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Sammanfattning:  

Svenska förskollärare befinner sig mitt i en debatt kring skolkompetens som idag kritiseras av 

massmedier. Kompetensutvecklingen som bedrivs existerar idag som ett kraftfullt verktyg för att 

förbättra såväl organisationen som de människor som arbetar där. Studien ämnar belysa hur 

denna kompetensutveckling faktiskt går till och vilka åsikter förskollärare har kring den. 

Tidigare forskning i ämnet fokuserar främst på vilka typer av metoder för kompetensutveckling 

som existerar ur ett chefsperspektiv. Vi ämnar istället att skifta detta fokus till den individuella 

arbetstagaren. Som teoretisk bakgrund applicerar vi dels ett allmänt sociokulturellt perspektiv 

som definierat av Leontiev, vilket kompletteras med ett drivkrafts- och emotionsperspektiv från 

Illeris tre dimensioner av lärande. Studien är utförd via semistrukturerade intervjuer om sju 

respondenter i den offentliga sektorn. Den data som presenteras anser vi ha kvalitativ potential 

och bör därmed tolkas med det som bakgrund. Resultatet pekar på olika problemområden där 

förskollärare anser kompetensutvecklingen vara bristfällig, men ett gemensamt tema via samtliga 

respondenter är att olika arbetsgrupper upplever olika problem och olika fördelar. Trots detta 

existerar det två huvudsakliga faktorer som kraftigt påverkar samtliga situationer, ledarskapet 

och graden av individuell anpassning. 

Nyckelord: Förskollärare, kompetensutveckling, sociokulturellt perspektiv, tre dimensioner av 

lärande 
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Abstract:  

Swedish pre-school teachers are in the middle of a debate regarding a form of general school 

competence that today is criticized by mass media. The training and skill development that is 

used today is an important tool in the development of the organization as well as the people that 

work in them. This study aims to explain how this training actually is performed and the 

opinions of the pre-school teachers that actually finish the training. Previous research in this area 

has primarily been focused at the types of methods that exists from an executive standpoint. This 

study, instead, aims to shift that focus to the individual worker. As the theoretical background we 

both apply a general sociocultural perspective as defined by Leontiev, which is supplemented by 

a motivational and emotional perspective from Illeris three dimensions of learning. The study is 

based on semi-structured interviews from seven respondents in the public sector. The data that is 

presented is to be viewed as having qualitative potential, and should be read with that in mind. 

The results from the study points at several problematic areas where pre-school teachers claim 

the training to be of lackluster standards. One common theme that can be noticed from most 

respondents is that different workgroups experience different problems and different advantages. 

Despite this there are two main areas that heavily affects some situations - the leadership and the 

degree of individual adaptation. 

Keywords: Pre-school teacher, skill development, sociocultural perspective, three dimensions of 

learning 
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1. Inledning 
Debatter som förekommit bland massmedier under 2014 har frekvent diskuterat vikten av tydliga 

riktlinjer och en fungerande strategi för svenska förskollärares kompetensutveckling (SVD, 

2014). OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) skriver i sin rapport 

Skolchefers arbete - Om chefskap och styrning inom offentliga sektorn om några av de 

anledningar kring varför svenska förskollärare får mindre kompetensutveckling än förskollärare i 

andra länder. För att förstå problematiken krävs djupare forskning om fenomenet för att i 

slutändan kunna få till en förändring (Skolverket, 2014).  I en ytterligare undersökning beskriver 

Ingela Bursjöö (2014) situationen enligt följande: “Arbetssituationen beskrivs [...] i termer av 

otillräckliga kompetensutvecklingsinsatser”. TT diskuterar vidare inom en artikel där de riktar 

kritik mot den fortbildning som lärarna har genomfört, där tiden alltså inte räcker till själva 

utbildningen. Det rapporteras även att tiden istället används till andra uppgifter, såsom städande 

(TT, 2014). 

 

Det konstant stegrande intresset för kunskapsutveckling och de ökade verktygen som 

organisationer kan använda sig av innebär ett hårdare tryck för samtliga administratörer att 

genomföra utvecklandet korrekt och detaljerat. Sveriges nuvarande utbildningsminister, Gustav 

Fridolin har uttalat sig om situationen där han vill höja statusen på läraryrket genom, bland 

annat, kompetensutveckling (Regeringskansliet, 2014). Hur denna process faktiskt ska gå till i 

praktiken tycks dock inte vara helt konkret, varför de följande sidorna ämnar gå in på de 

utvecklingsmöjligheter och hinder som svenska förskollärare möter. 

 

Vi betraktar kompetensutveckling som ett redskap för utvecklat lärande och kunskap för 

förskollärare. Denna typ av synsätt innebär att studien blir relevant för pedagogik, vuxna och 

arbetsliv. Sammanfattningsvis ämnar vi alltså att redogöra förutsättningar och motsättningar vid 

kompetensutveckling samt de sätt varpå dessa upplevs återverka i praktiken.  

 

1.1 Centrala begrepp 

1.1.1 Förskolan 

Förskolan har till syfte att förbereda barn för förskoleklass eller den obligatoriska skolan och 

inriktar sig på barn i åldrarna ett till fem år och erbjuder en trygg omsorg i en miljö som främjar 

utveckling och lärande. Förskolan är en viktig del av barnfamiljers vardag för att kunna 

kombinera föräldraskap och förvärvsarbete (Regeringkansliet, 2104). När det gäller barnens 

utveckling ser förskolan till en helhet där allsidiga kontakter och gemenskap samt pedagogiskt 

lärande är viktiga aspekter för att förbereda barnen för den kommande skolan. Sedan 1998 har 

förskolan en egen läroplan som innehåller riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas men även 

värdegrund, uppdrag och nationella mål. Läroplanen reviderades år 2010 och kom då att 

innehålla ett nytt avsnitt angående utvärdering och uppföljning, samt förtydligade mål för bland 

annat barnens språk och matematikkunskaper men även riktlinjer angående det ansvar 
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personalen har för barnens utveckling. I och med att en läroplan upprättades så erkändes 

förskolan som ett första steg i det livslånga lärandet. Förskolan kan bedrivas i både kommunal 

och i fristående regi, då antingen av föreningar eller bolag (Regeringskansliet, 2014). Skolverket 

är en statlig förvaltningsorganisation för skolväsendet och vissa andra pedagogiska 

verksamheter. Myndigheten har till uppgift att se till att alla barn, elever och vuxna får likvärdig 

utbildning. Den skall också bidra med en trygg miljö med goda förutsättningar för barns 

utvecklingsmöjligheter och lärande. Detta, i sin tur, ämnar alltså förbättra kunskapsresultat för 

eleverna (Regeringskansliet, 2014). 

 

1.1.2 Stängningsdagar 

Stängningsdagar har ett uttalat syfte som ges av barn- och utbildningsnämnder vid olika 

kommuner och definieras av syftet som ska vara att ge personalen möjligheter till att 

kompetensutvecklas för att vidare öka den allmänna kompetensen på förskolan. Generellt sker de 

under två dagar per termin då skolan också är stängd för elever (Karlskoga kommun, 2014). 

 

1.1.3 Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalet betraktas idag som en viktig förutsättning för att lärare ska ges förståelse för 

individens arbete och de förutsättningar som därav krävs. Samtalet sker mellan läraren och dess 

chef där de går igenom olika förutsättningar och eventuella utvecklingar. Före samtalet kan 

medarbetarna genomföra en individuell självvärdering, där medarbetaren själv ska definiera hur 

dess arbetssituation ser ut. Ofta används dessa typer av samtal som en grund för att definiera 

vidare individuell kompetensutveckling. Samtalet appliceras på de flesta förskolor och fungerar 

på ett sätt där vi tillåts identifiera individuella behov. Arbetar vi med individuella 

kompetensutvecklingsplaner ger det oss ett instrument att använda inför den planeringen. Under 

samtalen får både chefen och den anställde diskutera vilka ömsesidiga krav och förväntningar 

parterna har på varandra. Samtalet skall mynna ut till bland annat utvecklingsmål och en form av 

individuell utvecklingsplan ska upprättas för varje enskild individ. Samtidigt gäller det att målen 

ska vara realistiska så att den anställde har rimliga förutsättningar att nå dem. Detta betyder i 

praktiken att ledningen garanterar både ekonomiska och tidsmässiga resurser. Hall (1989) 

beskriver det som demoraliserande att sätta för höga mål som inte är möjliga att förverkliga. 

 

1.1.4 Individuella behov 

I en sammanställning av Hudner (1997) diskuterar Jan-Erik Liljegren i sin delrapport 

“Kompetensanalyser - behovsinventering” att den individinriktade fortbildningen skall vara 

relaterad till den lokala förskolans behov av prioriterade utbildningsinsatser. 

Kompetensutbildningen ska vara utformad så att den enskilda förskolans mål för utveckling nås. 

Den ska bidra med att både bredda och/eller fördjupa individens befintliga kunskap samt höja 

verksamhetens allmänna kompetens. Det krävs att den enskilda förskolan har en klar bild av 

personalens individuella utvecklingsbehov. I läraravtalet från 1996 så ställs krav på att 
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individuella utvecklingsplaner skall upprättas. Behov måste i detta fall granskas i relation till hur 

arbetet ska utföras. För att ta reda på behovet så behövs individuella utvecklingssamtal, vilka 

förtydligas nedan som ett instrument som kan användas för att kartlägga och identifiera 

kompetensutvecklingsbehoven (Hudner, 1997). Med de förändringar som det svenska 

läraravtalet innebar 1996 så framfördes också kravställningar om att individuella 

utvecklingsplaner skulle införas. Olika tekniker för att applicera dessa existerar, några av de 

tidigaste metoderna gavs ut i en serie rapporter från olika kommuner och högskolor, 

sammanfattade i slutrapporten “Att leda skolans kompetensutveckling” (Hudner, 1997). Med 

hjälp av de tidigare teorierna kring individuella behov får vi lättare förståelse för dagens teorier, 

de huvudsakliga metoderna som appliceras följer nedan med ett undantag för medarbetarsamtal 

som diskuteras under 1.1.3. 

 

● Individuell självvärdering, där individen själv tar ställning till sina behov av utveckling 

inom arbetet. Vid sammanställning av analyserna kan sedan planeringen av 

kompetensutveckling påbörjas (Hall, 1989). 

 

● “Critical friend”, eller vanligare kallat “Peer review” fungerar genom att använda sig av 

kollegor för att via ett tredjepersonsperspektiv kunna granska och diskutera eventuella 

förändringar. Metoden fungerar alltså genom att en kritisk vän eller kollega får ta del av 

ditt arbete genom observationer och sedan ha en ventilering där de diskuterar fram 

förslag på utvecklingsbehov som finns hos individen. Vid ett praktiskt användande av 

metoden bör individen som studeras uppleva sig trygg och säker i sin yrkesroll för att 

undvika att inta en försvarsställning vid ventilering och därmed omintetgöra hela 

processen. Metoden anses vara extra effektiv då inte enbart individen själv, utan även 

dess granskande kollegor tycks kunna genomföra vissa kompetensutvecklingar bara 

genom deltagande (Hall, 1989). 

 

● Kollektiva behov fungerar som en slags motpol till de individuella behoven och berör i 

det här sammanhanget de behov som existerar inom skolverksamheten. Huvudsyftet är 

alltså att bättra förskolans verksamhet, där arbetstagare inom organisationen också kan 

skaffa sig en förståelse för varit förskolan befinner sig gentemot tidigare uppsatta mål. Vi 

kan här dra paralleller till ämnet ifråga, där bristen på tid för kompetensutveckling kan 

ses som en följd av att fokus ligger på de kollektiva behoven och för lite på de 

individuella. Chefer som befinner sig i positioner där de tvingas bestämma mellan hela 

verksamheten och individuella mål arbetar i syftet att rädda verksamheten enligt de 

resurser som finns (Hall, 1989). 
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En definition av det individuella lärandet ges av Knud Illeris, där han baserar konceptet kring tre 

huvudsakliga områden: “Funktionalitet”, “känslighet” och “integration.” Funktionaliteten avser 

materialet som skall läras ut och hur stor möjlighet individen har för att förstå denna. 

Känsligheten syftar på hur viktigt det är för lärandet att individen har motivation och andra 

incentiv. Integration menar slutligen att det finns olika sätt för individen att lära sig på och hur 

individen reagerar på sin miljö, den sociala likväl som den fysiska (Illeris, 2007). 

 

1.1.5 Motivation  

Ahl (2004) skriver om Herzbergs tvåfaktor-teori som är uppdelad i två typer av motivationer - en 

inre och en yttre. Den inre motivationen karaktäriseras av individens behov av kompetens, 

utveckling och självbestämmande samt behovet av att känna att “jag kan själv” samtidigt som 

individen upplever full kontroll över vad som händer. Uppgifterna ska ge en viss utmaning för att 

tillfredsställa de inre behoven. Känslor som upprymdhet, intresse och glädje är karakteristiska för 

den inre motivationen. Den yttre motivationen kännetecknas av sådant som ej initialt kommer 

från individen, däribland belöningar, straff, sociala normer och tvång. Det kan finnas problem 

med att använda de yttre faktorerna i motiveringssyfte, det bästa sättet är att ta tillvara på 

individens inre motivation och förstärka den (Ahl, 2004). I vår studie kommer vi använda 

motivationsbegreppet framför allt som en yttre motivationsterm, alternativt en blandning av både 

den inre och den yttre för att förklara medarbetares motivation till kompetensutvecklingen. För 

enkelhetens skull avslutas detta avsnitt med ett förtydligande med ett citat av 

Nationalencyklopedin och deras definition på ordet motivation: “Sammanfattande psykologisk 

term för de processer som sätter igång, upprätt och riktar beteende” (Ahl, 2004, s. 19). 

