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Abstrakt  

Syftet med studien har varit att undersöka förskollärares beskrivningar av 

undervisningsbegreppet och innebörd gällande det pedagogiska uppdraget i förskolan. 

Genomförandet av studien har skett i samarbete med en kommun som satsat på 

kompetensutveckling med förskolans personal gällande undervisning. Enskilda kvalitativa 

intervjuer har utförts med en blandning av semi- och ostrukturerade frågor för att fånga 

förskollärares beskrivningar av perspektiv på undervisning och undervisningens olika 

konstruktioner. Den insamlade datan har analyserats genom ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv vilket styrt studiens fokus på förskollärares beskrivningar av hur undervisning tolkas 

och implementeras i förskolan. Studiens resultat visar det pedagogiska uppdragets otydlighet i 

relation till undervisningsbegreppet, där undervisning och lärande ofta tolkas som samma sak. 

Resultatet av studien utmynnade i fyra teman; Undervisning sker spontant hela tiden, planerad 

undervisning, skolifiering och undervisning som en konstruktion av lärande och svårigheter 

och möjligheter. Dessa teman visar på förskollärares beskrivningar och konstruktioner av 

undervisning i förskolan, i relation till förskollärarens pedagogiska uppdrag. Denna studies 

resultat visar att det existerar otydlighet gällande vad undervisningsbegreppet innebär för 

förskollärarens uppdrag och att det leder till att undervisning inte sker likvärdigt i olika 

förskolor.  

  

Nyckelord: förskolan, undervisning, uppdrag, socialkonstruktionistiskt perspektiv.  



 

Förord  

Vi vill tacka vår handledare Sara Cervantes som har lagt ner mycket tid och pushat samt väglett 

oss från dag ett genom hela processen att skriva detta examensarbete. Vi vill även tacka alla 

som deltagit i studien och gjort arbetet möjligt att utföra, förskolechefer och förskollärare. 

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till våra nära och kära som agerat barn- och valpvakt, som 

stöttat och gett oss energi och motivation att fortsätta framåt i stunder när skrivandet känts 

motsträvigt och tungt.  

  

Ellinor och Laila, maj 2018   
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Inledning  
Då förskolan i Sverige blev en egen skolform år 2011, ändrades förskollärarens uppdrag och 

ansvar i och med att undervisning introducerades i skollagen (SFS 2010:800). Det innebär att 

det är den legitimerade förskolläraren som har ansvar för undervisningen som bedrivs i 

förskolan. Skollagens definition av undervisning inom skolväsendet uttrycks under kapitel 8 §3 

“undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 

till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 

2010:800). Trots skollagens krav på undervisning i förskolan finns inte undervisningsbegreppet 

utskrivet i Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Det framgår i Lpfö 98 att 

förskolan ska forma verksamheten efter barnets behov, där en helhetssyn på barnet är centralt 

så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det innebär att skollagen och Läroplanen 

för förskolan ger olika formuleringar för hur förskolan ska arbeta med barns lärande och 

utveckling. Öqvist och Cervantes (2018) framhåller att olikheten i styrdokumenten visar på 

otydlighet från staten gällande undervisning och barns lärande i förskolan. Tidigare forskning 

lyfter fram undervisning som ett kontroversiellt och komplicerat begrepp i förskolans värld och 

tradition (Vallberg Roth, 2017; Öqvist & Cervantes, 2018). Det råder ett avståndstagande från 

undervisningsbegreppet, detta ofta för att yrkesverksamma associerar undervisning i förskolan 

till skolans kunskapsförmedling (Vallberg Roth,2017; Wallskog, 2011). Skolinspektionen 

(2016) har i en kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska uppdrag riktat stark kritik kring 

otydligheten gällande förskollärarens ansvar för undervisning, undervisningens innebörd och 

utförande för att bristande direktiv kan leda till en icke likvärdig förskola.  

 

Ett förslag på en reviderad läroplan har skickats in till utbildningsdepartementet från skolverket 

den 23 Mars 2018 där syftet är att uppdatera och förtydliga förskolans uppdrag. Revideringen 

ska tydliggöra det undervisande uppdraget där förskolläraren ansvarar för planering av 

undervisning utifrån målen i läroplanen samt barnens tidigare erfarenheter (Skolverket, 2018). 

Intresset för att undersöka undervisning i förskolan väcktes under förskollärarprogrammets 

sista verksamhetsförlagda utbildning, där en osäkerhet uppstod gällande undervisningens 

innebörd och utförande. I samband med Skolinspektionens granskning av undervisning i 

förskolan och den kommande reviderande Läroplanen känns denna studie väldigt aktuell för 

studenter och yrkesverksamma i förskolans verksamhet. Detta examensarbete sker i samverkan 

med en kommun i Norrbotten och utgör möjligheten att undersöka hur förskollärare förhåller 

sig till undervisningsbegreppet. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv studeras 

förskollärares konstruktioner av undervisning i relation till förskolans pedagogiska uppdrag.  

  

Arbetsfördelning  

I denna studie har vi samarbetat i alla delar av läs- och skrivprocessen. Litteraturen har valts ut 

och lästs av båda för att sedan gemensamt diskutera innehållet och relevansen för studien. När 

arbetet har skrivits har vi haft kontakt med varandra genom telefonsamtal samtidigt som vi har 

skrivit i ett gemensamt dokument i Google Docs. Materialet till studien har samlats in med 

intervjuer som vi genomförde tillsammans men hade olika ansvarsområden, vilket vi turades 

om att ansvara för. Transkriberingen av materialet delades upp för att spara tid. Vi   
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transkriberade tre intervjuer var i det gemensamma dokumentet i Google Docs. Studiens resultat 

och diskussion har analyserats, skrivits och bearbetats gemensamt.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka förskollärares beskrivningar av undervisningsbegreppet och dess 

innebörd gällande det pedagogiska uppdraget i förskolan.  

Frågeställningar:  

1. Vilka perspektiv på undervisning uttrycker förskollärare  

2. Vilka konstruktioner av undervisning beskriver de i relation till förskolans verksamhet?  

3. Vad innebär undervisning för förskollärarnas pedagogiska uppdrag?  
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Bakgrund 
I bakgrunden behandlas tidigare forskning i rubrikerna förskollärarens förändrade uppdrag och 

profession, förskolan och undervisning, styrning och organisation och till sist den teoretiska 

utgångspunkten. 

 

Förskollärarens förändrade uppdrag och profession 

Förskollärarens yrkesroll har förändrats över tid, där en professionaliseringsprocess har skett 

vilket innebär att fokus har gått från omsorg till lärande och undervisning. Vallberg Roth (2011) 

beskriver hur förskollärarens roll genom tiderna förändrats från 1800-talet till nutid, i takt med 

att samhället förändrats. Förskolans första läroplansperiod benämns av Vallberg Roth som 

Guds läroplan, vilket ägde rum mellan mitten av 1800-talet till slutet av 1800-talet. Perioden 

kännetecknas av kristendomens prägel, där institutionen kallades småbarnsskolan och 

massundervisning ägde rum. Lärarinnan höll i undervisningen och skulle vara påläst i de ämnen 

som hörde till undervisningen, fokus på småbarnsskolan låg dock på omvårdnad och 

uppfostran. Lärarinnans arbetssätt i massundervisningen bestod av drillning, där barnen skulle 

kunna rabbla svar på bestämda frågor från katekesen, det dåvarande styrdokumentet. 

 

Den andra perioden det goda hemmets och hembygdens läroplan inträffade från slutet av 1800-

talet till mitten av 1900-talet (Vallberg Roth, 2011). Under denna period formades 

folkbarnträdgården, även kallad kindergarten. Under det första decenniet byttes begreppet 

lärarinna ut mot ledarinna vars uppgift var att agera som en god mor. Vidare beskriver Vallberg 

Roth att ledarinnans uppgift var att uppfostra barnen genom att vårda och leda dem. Innehållet 

i folkbarnträdgården bestod mest av Fröbels lekmaterial. Psalmer och bibliska berättelser 

ersattes med sagor och sång. I början av 1940-talet ändrades ledarinnans titel till 

barnträdgårdslärarinna.  

 

Folkhemmets läroplan beskrivs som den tredje perioden i förskolans historia, vilket enligt 

Vallberg Roth (2011) ägde rum mellan mitten av 1900-talet till mitten av 1980-talet. 

Barnträdgårdslärarinna fick titeln förskollärare år 1955, där förskollärarens syfte var att 

samarbeta med barnens familjer för att på sikt uppfostra barnen till att bli hyggliga medborgare 

i samhället. Arbete och metoder i förskolan utgick från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, 

där verksamheten skulle anpassas efter individ och utvecklingsnivå. Demokrati och jämlikhet 

präglade denna tidsperiod, där förskolans verksamhet skulle vara neutralt i relation till klass, 

kön och kultur. Sagoböckerna från hemmet och hembygdens läroplansperiod böts ut mot 

faktaböcker för barn, då det ansågs främja barnens utveckling. Förskollärarna och barnen 

arbetade med ämnen likt skolans ämnesorienterade upplägg. Barnstugeutredningen från 1968 

behandlade dåtidens förskolors målsättning och praktik, vilket utgjorde basen för målen i 

styrdokumentet pedagogiskt program för förskolan (Statens Skolverk, 1998). Pedagogiskt 

program för förskolan (1987) är det första styrdokumentet med pedagogiska målformuleringar 

för förskolans verksamhet. Det centrala var att pedagogerna skulle arbeta mot att stödja barnens 

personlighetsutveckling, snarare än att sträva efter kunskapsinhämtning i varierande ämnen. 

