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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring situationer i förskolans vardag då 

förskollärare upplever att deras pedagogiska kompetens inte räcker till i mötet med barnen. 

För att besvara våra forskningsfrågor och uppnå syftet har vi använt oss av elva 

ostrukturerade intervjuer. Utifrån situationerna som förskollärarna beskriver i intervjuerna har 

vi fördjupat oss i hur förskolans vardag kan upplevas som komplex för förskollärare. 

Resultatet visar att det finns situationer i en förskollärares vardag där dem inte räcker till. 

Fokuset ligger vid att förtydliga vilka dessa situationer är samt vad som bidragit till att 

förskollärarna inte räckt till i samband med barnen. Studien bidrar således med konkreta 

exempel av olika typer av situationer i förskolans vardag. De konkreta situationerna vi kom 

fram till i resultat av studien blev situationer vid måltid, svårigheter med verbal 

kommunikation, utåtagerande beteende och underbemanning. Vid måltidssituationerna blev 

det följdeffekter när förskollärarna tillgodosåg ett visst barns behov då andra barn ville 

inkluderas, vilket i sin tur blev problematiskt för förskollärarna att hantera. I situationerna 

rörande svårigheter av verbal kommunikation framkom det delvis att problematiken i 

situationerna uppstod då svenska inte var det gemensamma språket. Det framkom även att 

kommunikationssvårigheterna bidrog med svårigheter att förmedla demokratiska värderingar 

till barnen då barnen har en annan etnicitet, därmed andra värderingar. Situationerna där 

förskollärarna upplevde att barnen hade utåtagerande beteenden, bidrog till att förskollärarna 

blev stressade på grund av olika faktorer som exempelvis: kravet att kunna hantera barnet, 

hög ljudnivå runt om kring och samtidigt hantera andra uppgifter eller andra barn. Dessa 

faktorer bidrog till att situationerma blev problematiska att hantera. Slutligen framkom det i 

resultatet att underbemmaning var den bidragade faktorn till svårigheten av att hantera 

situationerna. 
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1.Inledning 

Det är en vanlig dag i förskolan. Alla barn i barngruppen har precis ätit mellanmål och Eddie 

börjar att nypa hårt på Lias arm. Lia börjar genast att gråta, men Eddie låtsas som om 

ingenting har hänt. Eddie har vid ett flertal tillfällen hamnat i konflikt med andra barn. Detta 

är således inte en engångsföreteelse. Förskolläraren Maja har upptäckt detta och i stunden 

försöker Maja kommunicera med Eddie för att försöka ta reda på varför detta hänt, men även 

för att lösa problemet. Eddie visar ingen empati utan vänder ryggen och går därifrån. Maja 

känner att hon vill nå ut till Eddie för att motverka att en sådan situation uppstår igen. Eddie 

är inte mottaglig för detta, Maja låter honom vara för tillfället. Vid ett senare skede går Maja 

fram till Eddie igen i förhoppning om att Eddie ska ha lugnat ned sig, hon tänker då att det 

kan finnas en större möjlighet till kommunikation. Maja känner att hon nu är samlad för att på 

ett lugnare sätt kunna kommunicera med Eddie. Utifrån Lias perspektiv förklarar Maja att det 

gör ont att bli nypt och att de andra barnen blir rädda när han gör så. Eddie svarar att han får 

göra vad han vill och verkar fortfarande inte vilja visa någon empati för Lia, och omvärdera 

det han gjort. Maja känner sig hjälplös i situationen, hon svarar irriterat att det inte får 

upprepas. Vad gör hon nu? Hon har försökt förklara för Eddie utifrån Lias perspektiv, och 

även tagit tag i händelsen med Eddie vid ett annat tillfälle, men hon har fortfarande inte 

lyckats nå ut till Eddie. Hjälplösheten Maja känner uppstår av situationen med Eddie samt 

pressen av att vara ensam med ett flertal barn. Dessa anledningar bidrar med att Maja agerar 

med irritation i samtal med Eddie.  

 

Situationen ovan är bara en av många som uppstår i förskolans vardag, och som visar på 

komplexiteten i förskollärares yrkesutövning. Vad är det för yrkeskompetens som krävs för att 

hantera situationer likt denna? Vilka situationer är extra utmanande för förskollärare? När är 

det rentav så att deras kompetens inte räcker till för att hantera situationerna, och vad i 

situationerna är det som framkallar denna otillräcklighet? Kompetens omfattar erfarenheter, 

kunskaper, engagemang och personlighet. Kompetens är ett komplext begrepp som ständigt 

förändras. Det handlar om att gå in i situationer och arbeta med sig själv som ett viktigt 

redskap där hjärtat och hjärnan kommer till uttryck. Att ha kompetens innebär inte endast att 

vara teoretiskt kunnig, det krävs även erfarenhet av hur arbetet är i verkligheten tillsammans 

med barn (Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2015). I en artikel beskriver förskollärarna Ellen 

Fransén och Jeanette Dögl att ansvaret som förskollärare förväntas ha är enormt, de 
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ifrågasätter var gränsen för uppdraget egentligen går. Kringuppgifter beskrivs som en stor 

belastning. Bristen på förskollärare kräver bland annat att man ansvarar för att ringa in 

vikarier, administrativa uppgifter och att städa. Förskollärarna menar vidare att 

kringuppgifterna som måste utföras bidrar till att de har mindre tid för att utöva deras 

kompetens i samband med barnen. Denna belastning kan således bidra till att förskollärarna 

känner sig stressade i olika situationer i förskolan, därav blir det mindre fokus och tid för att 

hantera vardagliga situationer (Förskolan, 2019). Forskaren Peder Haug skriver att 

”Verksamheten i den svenska förskolan är synnerligen komplex, varierad och olikartad. 

Detsamma gäller forskningen och utvärderingen av den. Ju närmare man går in på en 

företeelse desto större mångfald uppvisar den” (Förskolan, 2005). Utifrån forskarens citat 

beskrivs förskolan som både komplex och olikartad, men även att företeelser i verksamheten 

utgör större mångfald ju närmare man går in på dem. Dessa företeelser, komplexitet och 

variation i förskolans vardag vill vi med denna studie genom intervjuer med förskollärare nå 

kunskap om.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att nå kunskap om situationer i förskolans 

vardag då förskollärare upplever att deras pedagogiska kompetens inte räcker till i mötet med 

barnen. För att uppnå syftet används nedanstående frågeställningar. 

 

• I vilka situationer upplever förskollärarna att deras pedagogiska kompetens inte räcker 

till?  

• Vad i situationerna är det som gör att förskollärarnas pedagogiska kompetens inte 

räcker till? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

Efter det inledande kapitlet där syfte och forskningsfrågor presenterats följer det andra 

kapitlet som utgörs av en bakgrund. Innehållet i det kapitlet syftar till att ge läsaren en 

förståelse för det aktuella ämnet med hjälp av litteratur som handlar om det komplexa 

yrkesuppdraget, läroplanens intentioner, och av begrepp som förskollärarkompetens, 

professionalism och kompetens. I det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning kring 

ämnet. I det fjärde kapitlet redogörs det för vårt val av metod där vi beskriver 

tillvägagångssättet kring förberedelser och genomförandet av studien, och vi avslutar kapitlet 

med en metoddiskussion. I det femte kapitlet presenterar vi undersökningens resultat. I det 

sjätte kapitlet presenterar vi resultatdiskussionen som sätts i relation till tidigare forskning och 

litteratur. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse kring vad vi vill bidra med vår studie 

samt förslag på framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

Vi har valt att inleda kapitlet med en definition av begreppet kompetens, följt av begreppet 

förskollärarkompetens och slutligen innebörden av begreppet professionalism. Sedan följer en 

genomgång av litteratur som handlar om förskollärares komplexa uppdrag, och slutligen 

läroplanens intentioner kring det pedagogiska uppdraget. 

 

2.1 Innebörden av begreppet kompetens 

Kompetens innefattar att ha en god förmåga till yrkeskunskaper och förhållningssätt för att 

använda dessa i syfte till att hantera och lösa problem i olika situationer. Kompetensbegreppet 

kan tolkas utifrån tre aspekter: formell (utbildning), mänsklig (grundläggande 

självuppfattning) och en personlig (fingertoppskänsla). Förutsättningar för kompetens grundar 

sig alltså i kunskaper och erfarenheter. Dessa kan förstås utifrån kontexten där kompetensen 

uppträder och utövas. Kompetensen grundar sig även i värderingar och kunskaper samt 

förståelsen för förskollärarens uppdrag, mål och kontextuella villkor. Kompetens handlar 

också om utbildning, tradition, vardagsvillkor och en tillit till barnet (Sheridan et al., 2015). 

 

2.2 Förskollärarkompetens 
 

Vi utgår från Sonja Sheridan, Pia Williams, Anette Sandbergs och Tuula Vuorinens (2011) 

studie om hur begreppet förskollärarkompetens definieras. Förskollärarkompetens kan 

förklaras utifrån tre dimensioner som är kopplade till varandra. Den första dimensionen 

handlar om: kunnande om vad och varför. Denna dimension omfattar förskollärarens 

reflektionsförmåga, medvetenhet, ämneskunskaper samt strävan efter kompetensutveckling. 

Ämneskunskaper kan exempelvis handla om ämnet demokrati, reflektionsförmågan har 

betydelse för verksamheten i form av att identifiera samt kritiskt förhålla sig till innehållet av 

verksamheten. Kompetensutveckling innebär att förskollärarna bör förhålla sig till läroplanens 

strävansmål. Den andra dimensionen handlar om: kunnande om hur. Denna dimension 

omfattar hur verksamheten organiseras för att gynna barns möjlighet till samspel, men även i 

syfte till att stimulera barn i både grupp och individuellt. Förskollärare behöver 

uppmärksamma och anpassa miljö och material efter barns intressen och behov i syfte till en 

stimulerande och utvecklande verksamhet. Den tredje dimensionen handlar om: Interaktiv, 

transformativ och relationell kompetens: Denna dimension betonar att förskollärare skall 

kunna bemöta varje enskilt barn och dess behov via kommunikation och reflektion. 

