betydelse för god kvalitet och studien 

behövde därför utgå ifrån deras egna upplevelser. Genom att intervjua respondenterna 

gavs en djupare berättelse och förklaring av betydelsefulla kompetenser och dess 

påverkan på god kvalitet. I en kvantitativ ansats hade det inte funnits möjlighet att ställa 

följdfrågor samt diskutera svaren och hade därför inte varit lika passande.  

7.3 Framtida forskningsområden 

Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att förskollärares formella kompetens inte 

synliggörs i relationen med vårdnadshavarna. Ett framtida forskningsområde kunde vara 

hur tydlig kommunikation om utbildningens betydelse för god kvalitet hade påverkat 

vårdnadshavares uppfattningar om betydelsefulla kompetenser i förskolan. Hur kan 

förskollärare göra sin profession tydlig för omvärlden? Förskollärare besitter kunskap 
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och kvalifikationer som är nödvändiga för en förskola av god kvalitet och hur kan det 

förmedlas vidare till vårdnadshavare?  

En annan intressant aspekt hade varit att studera hur personal i förskolan förmedlar 

verksamheten och dess mål till vårdnadshavarna. Det skulle kunna ge en fördjupad 

inblick i hur vårdnadshavare ser på förskolan samt vilka förväntningar, förhoppningar 

och krav de ställer. Således hade det gett oss förskollärare möjlighet att utveckla ett 

arbetssätt för hur förskolan ska få vårdnadshavare delaktiga i verksamheten. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

 

Vi vill innan vi börjar poängtera att det inte finns några “korrekta” svar. Vi är 

intresserade av Dina erfarenheter och tankar då de kan hjälpa oss i vår kommande 

yrkesroll.  

 

Hur många barn har du haft i förskolan?  

Berätta hur du upplever det att ha barn i förskolan? 

Berätta om vilka fördelar du ser med att ha ditt barn i förskolan? 

 

Huvudfrågor 

Kan du berätta lite om vad det är som du upplever är bra kvalitet i den förskola ditt/dina 

barn går på?  

Ge ett exempel på något/någon situation osv som du definierar som god kvalitet? 

Kan du ge exempel på vad du värderar som bra kompetenser på personal som har 

arbetat med dina barn? Hur ser de kompetenserna ut? 

Kan du ge oss ett exempel på när du upplevt god kvalitet i relationen mellan ditt barn 

och förskolans personal? 

 

Avslutande frågor…. 

Vill du lägga till någonting mer? 

Är det okej att jag hör av mig igen om jag kommer på någon övrig fråga? 

 

Eventuella följdfrågor 

Hur skulle du beskriva en förskola med god kvalitet? 

Vilka faktorer anser du påverkar för att bibehålla god kvalitet i förskolan? 

(På vilket sätt tänker du att förskolans läroplan påverkar kvaliteten?) 

Berätta om vad för kompetenser en personal som arbetar på förskola bör ha?  

Hur visar dessa kompetenser sig i verksamheten? 

Ge ett exempel på hur personalens kompetens kan stärka kvaliteten i förskolan.  

 

Checklista väsentliga aspekter av kompetensens betydelse för en förskola av god 

kvalitet: Kvalitet, olika kompetenser, erfarenhet, utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Brev till respondenter 

 

Till Dig som valt att vara med och bidra med viktig och värdefull kunskap 

till vårt självständiga arbete.  

 

Vi som skriver uppsatsen heter Evelina Johansson och Moa Bäck. Vi studerar sista 

terminen på förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Syftet med vår studie är 

att bidra med kunskap om vårdnadshavares uppfattning av kompetensens betydelse i 

en förskola av god kvalitet.  

 

Dina tankar och erfarenheter är betydelsefulla och av stor vikt för oss. För att inte 

missa värdefull information från Dig kommer vi att spela in intervjun. Vi räknar med att 

intervjun kommer att ta cirka 30 min.  

Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i arbetet vilket innebär att: 

Du får nödvändig information om vår undersökning och dess syfte. Din medverkan är 

frivillig och Du kan när som helst välja att avbryta. Du är anonym i arbetet och kan inte 

identifieras utifrån vår text. Inspelningen samt information Du ger till oss kommer 

enbart användas till denna studie. Endast behöriga får ta del av materialet och alla 

inspelningar kommer sedan att raderas. Det självständiga arbetet kommer att 

presenteras vid ett seminarium på Linnéuniversitetet och därefter läggs slutversionen 

ut på databasen DiVA.  

 

Vår intervju kommer att utgå ifrån följande huvudpunkter:  

 

● Beskriv vad god kvalitet i förskolan står för.  

● Berätta om vilka kompetenser Du kan se hos personal som arbetar i förskola. 

● Berätta hur personalens kompetens påverkar förskolans kvalitet.  

 

Vi vill få ta del av Din erfarenhet och Dina tankar.  

Det finns inga “korrekta” svar.  

 

Tack för Din medverkan!  

Evelina & Moa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