Vård och omsorgssituationer var också centrala och ansågs utgöra trygghet samt förutsättningar   
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för barns lärande; “en god omvårdnad är därför en viktig grund för den pedagogiska 

verksamheten” (s.24).  

 

Den fjärde och sista läroplansperioden nämns som världsbarnets läroplan (Vallberg Roth, 

2011). Denna period sträcker sig från 1980-talet till nutid och präglas av “målstyrning, 

decentralisering, globalisering, marknadsorientering, recentralisering och individualisering” (s. 

159). Först handlade pedagogernas roll om att förmedla kunskap till barnen, sedan ändrades 

fokus till att handleda barnen så att de själva kunde finna kunskapen, slutligen blev pedagogens 

ledande och undervisande roll mer framträdande. Pedagogiskt program för förskolan ersattes 

år 1998 av läroplan för förskolan, Lpfö 98. Den omfattade betydligt mer riktade mål i 

pedagogisk anda än vad tidigare styrdokument angett (Pramling Samuelsson & Carlsson, 2003). 

Läroplanens introduktion resulterade enligt Sheridan och Williams (2018b) i att förskolan 

förenades med grundskolan och lärande blev i fokus.  

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 har reviderats tre gånger och en fjärde revidering har skickats 

in som förslag till regeringen där undervisningsbegreppet har förtydligats (Skolverket, 2018). 

Revideringar av läroplanen influerar förskolläraryrket (Wallskog, 2011). Forskning visar att 

förskollärare ser undervisningsbegreppet som en bidragande faktor till högre professionsstatus 

(Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson, 2018).  

 

Cervantes (2016) beskriver förändringen av förskollärares profession då verksamheten idag 

enligt skollagen (SFS 2010:800) ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det 

är legitimerade förskollärare som är ansvariga för den undervisning som bedrivs och all 

undervisning ska vara vetenskapligt grundad (Skolverket, 2017). Det innebär enligt Skolverket 

(2012) att arbetssätt och metoder ska vara granskade och analyserade för att säkerställa att 

arbetet sker i enlighet med styrdokument samt är granskade i relation till relevant forskning. 

Vidare betonar Skolverket att beprövad erfarenhet syftar till att erfarenheter ska vara delad med 

flertalet och prövad i relation till relevanta sammanhang. Eriksson (2014) har i sin studie om 

förskollärares förtydligade ansvar presenterat resultat som indikerar på att vetenskaplig och 

teoretisk kunskap väger mer än erfarenhet från praktiken. Följaktligen menar Eriksson att det 

är den utbildade förskolläraren i arbetslaget som besitter kunskapen som behövs, därav 

poängterar författaren förskollärarens ansvar för undervisning i förskolan. Skolinspektionen 

(2016) visar på att det finns oklarhet i hur undervisning utövas i förskolan och gällande 

förskollärarnas ansvar i att bedriva undervisningen. Oklarheten vad gäller undervisning och 

förskollärarens ansvar skapar tveksamheter kring om barnens utveckling och lärande riktas mot 

förskolans strävansmål och riktlinjer (Skolinspektionen, 2016). Vidare beskriver 

Skolinspektionen att förskollärarnas ansvar och utövande av undervisning kräver förtydligande. 

 

Förskolläraryrkets professionalisering är en pågående process som stärktes när 

förskollärarutbildningen blev integrerad med högskolan år 1977 (Tallberg Broman, 2017). 

Vidare beskriver Tallberg Broman att förskollärarutbildningen uppfyller “en viktig funktion för 

förskoleområdets och förskolläraryrkets legitimitet” (s. 41). I den aktuella läroplanen är det 

livslånga lärandet en central aspekt, där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet   
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(Skolverket, 2016). Förskollärarens arbetssätt ska vara projekt eller temainriktad och 

förskolläraren ansvarar för att uppfölja, utvärdera och utveckla verksamheten. 

 

För att möjliggöra utveckling av förskollärarens profession behöver yrkesutövarna vara 

medvetna om vad uppdraget betyder i praktiken (Wallskog, 2011). Fortsättningsvis menar 

Wallskog att kriterier för utveckling är att våga testa nya arbetssätt, rannsaka sig själv som 

förskollärare och sin ambition gällande förändring. Även Tallberg Broman (2017) visar på 

vikten av att förskollärare besitter ambitionen att förändras samt att förskollärarnas 

förhållningssätt ska utgå från en vetenskaplig grund för att bli medveten om relevant forskning 

och erövra ny kunskap. På grund av att det saknats detaljerad beskrivning av metoder och att 

undervisningsbegreppet har lyst med sin frånvaro i tidigare läroplaner, varierar arbetssätten 

gällande undervisning i olika förskolor (Vallberg Roth, 2017). Detta trots att skollagen 

(2010:800) den 1 juli 2011 fastställt att alla förskolor i Sverige ska erbjuda en likvärdig 

utbildning.  

 

Förskolan och undervisning 

Undervisningen ska genomsyra den dagliga verksamheten och förskolläraren ansvarar för 

lärmiljö samt innehåll som utmanar barnen mot utveckling och lärande. Sheridan och Williams 

(2018a) beskriver att undervisning i förskolan innebär att förskollärare stödjer barnens lärande 

i förskolans vardag i enlighet med läroplanens strävansmål. Vidare menar Sheridan och 

Williams att det som skiljer förskolan och skolan gällande undervisning är att varje situation i 

förskolan är möjlig att använda för att främja lärande, till skillnad från fastställda 

undervisningstillfällen och kunskapsmål i skolan. Skolinspektionen visar i sin granskning att 

de flesta förskollärarna inte ser sig själva som undervisande lärare (Skolinspektionen 2016; 

Skolinspektionen 2018). Flertalet förskollärare menar att undervisningsbegreppet anses 

obekant i förskolans praktik, att begreppet är relaterat till skolan och inte förskolan 

(Skolinspektionen, 2016; Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017; Rosenqvist, 2000; 

Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Samtidigt uttrycker förskollärare att 

undervisning och lärande sker ständigt omedvetet i verksamhetens vardag, utan klartext i vad 

det innebär (Skolinspektionen, 2016). Vallberg Roth (2017) menar dock att närvarande 

förskollärare inte innebär att undervisning är ett faktum, undervisning sker först när innehållet 

är anpassat efter alla barn och i enlighet med läroplanens strävansmål. 

 

Sheridan och Williams (2018c) beskriver att forskning gällande didaktik och lärande och 

forskning om undervisning är nära sammankopplat. Didaktik är grunden till undervisning och 

lärande, som innebär reflekterande frågor i förskolans verksamhet (Vallberg Roth, 2017). De 

didaktiska frågorna behandlar undervisningens innehåll gällande vad, hur, var, när och vem 

samt varför (Vallberg Roth, 2017; Wallskog, 2011). Förskollärares tillvägagångssätt, didaktik 

och metoder gällande undervisning är annorlunda i relation med andra lärares upplägg, menar 

Wallskog. Fortsättningsvis beskriver Wallskog att didaktik i förskolan möjliggör varierande 

slag av aktiviteter, samspel och lek, där förskollärare måste vara aktiva och fånga situationer i 

vardagen och därmed ställa sig själva de didaktiska frågorna.  
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Förskolan är i förändringarnas era, vilket är synligt i form av införandet av förskolans läroplan 

och revideringar av denna. Skolinspektionens granskning av förskolor i Sverige visar i 

slutrapporten att undervisning som begrepp fortfarande är främmande och otydligt i förskolans 

verksamhet, vilket utgör en del av beslutet att revidera förskolans läroplan för att göra uppdraget 

tydligare (Skolinspektionen, 2018).  

 

Förskolan har inte lektioner på samma sätt som skolan, men det sker väldigt mycket lärande i 

förskolans verksamhet (Wallskog, 2011). “Den vuxnes ansvar är att variera, synliggöra och 

problematisera utifrån barnens upplevelser och erfarenheter för att på så sätt göra lärandet 

tydligt för barnen och berika och bekräfta dem i sina lärandeprocesser” (Wallskog, 2011, s.80). 

Förskollärarens uppgift är att ta tillvara på barnens tankar och idéer och förena dem med målen 

i läroplanen i olika lärandemetoder. Vallberg Roth (2017) beskriver att undervisning och 

lärande kan ses som sammankopplade när undervisning i sig är i syfte till lärande, dock leder 

inte alltid undervisning till lärande beroende på barns nivå och intresse, och lärande kan anses 

ske utan undervisning. Vidare menar Vallberg Roth att undervisning i förskolan handlar om 

pedagogernas insats gällande barns inflytande, att ta tillvara på situationer i förskolan och 

användande av dokumentation samt bekräfta lärandeprocesser i förening med målen i 

läroplanen. Vallberg Roth problematiserar uttrycket “undervisning är allt som sker under dagen 

på förskolan” (s. 166). Uttrycket framkom i Vallberg Roths studie om undervisning i förskolan, 

och relateras till att lärande och undervisning anses vara samma sak vilket även exkluderar 

förskollärarens särskilda ansvar för undervisningen. Undervisning kan enligt Sheridan och 

Williams (2018d) utföras både planerat och spontant. Vidare beskriver Sheridan och Williams 

att förskolläraren måste kunna balansera mellan planerade och spontana 

undervisningssituationer, för att säkra undervisningens kvalitet och fånga lärandesituationer i 

vardagen i syfte att sträva mot läroplanens mål. Björklund och Pramling Samuelsson (2018) 

menar att undervisning, lek, lärande och omsorg är förskolans fyra grundläggande delar som 

bildar en helhet. Vidare beskrivs vikten av att förstå på vilket sätt lek, lärande och undervisning 

hänger samman utan att blanda ihop begreppen. “Barns lärande är ett resultat av vad de varit 

med om och erfarit” (Björklund & Pramling Samuelsson, 2018, s. 102). Lärande innebär till 

exempel att urskilja fenomen eller tankesätt. Björklund & Pramling Samuelsson förklarar att 

didaktik och undervisning relaterar till varandra, där undervisning inte handlar om att ge 

information eller fakta till barn utan snarare att främja lärande genom att ge goda förutsättningar 

till varje barn.  Kommunikation är grunden till undervisning, däremot behöver inte 

kommunikation innebära undervisning, till exempel är en stor del av förskolans kommunikation 

kopplat till omsorg. Omsorg kan precis som undervisning anses vara kommunikationsbaserad, 

där till exempel förskollärare bekräftar och visar att man ser barnet (Melker et al., 2018; 

Björklund & Pramling Samuelsson, 2018). 