Dimensionen betonar även att förskollärarkompetens är ett relationellt fenomen, det bildas av 
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varierande kunskaper, integrerande kunskaper, förmågor och färdigheter. Det innefattar att 

kompetens är bundet av hur enskilda förmågor och kunskaper ökar inom olika situationer 

samt hur de kommuniceras och omvandlas till en helhet. Slutligen kan kunskap bindas 

samman om vad, hur och varför. Dessa tre dimensioner innefattar didaktiska kompetenser 

som handlar om förskollärares skicklighet att planera, genomföra och utvärdera barns 

utveckling och lärande i verksamheten (Sheridan et al., 2011). 

 

2.3 Professionalism  

Paula Berntsson (1999) betonar att vara professionell betyder att förskolläraren följer 

yrkesreglerna på ett effektivt sätt (Berntsson, 1999). Yrke och profession är synonymer till 

varandra, det krävs en del kunskaper för att professionen skall kännetecknas, kunskaperna 

skall innehålla en vetenskaplig grund. Profession kan upplevas komplext då det definieras 

olika beroende på plats, samhälle och tid. Profession kan även skapas och formas olika 

beroende på vilken kommun man arbetar i eller vilket år man utbildat sig, det kan bidra med 

att kunskaper kan se olika ut på en arbetsplats. Således är det viktigt att arbetsgruppen 

genomför en gemensam kunskapsbas (Berntsson, 1999). Den professionella förskolläraren 

skall utifrån färdigheter, erfarenheter och kunskaper handla på ett skickligt sätt i de olika 

situationer som uppstår i verksamheten. Det är olika krav som ställs inför förskollärarens 

yrkesroll vilket kan påverka förmågan att hantera yrkesrollen. Stöd från chef och kollegor har 

en betydande roll av hanterandet av yrkesrollen (Wallskog, 2011). 

 

2.4 Förskollärares komplexa yrkesuppdrag 

Förskolläraryrket är komplext och mångfacetterat. Det består bland annat av många olika 

uppgifter som hänger ihop på ett svåröverskådligt vis. Detta medför att förskollärarna bör ha 

en bred kompetens för att utöva uppdraget. Förskollärarna måste utgå från läroplanens 

intentioner och riktlinjer vilket är ett flertal omfattande delar som gör att det ställs ett större 

ansvar på förskollärarna. Dessutom ökar det externa trycket på förskollärare, exempelvis i 

form av krav på utvärderingar, bedömningar och föräldrar som försöker påverka 

verksamhetens inriktning (Tallberg-Broman, 2017). Samhället är i ständig förändring, därav 

behöver förskolan förändras i fas med samhället. Förskollärarens kompetenser behöver 

således kontinuerligt utvecklas. Den nuvarande tidens ideologier behöver tas tillvara på samt 

kunskapsutvecklingen och öppenheten inför samhällets krav och förväntningar på 
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professionen i förskolan. Att utöva samhällets krav tillhör också förskollärarnas yrkesuppdrag 

vilket kan innebära större komplexitet i yrkesrollen (Sheridan, et al., 2015).  

 

På senare år har antal barn som immigrerat till Sverige ökat. Förskollärarna bär därmed ansvar 

för att dessa barn får samma förutsättningar för utveckling och lärande som övriga barn i 

förskolan. Detta ställer ytterligare krav på förskollärarna att använda trygghetsskapande och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (Tallberg-Broman, 2017). Förskollärarna ska även utmana 

barn i syfte till att stimulera lusten att bemästra nya erfarenheter och kunskaper. Dessutom ska 

förskollärarna kunna skapa tillitsfulla relationer för att bygga upp en trygghet bland barnen 

(Persson & Tallberg-Broman, 2019). Tryggheten är en grundläggande faktor till att trivas på 

förskolan samt att kunna bemästra svårigheter under förskoleåren. Tryggheten sätter även 

grunden för en betydelsefull planering av rutiner och aktiviteter där nyfikenhet, lek och 

kunskap kan bemästras. Då förskolläraren funnit medvetenhet och kunskap kring sin egen 

betydelse i samspelet med barn, stimuleras såväl barnens utveckling som förskollärarens 

professionella utveckling (Broberg et al., 2012). 

 

2.5 Läroplanens intentioner kring det pedagogiska uppdraget 

År 2018 förstärktes förskollärarnas pedagogiska uppdrag i den reviderade läroplanen. 

Förskollärarna bär på ett ansvar med målstyrda processer, för att nå läroplanens mål och syfte 

behöver förskollärarna skapa en trygg, lärorik och lustfylld verksamhet där barns tankar och 

idéer ska tas tillvara på (Skolverket, 2018). Den reviderade läroplanen visar på att det är 

förskollärarna som ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen, vilket innebär att 

förskollärarna nu bär på ytterligare ansvar i förskolans verksamhet. En utmaning i att ta sig an 

det nya pedagogiska uppdraget är när det saknas utbildade förskollärare i verksamheten. Det 

innebär således svårigheter att kunna uppnå det pedagogiska uppdraget. Det pedagogiska 

uppdraget innebär även att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning oavsett bakgrund och 

etnicitet (Persson & Tallberg-Broman, 2019). Ökade kringuppgifter som städning, 

administration, större barngrupper och neddragning av förskollärartjänster har bidragit till 

brist på tid och en ökad stress i verksamheten. Det pedagogiska uppdraget har förstärkts enligt 

läroplanen, vilket är en bidragande faktor till tidsbrist vad gäller exempelvis att kunna möta 

varje enskilt barn samt möjligheten till att stimulera det enskilda barnet i form av olika 

utvecklingsområden (Persson, 2008). 
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En inkluderande undervisning är att ha kunskap om att alla barn är olika, därmed lär olika. 

Förskollärare har i uppdrag att se till att alla barn blir delaktiga på något sätt oavsett 

svårigheter (Arner & Sollerman, 2009). Det gäller att anpassa verksamheten och aktiviteter 

utifrån de svårigheter barnet har, då kan det ske en individualisering, alltså enskilda 

anpassningar för ett visst barn. Barnet har rätten till den anpassningen i sin utbildning, det kan 

då ske ett dilemma mellan individualisering och inkludering (Nilholm, 2006). Gunilla 

Lindqvist (2013) menar i sin avhandling att många förskollärare ser barnet som problemet, 

och inte verksamheten. Det är en syn som har en lång tradition som hon menar är svår att 

bryta. Vilket i sin tur kan bidra med att det hämmar barnets utveckling istället för att det 

främjar. Citatet nedan beskriver en del av läroplanens intentioner kring inflytande: 

 

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och 

göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt 

bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen (Skolverket, 2018 s.6). 
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3. Tidigare forskning  
 

Vi har utgått från den skandinaviska databasen nb-ecec.org som innehåller vetenskapliga 

studier om förskolan. Därefter har vi anpassat vår sökning utifrån ordet kompetens. Vi har 

sökt vetenskapliga artiklar i databasen ERIC (ebsco) med orden early childhood* education* 

och preschool teacher competence*. Vi hittade bland annat en intressant artikel på första sidan 

av ERIC. Vi använde oss sedan av metoden kedjesökning där referenslistan på den först funna 

artikeln används för att finna andra vetenskapliga publikationer (Rienecker & Jørgensen, 

2008). Ett återkommande problem har visat sig vara att forskningen i större grad handlade om 

skolans verksamhet än förskolans verksamhet. Ett ytterligare problem vi stött på har varit att 

vi inte funnit studier som handlar om förskollärares individuella syn på deras pedagogiska 

kompetensbrist i samband med barn i förskolan. Istället har vi sökt forskning som betonar 

olika faktorer som kan påverka den pedagogiska kompetensen samt studier som framtagit vad 

kompetensen kan innebära.  

 

3.1 Betydelsen av förskollärarkompetens   

Sonja Sheridan, Pia Williams, Anette Sandberg och Tuula Vuorinen (2011) har undersökt 

betydelsen av förskollärarkompetens. Via 30 kvalitativa studier har forskarna kommit fram till 

att faktorer som öppenhet, självkritiskt förhållningssätt och engagemang gynnar utvecklingen 

av förskollärarkompetens. Förskollärarna beskriver att utifrån olika situationer de möter på i 

verksamheten kan kunskaper och skicklighet utvinnas, dessa kunskaper gör det enklare att 

förhålla sig till strävansmål i läroplanen. Reflektioner i arbetslaget har även en betydande roll 

i utveckling av förskollärarkompetens. Diza Maskit och Ester Firstater (2016) har via enkäter 

nått ut till förskollärare, även deras resultat visar att reflektioner i arbetslaget kan leda till 

förskollärarkompetens. Studien visar även på att hitta nya lösningar och anpassningar i 

verksamheten som betoningar av förskollärarkompetens. Anne Lillvist, Anette Sandberg, 

Sonja Sheridan och Pia Williams (2014) utförde enkätstudier med 810 svar från 

förskollärarstudenter, forskarna ville ta reda på vad förskollärarstudenterna ansåg 

förskollärarkompetens står för. Resultatet visar att dokumentation och reflektion i arbetslaget 

är av stor betydelse där social kompetens och tagande av barns perspektiv även står i fokus för 

förskollärarkompetensen. Forskarna Lidija Vujicic och Akvilina Camber Tambolasl (2017) 

har även utfört enkätstudier, via 238 enkäter till förskollärare ville forskarna betona 

betydelsen av förskollärarkompetens. Svaren medgav även här att förskollärarkompetens kan 

utvecklas i samband med dokumentation och reflektion i arbetslaget. Anette Sandberg (2015) 
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beskriver i sin studie att förskollärare har ett viktigt uppdrag kring att utveckla verksamheten, 

samt att ha insikt av att utveckla sin egen förskollärarkompetens. Utveckling av sin egen 

förskollärarkompetens handlar om den didaktiska förmågan där förskolläraren analyserar sin 

yrkesroll med hjälp av de didaktiska frågorna kring besluten som tas i verksamheten. I syfte 

till att den pedagogiska kvalitén ständigt ska vara i utveckling i relation till barnens utveckling 

och lärande. 

 

3.2 Förskollärares medvetenhet kring inflytande och delaktighet i 

förskolans vardag 

 
Gunilla Lindqvist och Claes Nilholm (2013) använde sig av enkäter i sin studie och kom fram 

till att medvetenhet kring specialpedagogiska kunskaper hos förskollärare är nödvändigt för 

att begreppet inclusive education ska vara möjligt i förskolorna. Inclusive education innefattar 

att alla barn ska få möjlighet till att kunna lyckas oavsett vilken social bakgrund eller vilka 

personliga egenskaper barnet har. Khatrine Bjørgen (2018) lyfter fram miljöns betydelse för 

barns inflytande och delaktighet, även hur pedagoger väljer att erbjuda barnen miljöer där de 

kompetenser pedagoger bär på kan påverka utformandet. En pedagog bör ha kunskap och 

medvetenhet om hur inflytande ges, då alla barn inte har förmågan att ta den plats själva.  