 

1.1.6 Kompetens  

Kompetens som begrepp kan definieras utifrån ett par olika förutsättningar. Jay Hall (1989) 

skriver dels om den inneboende kompetensen som finns hos samtliga individer, men också om 

den kompetensprocess som kontinuerligt sker. Den allmänna, inneboende kompetensen är ej att 

likställas med spetskompetens eller expertkunskap, även om begreppet som sådant lätt kan antas 

luta åt det hållet. Kompetensen betraktas istället som en slags grundläggande förmåga att 

genomföra det som krävs och alternativt också att lära sig av den erfarenhet man har. 

Kompetensen blir alltså en förutsättning för vidare lärande och för att kunna hantera problem och 

genomföra handlingar. Allmän kompetens kan därför diskuteras som en grundläggande 

förutsättning för människans överlevande som ras (Hall, 1989). 

 

När kompetens diskuteras som en förutsättning för vidare lärande refererar Jay Hall till Robert 

W. White, som tidigt 1959 pratade om människans anpassningsförmåga. Högre kompetens 

innebär en högre möjlighet till samverkan med vår omgivning, då såväl den sociala som den 

fysiska. Vi kan alltså lättare klara av omvärldens kravställningar. 
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Utöver denna individuella kompetens benämner Hall också den kollektiva kompetensen. Ur ett 

organisationsperspektiv pratar vi alltså om organisationens gemensamma möjlighet till att 

hantera de uppgifter som krävs. Vid högre kollektiv kompetens klarar organisationen av mer 

avancerade uppgifter, vilket också fungerar effektiviserande. Hall förklarar också den struktur 

som kompetensprocessen innehar genom att samverkan (mellan individer) har potentialen att 

leda till engagemang och kreativitet som tillsammans leder till vår möjliga anpassning till 

omvärlden. Samverkan innebär alltså inte av naturen en utvecklad kompetens. En förenkling av 

organisationens roll i det hela genomförs genom att beskriva situationen enligt följande: de 

förhållanden som existerar inom organisationen påverkar normer, värderingar, beteenden och en 

rad andra faktorer som formar individernas samverkan och hur denna samverkan sedan hanteras. 

Om vi applicerar dessa teorier på skolverkets verksamhet innebär detta alltså att ledningen har 

möjligheten att påverka varje förskolas utvecklingsplan. Genom att utgå ifrån dessa ges en 

möjlighet till att förstå hur kompetensprocessen faktiskt sker i teorin. 

                 

1.2 Tidigare forskning 

För att hitta relevant tidigare forskning använder vi oss av databaser såsom Google Scholar, 

Swepub samt det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). En del av sökningarna genomförs 

även via Uppsala Universitets biblioteksdatabas. Sökningarna visar på att viss forskning existerar 

gällande lärares kompetensutveckling i svenska skolor och till en viss del så existerar en del 

forskning kring förskollärare. Kompetensutvecklingen i sig är ett mångsidigt område med 

mycket forskning, varför vi har kondenserat ned sökningen till kompetensutveckling inom 

relevanta områden, snarare än enbart kompetensutveckling i sig. Då vi fokuserar på svenska 

förhållanden så har vi i huvudsak använt oss av svenska sökord, men också till en viss del 

engelska. Följande sökord använder vi i huvudsak: Kompetensutveckling, förskollärare, lärande, 

skill development och competence. Vi har också kombinerat ord i sökningen samt använt oss av 

likartade termer, såsom fortbildning istället för kompetensutveckling. För att urskilja de olika 

resultaten så har vi valt att fokuserat på de resultat som specifikt berör lärare och 

kompetensutveckling. Förskollärare benämns inte lika ofta som, exempelvis, grundskollärare. Vi 

bör dock betona att studier som berör andra typer av lärare ofta tycks hantera likartade aspekter 

och därför anser vi dem vara relevanta som tidigare forskning.  

 

1.2.1 Kompetensutveckling  

Kompetensutvecklingen har länge funnits i heta diskussioner och forskning finns därav att 

hämta. Svenska propositioner är här viktiga att betänka då begreppet kompetensutveckling 

tidigare refererades till som fortbildning. Mer moderna studier, såsom Ingrid Nilssons 

“Grundskollärares tankar om kompetensutveckling” betonar exempelvis hur den tidigare 

forskningen inte riktigt har haft ett lika starkt fokus på individens kompetensutveckling såsom 

hennes studie (Nilsson, 2006). Tidiga studier fokuserade helt enkelt på organisationsteoretiska 

perspektiv, vilket också kan bekräftas genom Jay Halls tidiga “Kompetens i organisationen”, där 
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han förvisso också talar om vikten av den individuella kompetensplanen, men detta görs utifrån 

organisationens synvinkel (Hall, 1990).  

 

Maria Bennich (2012) definierar vissa allmänna områden som beskriver hur en högre kvalitet på 

kompetensutvecklingen kan nås genom förändringar av olika aspekter. I avhandlingen diskuterar 

hon förvisso kompetensutvecklingen inom ett omsorgsarbete, men hon nämner vissa mer 

generella områden som kan appliceras på ett skolperspektiv. I sin analys benämner hon hur en 

prioritering av kompetensutveckling bör ske såväl på arbetsplatsen och på en nationell politisk 

nivå. Bennich betonar också vikten av att skapa en dialog och reflektion med de berörda 

individerna kring verksamhetens kompetens, men också att deras uppfattningar och önskemål 

inte ensidigt kan styra kompetensinsatser. En sista aspekt som vi kan betona i avhandlingen är 

hur det bland hennes respondenter finns kompetent personal som inte upplever sig ha tid, ork 

eller trygghet. Dessa kan alltså helt enkelt inte ta till sig eller omvandla kunskaper som de kan 

bidra med till själva verksamheten. 

  

Kompetensutveckling är ett i sammanhanget nytt och flersidigt område som täcker in flera olika 

aspekter och måste definieras djupare för att kunna användas praktiskt i en studie. När vi 

behandlar förskollärares kompetensutveckling krävs en medvetenhet om hur begreppet skiljer sig 

från termer såsom lärande, personalutbildning och fortbildning. Lärande behandlar vi nedan som 

en enskild term för att kunna förklara exakt hur den individuella processen av 

kompetensutveckling ser ut. Personalutbildning innefattade tidigare än Prop. 1992/93: 250 en 

process som innefattade en introduktion, vidareutbildning och fortbildning inom, exempelvis, ett 

företag (Sveriges Riksdag, 1992).   

 

Kompetensutveckling presenterades som ett bredare begrepp under ovan nämnda proposition, 

där till exempel förskollärares utbildning skulle ske på ett bredare, livslångt plan. Samtliga 

individer antas ha någon form av grundläggande kompetensdrift. Kompetensdriften innebär just 

vad den låter som - människans drivande kraft till att utveckla våra kunskaper. Kompetensdriften 

existerar inte enbart som en följd av att den är ett krav för mänsklig överlevnad utan också då 

den innebär en belöning för individen i sig själv. Vi använder den som ett bevis på vår egen 

utveckling. Detta diskuterar vi separat i stycke 1.1.5 – motivation (Hall, 1990). 

 

I organisationen krävs dock, som tidigare nämnts att rätt förutsättningar skapas för 

kompetensutveckling. Idag praktiserar skolverket som organisation artificiellt skapade 

omgivningar för att främja denna utveckling i form av obligatorisk kompetensutveckling. När 

lärarnas riksförbund skriver att deras medlemmar upplever att “man får för lite 

kompetensutveckling, av fel typ och av för dålig kvalitet” så innebär det antingen att rätt 

förutsättningar saknas eller är bristfälliga (Lärarnas riksförbund, 2014). 
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Frisch och Wermke (2013) diskuterar tre områden som berör svenska grundskollärares 

kompetensutvecklingskultur – vad lärare gör för sin egen kompetensutveckling, vilka 

kunskapskällor som är viktiga för lärarna samt om skolans styrning påverkar 

kompetensutvecklingen. I rapporten beskrivs olika lärares individuella handlingar för att öka sin 

kompetens. Detta verkar först och främst vara just hur de samverkar med sina kollegor, sedan att 

de besöker olika typer av kurser men också att de läser till sig kunskap från internet. I yrkeslivet 

beskriver de hur lärarna fungerar som aktiva subjekt på en kompetensutvecklingsmarknad. De 

betonar också hur skolans styrning till en viss del påverkar lärarnas kompetensutveckling. Det 

finns flera metoder för styrning, några av dessa anses vara nationella prov och den läroplan 

lärarna har, men även skolledaren betonas som en viktig aspekt. En avslutande reflektion som är 

intressant i rapporten är hur vissa lärare tycks vilja att deras kompetensutveckling ska styras av 

skolledningen (Frisch & Wermke, 2013).  

 

Den kollektiva kompetensutvecklingen inom organisationen är enligt Hall (1990) en 

ledningsfråga då ledningen är ansvariga för hur enskild kompetens används och hur 

arbetssituationen ser ut. För den enskilda förskolan kan vi antingen betrakta skolledningen eller 

skolverket som ansvariga. Fokuseras ansvaret mot, exempelvis, en skolchef så måste vi beakta 

den budget individen har att arbeta med samt vilka riktlinjer som måste följas. Riktas ansvaret 

istället på kommunen eller skolverket måste vi beakta de individuella skillnader som följer 

skolledningarnas ansvar för varje enskild förskola (Hall, 1990). 

 

Vad krävs då av en ledning för att skapa möjligheter till kompetensutveckling (eller korrekta 

omständigheter för samverkande, som alltså potentiellt kan leda till kreativitet och engagemang, 

förutsättningarna för kompetensprocessen)? En medvetenhet och uppmuntran från ledningen till 

samverkan är en grundläggande förutsättning för många enskilda anställda, som förutsätter detta 

för att påbörja processen. Ledningen måste därav avsäga sig något av den formella auktoriteten 

(alltså ej från den reella) för att kunna bidra till delaktigheten. Även ledningen samverkar alltså, 

men ett starkt krav på att ledningen agerar trovärdigt och förtroendefullt är viktigt för att detta 

ska kunna fungera. Den så kallade “produktiva inställningen” som existerar inom diskursen kring 

anställda förutsätter såväl samverkan som känslan av frihet och det personliga ansvaret. Studier 

som visas av Hall påvisar korrelationen mellan samverkan och den “produktiva inställningen” 

(Hall, 1990). 

 

Kompetensutveckling definieras av en rad olika åtgärder som kan vidtas för att öka kompetensen 

inom en verksamhet, både inom organisationen och på ett individuellt plan. Den mest vanliga 

formen av kompetenshöjande åtgärder som de flesta tänker på när de hör ordet 

kompetensutveckling är förmodligen att utbilda eller träna personal via kurser och 

utbildningspaket. Dessa, de mer formella typerna av utbildning, kräver att individen själv tar 

ansvar för sin utveckling, även om det är en förskollärare som förmedlar kunskapen.  
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Icke-formell utbildning där lärandet utgörs av att se hur andra arbetar eller hanterar situationer, 

kan ske via exempelvis arbetsplatsträffar eller studiebesök. Lärande i form av utförande av det 

dagliga arbetet är också kompetensutvecklande. Även större förändringar i organisationen, såsom 

arbetsutveckling eller arbetsrotation, har en utgångspunkt i att bredda kompetensen inom 

organisationen. Att rekrytera eller få en befordran brukar leda till någon form av 

kompetensutveckling. Verksamheten kan ha en nybörjarkurs för att introducera den nyanställde 

till företagskulturen för att så snabbt som möjligt få medarbetaren produktiv. Att bli befordrad 

kan betyda att individen får nya arbetsuppgifter som denne inte haft tidigare. Detta kan leda till 

att personen antingen måste lära sig genom trial and error eller att genomföra någon form av 

kompetenshöjande åtgärd (Kock, 2010). 

 

1.2.2 Skola och lärande 

Vad lärande egentligen innebär är i sammanhanget viktigt för att korrekt kunna förstå hur 

kompetensutveckling ska kunna ske på ett sätt som för individen faktiskt är möjligt att utnyttja. 

Lärande som begrepp är dock mångsidigt och berör många och olika facetter av det mänskliga 

livet och en viss konkretisering behövs. När vi talar om lärande bör detta alltså istället tolkas som 

lärande i grupp eller organisation. Individuellt lärande betraktas alltså som en aspekt av 

grupplärande.  

 

Tidigare definierade vi vikten av individuellt lärande för att öka den enskildes kunskap. Pär 

Larsson (2004) nämner att ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt för lärare har lett till 

olika resultat för olika skolor i samma kommun. Larsson kopplar detta till bland annat skillnader 

i förutsättningarna för just det individuella lärandet inom de olika skolorna. Larsson kunde 

koppla detta bland annat till hur synliga olika lärares individuella erfarenheter och kompetens var 

för kollegor. Synligheten var alltså här relevant för andra individers fortsatta utveckling 

(Larsson, 2004).  

 

En aspekt av lärande som vi ej berört innan är den gällande grupplärandet, som också har 

definierats av flertalet olika forskare. John Dewey visade tidigt hur det sociala sammanhanget 

var av vikt för att individen skulle kunna lära. Nu talade Dewey om socialt lärande ur ett 

skolperspektiv för elever och inte förskollärare, men ur ett kompetensutvecklingsperspektiv så 

krävs det ändå att förskollärare övergår i ett slags elevstadie, då kunskap överförs via avsiktliga 

metoder från förskollärare till elev (Strömqvist, 2007). 