 

För att stödja barns lärande har Doverborg et al. (2013) sammanfattat sju viktiga 

undervisningsprinciper, som är väsentliga när det kommer till hur förskolläraren förbereder 

verksamhetens innehåll. Dessa principer är variation, inramning, samordning av perspektiv, 

lokalt och expansivt språk, stötta och utmana, utveckla ett kunnande och synliggöra mönster. 

Variation är en viktig komponent inom förskolans didaktik. För att barnen ska urskilja något 
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och utvidga deras tankevärld måste pedagogen införa variation, genom att till exempel avsiktligt 

synliggöra motsatser, beskriver Doverborg et al. Det är pedagogens skyldighet att variera 

undervisningen med barnens erfarenheter som utgångspunkt poängterar Wallskog 2011. Det 

finns två sätt att använda variation som en didaktisk princip, menar Doverborg et al. och det 

första sättet är att urskilja olikheter, som till exempel hur en rektangel skiljer sig från en triangel. 

Det andra sättet är att använda den naturliga variationen som kan finnas i en barngrupp vilket 

handlar om att synliggöra för hela barngruppen att varje enskild individ kan ha olika förståelse 

och tolkningar för samma sak. Doverborg et al. konstaterar att inramningens betydelse handlar 

om att pedagogen måste ha en tydlig bild av lärandets objekt för att rama in barns lärande. Det 

vill säga innehållet måste planeras in i minsta detalj genom att ha klart för sig vad man ska 

arbeta med men också vilket budskap man vill förmedla. En klar struktur av undervisningen ger 

en solid inramning, där barn och pedagog tillsammans skapar kunskap (Liberg, 2014). 

Pedagogen behöver introducera innehållet på ett intressant sätt så att barnen blir nyfikna och 

engagerade. (Doverborg et al., 2013; Jonsson et al., 2017). Pedagogen får gärna vara specifik 

vid introduktionstillfället och avsluta aktiviteten genom att föra ett metasamtal med barnen 

(Doverborg et al., 2013). Det handlar om att låta barnen berätta om aktiviteten samtidigt som 

man riktar fokus på det som man vill synliggöra för att bidra till lärande, menar Doverborg et 

al. Det är viktigt inom undervisning att barnet förstår pedagogens förståelse för innehållet men 

också att förskolläraren förstår barnets sätt att förstå, vilket Doverborg et al. kallar samordning 

av perspektiv. Samordning kan ske genom att föra en dialog om innehållet som man 

tillsammans fokuserar på. I dialogen bör förskollärare använda ett lokalt språk men även ett 

expansivt språk, där lokalt språk betyder att ord som ‘där’ används i en situation som äger rum 

i nutid, som till exempel ‘kan du ta ner den där’, samtidigt som personen pekar (Doverborg et 

al., 2013; Rubinstein Reich, Tallberg Broman & Vallberg Roth, 2017). För att kunna använda 

språket utanför en nutida situation, krävs ett expansivt språk. Det innebär att språket är utåtriktat 

och kan användas i olika situationer (Doverborg et al., 2013). Med ett expansivt språk beskriver 

Doverborg et al. att barn till exempel kan berätta sina erfarenheter vid ett senare tillfälle. 

Tidigare forskning visar på att ett expansivt språk är grundläggande för barns framgång i skolan, 

menar Doverborg et al. För att ett lärande ska ske måste pedagogen erövra barnens perspektiv, 

aktivt stötta och utmana barnens tankar samt utveckla deras lek genom att införa nya redskap i 

miljön (Doverborg et al., 2013; Wallskog, 2011). Pedagogen bör vara medveten om barns 

tidigare kunskaper som erövrats för att kunna inspirera och stötta barnen att utvecklas vidare 

beskriver Doverborg et al. Mönster är grunden för barns förståelse för något, därför är det viktigt 

att pedagogen framhäver olika mönster i verksamheten (Doverborg et al., 2013). Innan barnen 

lär sig att känna igen till exempel siffror och tal måste barnen erfara olika mönster och system 

samt upptäcka sammanband, menar Wallskog. 

 

Styrning och organisation 

Resultatet av Öqvist och Cervantes studie om förskolechefers ledning och styrning, visar att 

förskolechefernas ledning i praktiken är bristfällig i relation till undervisning och 

förskollärarnas ansvar. Vidare menar Öqvist och Cervantes att förskollärarnas ansvar för 

undervisning och begreppet i allmänhet inte slagit igenom på grund av statens otydlighet i 

förskolans styrdokument och förskolechefernas bristande ledning och förtydligande gällande 

det pedagogiska uppdraget inkluderat undervisning. Arbetsfördelningen mellan förskolläraren  
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och arbetslaget har förändrats på grund av flertalet revideringar av läroplanen, till största del 

gällande utveckling och lärande (Tallberg Broman, 2017). Förskolans verksamhet har gått från 

en platt struktur där hela arbetslaget gemensamt haft ansvar för allt pedagogiskt arbete, till en 

rangordnad struktur där förskollärarens ansvar har förtydligats (Tallberg Broman, 2017). 

Vidare förklarar Tallberg Broman att det är upp till hela verksamheten att tillåta förändringen 

gällande förskollärarens uppdrag samt förstärka deras ledarskap. Enligt Öqvist och Cervantes 

studie utförde förskolechefer kompetensutveckling för all personal i förskolan gällande 

undervisning, vilket resulterar i att förskolecheferna osynliggör förskollärarens ansvar och en 

otydlig styrning florerar. Sheridan och Williams (2018c) menar att Skollagens definition av 

undervisning inte utgör en självklarhet gällande hur det ska tolkas och utföras i praktiken. 

Däremot lyfter Öqvist och Cervantes att förskolechefen har ansvaret för att förskolan arbetar i 

enlighet med både skollagen och läroplanen, där förskolechefen har som uppgift att leda 

förskollärarna i att fullfölja uppdraget gällande ansvaret över undervisningen. 

 

Teoretisk utgångspunkt  

I följande avsnitt beskrivs den teoretiska ramen för studien, det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Det socialkonstruktionistiska perspektivet är relevant för att fokus ska landa på 

respondenternas beskrivningar av studieområdet i förhållande till deras arbete och uppdrag. 

Berger och Luckmann (1966) beskriver hur människan socialt konstruerar sin verklighet och 

kunskaper i samhället. Fokus blir på hur människor beskriver sin verklighet utifrån sin relation 

till omvärlden och uppfattar sin sociala verklighet. Socialkonstruktionismen saknar en homogen 

beskrivning som är heltäckande (Burr, 2015). Således sammanfattar Burr fyra olika villkor för 

det socialkonstruktionistiska perspektivet. De fyra villkoren för ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv innebär för det första en kritisk syn på kunskap som tas för givet eller anses vara 

sanning. För det andra är uppfattningen av historisk och kulturell påverkan gällande kunskap, 

för det tredje är förbindelsen mellan kunskap och sociala skeenden och för det fjärde är 

handlingar i sociala sammanhang hänger ihop med kunskap. Följaktligen uttrycker Burr att det 

socialkonstruktionistiska perspektivet uppmanar människor att kritiskt granska antaganden 

kring hur världen verkar vara. Hur en person förstår världen beror på när och var personen lever 

och det innebär att olika förståelser är historiskt och kulturellt präglade (Burr, 2015). Kunskap 

i olika kulturer kan ses som artefakter där en förståelse för verkligheten inte kan anses som 

större sanning än någon annan (Burr, 2015). Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är 

verkligheten socialt konstruerad och kunskap är socialt konstruerat i människans verklighet 

(Berger & Luckmann, 1966; Burr, 2015; Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Detta är relevant till 

denna studies syfte och frågeställningar, hur förskollärare beskriver undervisningsbegreppet, 

undervisningens olika konstruktioner och dess innebörd gällande det pedagogiska uppdraget i 

förskolan. Detta för att tolkningar av förskollärares undervisningsuppdrag i förskolan kan anses 

vara en social konstruktion, vilket är något föränderligt som påverkas av förskolans 

yrkesverksamma, rådande styrning, kultur och traditioner. Med tanke på mängden människor, 

kulturer och samhällen existerar det stora variationer av förståelser, vilket resulterar i otaliga 

sociala konstruktioner av världen (Burr, 2015). Fortsättningsvis belyser Burr att olika 

förståelser och sociala konstruktioner hör ihop med mänskliga sociala handlingar samt 

beteenden. 
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Enligt Dahlberg et al. (2014) är förskolor socialt konstruerade, där mänskliga individer 

konstruerar vad som äger rum i verksamheten. Berger och Luckmann menar att kommunikation 

och språk har en stor betydelse för hur verkligheten konstrueras samt förs vidare. Med språket 

delar människor med sig av sina uppfattningar och erfarenheter och får likvärdiga värderingar 

som förs vidare till kommande generationer. Genom att ta reda på förskollärares beskrivningar 

av deras perspektiv gällande undervisning i förskolan, tar vi del av den sociala konstruktionen 

vilket innefattar förskollärares tolkningar, uppfattningar och erfarenheter gällande undervisning 

i relation till det pedagogiska uppdraget  
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Metod 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar av undervisning i förskolan, 

dess konstruktioner och innebörden gällande det pedagogiska uppdraget i förskolan. För att få 

svar på våra forskningsfrågor har vi valt att utföra en kvalitativ intervjustudie. Backman, 

Gardelli, Gardelli och Persson (2012) menar att man vid kvalitativa undersökningar ofta 

undersöker människors upplevelser och uppfattningar, där fokus är att söka förståelse för de 

upplevelserna och uppfattningarna. Med kvalitativa intervjuer får vi tag i förskollärares 

perspektiv av undervisning i förskolan, deras uppfattningar och tolkningar av 

undervisningsuppdraget. I följande avsnitt kommer intervjuer, urval, etiska överväganden att 

beskrivas. Sedan redogöras för studiens genomförande, hur den insamlade datan bearbetats och 

till sist vår tolkning och analys. 