 

3.3 Förskollärares ökade ansvar i verksamheten 
 

Nina Johannessen (2009) förklarar i sin studie att många barn i förskolan möts av vuxna som 

är för upptagna med att planera olika projekt, aktiviteter och andra uppgifter runt omkring 

som gör att förskollärarna inte har tillräckligt med tid för att fördjupa sig i barns olika känslor. 

Detta medför att barn oftast blir bemötta med endast ja eller nej svar av förskollärarna. I en 

artikel skriven av Sven Persson och Ingegerd Tallberg-Broman (2002) beskrivs det att 

förskolläraryrket blivit ett mångdimensionellt yrke med flera kringuppgifter. Förskollärarna 

måste lägga fokus på uppgifter där det råder brist på resurser, vilket bidrar till att det blir 

mindre fokus på barnen. Vidare beskriver författarna att föräldrar till barn på förskolan tycks 

släppt ansvaret för uppfostran och låter barnen uppfostras på förskolan istället. I en annan 

studie där förskollärare har intervjuats, har forskare kommit fram till att förskollärare upplever 

att de inte räcker till i förhållande kring de krav det pedagogiska ansvaret ställs inför vad 

gäller exempelvis styrdokument. Förskollärarna påpekar även en hög känsla av stress på 

grund av svårigheterna att vara mentalt närvarande gentemot barn och att kunna fullfölja alla 

arbetsuppgifter. Forskarna har slutligen kommit fram till att förskollärare är ett bristyrke men 
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även att barngruppens storlek är för stor per andel förskollärare (Persson & Tallberg-Broman, 

2019). I en studie av Ingrid Pramling-Samuelsson, Pia Willams och Sonja Sheridan (2015) 

framkommer det att stora barngrupper i förskolans verksamhet medför konsekvenser. 

Forskarna har således kommit fram till att den pedagogiska verksamheten blir negativt 

påverkad och därmed minskar potentialen till att inta läroplanens intentioner. Förutsättningar 

att möta förskolans mål blir svårare att nå då förskollärares ansvar ökar när barngrupperna är 

större.  

 

3.4 Summering av tidigare forskning 

I resultat av flera forskare har det framkommit att reflektion i arbetslaget är en gynnande 

faktor av förskollärarkompetens (Sheridan et al., 2011; Maskit & Firstater, 2016; Lillvist et 

al., 2014 och Vujicic et al., 2017). Ett självkritiskt förhållningssätt är av betydelse för 

utveckling av förskollärarkompetens. Ett självkritiskt förhållningssätt utgör det även enklare 

att uppnå strävansmål i läroplanen (Sheridan et al., 2011). Strävan efter social kompetens och 

barnperspektiv är av betydelse för förskollärarkompetensen (Sheridan et al., 2011; Maskit & 

Firstater, 2016; Lillvist et al., 2014 och Vujicic et al.,2017). Inkludering, inflytande och 

delaktighet är kompetenser förskollärare bör ha (Lindqvist & Nilholm, 2013 och Bjørgen, 

2018). Didaktisk kompetens är av stor betydelse hos förskollärarna i utveckling av deras 

kompetens (Sandberg, 2015). Tidsbristen beskrivs på så sätt att förskollärare inte hinner 

bemöta barn i vardagen på förskolan. Stora barngrupper upplevs göra att förskollärare inte har 

tid till att tillgodose barns behov, en följd av detta är att förskolans kvalité försämras då 

strävansmålen blir mindre prioriterade på grund av tidsbristen (Pramling-Samuelsson, 

Williams & Sheridan, 2015; Johannessen, 2009 och Persson & Tallberg-Broman, 2019). 

Förskolläraryrket har blivit ett mångdimensionellt yrke, förskollärare upplever att de inte 

lever upp till de krav som styrdokumenten har då förskollärarna har flera olika kringuppgifter 

(Persson & Tallberg-Broman, 2019 och Persson & Tallberg-Broman, 2002). Det upplevs även 

att föräldrar har släppt ansvaret för deras barn då föräldrar låter förskollärarna uppfostra 

barnen istället (Persson & Tallberg-Broman, 2002). 
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Tidigare forskning har dels visat på vad som behövs för att öka förskollärares pedagogiska 

kompetens, samt faktorer i förskolans vardag som kan begränsa förskollärares möjligheter för 

utövandet av den pedagogiska kompetensen. Till skillnad från ovanstående studier vill vi med 

denna studie genom elva kvalitativa ostrukturerade intervjuer ta reda på förskollärarnas 

individuella utsagor kring när dem själva i situationer känner att den pedagogiska 

kompetensen brister i samband med barn i verksamheten. En annan skillnad mellan vår 

undersökning och andra undersökningar är att vi använder oss av intervjuer som 

undersökningsmetod medan ett flertal andra studier använder sig av enkätundersökningar. Då 

vi är ute efter en djupare kunskap om förskollärares upplevelser av när dem känner att 

kompetensen brister, finner vi att en intervjuundersökning är en lämplig metod för utövandet. 

Denna studie finner vi viktig eftersom det är av betydelse att fokusera på förskollärares 

individuella utsagor då det nyanserar vilka svårigheter förskollärare kan ställas inför i 

vardagen. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för valet av datainsamlingsmetod, hur studien har 

planerats och genomförts, vilka urval vi gjort, vilka etiska överväganden vi behövt ta ställning 

till samt tillförlitligheten och överförbarheten.  

 

4.1 Ostrukturerad kvalitativ intervju 

I kvalitativa studier ligger fokus på ett intresse för människors livsberättelser där intervjuer är 

en vanlig datainsamlingsmetod. Vi har använt oss av ostrukturerade intervjuer där 

respondenterna i stort sett har fått benämna en eller flera situationer där de känt att dem inte 

räckt till i samspelet med barn i förskolans verksamhet. Exempel på några intervjufrågor som 

ställts är följande: ”Kan du berätta om en situation då du känt att du inte räckt till i samspelet 

med barn?”, ”Vad tror du att det berodde på? (Att du inte kunde nå ut till barnet/barnen),” 

Sedan ställde vi följdfrågor som uppstod i stunden som exempelvis är följande: ”vad gjorde 

du då?” ”Vad kände du behövdes för att nå ut till barnen/barnet?”. Vi har använt oss av en 

ostrukturerad intervju i syfte till att efterlikna ett vanligt samtal. En ostrukturerad intervju 

innebär i stort sätt att vi som intervjuar ställer en eller flera frågor, respondenterna får tillgång 

till att tolka frågan eller frågorna fritt. Vi får sedan tillgång till att reagera på det vi funnit 

intressant som vi sedan kan ställa följdfrågor på (Bryman, 2011). Då vi fick möjlighet till att 

ställa följdfrågor på det vi fann intressant, fokuserade vi på att komma åt vad respondenterna 

ansåg vara det underliggande problemet i situationerna. Under intervjuerna är det viktigt att 

visa hänsyn till respondenterna och låta dem få tala till punkt, vilket vi försökt utöva under 

alla intervjuer (Bryman, 2011).  

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt  
 

Vi har intervjuat elva utbildade förskollärare från två olika områden, totalt fyra kommunala 

förskolor utan viss inriktning. Förskollärarnas ålder varierar mellan 27–66 år.  Det ena 

området var ett mer socioekonomiskt utsatt område och det andra området var ett mer 

socioekonomiskt stabilt område. Syftet med två olika områden var inte avsiktligen för att 

jämföra dessa, det blev så på grund av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

innefattar att vi har använt oss av personer vi känner för att enkelt och snabbt få tillgång till 

intervjupersoner att medverka i vår studie (Bryman, 2011). Vi har inte utgått från 

förskollärarnas ålder eller hur många års erfarenhet förskollärarna haft inom yrket utan vi 

valde att fokusera på utbildade förskollärare.  
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Innan vi gick ut och intervjuade hade vi provintervjuer med tre oberoende personer som inte 

är med i studien. Detta gjorde vi i syfte till att förbereda oss inför intervjuerna, även för att 

höra hur frågorna kunde tolkas. Denna metod gav oss möjligheten att öva på att ställa 

följdfrågor. Hädan efter förklarade vi syfte med studien, respondenterna gav sina synpunkter 

som vi tog i åtanke.  

 

Till en början utgick vi från ett bekvämlighetsurval då vi båda var bekanta med några 

förskolechefer. Sedan utgick vi från ett snöbollsurval då det började med att vi hörde av oss 

till en förskolechef. Förskolechefen blev informerad om att vi skulle skriva en studie och att 

vi ville intervjua de förskollärare som hade möjlighet inom ramen av en månad. Ett 

godkännande tillgavs, sedan fick vi nummer till olika utvecklingsledare på varje förskola 

inom området, vilket innefattade tre förskolor som vi ringde upp. Under samtalen gav vi en 

kort presentation om studien, sedan frågade vi när det fanns möjlighet till intervjuer. Vi 

informerade även att intervjuerna kunde ta upp till ca 40 minuter. Slutligen fick vi genomföra 

åtta intervjuer i ett område. Sedan hörde vi av oss till två andra förskollärare vi var bekanta 

med sedan tidigare, de arbetade i ett annat område. Förskollärarna gav oss möjlighet till tre 

intervjuer. Totalt genomförde vi sex intervjuer tillsammans, ansvaret för de resterande fem 

intervjuer fördelades mellan oss.  

 

Respondenterna fick möjligheten att välja var vi skulle utföra intervjuerna. Majoriteten av 

intervjuerna tog plats i ett personalrum, resterande förekom i förskolans matsal. Alan Bryman 

(2011) talar om att miljön där intervjun utförs bör vara lugn, dels för att mikrofonen ska ta 

upp ljud med så hög kvalité som möjligt, även i syfte till att andra i verksamheten inte skall 

höra vad som sägs under intervjun. 