 

Accepterar vi att förskollärare kan anta positionen som en elev i ett 

kompetensutvecklingsperspektiv så är Deweys teorier applicerbara. I den sociala gemenskap som 

en skola innebär så menar Dewey att när individer arbetar enskilt så påverkas lärandet negativt. 

Att elever ges möjlighet till att vara aktiva och få möjlighet till kommunikation under exempelvis 

samarbetsuppgifter skulle alltså vara lämplig för lärandet. Det bästa sättet att lära sig skulle alltså 
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vara via kommunikation och interaktion med andra. Detta sätt att betrakta lärande skulle kunna 

tolkas som att en individuell kompetensutvecklingsplan är negativ för lärandet, men det är inte 

nödvändigtvis en korrekt tolkning. Kommunikationen måste inte nödvändigtvis ske med 

kollegor, utan även med den för tillfället aktiva förskolläraren eller med andra elever (Phillips & 

Soltis, 2010). När vi talar om hur viktig den individuella utvecklingsplanen är betonar vi alltså 

också vikten av social gemenskap för lärandet. 

 

Fokus i sammanhanget blir alltså att inte enbart betrakta individen som en slags passiv mottagare 

av information. Individen är konstant i en situation styrd av sociala faktorer med vänner, familj 

och andra grupperingar. Situerad kunskap är ett ytterligare begrepp som hanterar denna typ av 

sociala faktorer för lärandet.  

 

Skolan är skyldig att ha en arbetsplan som utvärderas och revideras regelbundet för att främja 

skolans utveckling och förbättra verksamhetens kvalitet. Genom uppföljning och utvärdering ska 

ledning och personal få en bild av hur verksamheten står i relation till de uppsatta målen. Här 

gäller det att uppmärksamma både starka såväl som svaga sidor så att det går att fastställa vilken 

verksamhetsutveckling samt personal- eller kompetensutveckling som förskolan bör prioritera. 

Det har dock visat sig vara svårt att översätta utvärderingsresultat i handling och på det sättet 

skapa en långsiktig utvecklingsplan (Hudner, 1997). 

 

I CEFOS Rapport från 1996 kan läsas att skolchefer har ett enormt ansvar och näst intill omöjlig 

uppgift gentemot alla ansvarsområden. Med ansvarsfunktionen menas att skolchefen får 

verksamheten att fungera på ett tillfredsställande sätt. Även om flera chefer hade problem med 

att identifiera deras egna arbetsuppgifter i organisationen så kan dessa ändå delas upp i fyra 

huvudsakligen större kategorier: kontakter, samordnings- och organiseringsuppgifter, att leda 

förvaltningen samt övrigt. Skolchefernas kontakter är omfattande och många uppger att 

bibehållandet av dessa är deras huvudsakliga arbetsuppgift. Skolans dagliga verksamhet är 

egentligen inget som de ska lägga sig i då detta faller på lärarna och större beslut kan inte heller 

fattas då dessa ofta är politiska (CEFOS, 2014). 

 

Att upprätthålla kontakterna är en viktig uppgift för att både politiker och medarbetare ska kunna 

utföra deras arbete på ett smidigt och tillfredsställande sätt. Att samordna och organisera 

verksamheten handlar bland annat om kontakter. Här innebär det dock främst att fatta beslut för 

att sedan implementera dem i den dagliga verksamheten. Utbytet sker även åt andra hållet, att 

skolchefen förmedlar medarbetarnas åsikter till berörda politiker och makthavare. Att leda 

organisationen är att driva olika projekt som anses viktiga och berör undervisning eller övrig 

verksamhet, men även att fördela eller samordna arbetsuppgifter. Under detta ansvarsområde 

finns också skyldigheter att se till att kompetensutveckla personalen och förändra 

undervisningsformen. Under övrigt ingår även att se över verksamhetens lokaler, utveckling av 
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arbetssätt samt att jobba mot gemensamma normer och värdegrunder. Skolchefernas 

sammanfattade arbete innebär alltså en nivå av ansvar och flera olika och omfattande typer av 

arbete som skall utföras, vilket lätt kan resultera i höga stressnivåer samt risker för utbrändhet 

(CEFOS, 2014). 

 

Ovan kan vi konstatera att mycket forskning bedrivs kring såväl kompetensutveckling som 

skolverksamhet och lärande. Området har behandlats en hel del i relation till hur lärare tar till sig 

kompetensutveckling, bland annat vikten av individens lärande och hur denna lärprocess går till. 

Olika studier betonar också styrning och resultatet av kompetensutvecklingen – vad den leder till 

och hur den bidrar till verksamheten. I sammanhanget bör vi betona var vår studie befinner sig i 

relation till dessa och vad den tillför fältet. De hinder och förutsättningar förskollärare upplever 

för att få tillgång till kompetensutveckling är en aspekt som inte tycks hanteras ofta. Styrning, 

eller ledning är exempel på ganska vanliga aspekter som berörs och även om vi tar upp 

begreppen så intresserar vi oss alltså i synnerhet för vad individerna upplever kring deras 

respektive ledning (i förhållande till kompetensutveckling), snarare än vad ledningen faktiskt 

gör. Den typen av åtskillnad är vad vi eftersträvar att nå, då inte bara gällande styrning utan kring 

alla facetter av förskollärares kompetensutveckling. Vi ämnar alltså svara specifikt på hur 

förskollärare upplever sin kompetensutveckling och vilka aspekter som påverkar den. 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

1.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I denna studie är utgångspunkten en form av verksamhetsteori, närmare bestämt Leontievs 

sociokulturella perspektiv med fokus på mediering med subjekt, objekt och medierande 

artefakter (verktyg). Detta kommer utökas av en ytterligare aspekt från Leontiev som inte enbart 

innefattar en individnivå, utan även ett grupperspektiv. Leontiev skriver att det inte endast är 

döda objekt som kan ses som artefakter, utan även mänskliga kunskaper, insikter och 

konversationer (Säljö, 2004). Lärande är en relevant aspekt inom förskola och utbildning, även 

om lärande som begrepp inte nödvändigtvis är begränsat till dessa miljöer. Vissa insikter och 

färdigheter individen behöver ska förvärvas i andra sammanhang, exempelvis vid typiskt sociala 

miljöer såsom middagsbordet, bland vänner eller sociala medier. Lärande sker dock inom 

samtliga sociala spektrum där någon form av interaktion mellan individer äger rum förklarar 

Säljö (2004). Tänkandet sker enligt det sociokulturella perspektivet som en form av 

kommunikation individen tagit del av och lagrat för att senare kunna använda till problemlösning 

eller som en resurs för liknande situationer i framtiden. Individer är sammanbundna med den 

omgivningen de lever i, men även dess historia, föreställningsvärld och deras sociala 

sammanhang. Människan utmärker sig från andra arter genom att kunna använda språkliga och 

fysiska redskap. Denna förmåga är central inom det sociokulturella perspektivet. Tänkande, 

begreppsanvändning och lärande betraktas som delar av den mänskliga verksamhet som 

omedelbart kan ses i vårt agerande och som är sammanflätade med vårt lärande (Säljö, 2004).  
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För att illustrera mediering lättare brukar begreppen ritas upp i en triangel, där subjektet är 

gruppen eller individen som försöker uppnå ett mål med hjälp av ett redskap för att i slutändan få 

ett resultat. Ett exempel kan här ges med en jägare (subjektet) som vill livnära sin familj genom 

att se till att det finns mat på bordet (resultat).  Målet är att fälla vilt (objektet) med hjälp av ett 

gevär (redskapet). 

  

Illustration 1. Översikt av medieringsprocessen 

 
 

För att överföra den medieringen till denna studie så kan utläsas i illustrationen ovan att subjektet 

är lärarna som med hjälp av kurser konferenser utvecklingssamtal m.m. (verktyg) får möjlighet 

till kompetensutveckling (objektet) och resultatet blir ökad kompetens.    
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Illustration 2. Kompetensutvecklingsprocessen. 

 
 

I vissa fall finns en dold agenda där det görs vissa insatser som inte i första skedet verkar 

medverka till det slutliga målet, men ger samma resultat i slutändan. I fallet med jägaren så finns 

det individer som stöter viltet mot skyttarna (subjekt). De använder ljud och rörelser (verktyg) 

för att skrämma djuren framför sig. Målet är fortfarande att fälla ett byte och resultatet är att få 

mat på bordet, men utan jägarna så skulle detta beteende inte leda till någon vinst för utövarna. I 

detta fall så ökar istället möjligheterna till en lyckad jakt (Leontiev, 1986). 

 

1.3.2 Lärandets tre dimensioner  

Delar av det sociokulturella perspektivet som presenteras av Leontiev kommer ej att kunna 

förklara den situation som vi ämnar undersöka. Specifikt så saknar dessa två perspektiv en rimlig 

förklaring utav emotioners roll i lärandesituationer. Bland liknande teorier så presenterade 

Vygotskij, som ett exempel, teorin kring den proximala lärozonen. Den lärozonen utgår ifrån att 

alla människor som befinner sig utanför sina egna kunskapsgränser har kapaciteten till att lära sig 

nya saker om de bara har korrekt hjälp utifrån (Poehner, 2008). Vad som kan ifrågasättas i teorin 

är att en individ kan befinna sig i en optimal position för nytt inlärande, men ändå vara inkapabel 

till att ta emot kunskapen beroende på personens faktiska mående. Vi ämnar därför att 

komplettera den delen av teorin med ett biologiskt förankrat förklaringssätt.  

 

Illeris (2004) beskriver i sin teori Tre dimensioner av lärande att det existerar en fundamental 

grund av rationella och emotionella delar som är involverade för att uppnå lärande. Mentala 

försvarsmekanismer kan alltså här också spela en roll för lärandet. Illeris menar att det existerar 
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en interaktion mellan sociala och individuella nivåer, samt en interaktion mellan känslor och 

individuellt lärande. Samtliga av dessa aspekter blir alltså relevanta för vår förståelse av hur 

lärandet fungerar vid kompetensutvecklingen, samt vilka aspekter vi måste beakta (Illeris, 2004). 

 

Illustration 3. Illeris tre dimensioner. 

 
 

Den första dimensionen är innehåll som Illeris (2007) benämner som kunskap, förståelse och 

färdigheter alltså det som ska läras eller har blivit inlärt. Genom denna dimension utvecklas 

insikten, förståelse och kapaciteten hos den lärande. Här finns möjlighet att utveckla och 

bemästra färdigheter och förhållningssätt som underlättar livets praktiska utmaningar.  

 

Den andra dimensionen är drivkraft och benämns som motivation, emotioner (känslor) och vilja. 

Inom de följande sidorna kommer vi gå in djupare på emotioner varför den är presenterad i 

bilden ovan istället för drivkraft. Då Illeris även använt denna beteckning tidigare så väljer vi att 

göra det också eftersom det passar vår studie bättre, men vi kommer även använda oss av 

motivation som en drivkraft. Drivkraft och innehållsdimensionen aktiveras samtidigt och har ett 

samspel mellan individ och omgivning, detta kallas tillägnelseprocessen. Det man lär sig och hur 

bra man lär sig det är direkt kopplat till det psykiska engagemanget och den mentala energin som 

läggs ner. Känslor skulle exempelvis kunna påverka en individs handlingsmönster ifall de 

behöver välja mellan arbetsgrupp och utbildning, eller om de saknar intresse för en viss 

utbildning. Som en del av att förstå individers handlingar och tankar krävs det alltså att vi 

applicerar inte bara rationalitet och logik, utan även vårt känslomässiga spektra (Illeris, 2007). 
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Den tredje dimensionen är samspel. Ledorden är här handling, kommunikation och samarbete, 

dessa utgör viktiga relationer till vår omvärld och integrerar individen i sociala sammanhang och 

gemenskap. Samspelsdimensionen handlar framför allt om individens närliggande sociala 

omgivning som t.ex. arbetsgruppen eller klassrummet (Illeris, 2007). 

 

Tillägnelseprocessen är den horisontala dubbelriktade pilen (se ill. 03). Den är dubbelriktad som 

en följd av att den endast uppkommer på ett individuellt plan och dessutom alltid innefattar både 

innehåll och emotioner. I alla lärosituationer finns det alltid ett subjekt och ett objekt, det är alltid 

någon som lär sig något. Lärande kan inte existera om det inte finns ett läroinnehåll, precis som 

att läran utan drivkraft eller att individer med depressiva känslor har svårare att tillgodogöra sig 

kunskap. Samspelsprocessen utgör den vertikala dubbelriktade pilen. Individen samspelar med 

sin omvärld i ett samhälleligt perspektiv men även det mellanmänskliga spelar en viktig roll. 

Lärande är beroende av omgivningens sociala och materiella beskaffenhet och därmed även av 

tid och rum. Vissa forskare hävdar att lärande enbart kan förklaras som en social process medan 

Illeris menar att man måste ta hänsyn till både tillägnelse- och samspelsprocessen (Illeris, 2007). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att redogöra för förutsättningar för kompetensutveckling av förskollärare 

inom ett visst begränsat geografiskt område i en svensk stad. Vi ämnar också att redogöra för de 

sätt varpå dessa förutsättningar upplevs återverka i praktiken.  

1.      Hur upplever förskollärare den kompetensutvecklingen som bedrivs? 

2.      Vilka aspekter upplevs påverka den faktiska kompetensutvecklingen? 

  

3.      Metod 

Undersökningen genomför vi via en intervjumetod som förhoppningsvis producerar resultat av 

kvalitativ potential. Som bas utgår vi från en intervjuguide som bifogas i slutet av dokumentet.  