 

Intervjuer 

Metoden som är vald för datainsamling är den kvalitativa forskningsintervjun. Ahrne och 

Svensson (2015) framhåller att kvalitativa intervjuer innebär “metoder som genererar eller 

producerar kvalitativt empiriskt material, det vill säga material som lämpar sig för kvalitativa 

analyser” (s. 11). Vi har valt kvalitativ forskningsintervju som enligt Backman et al. (2012) 

kännetecknas av att man går in mer djup odlat på det som undersöks och innefattar ofta färre 

respondenter än vid till exempel kvantitativa enkätundersökningar. Även Bell och Waters 

(2016) menar att intervju som metod är ett bra tillvägagångssätt för att nå djupare perspektiv i 

och med möjligheten till följdfrågor i jämförelse med enkätundersökningar. Inom kvalitativ 

forskning beskrivs olika former av intervjuer som strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade (Backman et al., 2012; Bell & Waters, 2016; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Intervjuerna som genomfördes i studien var en blandning av semistrukturerad och 

ostrukturerad form för att vi ville använda bestämda intervjufrågor och även följdfrågor 

beroende på intervjusituationen. Enligt Backman et al. består intervjuer vanligtvis av en mix av 

semistrukturerat och ostrukturerat innehåll, då forskaren både har i förväg fastställda frågor 

samtidigt som följdfrågor och respondentens svar tillåts influera dialogen. Däremot 

argumenterar Eriksson-Zetterquist och Ahrne för att det är oväsentligt och betydelselöst att dela 

in intervjuer i olika former. Anledningen till detta är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne att 

det är möjligt att använda i förväg bestämda frågor, ställa frågor i olika ordning beroende på 

situation samt ställa följdfrågor i kvalitativa intervjuer. 

 

Valet av intervju som metod för insamling av data i denna studie grundades i att studiens syfte 

och frågeställning utgår från förskollärares beskrivningar av undervisning i förskolan. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv ses respondenternas beskrivningar av deras perspektiv på 

undervisning i förskolan och deras tolkningar gällande det pedagogiska uppdraget inkluderat 

undervisning som en social konstruktion. Löfgren (2014) uttrycker vikten av att lyssna på 

respondenten vid insamling av data. Det som berättas “är därmed både en handling i en specifik 

situation och en social konstruktion som handlar om någons erfarenheter” (s. 148). 

Respondenternas beskrivningar av undervisning, är ett sätt att få tag på deras perspektiv, 

uppfattningar och erfarenheter gällande undervisningsbegreppet i förskolans praktik.  
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Urval 

I samarbete med en kommun i Norrbotten har sex förskollärare intervjuats från fyra förskolor 

tillhörande kommunen. Samtliga förskolor i kommunen har arbetat med kompetensutveckling 

gällande skolinspektionens granskningar och rapporter kring brister i förskolans verksamhet 

runt om i landet. Urvalet av respondenter till studien fick vi tilldelat från förskolecheferna i 

kommunen, för att vi studenter inte hade möjlighet att gå igenom listor på de anställda 

förskollärarna eller besöka alla de olika förskolorna på grund av tidsbrist. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) är det mest optimala sättet att studenterna själva väljer ut 

respondenter utifrån listor på anställda. Vidare menar dock Eriksson-Zetterquist och Ahrne att 

det inte alltid är möjligt att studenter själva väljer ut respondenter till en studie och i sådana fall 

får studenterna förlika sig med det. 

 

Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver olika forskningsetiska principer som forskare måste ta 

ställning och förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidalitetskravet samt 

nyttjandekravet. I denna studie informerades alla deltagare innan studiens start om syfte och 

metod samt att det är frivilligt att deltaga och att de kan avbryta om det önskas samt vilka villkor 

som gäller, enligt informationskravet. Samtliga av deltagarna gav sitt samtycke genom att de 

skrev under ett samtyckesbrev innan studien utfördes, enligt samtyckeskravet (se bilaga 1). 

Konfidalitetskravet har efterföljts på sådant vis att personuppgifter inte kunnat identifieras av 

någon utomstående och allt insamlat material från studien kommer att raderas efter att arbetet 

är färdigskrivet. I enlighet med nyttjandekravets principer har forskningsresultat från studien 

endast använts till forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga 

syften. 

 

Genomförande 

Som tidigare nämnts ingår studien i samverkan med en kommun. Innan studiens start skickade 

kommunen in förslag till Luleå Tekniska Universitet, att de önskade samarbete med studenter 

som var intresserade av att skriva om undervisning i förskolan. Den första kontakten togs med 

kommunens verksamhetsutvecklare för förskolan genom mail. Därefter planerades ett möte 

med kommunens tre förskolechefer. På mötet fick de ta del av studiens syfte och 

frågeställningar. Det togs ett gemensamt beslut att förskolecheferna skulle göra urvalet gällande 

vilka förskollärare som skulle delta i studien. Detta för att vi inte hade tid eller möjlighet att gå 

igenom listor på de anställda eller besöka förskolorna innan studiens start på grund av långt 

avstånd till den aktuella kommunen. Studiens intervjufrågor (se bilaga 2) formades sedan 

utifrån syftet och forskningsfrågorna. Vid senare tillfälle mailade förskolecheferna oss 

kontaktuppgifter till de utvalda förskollärarna, som vi kontaktade genom mail för att boka 

datum och tid för intervjuerna. Förskollärarna fick genom mail ta del av informations och 

samtyckesbrevet där de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) klargörs, för att i 

samband med intervjutillfället skriva under och godkänna samtycket. Samtliga intervjuer ägde 

rum i berörda förskolorna i enskilda rum, för att minska störningsrisken. Varje intervju tog 

trettio minuter och genomfördes under två dagar.  
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De hjälpmedel som användes i intervjuerna var anteckningar och ljudinspelning. Innan 

intervjuerna genomfördes bestämdes det att vi turas om att intervjua, medans den andra 

antecknar. Ljudinspelningen av samtliga intervjuer spelades in med två telefoners 

inspelningsfunktion. När intervjuer används som metod till datainsamling är anteckningar ett 

primärt hjälpmedel där svaren från intervjun kan skrivas ned, menar Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015). När det är två personer som intervjuar respondenter beskriver Eriksson-

Zetterquist och Ahrne att det är gynnsamt att använda anteckningar. Fortsättningsvis menar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne att anteckningar är ett bra basverktyg för intervjuer då det ger 

möjligheter att komma ihåg sådant som inte ljudinspelning i efterhand visar, eller om tekniken 

med ljudinspelningen skulle krångla. Bell och Waters (2016) belyser ljudinspelningens fördelar 

där ljudinspelning är ett verktyg som kan användas för att jämföra skriftliga anteckningar, detta 

för att kontrollera att anteckningarna är korrekta. Med ljudinspelningar får vi i enlighet med 

Bell och Waters möjlighet att gå tillbaka till intervjusituationen och lyssna igen på det som 

sagts, vilket kan innebära att nya skeenden eller detaljer från intervjun kan upptäckas i 

efterhand. Vi valde att använda oss av mobiltelefon för inspelning av intervjuer, vilket 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver är en acceptabel utrustning för ljudinspelning när det 

inte är en stor mängd intervjuer som ska utföras. 

 

Bearbetning och transkribering av insamlad data 

Det insamlade materialet har bearbetats för att synliggöra mönster och teman, i enlighet med 

Backman et al. (2012) som beskriver att avsikten med bearbetningen är att senare redogöra för 

sitt resultat på ett förståeligt sätt för utomstående. Materialet transkriberades dagen efter att alla 

intervjuer var utförda där de ljudinspelade intervjuerna skrevs ned i ett dokument, Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att bearbetningsprocessen startar med transkribering. 

Vidare menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne att transkribering av insamlat material innebär 

att skriva ned det insamlade materialet. Transkriberingen kan genomföras på varierande sätt 

beroende på hur forskaren eller studenten väljer att gå tillväga (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 

2015). Det går antingen att skriva ned sitt material på egen hand eller betala någon annan att 

göra det, dock beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne att det är mest förmånligt att göra 

transkriberingen själv även fast det tar lång tid. Vi har valt att transkribera vår insamlade data 

på egen hand, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar innebär mindre risk att svar 

misstolkas eller om ord är svåra att tyda i ljudinspelning, kan den som intervjuat blicka tillbaka 

på sina anteckningar från intervjutillfället. När transkribering sker på egen hand börjar 

bearbetningen och materialet läses flertalet gånger, vilket gör att man bekantar sig med 

materialet och analys samt tolkningsprocessen startar. “Analys och tolkningar kan härmed 

fördjupas på andra sätt än om uppgiften genomförs av någon annan” (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, s. 51). Med hjälp av teknik, som går att använda till uppspelning av de inspelade 

intervjuerna som till exempel en mobiltelefon, blir det ett hjälpmedel i transkriberingen då det 

går att pausa och spola tillbaka för att lyssna igen vad som sagts.  