 

Under intervjuerna valde vi att använda oss av ljudinspelningar, detta är ett tillvägagångssätt 

för oss att vara mer delaktiga i samtalen istället för att fokusera på att anteckna 

respondenternas utsagor. Ljudinspelningarna gav oss större möjligheter till att kunna föra 

naturliga samtal med respondenterna och ställa följdfrågor. Vi kunde därefter utan problem gå 

tillbaka till inspelningarna för att återigen lyssna på deltagarnas svar. Det bidrog även till att 

vi kunde göra en noggrannare analys av vad deltagarna faktiskt hade sagt, då vi inte hade 

någon press på att försöka att minnas allt som sagts (Bryman, 2011). 
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4.3 Analys av det empiriska materialet  

Vi har använt oss av en grundlig kvalitativ innehållsanalys för att analysera vår kvalitativa 

data. Analysen utgörs av kodning, kategorisering och teman. Kodning syftar till att hitta ord 

eller meningar i det empiriska materialet för att identifiera områden av materialet som är 

väsentliga för studien. Genom att analysera materialet i relation till forskningsfrågorna av 

studien kan meningsbärande enheter skapas i form av meningar eller fraser. Sedan kan de 

meningsbärande enheterna förkortas till ord eller mindre meningar som blir koder. Därefter 

kan koderna sorteras i olika kategorier. Skillnader och likheter av koder utgör olika 

kategorier. Slutligen kan ett eller flera teman bildas av kategorierna, ett tema innefattar 

mönster av likheter och skillnader i form av koder i de olika kategorierna (Eriksson-Barajas et 

al., 2013 och Bryman, 2011).  

 

I ett första steg lyssnade vi på ljudfilerna för att få en helhetsbild av det inhämtade materialet. 

Sedan transkriberade vi ljudfilerna i ett dokument på datorn. Vi transkriberade filerna var för 

sig i ordningen ljudfil ett till elva. Ord som förekom i intervjuerna, exempelvis: ”mm”, ”typ” 

och ”liksom” tog vi bort. Även suckar, pauser och upprepningar exkluderades då det inte 

tillför något i vår studie.  

 

I ett andra steg använde vi oss av en analysfråga som verktyg för att identifiera specifika 

situationer i förskolans vardag där förskollärarna upplever att deras kompetens inte räcker till. 

Analysfrågan blev följande: ” Vilka återkommande situationer beskriver förskollärarna som 

problematiska?” Vid intervjuerna framkom flera situationer som förskollärarna betonade 

problematiska, men vi valde att avgränsa och fördjupa oss i vardagliga situationer som var 

återkommande minst två gånger vid flera intervjuer. Vi ansåg således att situationer som 

återkom mer än två gånger var av betydelse att ha med i vår studie. Situationerna blev 

slutligen följande: Situationer som uppstod vid måltid, situationer som uppstod på grund av 

svårigheter av verbal kommunikation, barn som har utåtagerande beteende slutligen 

identifierade vi situationer där det råder underbemanning.  
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I ett tredje steg utgick vi från de identifierade situationerna, och använde oss av ytterligare en 

analysfråga för att identifiera det problematiska i situationerna, analysfrågan blev följande: 

”Vad menar förskollärarna gör att de inte når ut till barnen i de olika situationerna?” 

Analysfråga använde vi i syfte till att finna meningsbärande enheter. Slutligen kunde vi 

förkorta de meningsbärande enheterna som bestod av meningar till koder. Några exempel av 

koderna som uppstod när förskollärarna upplevde det blev problematiskt var bland annat:” 

barnet var argt”, “hur ska jag göra med detta barn när det inte vill äta samma sak som de 

andra barnen”, “problem med att verbalt prata med barnet”, ”jag blir stressad i 

situationen”, ”det är svårt att finna balans och kunna överföra svenska grundvärderingar 

utan att känna att jag uppfostrar “, ”det är jobbigt att jag inte har tillräckligt med tid för 

barnen”.  

 

I ett fjärde steg utgick vi från koderna för att bilda kategorier. Vi sorterade likheter och 

skillnader mellan koderna för att öka förståelsen för kopplingen mellan koderna. Sedan 

kategoriserades koderna på så vis att ingen kod kunde tillämpas under flera kategorier. För att 

uppnå detta har vi använt oss av tydliga och avgränsade titlar på kategorierna. Kategorierna 

blev följande: ”Specialanpassningar och dess konsekvens vid matbordet”, ”Mat utan 

resultat”, ”När svenska inte är det gemensamma språket”, ”Barnet som upplevs ha en sen 

språkutveckling”, ”Svårt att nå ut när barnet är argt” och ”Känslan av stress på grund av 

tidsbrist”. Slutligen blev det tre teman som sammanför de olika kategorierna: “Att inrikta sig 

på ett visst barn i förskolans vardag”, “Integrera och kommunicera” och “Att hantera barns 

känslor i samband med stress i förskolans vardag”.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer som delas in i fyra 

huvudkrav, det första är Samtyckeskravet. Det innebär att alla respondenter i studien hade rätt 

att bestämma över sin egen medverkan om de vill vara med i studien eller inte. 

Respondenterna gav sitt samtycke via telefon. Innan vi påbörjade intervjuerna gav 

respondenterna även sitt godkännande till att vi fick använda oss av ljudinspelning. Det andra 

är Informationskravet, vilket innebär att intervjupersonerna fick information om att deras 

deltagande var frivilligt med rätten till att dra sig ur vid behov. Respondenterna fick 

information om en ungefärlig tidsram, samt information om att de inspelade ljudfilerna 

raderas när kursen är avslutad, detta skyddas av dataskyddsförordningen GDPR. 
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Respondenterna fick även information från vilket lärosäte studien har skrivits inom samt 

vilket program, men även att de senare kunde få tillgång till att läsa studien. Den tredje 

principen är Nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter vi samlat in av respondenterna var 

endast i studiesyfte. Vi informerade respondenterna att det empiriska insamlade materialet 

enligt GDPR kommer att förstöras när studien är klar, då det inte får användas i något annat 

syfte än vår studie. Den sista principen vi har utgått ifrån är Konfidentialitetskravet som 

innebär att personuppgifterna om deltagarna som medverkat i studien har förvarats på ett sätt 

så oberörda inte kan nå dem. Dessutom har det inte framgått var studien hade genomförts eller 

vilka personer som medverkat. Respondenterna är anonyma och har avidentifierats på så sätt 

att deras riktiga namn byts ut till andra namn, vilket vi har informerat deltagarna om (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkman, 2014; Vetenskapsrådet, 2017).  

 

4.5 Tillförlitlighet och överförbarhet 

Att använda sig av reliabilitet och validitet är viktiga kriterier i bedömning av kvaliteten i en 

kvalitativ studie (Kvale & Brinkmann 2014). Validitet handlar om studiens tillförlitlighet, det 

vill säga att sträva efter att studien är väl utförd och mäter det som är avsett för studien att 

mäta. Sålunda har vi under studiens gång haft studiens syfte i åtanke för att skapa en röd tråd. 

I syfte till att stärka studiens tillförlitlighet krävs det ifrågasättande av studiens 

forskningsfrågor, så att studiens innehåll blir relevant i förhållande till syftet. Tillförlitligheten 

stärks av att använda relevant forskning och litteratur för att tolka resultatet av studien, vilket 

vi har haft i åtanke. Det krävs även att intervjufrågorna är genomtänkta i förhållande till 

studiens syfte så att forskningsfrågorna besvaras med hög trovärdighet. Vi finner att studien 

trovärdig och sanningsenlig, då vi har valt att spela in våra intervjuer och sedan transkriberat 

respondenternas svar utförligt. Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet, vilket behandlar 

val av metoder vi använt för att mäta det vi avsett att mäta. Vi valde intervjuer då 

förskollärarnas individuella utsagor var det vi ville analysera. För att uppnå hög reliabilitet 

handlar det även om en tydlighet i tillvägagångssätt av studien, vi har således strävat efter att 

vara utförliga med att förklara vårt tillvägagångssätt i syfte till att öka trovärdigheten av 

studien (Kvale & Brinkmann 2014; Trost, 2005).  
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Bryman (2011) menar att överförbarhet innefattar hur pass överförbart och användbart 

resultaten är till en annan miljö. Kvalitativ forskning utgår oftast från att undersöka en mindre 

grupp individer, vilket kan bidra med ett mindre antal personers åsikter (Bryman, 2011). 

Resultatet av denna studie baseras på ett mindre antal personers utsagor av olika situationer. 

Vi anser att vår studie är överförbar till en viss del då vi funnit likheter mellan vår studie och 

tidigare forskning. Likheterna vi funnit är faktorer som påverkar förskollärares vardag från att 

kunna utöva deras pedagogiska kompetens. De gemensamma faktorerna vi upplevt är 

exempelvis påverkan av underbemanning, känslan av stress på grund av ansvar i vardagen 

såsom kringuppgifter samt de krav yrkesrollen bär på som begränsande faktorer för utövandet. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Fördelen med en kvalitativ ostrukturerad intervju är att vi som intervjuar har möjlighet att 

vägleda intervjun i större liknelse av ett samtal där vi kan rikta intervjun efter vårt intresse. 

Nackdelen kan bli att interaktionen kan tillföra svårigheter att hitta en balans mellan 

professionell distans och personlig vänskap eftersom samspelet blir nära under en intervju 

(Kvale & Brinkmann, 2014). En annan fördel med en intervjustudie jämfört med en 

enkätstudie är att vi får möjlighet till att kunna förklara oss fram om respondenterna inte 

förstår frågor som ställs av oss. Validiteten ökar när vi träffar respondenterna och de får delge 

sina svar till skillnad från enkätstudier. Via enkätstudier finns det risk att andra personer runt 

omkring kan påverka deltagarnas svar vilket kan minska validiteten av studien, alltså studiens 

tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

 

Under de allra flesta tillfällena utfördes intervjuerna i ett personalrum, samt vid två tillfällen i 

matsal. I matsalen upplevde vi att miljön var stökigare och fler störmoment uppstod. Det 

passerade exempelvis personal och barn vilket gjorde det svårare för oss att höra vad som 

sades i ljudfilerna vid utförandet av analysen. De gångerna vi fick möjlighet till att intervjua i 

personalrum upplevde vi att ljudupptagningen hade bättre kvalitet. Valet av miljön påverkade 

alltså fokuset samt ljudkvalitén på ljudfilerna. En annan faktor som påverkade insamlingen av 

det empiriska materialet var att efter vissa avslutade intervjuer, då vi hade stängt av 

ljudinspelningen, fortsatte vissa av respondenterna tala vidare och tilldelade information vi 

upplevde kunde behövas i vår studie. Vi använde oss inte av informationen som tillfördes när 

ljudinspelaren var av eftersom vi inte dokumenterade informationen. En bidragande faktor till 
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att respondenterna delgav mer information när vi avslutat ljudinspelningen kan ha varit på 

grund av att de kände sig mer avslappnade när de inte blev inspelade (Bryman, 2011). 