 

3.1  Tillvägagångssätt 

Vi påbörjade processen med att diskutera vilka ämnen som eventuellt kunde vara av intresse - 

däribland kompetensutveckling, rekrytering och rekrytering med sociala medier. Efter en 

genomgång av de olika områdena bestämde vi oss för att koncentrera oss på 

rekryteringsprocessen som den ser ut idag och ett framtidsperspektiv. Där skulle vi undersöka 

om det fanns några nya idéer för att göra rekryteringen effektivare och lättare hitta rätt person till 

rätt plats. Vid sökning bland litteratur och tidskrifter kom vi fram till att det förmodligen skulle 

bli svårt att få till ett framtidsperspektiv inom ämnet. Detta till trots ansåg vi ämnet för intressant 

för att bara lämna, varför vi genomförde en provintervju. Denna var förvisso intressant, men 

informationen vi fick var av för spekulativ art och lämpade sig inte. Efter att ha läst en artikel 

angående lärares kompetensutveckling (eller då bristen av den), bestämde vi oss för att byta 

ämne. Bland annat så framgick det att lärarna städade istället för att kompetensutvecklas. Vidare 
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så uttalade sig Gustav Fridolin, efter valet, att lärarnas status skulle höjas, bland annat då genom 

kompetensutveckling. Dessa nyheter fick oss att återigen rikta vår uppmärksamhet mot 

kompetensutveckling och i synnerhet lärarna, då det är en organisation som ändå har som uppgift 

att utbilda. Det kändes som naturligt att de som pedagoger vore bra på att utbilda personal också.  

 

3.2  Datainsamling 

Nästa steg blev att vi började skicka ut visitbrev med förfrågningar om att få göra intervjuer. I 

det initiala skedet använde vi oss av närområdet för enkelhetens skull och breven skickades ut 

via e-mail från respektive skolas hemsida. Ett par dagar gick utan svar varför vi valde att skicka 

ut påminnelsemail till samtliga respondenter vi hört av oss till tidigare. Vi valde här även att 

utöka det geografiska urvalet till att innefatta ytterområden också. Då vi fortfarande saknade svar 

kontaktade vi rektorer direkt för att få specifika förslag på respondenter till vår studie, väl 

medvetna om den potentiella forskareffekt som detta kan bidra till (detta då ett urval av en rektor 

tappar i slumpmässighet). Då vi helt saknade respondenter kunde vi ej genomföra studien. 

Slutligen fick vi två svar från rektorer som båda avböjde vår förfrågan. Vi tog därmed ett något 

mer riskabelt beslut och ändrade urvalet, både från den geografiska utgångspunkten till en annan 

svensk medelstor stad och respondenterna till förskollärare. Dessa har en likartad utbildning med 

liknande arbetsuppgifter och bör i teori relatera lika väl till studien som grundskollärare. Vi 

skickade därför ut nya visitbrev och fick denna gång svar från totalt sju förskollärare som 

samtliga intervjuades under mellandagarna, julen 2014. Under tiden var det färre barn på 

förskolorna än vanligt varför samtliga respondenter hade möjlighet att gå från arbetet och 

genomföra intervjuer. Enligt god forskningssed så förklarade vi för alla respondenter syftet med 

intervjuerna samt att deras svar är konfidentiella. Dessutom informerades de att medverkandet 

var frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Intervjuerna genomfördes under 

en period mellan trettio minuter och en timme. Arbetet stagnerade alltså under en viss period av 

två månader före julen 2014 som en följd av brist på respondenter. 

 

3.3  Urval 

Intervjuerna riktas mot respondenter som har erfarenhet av, eller jobbar som, 

förskolförskollärare. Detta är viktigt då studien fokuserar på den erfarenhet och de åsikter som 

yrkesgrenen innehar. Subjektiva åsikter från personer utanför yrket är inte relevanta i detta 

sammanhang, däremot är subjektiva åsikter från enstaka förskollärare alltså vitalt. Urvalet 

begränsas främst av tids- och ekonomiaspekter, varför processen sker via en så kallad 

rollselektion (Aspers, 2007).  Detta innebär att vi utgår från respondenternas arbetsroll, vilket i 

studiens fall innebär att vi riktar in oss mot förskollärare. Vi väljer också att exkludera rektorer 

från studien, då fokus ligger mot den faktiska arbetsplatsens situation och eventuella problem 

och förutsättningar för lärande. En synvinkel från chefsrollen förklarar därför inte individuella 

lärares synvinklar. Chefsrollens inblick i individers erfarenheter erbjuder en helt annorlunda typ 

av förklaringsmöjligheter som riktar in sig mer mot ekonomi, personal och administration vilket 



Vincent Rindebratt                Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C 

Robin Lundkvist                                                            Pedagogiska Instituationen 

                                 Uppsala Universitet 

 

20 

inte är av intresse för studien. Rollselektionen definieras av ett strategiskt urval där vi betonar 

olika variabler hos individerna som vi intresserar oss för, närmare bestämt aktivt arbetandes 

förskollärare, på såväl privata som offentliga förskolor, samt arbetandes inom ett bestämt 

geografiskt område (en mellanstor Svensk stad). Två ytterligare variabler som vi bestämt har 

varit ett åldersspann på minst 20 år fram till pensioneringsålder samt någon form av 

lärarutbildning (Trost, 2012). Det manliga antalet arbetande förskollärare ligger i dagsläget på 

omkring 3.5% (Dagens Nyheter, 2011). Därför riktar vi huvudsakligen studien mot kvinnliga 

förskollärare, men av rent intresse så inkluderar vi ändå utsagor från en manlig respondent 

  

3.4  Intervjuguide och analysmetod 

Intervjuguiden utvecklas efter det syfte vi definierar under punkt 2. Frågorna formuleras enligt 

den guide som diskuteras av Esaiasson (2007). Vi utgår från större teman, såsom 

respondenternas bakgrund, deras allmänna åsikter om kompetensutveckling och organisationens 

process för kompetensutveckling. Frågorna definieras enligt två huvudsakliga områden, innehåll 

och form. Innehåll kopplar till frågeställningarna som definieras under syftet, formen syftar mer 

till den direkta intervjun där vi alltså uppmuntrar till en slags samtalskaraktär, detta för att bidra 

till att intervjun undviker typisk akademisk jargong. Vi eftersträvar tydligt formulerade frågor 

som uppmuntrar till att respondenterna tydligt kan förstå syftet, någonting som också bidrar till 

mer målande svar. Efter en testintervju har vi definierat vidare följdfrågor för att ytterligare 

utveckla intressanta svar för de fortsatta intervjuerna. Under intervjuprocessen utvecklas givetvis 

ytterligare aspekter och följdfrågor som berör kompetensutvecklingen. Dessa berör i synnerhet 

vikarier, individuell kompetensutveckling samt utvärdering. Vissa av dessa frågor betraktar vi 

som så pass relevanta att de inkluderats i frågeguiden, medan mindre aspekter inte inkluderats då 

frågorna mer kopplas till den individuella intervjun. 

 

Då vi använder oss av semistrukturerade intervjuer utan att vara säkra på exakt vad för 

information respondenterna kommer att ge oss så applicerar vi en innehållsanalys vid 

genomgång av data. En innehållsanalys innebär en slags empirisk metod där vi efter att ha läst 

och diskuterat materialet kunnat dra slutsatser. Detta genomförs genom att uthämta meningsfull 

data som sedan kodas. Efter detta tematiseras vår data enligt de huvudsakliga rubriker vi 

presenterar under punkt 4. 

 

3.5  Etiska aspekter 

Då studien kräver av respondenterna att de kan delge utsagor där eventuell kritik kan komma att 

riktas mot den egna arbetsplatsen är etiska aspekter kanske extra viktiga att reflektera över i 

denna studie. Studien skall därför verka för låta respondenter vara konfidentiella så till den grad 

att inga namn på varken respondenterna själva, förskolor eller städer.  
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Vetenskapsrådet har definierat olika huvudsakliga etiska betänkligheter som vi har utgått ifrån 

vid studien. Dessa råder enligt följande: 

 

● Informationskrav, att forskaren ska informera respondenter om de villkor deltagandet 

sker under. Vi ska här även förklara att de deltar frivilligt och har möjlighet att avböja om 

de så önskar. 

● Samtyckeskrav, att forskaren efter att ha informerat respondenter enligt definitionen 

ovan, be om deras godkännande för deltagande så att intervjun ska kunna fortsätta. 

● Konfidentialitetskrav, där forskaren ansvarar för att samtliga uppgifter om 

respondenterna hanteras på ett sätt så att deltagarnas information ej riskerar att lämnas ut 

för allmänhet. 

● Nyttjandekrav, som innebär att den information om respondenterna vi samlar in ej får 

användas på så sätt att vi riskerar att direkt påverka den individuella respondenten. 

Forskaren kan heller inte använda de uppsamlade uppgifterna för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2014). 

 

3.6  Metoddiskussion 

Tillförlitlighet och trovärdighet menar Lincoln och Guba (1985) kan fungera som 

bedömningskriterier för studier med kvalitativ potential. Medan reliabilitet och validitet framför 

allt används vid studier som är mer inriktade på studier med kvantitativ potential som en följd av 

att deras data är lättare att generalisera och återskapa (Dalen, 2008). Reliabiliteten definierar vi 

som att data eller mätningar kan agera stabilt utan att slumpfaktorer påverkar resultatets 

utkomster. Vi kan hävda att resultatet kan vara svårt att kvantifiera, men detta är inte 

nödvändigtvis sant. Till en viss del berör resultatet aspekter av kvantifiering, men det vi i 

synnerhet intresserar oss för är just de explicita utsagorna. I den typen av semistrukturerad 

intervjustudie som vi genomför innebär det att reliabilitetsmätningar troligen är såväl låga som 

svåra att genomföra. Detta följer på att intervjuerna dels ser olika ut från individ till individ, men 

också på grund av att frågorna tolkas olika mellan olika respondenter. Låg reliabilitet ger låga 

validitetsresultat (Trost, 2012). Vid statistiska utvärderingar finns en tendens att siffrorna blir 

viktigare än själva innehållet, då exempelvis hur många timmar kompetensutveckling som 

förskollärarna har genomfört och inte hur mycket faktisk kompetens de fått. Hur mycket tillför 

det verksamheten? Då vi är mer intresserade av innehåll än statistik så använder vi oss av 

tillförlitlighet och trovärdighet vid värdering av vår studie.  

 

3.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten beaktas via bland annat ett fokus på noggrannhet över att intervjuguiden ska ge 

likartade svar som kan relatera till studiens syfte och till dess frågeställningar. Det är alltså mer 

relevant med typen av utförande hos aktiviteten än själva tidsaspekten på den. Ett val har även 

gjorts över att båda författarna var deltagande vid samtliga intervjuer för att säkerställa att 
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likadana frågor ska ställas på samma eller åtminstone liknande sätt till alla respondenter. På det 

sättet minskar vi risken för att respondenter ska missförstå frågor. Detta görs alltså för att våra 

frågeställningar ska bli besvarade så korrekt som möjligt och att felmarginalen blir så liten som 

möjligt. Andra teoretiska utgångspunkter existerar som skulle kunna fungera för studien och via 

diskussioner har vi därtill kommit fram till att Leontievs sociokulturella perspektiv i kombination 

med Illeris tre dimensioner av lärande är de teorier som vi ansåg fungerade bäst. Vi har 

diskuterat Vygotsksijs teori om den proximala lärozonen men anser att den inte är applicerbar 

som en följd av att vi ansåg att en individ kan existera inom just denna lärozon, men ändå inte 

kunna ta emot kunskap som en följd av drivkraft eller emotionsaspekter, varför vi alltså väljer att 

applicera Illeris teorier. 

 

3.6.2 Trovärdighet 

Systematiska jämförelser har gjorts, medan vi kodat och teoretiserat resultat och analyser. 

Studien spänner över en uppsättning av sju intervjuer med empirisk data från intervjustudier. Vi 

hävdar att vår trovärdighet är rimlig som en följd av att den besvarar vårt syfte och våra 

frågeställningar på ett korrekt sätt. Frågorna är utformade efter vad som skulle kunna besvara det 

syfte vi tydliggjorde tidigare. En diskussion har genomförts både innan datainhämtning samt 

efter för att klargöra att vår data mäter det syfte vi avsett. Därav anser vi ha ett visst 

kunskapsanspråk i relation till vårt material och vår teori. 

 

4. Resultat och analys 

I resultatkapitlet kommer vi redovisa empirisk data som insamlats genom intervjuer från våra sju 

respondenter. Materialet är bearbetat och kodat och kommer att framställas i fem övergripande 

kategorier som sammanfattar resultatet i stort, till det kommer även underkategorier presenteras 

där vi går djupare in i de olika ämnena. Varje avsnitt kommer att förtydligas med citat som 

klargör det resultat som presenteras. Vi valt att inkludera en analys av samtliga avsnitt efter att 

resultatet presenteras. Detta val motiveras genom att en tolkning av ett resultat enligt oss sker då 

vi väljer och presenterar data. Därmed upplever vi att det är komplicerat att dra en exakt gräns 

mellan vad som är tolkning och vad som är resultat och inkluderar dem båda nedan. De 

huvudsakliga tematiseringarna som följer nedan är alltså också de huvudsakliga områden som 

uppstått vid kodning. 

 

4.1 Respondenter 

Studien omfattar totalt utsagor från sju respondenter om sex kvinnor och en man. Medelåldern 

ligger på ~40 år och rymmer ett spann mellan 20-60 år. Respondenterna är samtliga utbildade 

som lärare i någon form och har arbetat i genomsnitt ~7 år (mediantid 5 år), med en variation 

mellan 1-15 års aktiv erfarenhet. Tre respondenter har även erfarenhet från privat verksamhet. 