 

Intervjuerna delades upp, där vi transkriberade tre intervjuer var till ett gemensamt dokument i 

Google Docs. I dokumentet skrevs varje fråga som en rubrik och svaren från de sex olika  
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intervjuerna skrevs under varje rubrik. Vid transkriberingen började analysen av materialet, som 

utmynnade i fyra olika teman utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Tolkning och analys 

Det insamlade datamaterialet analyserades i denna studie genom det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, detta för att få fram förskollärares tolkningar av undervisning i förskolan i relation 

till deras arbete och uppdrag. Förskollärarnas tolkningar ser vi som en social konstruktion, 

vilket influeras av förskolans kultur och traditioner samt förskollärares erfarenheter och 

kunskap. I analysen av vårt insamlade material tittade vi i enlighet med Burr (2015) kritiskt på 

om förskollärarna tolkade undervisning i förskolan likadant och på så sätt fick fram tolkningar 

som anses vara sanning eller tas för givet.  

 

Det insamlade materialet har sorterats, reducerats och argumenterats, vilket Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver är ett måste för att möjliggöra analys. Sortera gör forskaren för att 

få ordning på sitt insamlade material, som från början är svårt att överskåda, menar Rennstam 

och Wästerfors. Tolkning av det insamlade materialet är en betydande del av analysen, 

beskriver Svensson (2015). Vidare redogör Svensson att tolkning av material sker i första hand 

på omedvetet plan där delar av materialet kan tas för givet eller anses vara uppenbara, även 

kallat primär tolkning. Transkribering av material är enligt Svensson känt som den sekundära 

tolkningen, där intervjuer skrivs ned i textformat inför analys. Varje intervjufråga skrevs ned 

som rubrik i dokumentet och respondenternas svar skrevs ned under varje rubrik, vilket 

Rennstam och Wästerfors menar är att ordna och dela upp materialet. Från det transkriberade 

materialet skapades teman genom kodning efter det innehåll som var relevant i relation till 

studiens syfte, forskningsfrågor och den socialkonstruktionistiska teorin. Bell och Waters 

(2016) beskriver att kodning av material innebär att ge materialet betydelse, där relevant 

innehåll märks ut och förs samman för att få ordning på materialet. Kodning är ett sätt för 

forskaren att säkerställa att det innehåll i materialet som väljs ut är relevant i relation till studiens 

forskningsfrågor och slutsatser (Bell & Waters, 2016). Samband och mönster markerades ut i 

materialet med olika färger för att enklare överskåda materialets kontext. Analysen och de 

markerade sambanden och mönstren utgjorde en uppdelning i materialet vilket utmynnade i 

fyra olika teman. Varje tema i denna studie angavs en egen färg i dokumentet där olika svar 

från intervjuerna fick olika färger beroende på vilket tema svaret hörde till. De teman som 

skapades var; undervisning sker spontant hela tiden, planerad undervisning, skolifiering och 

undervisning som en konstruktion av lärande och svårigheter och möjligheter. Det teoretiska 

perspektivet har stor betydelse i sorteringen av material, då vissa begrepp och beskrivningar 

blir i fokus medans andra hamnar i bakgrunden och reduceras (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Reducering innebär enligt Rennstam och Wästerfors att radera innehåll från det insamlade 

materialet, då allt material inte är relevant att ta vidare till resultatdelen av studien. Med hjälp 

av bestämda teman färgkodades relevanta delar av det transkriberade materialet, det vill säga 

relevanta som i relation till studiens forskningsfrågor och teori som studien syftar mot, vilket 

skapade tydlighet och möjliggjorde reducering av text. Detta beskriver Svensson som den 

tertiära tolkningen av materialet där analysen är tydligt riktad mot att svara på studiens 

forskningsfrågor. Materialet har i analysen argumenterats gällande tidigare studier i 
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forskningsområdet samt ur det socialkonstruktionistiska perspektivet, i syfte att stärka 

materialets autonomi och relevans. Argumentation är en del av analysprocessen där forskaren 

ställer sitt insamlade material mot och i förbindelse med tidigare forskning och vald teori 

(Rennstam & Wästerfors, 2015).  
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Resultat 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Syftet med studien är att undersöka 

förskollärares beskrivningar av undervisningsbegreppet och dess innebörd gällande det 

pedagogiska uppdraget i förskolan. Studiens forskningsfrågor berör vilka perspektiv på 

undervisning som förskollärare uttrycker och vilka konstruktioner av undervisning som 

beskrivs samt vad undervisning innebär för förskollärares pedagogiska uppdrag.  

 

Förskollärarens konstruktion av undervisning 

Det insamlade materialet har analyserats och utmynnats i fyra teman. De teman som valts ut är; 

Undervisning sker spontant hela tiden, planerad undervisning, skolifiering och undervisning 

som en konstruktion av lärande och svårigheter och möjligheter. Med begreppet konstruktion 

menar vi varierade sätt att förstå och implementera undervisning i förskolans vardag. 

 

Undervisning sker spontant hela tiden 

Resultaten visar att majoriteten av de intervjuade förskollärarna anser att undervisning i 

förskolan är en pågående process hela dagen, från när förskolan öppnar på morgonen till de 

stänger på kvällen. I detta avsnitt redogörs förskollärarnas beskrivning av undervisning som ett 

konstant och spontant skeende. 

 

Förskollärarna menar att undervisning i förskolan sker hela tiden. Detta visade sig genom 

uttrycket ”För mig är undervisning i allt. Alltså allt det vi gör. Det sker i alla situationer”. 

Förskollärare behöver vara medvetna om sitt förhållningssätt för att spontant kunna ta tillvara 

på undervisningssituationer. En förskollärare uttrycker ”Nu är det sådär om man tänker mer på 

vad man säger, vad gör du, hur du…att du inte heller serverar alla svar”. Detta innebär att 

förskollärarna, sedan undervisningsbegreppet blev aktuellt i förskolan, är mer medvetna om att 

deras handlande i situationer med barnen påverkar barnens lärande och utveckling. Där 

förskollärarna har ett val att antingen servera alla svar eller handleda barnen genom att ställa 

utmanade frågor.  

 

Undervisning beskrivs vara något som förskollärarna i alla tider har arbetat med i förskolan, 

detta framkommer genom uttrycket ”Jag känner att undervisning är något vi har bedrivit hela 

tiden men det har blivit mer betoning på undervisning nu”. Förskolläraren menar att det är 

begreppet som har fått större fokus nu i samband med den kommande reviderade läroplanen.  

Förskollärarna beskriver olika spontana undervisningssituationer. De nämner situationer från 

vardagen i förskolan där de arbetar med spontan undervisning: matsituationen, skötbordet, i 

leken, hallen och utevistelsen. Förskollärarna menar att kommunikation har en stor betydelse 

för undervisning, då förskollärarna utmanar och stöttar barnen med språket. En förskollärare 

uttrycker ett exempel på matsituation ”Till exempel vid mellanmålet då satt vi och åt fil och 

blåbär och då började vi prata om blåbär”. Förskolläraren menar att det är viktigt att utmana 

och inte endast bekräfta dem, förskolläraren uttrycker exempel på utmanade frågor ”vart växer 

de någonstans? hur ser de ut när de växer? hur ser de ut när de är omogna - hur ser omogna 

blåbär ut? och vilka vitaminer innehåller dem? vad är det bra för?”. Vikten av att ge barnen   
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utrymme att reflektera där och då i den situationen framkommer i samtliga förskollärares 

beskrivningar av de olika undervisningssituationerna.  

   

En viktig aspekt för spontana undervisning är variationen av miljöer i förskolan, detta beskriver 

en förskollärare genom att uttrycka ” Vi möblerar om ganska ofta där vi ser att det här intresset 

har nu svalnat, hur ska vi få igång det här intresset här eller är det något vi behöver byta ut”. 

Variation av miljöer beskrivs som viktigt för att väcka och hålla barnens intressen vid liv, vilket 

innebär att förskollärare anpassar miljön efter barnen för att främja deras utveckling och 

lärande. Genom att ändra miljön på förskolan efter barnens intressen och i enlighet med det 

som barngruppen arbetar med just då, blir miljön ett hjälpmedel för att främja spontan 

undervisning.     

 

Planerad undervisning  

Förskollärarna beskriver planerad undervisning vilket de beskriver innebär att undervisningen 

i förväg är bestämd gällande innehåll och ämne. Planerad undervisning kräver att förskollärarna 

planerar aktiviteter eller temaarbeten efter barngruppen, barnens intressen och strävansmålen i 

förskolans läroplan.   

 

Planerad undervisning handlar enligt förskollärarna om att i enlighet med målen i läroplanen 

fånga barnens intressen och göra förskolan till en rolig och lärorik verksamhet. Detta 

framkommer i uttrycket ”Undervisning är en målstyrd process under ledning av en pedagog 

med ett bestämt mål med det man gör. Att försöka fånga barnen, på ett lustfyllt och roligt sätt”.  

Förskolläraren menar att det är dem som leder barnen i riktning mot strävansmålen i förskolans 

läroplan.  