 

Vårt syfte med studien har inte avsiktligen varit att överföra något resultat, vi ville nå kunskap 

om förskollärares upplevelser i deras vardag i förskolan. Men vi har funnit likheter mellan vår 

studie och tidigare forskning vilket bidrar med en viss överförbarhet.  

 

Valet av ett mer socioekonomiskt utsatt område och stabilare socioekonomiskt område 

grundade sig i ett bekvämlighetsurval. Vårt resultat har å ena sidan visat på att området som 

var socioekonomiskt utsatta skiljde sig från det socioekonomiskt stabilare området. Detta 

menas med att alla situationer från det socioekonomiskt utsatta området var det svenska 

språket den grundläggande problematiska faktorn i situationerna till skillnad från det 

socioekonomiskt stabila området, där medgavs andra olikartade faktorer som problematiska.  

 

Valet av att använda oss av tre provintervjuer med oberoende personer av studien kan ha ökat 

vår validitet, det blev en övning för oss som bidrog med större färdigheter kring formulering 

av frågor och följdfrågor. Å ena sidan kan validiteten ha påverkats negativt utifrån vissa 

intervjuer som utförts i vår studie, då vissa respondenter upplevdes tolka vissa ord vi använde 

oss av negativt, exempelvis när vi använde oss av fraser som: ”Kan du beskriva mer ingående 

när du känner att du inte räckte till i just den situationen?”. Vi upplevde således vid vissa 

intervjuer att deltagarna valde att fokusera på att beskriva potentiella lösningar av situationer 

istället för att mer ingående berätta kring problematiken i situationerna.  

 

Vi har valt att inte använda oss av ordet förskollärarkompetens eller pedagogisk kompetens 

under intervjuerna då vi har utgått från kriteriet tydlig (Bryman, 2011 och Kvale & 

Brinkmann, 2014). Begreppet tydlig innefattar att ordvalen ska vara enkla och begripliga, i 

förhållande till det har vi frågat deltagarna när de känner att de inte räcker till under 

intervjuerna. Begreppen förskollärarkompetens och pedagogisk kompetens kan vara 

mångfacetterat och kan tolkas på olika sätt. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer med förskollärarna. Vi 

kommer börja med att kortfattat beskriva de återkommande situationerna som ansågs 

problematiska enligt förskollärarna, dessa kan kopplas till vår första forskningsfråga: I vilka 

situationer upplever förskollärarna att deras pedagogiska kompetens inte räcker till?  

Sedan kommer vi bearbeta resultatet utifrån de fyra teman analysen har medfört. Dessa teman 

har hjälpt oss att komma närmare vår andra forskningsfråga: Vad i situationerna är det som 

gör att förskollärarnas pedagogiska kompetens inte räcker till? Vi kommer att avsluta 

resultatdelen med en sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Presentation av situationerna: 
Utifrån våra elva intervjuer har vi identifierat liknelser mellan de olika situationerna 

förskollärarna valde att berätta om. Tre förskollärare valde att beskriva situationer vid måltid 

de upplevde problematiska. Tre andra förskollärare valde att beskriva situationer i förhållande 

till barn där förmågan av verbal kommunikation varit bristfällig. Sedan var det tre 

förskollärare som beskrev situationer med barn som har utåtagerande beteende som 

problematiska. Slutligen benämnde tre förskollärare situationer kring underbemanning som 

utgjorde en problematik i verksamheten. Således har vi identifierat fyra typer av situationer: 

•    Måltiden 

•    Verbal kommunikation 

•    Utåtagerande beteenden  

•    Underbemanning  

 

5.2 Att inrikta sig på ett visst barn i förskolans vardag 

Detta tema berör situationer där det sker komplikationer när anpassningar för ett visst barn 

medför följdeffekter som gör situationerna svårhanterliga för förskollärarna. 

 

5.2.1 Specialanpassningar och dess konsekvens vid matbordet 

Förskolläraren Inger berättade om en måltidssituation där barnet skrek vissa dagar vid 

matbordet och åt ingenting, det gjorde att Inger inte visste vad som skulle få barnet att äta. 

Förskolläraren betonade följande i situationen som skedde under måltiden i förskolan: 
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Om detta barn får ha med sig dockor till bordet blir de en följd av frågor av de andra barnen kring varför 

dem inte får ha leksaker med sig. Det blir följdeffekter av att göra bestämmelser för ett visst barn, man 

kan därav inte ha för mycket speciella anpassningar, man vill inte heller att de andra barnen ska känna sig 

alldeles för utanför. Det är viktigt för de andra barnen att få ro vid bordet, när detta barn skriker och inte 

får som den vill får de andra barnen ingen ro. Jag kan inte sitta ensam med detta barn för jag måste räcka 

till flera barn. Det blir väldigt svårt för mig i situationen att få alla barn tillfredsställda, eftersom mina 

specialanpassningar för just det barnet som alltså gör barnet lugn ger följdeffekter på de andra barnen.  

 

Vi tolkar detta som att Inger hamnade i ett dilemma mellan ”speciella anpassningar” för ett 

visst barn och att hon inte heller ville att de andra barnen skulle känna utanförskap. Samtidigt 

som hon ville att detta barn skulle kunna få ro att äta visste hon att följden skulle bli att andra 

barn skulle ifrågasätta varför dem inte får samma möjligheter. Hon visste även att ifall detta 

barn inte får “specialanpassning” vad gäller leksak vid matbordet skriker barnet, blir följden 

att de andra barnen inte får någon ro att äta. Inger visste även då att hon inte hade möjlighet 

att sitta ensam med detta barn vilket gjorde situationen ännu svårare att lösa på ett sätt som 

ger alla barn ro. Svårigheten för förskolläraren i denna situation tolkar vi vara fullföljandet av 

en individualisering för barnet med specialanpassning där problematiken med 

individualisering i denna situation verkar ge följder som utgör att resterande barn känner 

utanförskap.  

 

Förskolläraren Kajsa nämnde som Inger att hon inte kunde nå ut till ett barn som inte ville äta. 

Kajsa påtalade en liknande situation vid måltiden där hon erfarande ett dilemma mellan 

anpassningar för ett visst barn och följden av de andra barnens reaktioner. Kajsa nämnde 

vidare att: 

 

Ett barn var speciellt vid maten, åt nästan ingenting då fick man locka med smörgås. Just i den situationen 

var det fem barn vid de bordet. Barnet var selektiv i vad den tyckte om. Barnet tyckte om vissa saker bara 

och bestämde sig för de och det blev svårt för det barnet att vilja testa annat att äta. Just den perioden ville 

barnet bara äta smörgås när resten av barngruppen åt dagens lunch. De andra barnen ville också äta 

smörgåsar då eftersom detta barn gjorde det. Då blev det problematiskt för mig, samtidigt som jag ville att 

barnet skulle få äta en smörgås för att äta något över huvud taget så ville jag även att de andra barnen 

skulle känna sig tillgodosedda.  
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Kajsa förklarade att det under en period pågick att det beskrivna barnet enbart åt en smörgås 

vid lunchen. Följden av att barnet endast åt en smörgås blev att de andra barnen också ville 

äta smörgås istället för lunchen som erbjöds. Vi tolkar det som att det skedde det en 

individualisering i denna situation då barnet som inte åt lunchen som serverades fick äta 

smörgåsar, följden blev att de andra barnen uttryckte sig vara i samma behov trots att de 

tidigare har ätit lunchen som serveras. Vi tolkar det som en problematik mellan 

individualisering av det beskrivna barnet och dilemma av inkludering avseende resterande 

barn.  

 

5.2.2 Mat utan resultat  

Förskolläraren Kristina nämnde även en måltidssituation där hon försökte få barnet att äta 

utan resultat. Kristina la på mat på barnets tallrik utan att uppmärksamma barnet men det 

fungerade inte heller. Förskolläraren beskrev problematiken som: 

 

Vi försökte att prata med barnet om allt förutom mat för att inte uppmärksamma maten, men det gick inte. 

Det blev frustrerande att dagligen hälla upp mat till barnet och samtidigt hålla upp tålamodet när barnet 

inte äter maten. Vissa andra barn valde att inte äta de gångerna jag uppmärksammade att detta barn inte 

åt, det gjorde situationen ännu tuffare. Jag har tyvärr inte tid att vid varje måltidssituation att enbart 

fokusera på just detta barn heller, barnen runt omkring behöver också stöd. Att behöva bemöta detta barn 

och samtidigt de andra barnen runt omkring gör mig ännu mer frustrerad. Det blir problematiskt för mig i 

situationen att försöka göra det enskilda barnet tillfredsställt utan att det skall ge en följdeffekt på de 

andra barnen.  

 

Utifrån ovanstående citat av Kristina tolkar vi att problematiken i situationen är att barnet inte 

åt maten vilket verkade medföra en ytterligare problematik när de andra barnen inte heller 

ville äta maten på grund av att ett barn inte ville äta. Vi tolkar det som att en individualisering 

sker när Kristina försöker bemöta det enskilda barnet i situationen, problematiken som uppstår 

då är att förskolläraren känner att hon även behöver använda tiden till att stödja barnen runt 

omkring.  
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5.3 Integrera och kommunicera   

Detta tema handlar om kommunikationsproblem med barn som förskollärare stöter på. Temat 

berör även hur svårigheten med att verbalt inte kunna nå ut till barnen påverkar integrationen 

mellan barn och förskollärare. 

 

5.3.1 När svenska inte är det gemensamma språket 

Förskolläraren Terese berättade om ett barn med annat modersmål än svenska som ofta 

hamnade i konflikt, hon påstod att detta barn inte förstod sig på lekkoder. Gick barnet in i 

leken uppstod det konflikter. Terese menade därpå att i situationen med detta barn kunde hon 

inte på ett språkligt sett nå ut. Hon nämnde vidare att: 

 

För att försöka nå ut med någon som helst kommunikation försökte jag att visa med 

kroppsspråket, det kunde underlätta situationen en aning, speciellt ifall barnet gjorde någon 

reaktion med kroppsspråket tillbaka som kunde bidra till någon förståelse för hur barnet tänkte i 

den situationen.  