För att kunna säkerställa individernas konfidentialitet har vi ändrat om deras namn till 

respondent, plus ett nummer mellan 01-07. Vi bör här betona att vi valt att inte inkludera varje 
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individs nummer för det resultat som vi presenterar. Detta är ett medvetet val, då vi vill undvika 

att förstärka den individuella vikten - vi är intresserade av förskollärare som roll och yrke, inte 

vad varje individs erfarenheter är, vilket också stärker den konfidentialitet som är vital för 

studiens genomförande.  

 

4.2 Vikariers roll vid kompetensutveckling 

Fyra av respondenterna beskriver att det existerar någon form av vikariebrist bland förskolorna. 

Detta exemplifieras via olika situationer där de har önskat att lämna sina respektive barngrupper 

för att kunna genomgå individuell utbildning, allmänna kurser, eller bara stanna hemma för 

sjukdom, men inte har kunnat. Tre av respondenterna upplever inte bara att de har svårt att få 

vikarier, utan också att de upplever en olust inför att ens lämna barngruppen, även om vikarier 

finns att tillgå. Nedan beskrivs i ett citat hur bristen på vikarier ser ut på en av enheterna: 

 

Nej, det är ju det som är det problematiska att det inte finns det. Det finns ju... Vi har ju... 

vad har vi, fyra enhetsvikarier, men som det ser ut, som den bittra verkligheten ser ut så 

är det vakanta tjänster, folk som har slutat och då måste ju enhetsvikarier vara där. 

- Respondent 07 

 

Två av respondenterna upplevde problem med deras kompetensutbildning som en följd av 

vikarieproblematik. Dessa två respondenters respektive chefer avrådde dem från att genomgå 

utbildningen då det skulle påverka deras kollegor och barngruppen. Utöver vissa oroskänslor 

inför att lämna kollegor ensamma så utökades detta genom att cheferna förtydligade situationen 

och att de ej kunde ges tillgång till en vikarie om de önskade lämna arbetsplatsen för individuellt 

arbete. En av respondenterna beskriver situationen enligt följande: 

 

[Det tror jag inte, eller]... det kan vara så att att jag får gå iväg på barnpilotdagen, men 

min chef säger att “Okej, du får gå iväg men dina kollegor får ingen hjälp” och då kanske 

de tycker “jaha, hon är där nu igen men och så får vi slita här”. För det känner man, när 

man är en mindre i arbetsgruppen. - Respondent 02 

 

4.2.1 Att hantera en vikariebrist 

Trots den eventuella problematik som nämns av vissa respondenter är det dock tydligt att det 

existerar en variation mellan olika avdelningar och skolor. Där tidigare respondenter har upplevt 

en ovilja att gå från arbetsplatsen som en följd av de inte vill lämna kollegor ensamma med 

barngruppen beskriver en respondent deras vikariesituation enligt följande: 

 

Nu tycker jag att det gått väldigt bra faktiskt. Vi ordnar det ganska mycket på 

avdelningen och pusslar och grejar och så tar vi vikarier om det behövs, om det finns på 

bemanningstjänst, det är inte alltid det finns. -Respondent 06 
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Även i den avdelningen existerar det alltså ibland svårigheter med att få tag i vikarier, men de 

löser situationen själva genom att omstrukturera personalen vid frånvaro. En respondent noterar 

att deras avdelning saknar vikarier som en följd på att de har vakanta tjänster och folk som har 

slutat. En annan person berättar hur de ogärna tar in vikarier i onödan, som en följd av att de 

helst vill kunna ha personer som barnen redan är bekanta till. 

 

När man jobbar med barn som är 1 och 2 år så kan det ibland vara bättre att det inte 

kommer in några okända ansikten, där har vi inte alltid tagit in vikarier.  

-Respondent 05 

 

Bristen på vikarier kan antas förklaras på flera olika sätt, såsom brist på kompetent personal, 

ekonomi eller tid. I sammanhanget bör vi dock diskutera vikariebristen som en motsättning till 

den allmänna kompetensen på arbetsplatsen. Detta kan enkelt göras genom att vi applicerar 

Leontievs sociokulturella triangel som en basis för att i förlängningen kunna förstå resonemang 

och tankar hos de individuella lärarna. Vad som alltså frågas är vilka mentala processer som 

påverkas av vikariebristen. 

 

4.2.2 Analys av vikariebrist 

Den optimala lärosituationen, enligt såväl Illeris som Leontievs teorier, är viktig att definiera 

innan vi går vidare med analysen. I och med att olika individer får ta del av olika arbetsplatser så 

innebär det givetvis att det är en omöjlighet att förutsäga de tillgångar till kunskap som krävs för 

att skapa en optimal lärozon, men när vi spekulerar i ämnet talar vi om “optimalt” som en 

eventuell situation som skulle kunna existera när vi kombinerar dessa teorier. För att kunna 

förstå hur olika aspekter kan påverka lärosituationen negativt så måste vi först konstatera vad 

som i situationen hade föredragits. 

 

Enligt Leontiev så är subjektet lärarna, vars relation till de sociala faktorerna som påverkar 

lärandet kan beskrivas enligt den sociokulturella triangel som beskrivits ovan. Lärarna beskriver 

vi här som ett subjekt som via medierande verktyget (eller resursen) vikarier (i det fallet att 

vikarierna finns tillgängliga) ges tillgång till kompetensutveckling (objektet) vilket i slutändan 

ska leda till resultatet ökad kompetens. För att komplettera detta använder vi oss av Illeris tre 

dimensioner av lärande där vi kan påvisa emotionernas roll för lärande. Den optimala 

lärosituationen skall enligt Illeris då bestå av ett bra innehåll i form av kompetens, positivt starka 

emotioner såsom glädje, lycka eller motivation. Dessa två tillsammans utgör tillägnelseprocessen 

och den är beroende av ett stöttande samspel, i det här fallet en arbetsgrupp som är 

uppmuntrande till samspelsprocessen och bidrar till lärande.  
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När vikarierna inte existerar innebär det att resursen saknas och kompetensutvecklingen inte 

längre kan nås, vilket exemplifieras utav att en respondent inte vill genomföra individuell 

utbildning när vikarier ej finns att tillgå. Även ifall lärarna ignorerar bristen på vikarier så 

förklarar flera respondenter att de ändå saknar motivation till utbildning då de känner skuld för 

att lämna barngruppen. Denna typ av skuldkänslor är orsaken till att Leontievs sociokulturella 

teorier måste utökas tillsammans med Illeris teori kring de tre dimensionerna av lärande. Detta 

ger oss nämligen en förklaringsmodell för emotionernas påverkan på lärandet. 

 

En respondent upplevde bristande motivation gentemot kompetensutvecklingen när vikarier inte 

fanns tillgängliga. Personen upplevde att när den lämnade barngruppen så följde problem med 

skuld gentemot arbetsgruppen. Illeris delar alltså upp tre dimensioner där innehåll och emotioner 

speglar tillägnelseprocessen. Innehållet i det här fallet reflekterar kunskapen som vill uppnås i 

och med tillägnelseprocessen som i sin tur är beroende av de emotioner som infinner sig vid 

lärotillfället. Samspelsprocessen underbyggs av emotioner, i det här fallet den skuld som 

uppkommer då personen vet att den lämnar arbetsgruppen utan vikarie. Vi konstaterade tidigare 

att individer med depressiva känslor har svårare att tillgodogöra sig kunskap. Detta innebär att 

respondentens möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen försvåras om inte omöjliggörs. 

 

4.3 Medarbetarsamtal som ett medierande verktyg för kompetensutveckling 

Medarbetarsamtalen ska agera som ett slags verktyg inom flera olika områden, bland annat som 

ett sätt för individer att förstå deras behov av utveckling. Bland respondenterna så påpekas vissa 

aspekter av medarbetarsamtalen som särskilt positiva. En särskild aspekt som initialt kan 

påpekas är vissa respondenters subjektiva erfarenhet av ledarskapet. Dessa respondenter 

förklarade hur deras respektive chefer var extra uppmärksamma och hjälpsamma med att hitta 

utbildningar, bidra med stöd eller i vissa fall bara finnas där för den enstaka individen vid behov. 

Medarbetarsamtalen med cheferna fungerar indirekt också som en form av utbildning inom 

arbetet genom den typen av individuell självkritik som de ombes fylla i före samtalet. Detta 

kräver av respondenterna att de reflekterar över sig själva, sin position, roll och vilka mål de 

önskar fylla. Hall (1990) beskriver detta skede som ett sätt för individerna att nå ett initialt 

förändringsskede. 

 

Alltså vi har medarbetarsamtal där vi listar våra förmågor efter lite som en checklista som 

man får gradera 1-4 där 1 är lägst och 4 är högst och så får du gå igenom varje område 

såhär på 45 minuter och där kan du hitta dina brister och dina styrkor och så, tillsammans 

med din chef. - Respondent 04 

 

Samtidigt som detta är positivt så har också en viss kritik riktats av en del respondenter mot sina 

medarbetarsamtal. En respondent ansåg sig förvisso ha fått feedback under samtalen, men att 

samtalen samtidigt var bristande gällande vissa aspekter och önskade att de istället kunde rikta in 
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sig tydligare mot kompetensutveckling, att de saknade utvärderingar efter samtalen samt att 

chefen borde ha mer tid till dessa samtal. Ytterligare en respondent förklarade att även dennes 

samtal varade under alldeles för kort tid. Två respondenter sade att den faktiska utvärderingen 

för samtalen var dålig. Den individuella självutvärderingen som alla måste genomföra innan 

medarbetarsamtalen tas enligt två respondenter inte på allvar, vilket också effektivt innebär att 

självutvärderingen är meningslös. Detta bekräftas av ytterligare en respondent som beskriver hur 

de ej vågar sätta allt för dåliga poäng på sina egenskaper som en följd av att medarbetarsamtalen 

fungerar som underlag för bland annat deras lön.  

 

Tiden går ju jättefort. Bara att få höra av chefen kanske att jag gjort bra och man skulle 

kanske behöva ha ett till samtal som är en vidareutveckling på den kanske, eller att man 

har ett samtal kanske efter några månader igen. -Respondent 01 

 

Medarbetarsamtalen är enligt respondenternas utsagor det viktigaste verktyget för individuell 

kompetensutveckling och är därav oerhört viktigt för den enskildas kompetensutveckling. Alla 

respondenter är överens om att medarbetarsamtalen är ett bra verktyg men en respondent vill att 

samtalen ska vara tydligare och mer inriktade på kompetensutveckling. En respondent menar 

förvisso att samtalen upplevs som lättsamma och att de därigenom får feedback, men att endast 

45 minuter är alldeles för kort tid. En av de tillfrågade hade medarbetarsamtal två gånger om året 

till skillnad mot de övriga som endast hade samtal en gång om året.  

 

Jag tycker det är bra att man har medarbetarsamtal, för jag känner att det är nyttigt att 

utvecklas själv. Jag tycker om man inte har medarbetarsamtalen, då liksom fortsätter man 

jobba på i gamla hjulspår om man säger sådär, men med medarbetarsamtalen då väcker 

man ju sina egna tankar och vad man själv vill… -Respondent 03 

  

Två av sju respondenter beskrev medarbetarsamtalen i den aspekten att de genom dessa fått hjälp 

av sina respektive chefer för att hitta individuell utbildning. För att kunna återkoppla vad som 

sagts under samtalet, vilka mål som är satta och för att senare kunna utvärdera vad respondenten 

har lärt sig eller behöver komplettera så finns en önskan om att införa ett digitalt system (via 

bland annat surfplattor) som grund för medarbetarsamtalen.  

 

Det finns en önskan om att ha ett utvärderingssamtal vid ett senare tillfälle som återkopplar till 

de mål som sätts upp. Tre personer förklarar att långsiktiga och kortsiktiga mål följs upp på nästa 

medarbetarsamtal, även om en person tycker att det inte följs upp vad personalen kan och vilka 

mål som är uppfyllda. Vissa kan enligt respondenten undgå att utvecklas och bara flyter med. En 

respondent tycker vidare att medarbetarsamtalen upplevs som utvecklande. Vi nämnde tidigare 

hur det innan medarbetarsamtalen bedrivs självskattning där personalen ska gradera sin egen 

förmåga. En respondent tycker att skalan är för snål och borde vara mellan 1–10. Samma 
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respondent menar på att chefen inte tar självkritiken på allvar när den väl ges, vilket belyses i det 

här citatet nedan: 

 

Ja, jag skulle tro jag hade ganska lågt. Då sa hon att ”det kanske är något annat som 

ligger bakom varför det är lågt, som självförtroende”, alltså att det inte är någon som ser 

ut så på riktigt medan de som har lite högt kanske man kan ifrågasätta ”hur reflekterar du 

över det här, är du verkligen en fyra, för jag känner lite såhär också.” Bäst är man inte 

någonsin, man kan väl alltid utvecklas. Jag tycker en 1-4 skala är lite snål jag hade nog 

velat haft en 1-10 skala så det finns mer utrymme. För två, då är man dålig, då är man 

under all kritik, medan en fyra, då är man en stjärna! -Respondent 04 

 

4.3.1 En analys av medarbetarsamtalens som ett utvecklingsverktyg  

Medarbetarsamtalen tjänar flera olika syften för respondenterna. Å ena sidan agerar de som en 

direkt form av kompetensutveckling via, bl.a. den individuella självutvärderingen. Å andra sidan 

tjänar de en känslomässig funktion där arbetstagare motiveras till att utöka kompetensen. Sett 

från det sociokulturella perspektivet så är lärarna (subjekt) och kompetensutveckling (objekt) och 

det medierande verktyget medarbetarsamtalet. Alla har medarbetarsamtal i någon form minst en 

gång om året så här kommer vi inte kunna se en brist i form av uteblivet medarbetarsamtal, utan 

här handlar snarare om hur samtalen utformas eller hur de används. Vi kan här betrakta 

självskattning som ett medierande verktyg, genom vilket subjekten kan nå objektet - 

kompetensutveckling. Detta sker genom att individerna ges möjlighet till egen reflektion, där de 

kan förstå vilka aspekter de behöver förbättra.  