 

Det beskrivs i intervjuerna att den planerade undervisningen vanligast i samlingen med barnen 

på förskolan. Samlingssituationen i förskolan är en tradition där alla barn är samlade, vilket 

vanligtvis sker en eller flera gånger under dagen på förskolan. Förskolläraren eller annan 

personal leder samlingen med barnen där kommunikation och dialog är centrala aspekter. Detta 

uttryck enligt följande ”Den planerade undervisningen är ju såklart enklast i en samling, där är 

det som en ordentlig, planerad undervisning, det är standard”. Vidare menar förskollärarna att 

planeringstid är viktigt för att möjliggöra planerad och målstyrd undervisning. Planerade 

aktiviteter eller temaarbeten med undervisning inkluderat ska alltid vara väl genomtänkta och i 

enlighet med läroplanen, vilket uttrycks av en förskollärare på följande vis “Om jag till exempel 

ska göra ett experiment säger vi, och ska satsa på matte i det experimentet då planerar jag, kollar 

på läroplansmål, får jag in de i experimentet?”. Detta innebär att planeringstid är avgörande för 

att aktiviteterna och temaarbeten ska bli som förskollärarna tänkt. Dock framkommer det att 

planerad undervisning inte är en garanti till att undervisningen blir som förskolläraren föreställt 

sig. Barnens delaktighet och inflytande är centrala delar av förskolans verksamhet och tas 

tillvara på i den planerade undervisningen, vilket framkommer i följande uttryck ”Det kan ta 

helt olika vägar och det blir inte alltid som planerat, det är ganska… tycker jag är roligt. Men 

då får man va snabb i tanken också och tänka att vi går och tar reda på det här på en gång och 

att vi inte låter dem vänta för då kan intresset svalna” Detta för att barnens intressen gör att   
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resan mot målet kan ta olika vägar eller sidospår, vilket tas tillvara på i den fortsatta 

undervisningen, genom att förskolläraren är alert och fångar barnens idéer samt frågor.  

 

Skolifiering och undervisning som en konstruktion av lärande 

Samtliga förskollärare lyfter i studien att undervisningsbegreppet kan anses skrämmande och 

främmande för att det är ett begrepp som förknippas med skolan, där det finns en rädsla att 

förskolan ska bli skolifierad. Trots rädsla för skolifiering finns det en övertygelse om att 

undervisningsbegreppet i förskolan kan höja förskollärares professionsstatus. Undervisning och 

lärande är två begrepp som blandas ihop eller anses vara samma sak av många förskollärare 

som intervjuats i denna studie, vilket vi menar innebär att undervisning ses som en konstruktion 

av lärande. 

 

I förslaget till den reviderade läroplanen benämns undervisning för första gången i förskolans 

läroplanshistoria. Förskollärarna beskriver att de alltid arbetat med undervisning, men att det är 

begreppet lärande som tidigare varit aktuellt i förskolan. Detta ser vi i följande uttryck ”Jag 

kopplar samman dom två orden. Istället för lärande är det undervisning. Och ett lärande har vi 

hela tiden”. En förskollärare beskriver undervisningsbegreppet som en term från skolans 

verksamhet, ett mer exklusivt begrepp än lärande där syftet med begreppet är att höja 

förskolläraryrkets status.  Detta uttrycks enligt följande ”Undervisning känns som ett finare ord 

mot till det som har varit. Dom vill ha det lite mer skola .. det ska få en högre status, då tar dom 

in lite skoltermer”. Dessa uttryck visar på att förskollärarna ser undervisning och lärande som 

samma sak, men att undervisning är ett professionshöjande begrepp som egentligen inte innebär 

någon skillnad för förskollärarens arbete. 

 

Samtliga förskollärare framhåller att brister och förvirring gällande undervisning mest troligt 

beror på att begreppet anses skolifierat och främmande i relation till förskolan. Det framkommer 

i förskollärarnas beskrivningar att läroplanen nämner lärande, men inte undervisning, vilket gör 

att lärande sedan långt tillbaka är accepterat i förskolan till skillnad från 

undervisningsbegreppet. En förskollärare ger följande förklarning “Alla accepterar begreppet 

lärande i läroplanen, medans undervisningsbegreppet känns skrämmande: vad är det egentligen 

vi ska arbeta med? Det är där motståndet kommer in”. Detta visar på att förskollärare är trygg 

med lärandebegreppet för att det alltid funnits i läroplanen för förskolan, medans 

undervisningsbegreppet inte har funnits med i läroplanen vilket skapar en osäkerhet kring hur 

det ska implementeras i förskolans praktik. Osäkerheten resulterar i ett motstånd, vilket innebär 

att förskollärare känner ett motstånd gällande undervisning så länge det inte finns tydliga 

direktiv i styrdokumenten. 

 

Svårigheter och möjligheter 

Undervisningens olika former medför enligt förskollärarna både svårigheter och möjligheter i 

relation till förskolans verksamhet. Majoriteten av förskollärarna beskriver att 

undervisningsbegreppet från början ansågs otydligt i vad det innebär för förskollärarnas 

uppdrag. Förskolechefens styrning och ledning gällande att förtydliga förskollärarens ansvar   
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och uppdrag framkommer i förskollärarnas beskrivningar som en viktig del av undervisningens 

utformande. 

 

De flesta av de intervjuade förskollärarna beskriver att de själva ser möjligheter och är positivt 

inställda till undervisningsbegreppet i förskolan, dock upplevde de begreppet främmande och 

otydligt när undervisningsbegreppet var nytt. En förskollärare förklarade detta på följande vis 

“Från början tyckte jag att det var jättejobbigt, men inte nu. Jag tyckte det var helt tokigt, vi 

jobbar med små barn och vi bedriver väl inte undervisning på det sättet”. Detta visar på 

motståndet och svårigheten som finns eller har funnits gentemot undervisning i förskolan, på 

grund av att det är ett begrepp som är främmande och starkt kopplat till skolans verksamhet. 

De flesta av de intervjuade förskollärarna menar dock att de har accepterat undervisning i 

förskolan och inte känner något motstånd eller svårighet.  

 

Förskollärarna förklarar att det är tydligare vad som ska göras i förskolan nu till skillnad från 

när det Pedagogiska Programmet var det aktuella styrdokumentet för förskolans verksamhet, 

vilket en förskollärare beskriver enligt följande “Sen tycker jag också, sen vi fick vår nya 

läroplan att jag känner mig mycket mer trygg i uppdraget. Att det är mer tydligt nu vad vi ska 

göra, än tidigare när vi hade vårat pedagogiska program för förskolan”. Det visar att när lärande 

blev framträdande i läroplanen och undervisning blev en del av förskollärarens uppdrag i 

skollagen, blev förskollärarens uppdrag tydligare gällande vad förskolläraren ska ansvara för 

och arbeta med.  

  

Enligt skollagen är det förskollärarens ansvar att bedriva undervisning i förskolan. Dock 

framkommer det i en förskollärares beskrivningar att hela arbetslaget arbetar likartat när det 

gäller undervisning; ”Jag tycker inte det blir någon större skillnad här inte. Här jobbar vi ganska 

mycket lika, barnskötare och förskollärare”. Detta visar på att det inte är någon större skillnad 

mellan förskollärare och barnskötare trots att det är förskolläraren som har det särskilda 

ansvaret över att bedriva undervisningen i förskolan. Svårigheter med undervisning i förskolan 

kräver en förskolechef som leder och förtydligar förskollärares särskilda ansvar och uppdrag 

gällande undervisning. Detta uttrycks på följande vis ”För jag kan ju tycka att det är våra chefers 

ansvar att se till att alla, att man som pratar om det och förankrar det hos pedagogerna för att 

det ska fungera i praktiken”. Detta visar vikten av att förskolechefen tar sitt ansvar och tydliggör 

förskollärarnas uppdrag samt stöttar personal om det råder osäkerhet gällande undervisning i 

förskolan.   

  

Det framkommer i intervjuerna att personalbrist och tidsbrist orsakar svårigheter gällande 

undervisning i förskolan. När det blir kort om personal menar förskollärarna att omsorgen blir 

prioriterad, detta framkommer i följande uttryck ”Då är det ofta omsorgen som kommer fast 

man försöker tänka liksom, men det är inget vi rår över det bara kommer, men vi försöker hitta 

möjligheter i de flesta situationerna”. När det blir kort om personal eller brist på tid försöker de 

alltid hitta möjligheter till undervisning och lärande. Omsorgen beskrivs av förskollärarna som 

väldigt viktigt i förskolan, att det inte får glömmas bort trots stort fokus på undervisning och 

lärande.   
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Förskollärarna uttrycker att deras utbildning och kompetens ger stora möjligheter till 

undervisning, ”vi har ju enorma möjligheter med vår kunskap, med vår kompetens, att utmana 

barnen, att ta deras lärande ett steg vidare”. Detta för att utmana och främja barnens utveckling 

och lärande på ett naturligt sätt.  
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Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras studiens valda metod och sedan resultat. I resultatdiskussionen är 

studiens forskningsfrågor skriva som rubriker, där temana från resultatet kopplas till tidigare 

forskning och det valda teoretiska perspektivet. Avsnittet avslutas med implikationer och 

förslag till fortsatt forskning inom området. Diskussionen har studiens syfte och frågeställningar 

som utgångspunkt. Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar av 

undervisningsbegreppet och dess innebörd gällande det pedagogiska uppdraget i förskolan. 

Studiens forskningsfrågor berör vilka perspektiv på undervisning som förskollärare uttrycker 

och vilka konstruktioner av undervisning som beskrivs samt vad undervisning innebär för 

förskollärares pedagogiska uppdrag.   

  

Metoddiskussion  

Valet av kvalitativa intervjuer gynnade denna studie för att syftet var att undersöka 

förskollärares beskrivningar av undervisningsbegreppet och dess innebörd gällande det 

pedagogiska uppdraget i förskolan. Backman et al. (2012) styrker att metodval är beroende av 

studiens syfte, forskningsfrågor och teori. Det socialkonstruktionistiska perspektivet är relevant 

i denna studie för att fokus ska landa på respondenternas beskrivningar av studieområdet i 

förhållande till deras arbete och uppdrag.  Detta visar på hur undervisning beskrivs av olika 

förskollärare, vilket beror på hur undervisningsbegreppet är socialt konstruerat i den 

intervjuades verklighet därmed anses vara sanning för respondenten (Berger och Luckmann, 

1966).   