 

Terese berättade även att barn med en annan bakgrund oftast är större antal 

familjemedlemmar vilket hon ansåg bidra med att barn gör som dem vill i exempelvis lekar, 

hon menade vidare att de därmed inte tar hänsyn till vad andra barn vill. Terese nämnde 

vidare att: 

 

Uppfostran är ett stort problem i denna situation anser jag, jag skall samverka med hemmet men jag skall 

inte uppfostra barnet. Jag måste säga stopp och vad som inte är ok i vårt samhälle, det blir en form av 

uppfostran då. Det är svårt för mig att nå ut till barnet verbalt då de inte talar svenska, jag vill att barnet 

skall lära sig demokratiska värderingar då det är en del av mitt uppdrag som förskollärare. Vilket blir 

betydligt mycket svårare när barnet inte kan svenska samt att barnet har lärt sig andra värderingar 

hemifrån. Jag vet liksom inte var gränsen går till att ta över en del av uppfostran kring detta barn, det blir 

ett problematiskt dilemma och det sätter stopp för mig i situation med detta barn. 

 

Vi tolkar det som att detta dilemma gjorde att Terese kände att denna situation blev svår att 

hitta en lösning till, eftersom hon ansåg uppfostran av barnen var en stor bakomliggande 

faktor till denna situation. Hon kunde inte riktigt nå ut till föräldrarna, vilket bidrog till att hon 

kände ett ansvar för en stor del av uppfostran. Terese visste ändå att hon enligt styrdokument 

inte får uppfostra barnet, därför tolkar vi det även som ett ytterligare problem i hennes 

situation då hon var medveten om att hon ibland behövde gå in i en roll och uppfostra barnet. 
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Terese nämnde vidare att hon ville veta hur barnet kände för att kunna bekräfta känslorna men 

att språket begränsade utövandet. Vi tolkar det vidare som att Terese hamnade i ett dilemma 

där hon ville att barnet skulle få ta del av demokratiska värderingar i syfte till att integreras i 

samhället. Problematiken förskolläraren ställs inför är dels att verbalt kunna förmedla 

värderingar samt att barnets egen bakgrund blir ett hinder då Terese påstod att barnet 

uppfostras med andra värderingar, vilket kan vara ett problem i syfte till att integrera barnet i 

samhället. 

 

Förskolläraren Anna berättade om en situation där det svenska språket inte var det 

gemensamma språket för två barn. Hon menade att: 

 

Jag försöker att tänka på dagsformen när jag ser en situation med dessa två barn som inte talar, hur den 

varit sen morgonen för att kunna tänka varför situationen blev som den blev. Jag har följt dessa två barn i 

hjärnan sedan de klev in på morgonen. Jag försöker gå in och hjälpa barnen i situationen med hjälp av att 

jag reflekterar över hur deras dagsform har varit, men då det brister i kommunikationen kan jag inte få en 

helhetsförståelse för vad som utgör att dessa barn hamnar i konflikt och hur jag skall få barnen att lösa det 

med varandra och ge dem möjlighet till att förstå värderingar kring hur man behandlar varandra och 

konflikthantering. Det gör mig frustrerad över att jag inte kan nå ut till barnen verbalt för att kunna få 

barnen att lösa konflikten, följden blir tyvärr att dessa barn ofta hamnar i konflikt. Jag önskar att jag 

kunde tala deras språk i syfte till att hjälpa dessa barn i konflikter såsom jag kan hjälpa de barnen med 

svenska språk. Vi lär oss inte andraspråk i förskollärarutbildningen tyvärr. 

 

Eftersom Anna hade svårt att förstå vad barnen sade behövde hon både verbalt förklara, men 

framförallt visa med kroppsspråket för att möjliggöra kommunikationen ytterligare. Anna 

betonade även att hon behövde tänka på barnens dagsform och hur den hade varit under dagen 

för att få möjlighet till att förstå varför situationen blev som den blev. Hon betonade även att 

trygghet hade en betydande roll för att barnen skulle känna att de kunde komma till henne när 

de blev ledsna och behövde tröst. Hon ansåg även att hon kunde öva på att ge mer trygghet till 

barnen. Vi tolkar det som att Annas situation med dessa barn blev problematisk när hon inte 

kunde kommunicera med barnen verbalt eftersom de inte talade det svenska språket. Trots att 

hon använde sig av flera andra tillvägagångssätt i syfte till att kommunicera med barnen 

nådde hon inte fram. I denna situation tolkar vi det vidare som att Anna hamnade i ett 

dilemma att integrera barnen med varandra och henne samt att få barnen att förstå de 

demokratiska värderingar som förskolan och det svenska samhället styrs av, men att språket 

begränsar utövandet.  
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5.3.2 Barnet som upplevs ha en sen språkutveckling 

Förskolläraren Mia berättade om en situation där hon mötte ett barn som inte verbalt talade, 

med detta barn försökte hon prata dagligen, men fick ingen respons. Förskolläraren Mia 

betonade utifrån situationen hon beskrev med barnet som hon upplevde ha sen 

språkutveckling att: 

 

Sen språkutveckling är jobbigt att handskas med, jag försökte tala med barnet men det funkade inte. Jag 

försökte även använda mig av bildstöd men det funkade inte heller. Sedan fokuserade jag på att samspela 

med barnet, så att barnet skulle fokusera på mig och utvecklas i samband med mig, men det gick inte 

heller. Barnet är hörande men pratar inte. Jag vet inte riktigt om barnet tar in ord då jag inte får något 

svar, jag vet inte heller när jag är för snabb i situationen och försöker lära ut ord med olika strategier. Det 

blir ett problematiskt dilemma för mig då jag inte heller vet i vilken mån barnet lär sig och vilka strategier 

som är mest effektiva för just detta barn då jag inte får någon respons av barnet.  

 

Vi tolkar ovanstående citat som att språkutvecklingen var det grundläggande problemet i 

situationen för Mia. Mia beskrev att hon försökte med olika strategier lära ut ord med både 

bildstöd och med ett samspel för att utveckla språket, men det verkade inte bidra med någon 

utveckling. 

 

5.4 Att hantera barns känslor i samband med stress i förskolans vardag 

Detta tema handlar om situationer där förskollärare försöker hantera barns olika känslouttryck 

och hur dessa situationer sedan bidrar till att förskollärare känner av stress. 

 

5.4.1 “Svårt att nå ut när barnet är argt” 

Förskolläraren Stina berättade om att hon upplevde att det var svårt att nå ut till ett barn när 

det inte gick som barnet hade tänkt sig. Barnet byggde med klossar, när resultatet inte blev 

som barnet önskat tog känslorna över och barnet reagerade argt. Förskolläraren Stina 

berättade om en situation med barnet hon upplevde blev argt: 

 

Jag följer detta barn, jag märker att hon blir mer och mer arg då det under processens gång inte verkar gå 

som barnet vill. Jag försöker hålla mig lugn och prata med barnet, men barnet reagerar starkt och barnet 

blev arg. När jag pratade med barnet blev barnet aggressivt mot mig också. Det kändes inte som att jag 

kunde nå ut till barnet språkligt, det slutade med att jag blev arg och högljudd. För mig blir det stressande 

när barnet inte lyssnar, dessutom är det andra barn som surrar i bakgrunden, det är mycket barn och 

miljön gör mig lätt stressad. Det känns som att allt vi förskollärare behöver stå i på grund av ansvaret vi 

har i vardagen gör det svårare att hålla sig lugn. När jag väl försöker tala med barnet i lugn ton och barnet 
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reagerar fortfarande aggressivt känner jag att det blir tungt, och när omgivningen tynger på med ännu mer 

höga ljud blir det svårt för mig att dels kunna hålla koncentrationen och tålamodet. Stressen utgör tyvärr 

en problematik som gör det svårt att nå ut till detta barn skulle jag vilja påstå.  

 

Stina ansåg att det utmanande i hennes roll som förskollärare var när barnet blev utåtagerande, 

hon menade vidare på att hon inte visste hur hon skulle nå ut till barnet när känslorna tog över 

för barnet då det inte gick som barnet tänkte sig. Stina påtalade även att hon i situationen blev 

väldigt stressad och högljudd gentemot barnet vilket bidrog till att hon inte kunde nå ut till 

barnet. Vi tolkar det som att, då Stina påtalade att ljudet runt omkring, stressen och 

omgivningen samt ansvaret förskolläraren behöver bära på tynger henne från att behålla 

tålamodet och koncentrationen på barnet i situationen. Vilket verkar utgöra situationen 

svårare att hantera. Vi tolkar det vidare som att omkringliggande faktorer i yrkesrollen även 

kan påverka bemötandet av det beskrivna barnet i situationen på vis att kunna tillfredsställa 

barnets behov.   

 

Gun nämnde en situation där ett barn var utåtagerande och uppförde sig aggressivt. 

Förskolläraren Gun menade att: 

 

Jag har svårt att hantera när barn kastar saker och slår på andra barn eller också på oss vuxna. Min 

reaktion blir i denna situation att säga nej och jag reagerar automatiskt mer aggressivt. Jag blir irriterad 

och arg. Det är något som jag känner att jag behöver öva på för att förebygga situationer som denna. Jag 

kände mig stressad i den situationen eftersom jag har som vanligt många andra uppgifter på mitt ansvar 

som förskollärare, vilket inte gör det lättare när barn inte lyssnar. Utan jag blir bara mer stressad och 

irriterad, det blir svårare att hantera situationer som denna när barn slåss och är utåtagerande då det redan 

är kämpigt i verksamheten, att barnen slåss och är utåtagerande triggar på något sätt igång stress och då 

blir jag mer aggressiv vilket gör situationer som denna jobbig.  