 

Illeris dimensionsaspekter vidareutvecklar samtalens andra funktion, den motiverande aspekten. 

Drivkraften tar här platsen från emotionerna, men tjänar samma syfte. Positiv uppmuntran från 

samtalen ska agera motiverande för den anställdes fortsatta kompetensutveckling och på det 

sättet öppna upp för tillägnelseprocessen. Samspelsprocessen består här av kommunikationen 

mellan medarbetare och chef som ska generera positiv motivation och emotioner så att 

medarbetaren fortsätter utvecklas. Det är viktigt att personalen känner sig sedd och uppskattad 

för att kunna motiveras till att fullfölja de kompetensutvecklingsmål samtalet ledde fram till.   

 

4.4 Stängningsdagar som utbildningsmöjligheter 

Stängningsdagarna agerar idag, som tidigare nämnt, som det enskilt viktigaste verktyget för att 

höja den allmänna kompetensen på arbetsplatsen. Två dagar ska ägnas här enbart åt 

kompetensutveckling. Flera respondenter uttryckte även här såväl positiva som negativa aspekter 

med dagarna. Två personer skulle vilja se att tiden på stängningsdagarna användes till 

föreläsningar framför handledning eller gruppövningar då de anser att det är lättare att ta till sig 

samt att fler kan gå samtidigt. En respondent föredrog att ha mindre grupper och poängterade att 

det är nyttigt att få träffa andra förskolelärare för att kunna diskutera olika problem och byta 
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erfarenheter. En av de tillfrågade nämnde att kvalitet på stängningsdagarna ibland är bristfällig 

och att de sällan bidrar till den dagliga verksamheten. En respondent sa följande angående om 

den senaste föreläsaren samt svarar allmänt om de stängningsdagar personen varit på: 

 

Hon var bra! Då fick jag liksom, då skrev jag upp några saker som jag undrade över och 

googlade efter, då tänkte jag till. Men, men annars så nej, inte. Det främjar inte dagliga 

verksamheten. - Respondent 02 

 

En person berättar att även om det är ovanligt så händer det att stängningsdagarna inte används 

till kompetensutveckling, samma person tycker det är konstigt att ingen ifrågasätter vad 

förskolelärarna gör på stängningsdagarna och vill ha mer uppföljning för att ta reda på vad som 

görs och om det ger något åt verksamheten. Två respondenter önskar att stängningsdagarna var 

mer individuellt anpassade eller anpassade till enheten åtminstone.   

 

... nu ska vi åka på den här föreläsningen liksom, det handlar om det här, så är det ju inte 

så mycket vi medarbetare som vart med och styrt, eller jag känner iallafall inte att jag har 

fått sagt att det där känns bra, eller vi väljer det här istället, utan en del kommer ju 

uppifrån… - Respondent 07 

 

Majoriteten av de tillfrågade har låg eller ingen möjlighet att påverka innehållet på 

stängningsdagarna. En respondent tror att om flera skulle ha åsikter och förslag på innehåll och 

utformning av stängningsdagarna så skulle chefen vara tillmötesgående. Av alla tillfrågade var 

det bara en som hade fått varit med och påverka innehållet på stängningsdagen, vilket resulterade 

i att respondenten var mycket nöjd.  

 

4.4.1 Analys av stängningsdagarna 

En respondent uppgav initialt att de inte kallade stängningsdagar för just stängningsdagar, utan 

att de istället kallas för kompetensutvecklingsdagar. Dessa ska ge möjlighet till utveckling av 

hela enheten samtidigt och på det sättet ge en övergripande kompetens åt alla medarbetare. I ett 

sociokulturellt perspektiv fungerar lärarna som ett subjekt och kompetensutvecklingen som 

objektet. De medierande artefakterna som innefattas består av bland annat kurserna på 

stängningsdagarna, gruppmöten där lärarna möts för att utbyta erfarenheter eller seminarier och 

workshops. Givetvis existerar det en individualism och vissa tycker bättre om större satsningar 

med föreläsningar, andra tycker att mindre grupper är att föredra. Oavsett ger det en bra 

möjlighet till utveckling och sammanhållning för enheten. Det har framkommit av några 

respondenter att stängningsdagarna ibland används till annat än kompetensutveckling vilket 

skulle göra att utvecklingen alltså inte blir av. Utöver detta har några respondenter uttryckt 

åsikter om att utbildningarna på stängningsdagarna har varit av bristande eller varierande 

kvalitet, vilket bidrar till en lägre motivation i tillägnelseprocessen och därmed ger sämre 
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utvecklingsmöjligheter. Att sträva efter att stängningsdagarna ska bli mer individuellt anpassade 

är en önskan som uppkommit bland våra respondenter, någonting som teoretiskt skulle kunna 

öka motivationen. Vi kan här tydligt betrakta relationen till Illeris dimensionstriangel. För att 

lärande då ska kunna ske förutsätter modellen en tillmötesgående chef som visar att det finns 

möjlighet att påverka, är villig att lyssna och motivera medarbetarna att framföra sina åsikter 

angående stängningsdagarna. Detta leder till en positiv samspelsprocess och på det sättet bidrar 

alltså chefen till en ökad förutsättning för kompetensutveckling hos respondenterna.  

 

4.5 Individuellt anpassad kompetensutveckling 

Respondenternas erfarenhet av individuell kompetensutveckling är viktig för vår förståelse av 

hur utlärande av kunskap fungerar på offentliga skolverksamheter och därför relevanta för den 

allmänna kompetensen på skolorna. Hur respondenterna har haft möjlighet till att genomföra 

utbildningarna praktiskt är därför extra viktigt. Totalt, över samtliga individer så hade endast tre 

individer praktisk erfarenhet av individuella kurser. En respondent nämner att de har fått 

genomgå kurser i hur de söker utbildningar på nätet, vilket då garanterar att de anställda har en 

grundläggande kunskap i hur den processen går till. Två personer bekräftar dessutom att de ges 

möjlighet att styra sin egen kompetensutveckling. Tillgången till information och kurser tycks 

vara tillräcklig för de flesta av respondenterna, där två individer bekräftar att de får mycket 

förslag på kurser via sin mail. 

 

Flera av respondenterna riktade kritik mot deras möjligheter till individuellt lärande. En 

respondent beskriver hur de upplever att skolan inte ens har råd att kompetensutveckla sin 

personal medan två respondenter inte har fått någon information kring hur de ska söka kurser. De 

visste alltså inte hur de skulle gå till väga för att möjliggöra kompetensutvecklingen utan fick 

nöja sig med den utbildningen som skedde på stängningsdagarna. Två respondenter beskriver att 

den utbildningen de genomför inte är individuellt anpassad. Ytterligare en respondent förklarar 

att problemen härstammar från att kurserna tar för lång tid, eller på att de saknar vikarier. En 

annan respondent beskriver de aspekter som påverkar den individuella kompetensutvecklingen 

enligt följande: 

 

Jag tror det handlar både om ekonomi och tid. Om jag är borta från min avdelning så 

måste jag ju täckas av någon, och det är ju inte alltid man kan få ihop det. Och sen att det 

kostar också, att skicka personal på kompetensutveckling. - Respondent 07 

 

Många respondenter kopplar direkt den individuella kompetensutvecklingens tidsaspekter till hur 

mycket tillgång de har till studier. Fem personer önskar att de hade haft mer arbetstid och tid till 

kompetensutveckling. Två av dessa beskrev att de inte orkar utbilda sig som en följd av att de 

inte har tid. En av respondenterna bekräftar också detta, respondenten upplever att den helt 

enkelt inte orkar med några utbildningar, arbetsbelastningen är för hög. 
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4.5.1 Analys individuell kompetensutveckling                                

Den individuella kompetensutvecklingen är en viktig del för att få förskolelärarna att växa i sin 

yrkesroll. Detta kan ses ur flera aspekter, bland annat så kan lärarna komplettera om de tycker att 

det saknas vissa kunskaper som de behöver för verksamheten och på det sättet få dem tryggare i 

sin arbetsroll. Alternativt så kan förskollärarna få möjlighet att specialisera sig inom områden 

som de finner intressanta och då även växa som individer.  

 

I det sociokulturella perspektivet agerar lärarna subjektet och kompetensutvecklingen agerar 

således som objektet. De medierande artefakterna i detta kapitel är två, beroende på vilken aspekt 

vi fokuserar på. I det första exemplet så fungerar artefakten som tillgången på kurser. Detta 

oavsett om det är individen själv som söker upp utbildningarna eller om chefen hjälper till. Det 

måste alltså finnas en resurs i form av kurser eller utbildningar för att utveckling ska ske. Har 

individen inga kunskaper över hur man söker utbildningar eller om chefen inte har tid eller 

möjlighet att hjälpa till, så kommer kompetensutvecklingen att utebli. För att förklara den första 

medierande artefakten utförligare kan vi applicera Illeris dimensionstriangel där innehållet i 

tillägnelseprocessen är kunskap. Drivkraft, eller emotioner är motivationen mot att vilja söka nya 

utbildningar och utföra dem. Saknas motivation så kommer utvecklingen att utebli. Vidare kan vi 

betrakta chefen som en resurs till motivationen bland medarbetarna i samspelsprocessen. En 

ytterligare viktig resurs som chefen agerar för medarbetarna blir som ett stöd till att hitta 

utbildningar som intresserar och motiverar till utveckling hos individen.    

 

Den andra medierande artefakten när det gäller individuell kompetensutveckling är tillgången på 

tid. Det finns en utbredd önskan bland våra respondenter om att bli tilldelad mer avsatt tid för 

individuella studier. Detta då i direkt relation till den redan höga arbetsbördan, vilket begränsar 

individernas ork och lust till att studera på fritiden. Utöver detta är det svårt att ta tid från 

arbetsgruppen för att läsa, då det sällan tas in vikarier vid egna studier och om personen då ändå 

tar sig tid så riskerar det i slutändan bli arbetsgruppen som blir lidande.   

 

För att förklara den andra medierande artefakten (tillgången på tid) utifrån Illeris tre dimensioner 

så står kunskap för innehållsaspekten och vid en optimal tillägnelseprocess ska drivkraften vara 

motivationen gentemot att vilja utveckla sig och på det sättet driva verksamheten framåt. 

Samspelsprocessen fungerar här avbrytandes och sänker således motivationen. I vissa fall har 

respondenterna sagt att motivationen helt har försvunnit mot att studera individuellt. Drivkraft 

blir ersatt av skuld när problem med hög arbetsbelastning ger känslorna att man överger 

arbetsgruppen. Detta försvårar möjligheterna till utveckling och förlägger tiden för individuell 

kompetensutveckling till fritiden.  
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4.6 Ledarskap och kompetensutveckling 

Ledarskapets roll i hur kompetensutvecklingen genomförs är givetvis en av de viktigare 

faktorerna för utvecklingen av den allmänna kompetensen. Flera av respondenterna var positiva 

till deras styrning. Fem personer i synnerhet kommenterar hur deras respektive chefer varit såväl 

tillmötesgående som positiva till individuell utbildning 

 

Men vi har en väldigt lyhörd chef på så sätt, där jag tror att om många skulle ta upp 

någonting som de tänker att det här, som du säger att ”det här kanske vi skulle kunna 

skippa ett tag” eller ”det här skulle vi kunna jobba med, få mer kompetensutveckling 

inom” så tror jag att hon skulle lyssna. - Respondent 01 

 

Även om majoriteten av respondenterna alltså är relativt nöjda med ledarskapet så hade nästintill 

samtliga respondenter förslag på förbättringar. Två personer önskar att de hade fler möjligheter 

till utvärdering av medarbetarsamtal. Utvärderingen ska då fungera som en uppföljning av vad 

som diskuterats tidigare och tjänar då flera syften, bland annat att agera motiverande för de 

anställda. Bland de övriga förslagen på förbättringar så diskuteras chefernas vägledning som en 

brist. Tre personer önskar att de kunde få mer och bättre vägledning, särskilt då vägledning om 

de individuella utvecklingsmöjligheterna. Bland mer direkt kritik från respondenterna så riktas 

en del tankar mot strukturen inom organisationen. Två personer förklarar direkt att deras ledning 

inte klarar av att organisera projekt och kompetensutveckling. En respondent fick förklarat för 

sig att om den åkte på kompetensutveckling så skulle inte dess kollegor få någon hjälp eller 

vikarie. På ett liknande sätt blev en person nekad utbildning med motiveringen att verksamheten 

går först och inga vikarier fanns att tillgå. En respondent beskriver också arbetsmiljön som 

problematisk, då bråk mellan lärarna kan uppstå, utan att chefen har möjlighet att kontrollera det. 

 

Där kanske man skulle behöva lite mera stöd uppifrån kanske. [...] Ja det tror jag, det är 

som sagt... det skulle behövas lite mer struktur kanske och kanske lite mer alltså pushning 

så. - Respondent 01 

 

4.6.1 Analys av ledarskap och kompetensutveckling  

Vi kan inleda en ledarskapsanalys med att kommentera de områden vi finner viktigast i 

sammanhanget. Den initiala frågeställningen blir omgående vilken roll ledarskapet egentligen 

spelar i en kompetensutvecklingssituation. Bland ledarskapets viktigaste roller betraktar vi 

motivationen, eller drivkraften. Deras huvudsakliga roll innebär alltså att bidra med den 

motivation som krävs för att arbetarna korrekt ska kunna lära vid utvecklingsmöjligheter. Detta 

är givetvis inte den enda rollen som cheferna innehar, men en viktig sådan. 