 

Genom att välja semi- och ostrukturerad intervjuform uppstod möjligheten att ställa följdfrågor 

till de fasta intervjufrågorna (Backman et al., 2012). De förbestämda intervjufrågorna kunde bli 

tolkade på olika sätt av respondenterna vilket gjorde att följdfrågor i intervjuerna möjliggjorde 

fördjupade svar i riktning mot det som undersöktes (Bell & Waters, 2016). Beslutet angående 

att dela upp ansvaret genom att en person intervjuar och en antecknar var fördelaktigt, precis 

som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) uttrycker i relation till att det är två personer som 

utför studien tillsammans. Detta skapade möjlighet att fokusera på en uppgift åt gången och 

intervjuerna blev effektiva utan vidare dröjsmål mellan varje fråga. Intervjuerna spelades in 

med ljudupptagning från två mobiltelefoner, detta var ett aktivt val för att till största möjliga 

mån undvika teknikstrul. Studien utfördes i samarbete med en kommun och förskolechefer, där 

personal genomgått kompetensutveckling kring undervisning i förskolan. Förskolecheferna 

valde ut respondenterna till studien på grund av att vi inte hade möjlighet att välja ut 

förskollärare på egen hand, detta på grund av tidsbrist och långt avstånd till den aktuella 

kommunen. För oss kändes det naturligt att förskolecheferna valde ut respondenterna till studien 

då vi ingick i ett samarbete. Backman et al. beskriver att ett problem med intervjuer är när 

respondenterna känner att intervjuaren har makt eller en dold avsikt, vilket har tagits i beaktning 

under studiens gång. Detta har hanterats genom att understryka till respondenterna att det inte 

finns något rätt eller fel svar på intervjufrågorna, för att inte intervjuerna skulle upplevas som 

ett slags förhör i enlighet med kompetensutvecklingen. Respondenterna blev informerade om 

studiens syfte och de forskningsetiska principerna tidigt i forskningsprocessen, innan 

intervjuerna ägde rum. Detta har gett stöd och trygghet för alla inblandade parter, genom en   
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medvetenhet om vilka krav som enligt Vetenskapsrådet (2002) ska efterlevas i en vetenskaplig 

studie.  

 

I början av forskningsprocessen när metodvalet var aktuellt fanns det en idé om att välja två 

metoder för insamling av data, både kvalitativ intervju och observation. Detta för att ta reda på 

mer exakt hur förskollärare konstruerar undervisning i förskolans praktik, istället för att 

begränsa oss till förskollärarnas beskrivningar vilket intervjuerna bidrar till. Backman et al. 

(2012) menar att en blandning av metoder kan resultera i att man förser sig själv med större 

förståelse kring det som undersöks, samt att det kan ge ett mer korrekt resultat. Blandade 

metoder hade gett studien en vidare bild av undervisning i förskolan, dock på grund av tidsbrist 

begränsades studien till kvalitativa intervjuer och förskollärares beskrivningar av 

undervisningskonstruktioner.  

 

Transkriberingen är den del av processen som har tagit längst tid, vilket Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2015) understryker. För att effektivisera transkriberingen delades intervjuerna upp till 

tre intervjuer var som skrevs ned i ett gemensamt Google Docs dokument, det fungerade väldigt 

bra med Google Docs för att det går att skriva i dokumentet samtidigt. Det lönade sig att lägga 

ned mycket tid på transkriberingen för det bidrog till att materialet blev bearbetat och läst 

flertalet gånger, vilket underlättade analysprocessen. Materialet blev väl bearbetat och i 

analysprocessen blev det enklare att hitta de mönster och teman till resultatdelen. Kodning var 

ett tydligt och bra sätt att få ordning på det transkriberade materialet, vilket även Bell och 

Waters (2016) bekräftar. De olika färgerna som användes vid kodningen förenklade processen 

att hitta mönster och välja ut relevanta teman. Kodningens utformning valdes efter eget bevåg 

på det sätt som ansågs passande och hanterbart, eftersom det inte finns bestämda regler gällande 

kodning av material (Bell & Waters, 2016). En studies reliabilitet och validitet är viktiga i 

insamlingen av data, menar Backman et al. (2012). Reliabilitet betyder att den data som samlas 

in är precis och tillförlitlig, vilket innebär att om någon annan gör samma studie igen får de 

samma resultat. Med detta i åtanke har studiens alla delar har skrivits på ett transparent vis för 

att öka reliabiliteten (Backman et al., 2012; Bryman, 2011). Denna studies reliabilitet kan anses 

låg med tanke på att det är förskollärares beskrivningar som undersöks, vilket kan komma att 

förändras över tid och därmed skulle inte en upprepning av samma studie ge exakt samma 

resultat. Studiens validitet anser vi är hög vilket enligt Backman et al. innebär att den data som 

samlats in är relevant och stämmer överens med studiens syfte och forskningsfrågor (Backman 

et al., 2012). 

 

Resultatdiskussion 

Förskollärares perspektiv på undervisning 

Temat undervisning sker spontant hela tiden visar att förskollärare beskriver undervisning som 

en pågående process hela dagen i förskolans vardag, vilket Vallberg Roth (2017) menar är 

problematiskt då det indikerar på att lärande och undervisning misstolkas till att vara samma 

sak. Rapporter från Skolinspektionen (2016) visar att förskollärare i stor utsträckning uttrycker   
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att lärande och undervisning sker ständigt i förskolan, utan att göra skillnad på begreppen vilket 

även förekommer i denna studies resultat. Resultatet visar även att förskollärarna tolkar 

undervisning som ett substitut till lärande, istället för att arbeta med lärande är det nu 

undervisning som är det aktuella begreppet. Vallberg Roth framhåller att sammanblandningen 

av begreppen undervisning och lärande är ett tecken på exkluderande förhållningssätt gällande 

förskollärares särskilda ansvar för undervisning i förskolan. Vallberg Roth beskriver att 

undervisning och lärande kan ses som relaterade begrepp när undervisning syftar till lärande, 

däremot leder inte alltid undervisning till lärande, och lärande kan ske utan undervisning. 

Sammanblandningen av undervisning och lärande samt att undervisning sker konstant indikerar 

på att det existerar en uppfattning om att en närvarande pedagog direkt innebär att undervisning 

är ett faktum (Vallberg Roth, 2017). Okunskapen som sammanblandningen av begreppet 

indikerar på, kan i ett socialkonstruktionistiskt perspektivet grunda sig i historisk och kulturell 

bakgrund (Burr, 2015). Förskolans historia och kultur har präglats av styrdokument med fokus 

på omsorg, för att sedan övergå till omsorg, utveckling och lärande där undervisning fått sin 

plats.  

 

Resultatet i temat Undervisning sker spontant hela tiden visar att förskollärare anser att 

undervisning under alla tider har förekommit i förskolan, men att det är begreppet som har 

hamnat i rampljuset i samband med den kommande reviderade läroplanen. Skolinspektionens 

rapporter pekar på att undervisning inte sker likvärdigt i alla förskolor och att oklarheten vad 

gäller undervisning skapar tveksamheter kring om barnens utveckling och lärande riktas mot 

förskolans strävansmål och riktlinjer (Skolinspektionen, 2016). Förskollärarna lyfter i temat 

Svårigheter och möjligheter att uppdraget upplevs tydligare idag med nuvarande styrdokument 

där omsorg, utveckling och lärande är framträdande begrepp, i jämförelse med dåtidens vård- 

och omsorgsorienterade styrdokument Pedagogiskt program för förskolan. Dock visar 

Skolinspektionens slutrapport att undervisningsbegreppet fortfarande är otydligt i förskolans 

verksamhet (Skolinspektionen, 2018).  

 

Studiens tema Skolifiering och undervisning som en konstruktion av lärande visar på att 

förskollärare från början ansåg att undervisningsbegreppet tillhörde skolans verksamhet och 

inte hörde hemma i förskolan. Förskollärarna var från början obekväma med 

undervisningsbegreppet i förskolan på grund av rädsla för skolifiering. Undervisningsbegreppet 

beskrivs dock som professionshöjande av förskollärarna, i likhet med vad Melker et al. (2018) 

kommit fram till gällande förskollärares syn på undervisningsbegreppet som en bidragande 

aspekt till höjd professionsstatus. För att höja förskollärarens professionsstatus måste samtliga 

förskollärare vara medvetna om uppdragets konkreta innebörd i förskolans vardag (Wallskog, 

2011). Det beskrivs i temat Planerad undervisning att undervisning är en målstyrd process 

under ledning av en pedagog med ett bestämt mål vilket är en beskrivning som stämmer överens 

med det Vallberg Roth menar innebär undervisning; ett anpassat innehåll efter deltagande barn 

samt i enlighet med läroplanens strävansmål. Dock visar studien på att olika förskollärare tolkar 

undervisning i förskolan på olika sätt. Avsaknaden av beskrivningar gällande metoder och 

undervisningsbegreppets frånvaro i förskolans läroplan är en orsak till att arbetssätten varierar 

gällande undervisning i landets förskolor (Vallberg Roth, 2017). Detta trots att skollagen   
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(2010:800) den 1 juli 2011 fastställt att alla förskolor i Sverige ska erbjuda en likvärdig 

utbildning.  