 

Vi tolkar det som att Gun reagerade på situationen på ett impulsivt sätt när barnet kastar saker 

och slår på andra barn och vuxna. Hon påtalade att situationen gjorde henne stressad och att 

hon hanterade situationen genom att bemöta barnet med en högre ton än vanligtvis. Vi tolkar 

Guns reaktion som en bidragande faktor till problematiken av situationen. Gun påstår såsom 

Stina att förskollärare bär på ett tungt ansvar i verksamheten vilket kan bidra med en 

stressande effekt. Förskollärarna förväntas fortfarande kunna bemöta barnen i situationerna 

trots det tunga ansvaret de bär på vilket vi tolkar blir problematiskt och stressande för dem. 
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Förskolläraren Maria berättade om en situation då ett barn blev väldigt argt och skrek. Maria 

menade vidare att:  

 

Jag började med att gå in med en lugn ton, men jag nådde fortfarande inte ut till barnet, jag tänker att det 

delvis kunde ha med tryggheten att göra. Ifall jag hade kommit barnet närmare sedan innan kanske jag 

hade förstått mig på barnets handlingar bättre. Jag arbetar med att lära känna barnen och göra dem trygga, 

men när barnen ofta byter avdelning sker det problematiska. Då behöver jag bygga på ett nytt förtroende 

och lära känna barnet. I denna situation hade barnet nyss kommit till den avdelningen jag jobbar på vilket 

betyder att jag inte hunnit bygga upp ett förtroende för detta barn. Det blir jobbigt då och jag försöker 

acceptera att det kan ta tid att komma nära barnet för att sedan kunna nå ut till barnet i liknande 

situationer framöver. Samtidigt är det jobbigt för mig att fortsätta bemöta barnet lugnt när de bara skriker 

och är aggressivt, det finns saker som blir jobbiga för mig med. Jag behöver dels försöka förstå mig på 

barnet med barnets höga ljudnivå samtidigt som det är ganska högljutt runt om. 

 

Tryggheten kunde vara en orsak till varför förskolläraren kände att hon pedagogiskt inte 

klarade av situationen. Maria förklarade även att en trygghet kunde byggas om barnet fick 

vara nära pedagogen, detta trodde Maria skulle bidra till en förkunskap om barnet vilket i 

vardagliga situationer kunde göra att hon förstod sig på barnets handlingar bättre. Maria 

menar att det är känns krävande att bemöta barnet lugnt när barnet har en hög ljudnivå och 

fortsätter att vara argt. Problematiken i situationer som denna kan utgöra en begränsning i 

förskollärarens kompetens då ett förtroende mellan barnen och förskolläraren behöver byggas 

upp på nytt varje gång barnet byter avdelning. Samt att förskolläraren känner en problematik 

med att försöka nå ut till barnet när det beter sig på ett aggressivt sätt. 

 

5.4.2 Känslan av stress på grund av tidsbrist  

Förskollärarna Sofia och Marie nämnde att underbemanning utgjorde en begränsning av deras 

utövande som förskollärare vilket i sin tur bidrog med att dem kände sig mer stressade. Sofia 

förklarade att hennes stöttning av ett barn begränsades i en situation där hon behövde stötta 

barnet samtidigt som de andra barnen behövde hennes stöttning. Sofia nämnde följande: 

 

När det är för lite personal försöker man bara släcka bränder för att man inte räcker till alla, i detta läge 

när barnet var utåtagerande kände jag att barnet behövde mitt stöd, men jag var tvungen att se över flera 

barn samtidigt. Detta gjorde att jag inte kände att jag räckte till, utan det skulle behövas mer personal för 

att räcka till varje barn och hjälpa barn utifrån deras behov. Hade det funnits mer personal vid den 

situationen så skulle jag få möjlighet till att bidra med mitt stöd till just det barnet som hade behov av det 

i stunden, det stressar mig att känna otillräcklighet.  
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Vi tolkar det som att Sofia ville bidra med stöd kring behovet barnet hade i stunden, men 

eftersom det råder underbemanning på verksamheten utgjorde det att hon behövde finnas till 

hands för flera barn samtidigt. Hon kunde därför inte ge barnet med behov av hennes stöd full 

uppmärksamhet. I denna situation påvisas det att bristen på personal och att försöka att hitta 

balansen till att tillgodose alla barns behov blir problematiskt och stressande. Vi tolkar det 

vidare som att underbemanning är en påverkande faktor i situationer som denna på så vis att 

förskollärares möjligheter att tillgodose barns behov minskar. 

 

Marie berättade om en situation där hon inte kunde nå ut till barnet i samspelet med barnet då 

hon upplevde att barnet var utåtagerande. Marie nämnde följande:  

 

Jag borde tänkt på mina ordval som kan trigga barn, vad var det jag sa och vad var det jag gjorde som 

bidrog med att jag inte nådde ut? Något triggar ju igång mig också. Barnen känner av min stress och 

frustration, jag kan efter situationen tänka om jag var stressad eller frustrerad. Jag kanske även var tömd 

på energi, det kan även vara de faktorer som kan påverka situationen. Jag känner att när ett barn är 

utåtagerande behövs det dels tid och ett lugn runt omkring för att kunna fokusera på just det barnet, men 

även energi, energin kan försvinna under dagen då det är en del ansvar vi förskollärare har, speciellt när 

det är brist på personal. Det är svårt att klara av situationen när jag är ensam på avdelningen, jag vet att 

det finns personal i andra avdelningar, men man har ju inte som vana att be dem om hjälp. 

 

Marie som var ensam på sin avdelning menade att hon kunde bett andra avdelningar om hjälp 

att försöka lösa situationen, eftersom hon fann det problematiskt att lösa situationen ensam. Vi 

tolkar personalbristen i denna situation som en bidragande faktor till att Marie inte kunde nå 

ut till det beskrivna barnet. Men även att den pedagogiska kompetensen tolkas bli påverkad av 

personalbristen då stress och frustration samt att förskolläraren känner sig tömd på energi kan 

påverka förskollärarnas agerande gentemot barnet.  
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5.5 Summering av resultat: 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna upplever att deras pedagogiska 

kompetens inte räcker till i situationer i samband med måltid, situationer där förskollärare 

beskriver att barn inte har förmåga att tala, antingen det svenska språket eller språk 

överhuvudtaget och situationer där barn har utåtagerande beteende. Slutligen visar resultatet 

situationer där det råder underbemanning i verksamheten. 

Utifrån resultatet av måltidssituationerna har vi kommit fram till att i situationer där barn 

vistas gemensamt men har olika behov upplevts förskollärarna sakna kompetensen att 

tillgodose alla barns behov, utan att följdeffekten blir att något eller några barn känner sig 

exkluderade då förskollärarna fokuserar på individualisering kring ett visst barn. Det blir 

således följdeffekterna i situationerna av individualisering kring ett visst barn som bidrar till 

att situationerna blir svåra att hantera. Resultatet visar även att problematik uppstår när 

förskollärare försöker förstå barn med annan etnicitet där svenska inte är det gemensamma 

språket. Förskollärarens kompetens brister alltså i förmågan att kunna integrera och 

kommunicera med dessa barn, då språket begränsar utövandet. Även hanteringen av att delge 

barnen demokratiska värderingar då det ansågs av betydelse eftersom barnen hade annan 

etnicitet som innebär andra värderingar, blev i situationerna bristfälligt. Även ifall svenska är 

det gemensamma språket har det i resultatet av vår studie framkommit att förskollärares 

kompetens brister i förmågan att kunna kommunicera med barnet samt utveckla barnets 

språk.  

Sammanfattningsvis har resultatet visat på situationer där barn visar känslor på utåtagerande 

sätt som utgör en problematik i vardagliga situationer då det medfört att förskollärarna blev 

stressade, dels för att de förväntas bemöta barnen i situationerna samtidigt som de hade ett 

flertal andra arbetsuppgifter att hinna med men även att ljudnivån i verksamheten dels redan 

är hög men blir högre av barnens som upplevs utåtagerande. Situationerna utgör således att 

förskollärarnas kompetens brister i att kunna bemöta barnens känslor och behov. 

Förskollärarna förklarar att de har ett för stort ansvar i verksamheten som dels grundar sig i 

underbemanning, vilket bidrar till en stressig miljö som i sin tur begränsar deras utövning av 

kompetensen att nå ut till de barn som anses uttrycka sig utåtagerande eller till andra barn som 

behöver bli tillgodosedda. Följderna blir att möjligheterna till att kunna tillgodose varje barns 

behov minskar samt att förskollärarna känner att de blir tömda på energi på grund av 

underbemanningen vilket kan påverka förskollärarnas agerande gentemot barnen. 
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Ett genomgående mönster i situationerna är att förskollärarna behöver bemöta alla barns 

behov på olika sätt. Faktumet i de olika situationerna är att olika faktorer hindrar förskollärare 

från att kunna bemöta och tillgodose varje barns behov. Det har varit genomgående i varje 

tema och kategorier att förskollärarna ställs inför dilemman som kan utgöra hinder för vissa 

barns stimulans och utveckling. 
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6. Resultatdiskussion  

Vi kommer i detta kapitel att diskutera vårt resultat i förhållande till litteratur, och tidigare 

forskning. I slutet av detta kapitel kommer vi att beskriva vad vi vill bidra med denna studie, 

och slutligen ge förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 När förskollärare ställs inför utmanande situationer där de skall kunna 

tillgodose alla barns behov 

 

I resultatdelen av vår studie har det framkommit att vissa förskollärare upplever dilemman 

kring situationer vid måltid. Barn har rätt till stöd och enskilda anpassningar därmed behöver 

barnets behov tillgodoses (Arner och Sollerman, 2019). Å ena sidan blir dilemmat mer 

komplext när enskilda anpassningar i verksamheten sker vilket uppstår vid 

måltidssituationerna i vår resultatdel av studien. Det sker då en individualisering vilket har 

medfört att andra barn eftersträvar samma anpassningar trots att de inte är i behov av 

anpassning. Å andra sidan påpekar Nilholm (2006) att utbildningen skall innefatta inkludering 

och delaktighet, även enskilda anpassningar. Svårigheten blir att finna en balans mellan 

individualisering och inkludering, svårigheten författaren beskriver stämmer överens med 

resultatet av vår studie. Resultatet visar således även på att situationer där individualisering av 

ett visst barns behov sker, medför att inkludering av andra barn blir bristfälligt. Ett 

demokratiskt förhållningssätt utgör även en komplexitet inom situationerna av vårt resultat 

eftersom barn har rätt till delaktighet och inflytande i verksamheten (Skolverket, 2018). Å ena 

sidan krävs det kunskap om att alla barn lär olika och att barnen kan bli delaktiga oavsett 

svårigheter, alla barn kan därmed inkluderas på olika sätt.  

 

Ur begreppet förskollärarkompetens benämns kunnandet om hur där syftet handlar om att 

organisera miljö och material på ett sätt där alla barn känner sig inkluderande (Sheridan et al., 

2011). Detta upplever vi saknas av förskollärarna i måltidssituationerna av vårt resultat. 