 

En applicering av såväl Illeris tre dimensioner och det sociokulturella perspektivet blir således 

väldigt enkelt. Vi hanterar återigen förskollärarna som subjekt, objektet blir igen 
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kompetensutveckling, men vi ändrar de medierande artefakterna till tillgången på chefer. Vi 

betraktar alltså cheferna som en resurs. Genomgående under studien konstateras att ett 

sociokulturellt perspektiv inte optimalt kan förklara kompetensutvecklingens lärosituation, varför 

vi igen applicerar Illeris teorier. Vi kan antingen betrakta Illeris teori ur lärares eller chefers 

synvinklar, beroende på vilken effekt vi vill ha. Då studien fokuserar på lärares uppfattningar och 

erfarenheter så väljer vi dock att begränsa oss till förskollärarnas vinkel. Ur det perspektivet kan 

vi i synnerhet notera hur ledarskapet påverkar varje individs möjlighet till positiva emotioner och 

en starkare drivkraft. 

 

5. Diskussion 

Diskussionskapitlet fokuserar på de ovan nämnda tematiseringarna och struktureras efter varje 

område som analyserats. Vi presenterar här en problematisering utav egna tankar där vi ämnar 

utveckla bredare diskussioner som inom vissa delar också kopplas till ett större 

samhällsperspektiv. 

 

5.1 Vikariebrist 

Via de sociokulturella teorierna och Illeris dimensionsteori tycks det vara en självklarhet att 

vikariebristen påverkar möjligheterna till lärande. Exemplet som vi applicerar på teorierna 

förtydligar den uppfattning vi har om att en tillgång till vikarier är att betrakta som en resurs och 

därmed en medierande artefakt för att individerna ska kunna nå ett optimalt lärotillstånd. När 

dessa saknas uppstår konflikter även i andra områden, såsom i samspelsprocessen. Konflikterna 

påverkar i sin tur emotionsaspekterna, varför drivkraften också blir lägre och lärandet påverkas 

således negativt. Det lärarna får ta ställning till i det här fallet varierar mellan en behaglig 

arbetsrelation eller en ökad kompetens som i förlängningen ska bidra till en bättre verksamhet.  

 

För de respondenter som har diskuterat vikariebristen är det tydligt att starka emotioner berör 

arbetsgruppen och relationen till kollegor. För att inlärning ska kunna ske korrekt är det viktigt 

att en person inte skuldbeläggs som en följd av att den genomgår utbildning, såsom tycks ske i 

vissa grupper. Vi kan här diskutera såväl de individuella arbetsgrupperna som ledarskapets roll i 

att bibehålla ett avslappnat socialt klimat. Båda sidorna spelar sin roll i hur individer reagerar på 

ett känslomässigt plan. Vi betraktar de känslor som situationen rör upp som synnerligen 

allvarliga för individers kompetensutveckling och är tydliga exempel på den relation som 

existerar mellan drivkraft och känslor. 

 

Bristen på vikarier har ett flertal grunder i samhällsmässiga aspekter. I studien har vi analyserat 

hur en individ reagerar på negativ respons från sociala arbetsrelationer. Orsaken till den typen av 

respons ser vi som en produkt av två orsaker, arbetsplikten och individers attityd gentemot 

kompetensutveckling. Av utsagor från respondenterna är det tydligt att det existerar en viss ovilja 

mot att byta ut etablerade kollegor mot främmande vikarier. Denna ovilja tycks bero på att 
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barnen vänjer sig vid vissa ansikten och arbetet med dem blir således lättare med etablerade 

arbetstagare. Detta skulle kunna indikera att arbetet som en vikarie är tyngre än jobbet som 

förskollärare. Då yrkesrollen som lärare redan är något kritiserad för sin låga status så torde 

motivationen till att arbeta som vikarie vara låg. Det är givetvis ingen enskild förklaring till 

vikariebristen, men vi anser det inte orimligt att det kan vara en av de aspekter som påverkar. 

  

Vi kan koppla vikariesituationen till ett större samhällsperspektiv genom att introducera och 

diskutera nya styrmetoder som existerar inom den offentliga sektorn. “New public management”, 

eller NPM i kort, agerar som ett sammanfattande begrepp för just många av de nya metoder som 

används inom det svenska skolväsendet. Begreppet innefattar också en förändring av attityder 

gentemot vikarier. Tidigare i studien förklarades hur vi ämnar undvika ekonomiska aspekter av 

kompetensutvecklingen då studien inriktas mot sociala och emotionella aspekter. Trots detta vill 

vi snabbt konstatera att de ekonomiska aspekterna, i synnerhet när vi diskuterar NPM, rimligen 

har en stor påverkan på hur pass villig ledningen är att bekosta individuell kompetensutveckling 

eller en vikarie. Vad vi kan konstatera i det spektrum som täcks av studien är att en teoretisk 

marknadslösning som kan känneteckna NPM är betraktandet av eleverna som en form av kunder 

som konsumerar en tjänst. Med den förändringen av sociala relationer mellan arbetstagaren och 

(därefter) dess kunder så kan det ses naturligt att styrningen väljer att se till organisationens 

bästa, vilket i det här fallet alltså inte blir att utveckla kompetens utan att se till att arbetsflödet ej 

störs (exempelvis genom att introducera en vikarie till arbetsgruppen). 

 

5.2 Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalen har gett oss intrycket av att vara ett bra verktyg för många olika aspekter. 

Respondenterna är tydliga med hur de genom samtalen både ges förslag på individuell 

utveckling och att de genom egen reflektion förstår sina behov bättre. Vi tolkar respondenternas 

utsagor som att medarbetarsamtalen är det huvudsakliga verktyget de kan använda för att få tag 

på förslag på kurser, motivation till att gå på dem samt stöd från deras chefer. Trots detta är det 

enligt oss också många aspekter som kräver förbättringar så att samtalens funktion kan utvecklas 

ytterligare.  

 

Den centrala kritik som riktas mot samtalen har varit utvärderingen av dem. Detta har 

respondenterna förklarat vara ett resultat av den tidsbrist som ledningen befinner sig under och 

kan diskuteras utifrån utsagor från en av respondenterna under en diskussion av hur digitala 

system kan utveckla förskoleverksamheten. Respondenten beskrev hur en digitalisering har 

potential att strömlinjeforma hela samtalsprocessen, från den individuella självkritiken till 

utvärderingen. En vanlig önskning bland respondenterna var just möjligheten att följa upp deras 

önskemål om utveckling, vilket då skulle kunna ske lätt om papperssystemet hade kategoriserats 

digitalt. Givetvis hade ett starkare önskemål varit att helt enkelt utöka styrningen och därmed öka 
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tiden som rektorer har till varje anställd, men en digitalisering ska enligt oss kunna bidra med en 

viss förbättring utan att märkbart påverka organisationernas budget. 

 

Chefernas roll inom medarbetarsamtalen varierar mellan olika poster. Från att ge förslag på 

förbättringar så tycks de också behöva ge feedback och stöd till förskollärarna. Det är uppenbart 

att attityden chefen har under samtalet är relevant för hur pass användbart det egentligen är för 

arbetstagare. Några personer beskrev att den initiala självkritiken (som är vital för hur samtalet 

utspelar sig) inte fungerar om personer är oroliga för att mötet ska vara lönegrundande. Istället 

manipulerar man då det resultat de ger sig själva i förhoppningen om att de ska framstå bättre. 

Detta fungerar dubbelt i den aspekt att chefen också i vissa fall tycks misstro det resultat som 

presenteras. En respondent beskrev att deras chef tolkade höga och låga värden som en följd av 

att arbetstagare över- och underskattar sina egna kunskaper, vilket effektivt gör testet värdelöst. 

 

En sista aspekt som måste diskuteras vid utvärderingsproblemet är kontroll. Utan att gå in på 

metoder eller politik så anser vi att en viss typ av kontroll är väsentligt för att 

medarbetarsamtalen ska ha sin önskade påverkan på den allmänna kompetensen. Ska 

verksamhetens kompetensnivå höjas korrekt så kan en högre kontroll på hur de anställda 

utvecklas och vilka kurser de i slutändan väljer att gå vara önskvärt. Vi anser att individuell 

kompetensutveckling är en viktig aspekt i den allmänna kompetensen och mer kontroll och 

utvärdering kan vara en metod för att höja den. 

 

5.3 Stängningsdagarna 

För att introducera diskussionen gentemot stängningsdagarna vill vi initialt upprepa den löpande, 

viktigaste punkten som vi vill beröra - vikten av individuella val och möjligheten att påverka sin 

studiesituation. Vi diskuterade löpande med respondenterna kring vilka saker de önskade kunna 

förändra med stängningsdagarna och ett vanligt tema var just att de ville kunna påverka 

innehållet mer. En respondent beskrev en dag där de faktiskt hade möjligheten att fritt välja 

mellan olika kurser som de fann intressanta vilket betyder att det inte alls är ett främmande mål 

att nå. Denna fria valmöjlighet har oerhört stora fördelar, sett ur ett perspektiv som vi för 

studiens skull kan benämna som ett sociokulturellt emotionsperspektiv. Fria stängningsdagar 

innebär att vi närmar oss den nästintill mytiska version av optimala lärotillfällen där vi kan 

kombinera bra resurser som medierande artefakter och drivkraft, positiva känslor och ett 

uttömmande samspel mellan individer. 

 

Oavsett om stängningsdagarna är individuellt anpassade eller ej så råder det enligt oss ingen 

tvekan om att de är det vanligaste alternativet för att höja den allmänna kompetensen på 

arbetsplatsen. Sett i relation till andra verktyg är det kanske inte det mest effektiva, men dess 

obligatoriska status gör att det har en viss effektivitet ändå. Som med alla andra aspekter så 
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betonar vi också vikten av att de faktiska kurserna är välgenomtänkta och bra utformade, särskilt 

om vi ser till kurserna som resurser eller som medierande artefakter. 

 

5.4 Individuell kompetensutveckling 

Vi betraktar den individuella kompetensutvecklingen som inte enbart den effektivaste, utan 

också som den viktigaste aspekten för att höja den allmänna kompetensen på förskolan. Givetvis 

agerar stängningsdagarna som det enklaste verktyget för höjd kompetens, men den typen av 

obligatorisk kompetensutveckling förlorar de huvudsakliga områden som är viktiga för att 

lärande ska kunna ske, bland annat drivkraften. Detta följer på ett enkelt resonemang om att flera 

respondenter beskriver sin arbetsroll som tung, där många personer helt enkelt inte orkar med att 

lära sig mer, men måste. Det är givetvis också ett problem som drabbar den individuella 

kompetensutvecklingen, men vid individuellt lärande så ges individer möjlighet att välja sin egen 

utbildning (inom vissa ramar, utbildningen måste bidra någonting för organisationen om den ska 

kunna tjäna ett syfte). Just den lilla ytterligare biten frihet i valmöjligheter är vad som sätter isär 

det individuella lärandet från allmän kompetensutveckling och vad som gör individuell 

utveckling så pass kraftfullt. 

 

Motivationen till att genomföra individuell utbildning bör i vårt tycke poängteras utförligare. 

Även om vi måste särskilja spetskompetens och individuell utbildning så ökas potentialen för 

spetskompetens. En ytterligare faktor som påverkar den individuella utbildningen är 

tidsaspekten. Vi bör här vidare poängtera att det är en aspekt som är ytterst svår att rubba, då det 

kräver ändringar i budget och en annorlunda tillgång till vikarier, oavsett så är det en viktig 

aspekt att belysa då flera vikarier kommenterade tidsaspekten som den huvudsakliga orsaken till 

att de ej genomgår mer kompetensutveckling. Viss kompetensutveckling kan givetvis bedrivas 

hemmavid, vilket ur en organisationsvinkel är så optimalt som det kan bli, men sätter mycket 

hård press på enstaka lärare. 

 

Ett sätt att öka motivationen på anser vi vara att helt enkelt förbättra tillgången till kurser. Dels är 

det ett billigt sätt att förhoppningsvis öka kompetensen något, dels existerar det redan mycket 

kurser. Några respondenter hade helt enkelt inte fått genomgå någon utbildning i hur de gör för 

att hitta kurser att gå, några respondenter hade svårt att sortera mellan alldeles för mycket 

information. Båda aspekterna av problemet kan lösas genom information om hur de kan sortera 

information samt var och hur de söker efter kurser. 

 

5.5 Ledarskapets aspekter 

Hur ledningen fungerar på arbetsplatsen är givetvis en kraftig faktor över hur 

kompetensutvecklingen fungerar. Vi avser att diskutera ledarskapet som en form av övergripande 

del över samtliga övriga aspekter som tidigare har tagits upp. Denna aspekt av ledarskapet ämnar 
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vi diskutera genom att återintroducera de tidigare aspekterna och mer ingående förklara 

ledarskapets roll för dem. 

 

Tidigare kommenterade vi på ledarskapet och vikarierna och introducerade där också begreppet 

NPM. En aspekt av att införa NPM som vi vill diskutera i sammanhanget är vikten av att 

ledarskapet kan väga mellan å ena sidan ökad kompetens, å andra sidan kostnader. Vi fick under 

intervjuerna ett intryck av att när individuell kompetensutveckling inte beviljades så berodde det 

på ekonomiska faktorer. Endast en respondent förklarade rakt ut att så var fallet, men det känns 

ej helt orimligt att det är ett resonemang som föregår även på andra arbetsplatser.  