Lindqvist (2013) betonar att en grundläggande problematik till att uppmärksamma barns 

kunskap kan vara att förskollärarna ser barnet som problemet och inte deras egen kompetens, 

detta är tankar som grundat sig sedan en längre tid tillbaka i verksamheten. Finns det 

tankesättet kvar blir således förskollärarnas chans att se barns utveckling försvagat. Tidigare 

forskning har visat att ett självkritiskt förhållningssätt har en stor betydelse för utvecklingen 

av förskollärarkompetens (Sheridan et al., 2011). I tidigare forskning betonas begreppet 
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inclusive education som ett möjliggörande för specialpedagogiska kunskaper för 

förskollärare, det betyder således att alla barn skall få möjlighet till att lyckas oavsett 

personliga egenskaper eller social bakgrund (Lindqvist och Nilholm, 2013). I situationerna av 

vårt resultat betonas inflytande och delaktighet av barnen mer eller mindre. Det är 

förskollärarnas kompetens som begränsar barnens inflytande och delaktighet i utformandet av 

verksamheten. Således anser vi att det finns en avsaknad av förskollärarkompetensen som 

innefattar utveckling av kunnande om vad och varför i syfte till ämneskunskaper av ett 

demokratiskt förhållningssätt (Arner och Sollerman, 2019 och Sheridan et al., 2011). 

 

I resultatet av vår studie framkom det att förskollärarna upplevde att barn med utåtagerande 

beteende ställde en högre press på förskollärarna att agera på ett professionellt förhållningssätt 

vad gäller att kunna bekräfta barnens känslor. I dessa situationer behövs det medvetenhet och 

reflektionsförmåga i syfte till att kunna synliggöra vad i förskollärarnas kompetens som 

behöver utvecklas i de olika situationerna (Sheridan et al., 2011). I tidigare forskning 

benämns det att lyhördhet från förskollärarna kan vara som ett stöd för barn med utåtagerande 

beteende (Sjöman, 2014). Orsaken till att förskollärarna i vår studie upplevdes stressade i 

många situationer visade sig dels vara på grund av att de upplevde barnen utåtagerande, men 

även på grund av underbemanning. Problematiken som kan uppstå när det råder 

underbemanning i verksamheten är att förskollärarna inte hinner med att tillgodose alla barns 

behov, känslor och tillstånd. Det stödet förskollärarna ansåg att barnen behövde i 

situationerna av vårt resultat blev svårare att tillgodose enligt förskollärarna. En ytterligare 

problematik som kan uppstå då är att förskollärarna inte hinner fördjupa sig i barns känslor, 

vilket även framkom i vårt resultat (Johannessen, 2009). Det i sin tur gör att förskollärarna 

inte kan fördjupa sig i sin kompetens vad gäller att kunna möta varje enskilt barn och dess 

behov (Sheridan et al., 2011). Ett dilemma som dessutom uppstår som stämmer överens med 

vårt resultat är att förskollärarna har ett förstärkt krav på den pedagogiska verksamheten 

utifrån läroplanen, kravet innebär således att prestera efter att nå strävansmålen samtidigt som 

det råder underbemanning i barngruppen (Skolverket, 2018). Dessutom blir det vid 

underbemanning problematiskt i syfte till att inkludera alla barn i verksamheten, vilket kan 

försämra förskolans kvalité (Pramling-Samuelsson, Williams och Sheridan, 2015). En annan 

orsak till att förskollärarna upplever känslan av stress framkommer i resultatet där 

förskollärarna påtalar att de har många andra uppgifter i vardagen som en bidragande orsak, 

detta kan vi koppla till det författaren Sven Persson (2008) kallar för kringuppgifter. 
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Utifrån vårt resultat har det även framkommit att ett flertal förskollärare upplever att ansvaret 

de bär på i sin yrkesroll utgör att de i situationer med barn känner sig mer stressade, tappar 

koncentrationsförmågan och att ansvaret påverkar deras kompetens samt deras möjligheter att 

kunna tillgodose barnens behov. I tidigare forskning beskrivs även stressen som en 

bidragande faktor till att förskollärarna har svårt att vara mentalt närvarande gentemot barn 

samt bristfällighet kring att fullfölja alla arbetsuppgifter (Persson och Tallberg-Broman, 

2019). Forskningen går att tillämpa till en del situationer i resultatet av vår studie där en del 

förskollärare beskrev stressen som en problematik i situationerna. Förskolläraryrket upplevs 

komplext, förskollärare skall i sitt yrke ha en bred kompetens för att kunna fullfölja alla olika 

delar av ansvar de står inför (Tallberg-Broman, 2017 och Berntsson, 1999). De måste 

samtidigt vara professionella och på ett skickligt sätt kunna hantera situationerna som uppstår 

(Berntsson, 1999). Å ena sidan är det statliga myndigheter och föräldrar som kan ställa krav 

på verksamheten, förskollärarna har ansvaret att fullfölja dessa (Tallberg-Broman, 2017).  Å 

andra sidan finns det ett krav utifrån ett samhällsperspektiv då samhället är i en ständig 

förändring, således behöver förskollärarnas kompetens även utvecklas i samband med 

samhällets krav och förväntningar (Sheridan et al., 2015).  

 

Varje situation som beskrivits i resultatet av vår studie utövar en viss kontext, i dessa 

kontexter utövas värderingar utifrån erfarenheter och kunskaper förskollärare bär på. 

Kontexten som ingår i situationerna innefattar även villkor, dessa villkor kan förstås utifrån 

kompetensen förskollärarna bär på. Situationer där olika kontexter ingår kräver flexibilitet och 

förmågan av en fingertoppskänsla vilket är en betydande faktor för deras kompetens 

(Sheridan et al., 2015). Problematiken för flexibiliteten i situationerna utifrån vårt resultat 

visar på vid ett flertal situationer att förskollärarna inte får möjlighet till att vara flexibla då 

exempelvis tiden brister. Möjligheterna minskar då förskollärarnas komplexa yrkesuppdrag 

begränsar utvecklingen av flexibilitet.  

 

Trygghet är en viktig aspekt i syfte till förskollärarkompetens. Förskollärares pedagogiska 

ansvar innefattar att bidra med trygghet till barn oavsett svårigheter, etnicitet och bakgrund. 

På senare år har flertal barnfamiljer immigrerat till Sverige vilket betyder att barn med andra 

bakgrunder, etnicitet och språk deltar i förskolans verksamhet. Detta innebär att förskollärare 

bär på ett ansvar att ge barnen en likvärdig utbildning samt tillgodose dessa barns behov 

(Persson och Tallberg-Broman, 2019). I resultatet av vår studie framkommer det i vissa 

situationer att barn inte kan det svenska språket samt att deras etnicitet och bakgrund skiljer 
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sig från det svenska samhällets värderingar. Problematiken i dessa situationer blir att den 

pedagogiska kompetensen inte räcker till i förhållande till att förstå och tillfredsställa dessa 

barns behov. Å ena sidan kan bekräftelse gentemot barnet bidra med möjlighet till trygghet 

vilket kan leda till att bemästra svårigheter i förskolan. Å andra sidan kan en annan 

påverkande faktor vara förskollärarens medvetenhet kring sin egen betydelse i barnets 

stimulans för utveckling (Broberg et al., 2012). Ur begreppet förskollärarkompetens beskrivs 

dimensionen interaktiv, transformation och relationell kompetens betydelsefull i 

kommunikation med barn. Eftersom förskollärarna påtalade det svårt att verbalt nå ut till 

barnen skulle denna kompetens kunna gynna kunskap om dessa barn. Genom att integrera 

kunskaper och använda kompetensen som ett relationellt fenomen kan kunskaper öka i vissa 

situationer där fokus riktas åt barns individuella förmågor och färdigheter samt lyhördhet 

kring hur dessa kommuniceras. Det kan således bilda en helhet, därmed ge en större förståelse 

för barnen i situationerna (Sheridan et al., 2011). 

 

Utifrån situationerna i vårt resultat framkommer det slutligen att förskollärarkompetens 

saknas och behöver utvecklas på olika sätt. Det krävs därmed olika faktorer i syfte till att 

kunna öka förskollärarkompetens. Ur tidigare forskning har flertal forskare kommit fram till 

att reflektioner i arbetslaget är en bidragande faktor till att öka förskollärarkompetensen 

(Sheridan et al., 2011; Maskit och Firstater, 2016; Lillvist et al., 2014; Vujicic et al., 2017 och 

Berntsson, 1999). Berntsson (1999) benämner att yrkesprofessionen ökar då reflektioner i 

arbetslaget förs då varje profession har olika yrkeserfarenheter samt olika utbildningar. Därav 

kan professionen skapas och formas olika, vilket gör det av betydelse att sammanföra en 

gemensam kunskapsbas yrkeserfarenheter i arbetslaget. Ett flertal studier ur tidigare forskning 

har kommit fram till hur förskollärarkompetens samt yrkesprofessionen kan öka. Däremot i 

liknelse till vår studie, där förskollärare själva får nämna deras utsagor kring när kompetensen 

brister verkar obefintlig. Ifall sådana studier hade varit befintliga skulle resultatet av vår 

studie kunnat jämföras, därmed diskuterats ytterligare kring förskollärares olika upplevelser 

om när det brister i deras kompetens.  
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6.2 Det vi vill bidra med denna studie 

Vi har belyst situationer där förskollärare anser att de inte räcker till i samband med barn, i 

syfte att sedan analysera dessa djupare och få en förståelse för vad i situationerna som utgör 

att den pedagogiska kompetensen inte räcker till. Utifrån det vill vi göra andra förskollärare 

medvetna om vilken betydelse den pedagogiska kompetensen kan ha och vilka faktorer som 

kan påverka den i vardagliga situationer. Vi vill även belysa och kunna ge en bredare 

förståelse och kunskap för komplexiteten i förskollärarnas vardagliga arbete genom dessa 

situationer, där följderna av förskollärarnas agerande i olika situationer kan påverka barns 

utveckling och stimulans. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning  

Vi har under studiens gång upptäckt att det finns en del forskning som beskriver faktorer som 

krävs för att stärka förskollärares pedagogiska kompetens. Vi har dock inte upptäckt forskning 

där förskollärare själva nämner när det brister i deras kompetens. Vidare forskning vi anser 

vara relevant i förhållande till vår studie är att genom exempelvis intervjuer som metod, 

undersöka om åldersspannet mellan intervjupersonernas utbildning eller om erfarenheter av 

yrkeslivet visar sig utgöra skillnad på situationer där förskollärare känner att det brister för 

dem. 
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