 

Ser vi till medarbetarsamtalen så spelar ledarskapet en enorm roll i hur pass väl de fungerar. Den 

individuella utvecklingsplanen har störst chans att uppstå vid denna typ av samtal, vilket i vår 

mening bör innebära att chefer i viss mån också bör betrakta medarbetarsamtal som 

kompetensutvecklingssamtal. Med det menar vi inte nödvändigtvis att personalen enbart ska få 

diskutera kompetens, men det är definitivt ett viktigt ögonblick för personalen att i en djupare 

mån få tillgång till den kunskap som krävs för att få utveckla sina kompetenser. På samma sätt 

vill vi också betona att vi anser det vara riskabelt att betrakta ett medarbetarsamtal som en form 

av lönegrundande samtal, vilket flera respondenter förklarat att de anser samtalen vara. Ett 

samtal där självkritik är involverat kan helt enkelt inte vara lönegrundande. Vi fick aldrig 

intrycket av att samtalen var det, men ett problem bestod ändå i att viss personal hade den 

uppfattningen.  

 

En sista aspekt som ledarskapet berör, men som kanske inte är direkt uppenbart, är dess 

involvering i hur pass väl de individuella kurserna fungerar för arbetarna. Vi betraktar chefens 

arbetsområde som högt involverat i dels hur arbetstagare får lära sig hur de söker kurser, men 

också genom att arbeta för mer anpassningsmöjligheter under stängningsdagarna. 

 

Även om ledarskapet är extremt viktigt för utvecklingen av kompetens på arbetsplatsen så vill vi 

ändå avsluta kapitlet med att poängtera individens egen vikt i sin utveckling. Applicerar vi en 

sista gång Illeris dimensioner på kompetensutvecklingen så kan vi snabbt konstatera att ett 

subjekt som saknar egen drivkraft eller känner en ovilja gentemot kompetensutveckling inte 

kommer att utföra lärandet ordentligt. Är samspelet mellan arbetstagare och chef väldigt bra, 

men subjektets emotionella tillstånd är negativt så innebär det att kunskapsutveckling inte 

kommer att kunna ske. Vi kan här föra argumentet att det är styrningens roll att bidra med 

motivation (vilket vi också anser vara en viktig aspekt), men i slutändan anser vi det vara 

orimligt för en ledare att kunna byta ut en hel individs negativa emotionella tillstånd. 
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6.      Slutsats 

Vi har fört argumentet genom de tidigare sidorna att kompetensutvecklingen i förskolorna har 

vissa problematiska aspekter. Dessa aspekter tycks initialt vara högt varierande från arbetsgrupp 

till arbetsgrupp, men ur ett högre, nästintill metaperspektiv så berörs samtliga aspekter av hur 

ledningen agerar samt vilka beslut som tas. Det är uppenbart att det existerar ett klart fokus på 

kompetensutveckling inom nästan samtliga arbetsgrupper och med obligatoriska stängningsdagar 

så kan förskolorna nästan garantera att en viss ökning av den allmänna kompetensen kommer att 

ske. Vissa aspekter, såsom den individuella utvecklingen, anser vi hade kunnat bidra med ett sätt 

att effektivt och kraftigt öka kompetensen utan att nödvändigtvis göra större förändringar i 

organisationen. 

 

Vidare hävdar vi att det sociokulturella perspektivet, i vissa aspekter, kan behöva kompletteras 

med en inkludering av ett känslomässigt och motivationsteoretiskt perspektiv. I studien har vi 

använt oss av Illeris tre dimensioner av lärande, men kompletteringen kan rimligen ske via 

exempelvis humanbiologiska teorier, den begränsning som har skett här har skett som en följd av 

att väldigt många teorier tar upp likartade aspekter, att därmed täcka in samtliga är ej en 

rimlighet under ett begränsat antal sidor. 

 

Att höja kompetensnivån anser vi vidare inte bara vara viktigt för den enstaka organisationen, 

utan vi vill hävda att om ingen (eller en långsam) kompetensutveckling genomförs så kommer de 

svenska skolorna att till en viss del stagnera, vilket också kommer att hämma barnens utveckling 

i relation till hur skolkraven ökar, vilket också påverkar hela det svenska samhället i slutändan 

 

Vi ämnar här illustrera den modell vi kallar för det sociokulturella triangeldramat. Givetvis är 

detta enbart att betrakta som en ytterst grov modell som inte på något sätt ger en exakt bild av 

hur kompetensutveckling fungerar, men ger en viss övergripande förståelse i relation till den 

studien vi gjort. Ytterst har vi Leontievs kopplingar till omvärlden och hur subjektet arbetar via 

dess medierande artefakter. Vi ämnade ju komplettera denna modell med emotioner och 

drivkrafter. Detta har vi helt enkelt genomfört genom att inkludera Illeris dimensionslärande 

inom de ramar som ges av Leontiev. Problem uppstår naturligtvis här, men vi betraktar det som 

ett sätt att förklara det inre och det yttre. Betraktar vi människans, inre, mjuka psykologi och 

omvärldens hårda, objektiva värld så betraktar vi således också en åtskillnad mellan de två. Vi 

separerar en enhet från en annan. I modellen nedan skulle alltså den separationen kunna 

upplösas. Vi vill återigen förtydliga att detta är en grov modell som ej ger en exakt bild av hur 

kompetensutveckling går till, men vi diskuterar den till en viss del efter denna modell. 
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Illustration 4 - Det sociokulturella triangeldramat 

 
 

Båda modellerna har förvisso diskuteras tidigare i studien, men det är viktigt att poängtera att 

Illeris tre dimensioner av lärande befinner sig inom ramarna för Leontievs sociokulturella 

perspektiv. Detta är medvetet. Vi vill illustrera hur subjektets relation till medierande artefakter 

och objekt inte bara sker via den yttre socialisationen, utan också inom den mänskliga 

psykologin, i synnerhet via drivkraftsaspekten. 

 

7.      Förslag till framtida forskning 

Mot slutet av studien upptäcktes den inverkan som NPM har på kompetensutvecklingen inom 

offentliga verksamheter. Vi ämnar inte diskutera specifika för- och nackdelar med den typen av 

styrmetoder, men betraktar vi kompetensutveckling kan vi utan tvekan hävda att NPM för med 

sig kraftiga förändringar för hur individuella medarbetare påverkas av den. Hur drar, exempelvis, 

styrningen gränsen mellan resurser och kompetens? Den exakta, ekonomiska och resursmässiga 

förändringar som NPM påverkar kompetensutvecklingen med kräver dock en djupare inblick än 

vad vi hade möjlighet till under denna studie. Avslutningsvis saknar vi information inför den 

längre aspekten. Vad för påverkan på barnens egentligen fortsatta utveckling har en ökad eller 

minskad kompetensnivå? Det vi kan konstatera är att det existerar en eventuell påverkan som en 

följd av kompetensnivån - särskilt tydligt blir detta via utsagor från respondenterna där de ogärna 

tar in vikarier som en följd av bristande kunskap eller kompetens. En djupare forskning inom 

utvärdering - som vi konstaterat är ett vitalt element i kompetensutvecklingen - vore nyttigt för 

att kunna bekräfta vilken utbildning som faktiskt gynnar verksamheten, men i synnerhet då 
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barnen. Saknas den typen av forskning riskerar samhället att problematisera kommande 

generationers uppväxt och Sveriges framtid då vi i en allt högre grad rör oss mot ett 

tjänstesamhälle. Det är alltså av högsta relevans att kompetensutvecklingen sker korrekt redan 

från förskolenivån. Det är uppenbart att ekonomiska, politiska eller ytterligare determinerande 

faktorer spelar liknande roller i studien. Inom de ramar vi använt till studien krävs det att vissa 

aspekter förtydligas – såsom styrmetoder och ekonomiska aspekter som kontrollerar 

arbetsplatsen. Detta öppnar dock möjligheter för andra forskare att djupare hantera och diskutera 

dessa. 
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9. Bilagor 

9.1. Intervjuguide: 

1. respondenten (ålder, utbildning, yrke, tjänstetid) 

2. Åsikter kring förskollärares kompetensutveckling fungerar i Sverige? 

2.1. Vad är bra i sammanhanget? 

2.2. Tycker du att vi ens bör ha kompetensutveckling i Sverige? (tar det tid från annat som är 

viktigare, exempelvis?) 

3. Information kring egen kompetensutveckling. 

3.1 Exempel på egen kompetensutveckling 

         3.1.1. Vad innehåller utbildningen? 

         3.1.2. Hur struktureras utbildningen? (teoretiska delar/praktiska delar?) 

         3.1.2. Existerar gruppövningar/teambuilding? 

3.2 Åsikter om egen kompetensutveckling. 

         3.2.1. Om KU anser vara bra - vad är då bra i sammanhanget? 

         3.2.2. Tycker du att skolledningen kan göra någonting annorlunda med avseende på 

kompetensutvecklingen? 

         3.2.3. Anser du att du har möjlighet att påverka utvecklingsplanen? 

3.3 Har du märkt någon skillnad vad gäller kompetensutvecklingen under     tiden du arbetat? 

(exempelvis effekter från lärarlyftet) 

3.4 Hur använder du kunskapen från kompetensutvecklingen i praktiken? 

3.4.1. Om möjligt - anser du att kompetensutvecklingen inspirerar till arbetet? 

4. Hur ser processen ut när utvecklingsplaneringen skapas? 

4.1 Vem bestämmer vad som ska ingå i utvecklingsplanen? 

4.2 Hur långt sträcker sig utvecklingsplanen, existerar det mer akuta situationsfrågor samt en 

längre framtidsplanering? 

5. Individuell utvecklingsplan? 

5.1. Om ja - hur ser planen ut för dig? 

5.1.1 Om nej - är det någonting du hade velat ha och varför/varför inte? 

5.2 Existerar det en verksamhetsplanering vad gäller kompetensutveckling på din arbetsplats och 

hur ser den i så fall ut? 
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5.2.1 Tycker du att skolledningen kan göra någonting annorlunda med 

verksamhetsplaneringen? 

5.2.2 Anser du att ni kan påverka innehållet i verksamhetsplanen? 

6. Hur tror du kompetensutvecklingen kommer utvecklas med avseende på nya 

regeringsförslag? 

6.1. Hur hade du önskat att din framtida plan för KU ser ut? (mer tid)  

7.Vilken påverkan tror du att kompetensutvecklingen har på en samhällsnivå? 

8. Med tanke på regeringens tal om att satsa extra på lärarnas kompetens, tror du att 

förändringar kommer ske? 
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9.2 Visitbrev  

Intervju angående kompetensutveckling hos förskollärare 

 

Hej! 

 

Under hösten arbetar vi med vår C-uppsats i pedagogik, med fokus på kompetensutveckling och 

förskollärare. 

 

Syftet är att undersöka individuella förskollärares erfarenheter och upplevelser med 

fortbildningssystemet på respektiv skola. För att undersökningen ska kunna vara så korrekt och 

användbar som möjligt behöver vi din hjälp. Vi önskar få prata med dig under 30-60 minuter om 

dina erfarenheter av fortbildning inom läraryrket. Urvalet är baserat på din skolas geografiska 

placering och ditt yrkesområde. 

 

Förhoppningen vi har är att så småningom kunna samla ihop erfarenheter från 5-6 personer och 

sedan sammanställa dessa i undersökningen. Givetvis har du möjlighet att ta del av 

undersökningen och även att läsa transkriberingen av din egen intervju. 

 

Deltagandet är helt konfidentiellt och frivilligt. Ingen information om din identitet eller ditt 

deltagande kommer under några omständigheter att publiceras. Är du intresserad träffas vi gärna 

inom den närmsta tiden från mailets utskickande. 

 

Är du intresserad av att delta i undersökningen eller har frågor kring den är du välkommen att 

kontakta Robin Lundkvist via telefon 0722-05 57 17 eller Vincent Rindebratt via e-post på 

Vincent.Rindebratt.6819@student.uu.se 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Vincent Rindebratt och Robin Lundkvist 
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9.3 Visitbrev till rektorer 

Kontakthjälp angående kompetensutveckling hos förskollärare till rektorer 

 

Hej! 

Under hösten arbetar vi med vår C-uppsats i pedagogik, med fokus på kompetensutveckling och 

förskollärare. 

 

Syftet är att undersöka fortbildningssystemet för förskollärare. Vi önskar få prata med anställda 

förskollärare på din skola under drygt en halvtimme om deras erfarenheter av fortbildning inom 

läraryrket. Urvalet är baserat på din skolas geografiska placering.  

 

Vi behöver alltså din hjälp att kontakta och fråga förskollärare på skolan om de är intresserade av 

att delta i studien. Vår förhoppning är att kunna kontakta ett så brett urval som möjligt, varför en 

diversitet inom ålder och kön är önskvärt, om möjligt.  

 

Deltagandet är helt konfidentiellt och frivilligt. Ingen information om lärarnas eller skolornas 

identitet kommer under några omständigheter att publiceras.  

 

Finns det frågor kring undersökningen är du välkommen att kontakta Robin Lundkvist via 

telefon 0722-05 57 17 eller Vincent Rindebratt via e-post på 

Vincent.Rindebratt.6819@student.uu.se 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Vincent Rindebratt och Robin Lundkvist 

 

9.4 Påminnelsebrev 

Hej! 

 

Vi kontaktade dig tidigare gällande vår undersökning kring förskollärares kompetensutveckling. 

Vi saknar ett svar från dig och kontaktar dig därför en ytterligare gång. Vi ämnar inom kort tid 

att påbörja intervjuerna och önskar därför gärna svar om du har möjlighet att delta. 

 

Du är välkommen att kontakta oss antingen via mail på Vincent.Rindebratt.6819@student.uu.se 

eller via telefon på 0722 05 57 17. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Robin Lundkvist och Vincent Rindebratt 
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