  

Förskollärares beskrivningar av undervisningens konstruktioner  
I temana Undervisning sker spontan hela tiden och Planerad undervisning beskriver 

förskollärare att de utför undervisning både spontant och planerat i förskolan, i enlighet med 

Sheridan och Williams (2018d) som uttrycker vikten av att balansera mellan spontan och 

planerad undervisning för att fånga lärandesituationer i vardagen i riktning mot läroplanens 

strävansmål. Sheridan och Williams menar att balans mellan spontan och planerad undervisning 

är ett sätt att säkra undervisningens kvalité. Resultatet av denna studie pekar ut olika former av 

undervisning i relation till vardagssituationer som förskollärare har beskrivit. De situationer 

som beskrivits är samlingssituationen, matsituationen, skötbordet, planerade aktiviteter, i leken, 

hallen och utevistelse. Detta visar på olika variationer av undervisning som förskollärare 

beskrivit i denna studie, vilket Vallberg Roth (2017) menar beror på att det saknas beskrivningar 

och metoder i styrdokumenten för hur undervisning ska implementeras i förskolan. Burr (2015) 

beskriver fyra villkor för socialkonstruktionismen där ett av villkoren behandlar förbindelsen 

mellan handlingar i sociala sammanhang och kunskap. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

kan undervisning ses som en social handling där förskollärarnas utformning av undervisning är 

kopplat till vilken kunskap de besitter och hur de tolkar undervisningsuppdraget.  

 

Förskollärarnas beskrivningar av målstyrd undervisning i temat Planerad undervisning visar 

på vikten av planeringstid, där målen från läroplanen är centrala i undervisningens konstruktion 

och innehåll. Wallskog (2011) beskriver förskollärarens utförande gällande undervisningens 

form och innehåll, där de didaktiska frågorna behandlas gällande vad, hur, när, vem och varför 

är centrala i planeringen. Detta i likhet med att förskollärarna i denna studie uttrycker att det 

alltid ska finnas en läroplansorienterad avsikt med aktiviteter, vilket innebär att förskollärarna 

behöver planeringstid för att ställa sig själva de didaktiska och reflekterande frågorna inför och 

efter aktiviteter. Det framkommer även i resultatet att flertalet av förskollärarna formar sin 

undervisning i projekt eller teman som bestäms efter mål i läroplanen och barns intressen. 

Doverborg et al. (2013) konstaterar att förskolläraren behöver planera innehållet till 

undervisningen, för att vara säker på vilket budskap som förmedlas och innehåll som arbetas 

med. Resultatet visar även att barns idéer och intressen skapar ofta sidospår från det bestämda 

temat som förskollärarna tar tillvara på i den fortsatta undervisningen med barnen. Detta i likhet 

med det Vallberg Roth (2017) konstaterar gällande att förskollärares undervisning handlar om 

barns inflytande, tillvaratagande av situationer och synliggör barnens lärandeprocesser i 

enlighet med strävansmålen i läroplanen. Förskollärarna beskriver i temat Planerad 

undervisning att undervisning i förskolan är spännande för att det inte alltid blir som planerat 

vilket innebär att förskollärare behöver vara flexibla för att fånga barnens idéer. Förskolläraren 

ansvarar över att undervisning sker på varierande sätt där barns idéer, upplevelser och 

erfarenheter är utgångspunkt för att bekräfta barnen i lärandeprocesser (Wallskog, 2011).  

 

Förskollärarna redogör i temat Undervisning sker spontan hela tiden för att undervisning kan 

ske i samtal med barnen där förskolläraren ställer följdfrågor för att utmana barnen, där   



25  

  

alternativet är att endast bekräfta barnen vilket omöjliggör spontana undervisningssituationer. 

Enligt resultatet menar förskollärarna att kommunikation är avgörande för genomförandet av 

undervisning, däremot är inte all kommunikation undervisning (Melker et al., 2018; Pramling 

Samuelsson & Björklund, 2018). När förskollärare väljer att endast bekräfta barnen utan att 

utmana dem vidare i samtalet, kan det kopplas till Melker et al. beskrivningar om 

kommunikation kopplat till omsorg, där förskolläraren visar att hen ser barnet eller visar 

omtanke för barnet. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har kommunikationen en stor 

betydelse för undervisning då det påverkar hur verkligheten och den antagna sanningen förs 

vidare (Berger & Luckmann, 1966).   

 

I temat Undervisning sker spontan hela tiden beskriver förskollärarna att de främjar spontana 

undervisningssituationer genom att variera miljön i syfte att väcka eller stödja barnens intressen 

lek och lärande. För att förskollärare ska kunna stödja barns lärande måste barnens perspektiv 

synliggöras och barnens lek utmanas, genom att förskollärare tar in nya redskap i miljön 

(Doverborg et al., 2013; Wallskog, 2011).  

  

Undervisningens innebörd för förskollärares pedagogiska uppdrag  
Temat Svårigheter och möjligheter visar förskollärares beskrivningar gällande vad svårigheter 

med undervisning kan bero på. I denna studie visar resultatet att de flesta förskollärare är 

positivt inställda till undervisning i förskolan men att begreppet från början upplevdes 

främmande och otydligt. Tidigare forskning visar att undervisningsbegreppet är främmande i 

förskolan, för att den allmänna uppfattningen är att begreppet hör hemma i skolan 

(Skolinspektionen, 2016; Jonsson et al., 2017; Rosenqvist, 2000; Doverborg et al., 2013). 

Otydligheten som förskollärare i denna studie uttrycker i relation till undervisningsbegreppet 

går att sammankoppla med Öqvist och Cervantes (2018) studie, där det framgår att otydligheten 

delvis beror på att skollagen och läroplanen för förskolan innehåller olika formuleringar 

gällande lärande och undervisning. Skillnaderna i formuleringarna i styrdokumenten visar på 

otydlighet från staten (Öqvist & Cervantes, 2018).  

 

I temat Svårigheter och möjligheter uttrycker en förskollärare att en närvarande och stöttande 

chef ger möjlighet till att fullfölja uppdraget gällande undervisning i förskolan. Förskolechefen 

har ansvar över att förskolan arbetar både efter skollagen och läroplanen, där förskolechefen 

ska leda förskollärarna mot att fullfölja det pedagogiska uppdraget och förtydliga 

förskollärarens ansvar gällande undervisningen (Öqvist & Cervantes, 2018).  

 

Förskolan har förändrats från att innefatta en platt struktur som innebär att alla i arbetslaget har 

haft gemensamt ansvar för det pedagogiska arbetet, till att förskollärarens ansvar har 

förtydligats (Tallberg Broman, 2017). Studiens resultat visar att förskollärare uttrycker att det 

inte är någon skillnad på förskollärare och barnskötare när det gäller undervisningen i förskolan. 

Den aktuella kommunen där studien har utförts, har satsat på kompetensutveckling av samtliga 

anställda i kommunens förskolor. Öqvist och Cervantes (2018) presenterar i sin studie att 

förskolechefer genomförde kompetensutveckling för samtlig personal i förskolan gällande 

undervisning, i likhet med vad som uttrycks i denna studie. Öqvist och Cervantes menar att   
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förskolecheferna osynliggör förskollärarnas pedagogiska ansvar när kompetensutvecklingen 

gäller all personal oavsett tidigare utbildning. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att det råder en otydlighet gällande hur förskollärare ska 

arbeta med undervisning i enlighet med förskollärarens pedagogiska uppdrag. Studien visar på 

att undervisning och lärande blandas ihop och därmed finns det en uppfattning kring att 

undervisning sker konstant i förskolan. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan 

sammanblandningen av begreppen bero på historisk och kulturell bakgrund (Burr, 2015). 

Förskolans historia och kultur har präglats av omsorg och lärande, vilket påverkar hur 

förskollärare utformar undervisning i förskolan. Rådande styrning påverkar den sociala 

konstruktionen, det vill säga förskollärarnas tolkningar av undervisningsuppdraget. Olika 

formuleringar i förskolans styrdokument visar på en otydlig styrning från staten vilket är en 

bidragande faktor till otydligheten som råder gällande undervisning i förskolan (Öqvist & 

Cervantes, 2018). Det framkommer i studiens resultat att det inte är någon tydlig skillnad mellan 

förskollärare och övrig personal i förskolan när det gäller arbetet med undervisning. Öqvist och 

Cervantes menar att det är förskolechefens ansvar att lyfta förskollärarens särskilda ansvar över 

den undervisning som bedrivs, annars är risken att förskollärarens pedagogiska ansvar 

osynliggörs. Resultaten visar att olika förskollärare utformar undervisning på olika sätt, enligt 

Vallberg Roth (2017) kan det grunda sig i att det inte finns tydliga beskrivningar av metoder 

för att arbeta med undervisning i förskolan samt att begreppet inte nämns i läroplanen för 

förskolan. Resultatet går att tolka på sådant vis att undervisning inte sker likvärdigt i alla 

förskolor trots att skollagen (2010:800) fastställt att alla förskolor i Sverige ska erbjuda en 

likvärdig utbildning.  

 

Implikationer för yrkesuppdraget  

Denna studie har gett oss nya kunskaper och insikter gällande vårt framtida yrkesuppdrag 

inkluderat undervisning i förskolan. Undervisningsbegreppet kan anses komplext i relation till 

förskollärarens pedagogiska uppdrag, med tanke på otydligheten i styrningen från staten 

gällande de olika formuleringarna i skollag och läroplanen. Skollagen definierar undervisning 

i förskolan men benämns inte i läroplanen för förskolan. Det saknas beskrivningar eller 

förklaringar i relation till hur undervisning ska konkretiseras i förskolans praktik.  

Konsekvensen av den otydliga styrningen innebär att undervisningen i olika förskolor inte sker 

likvärdigt, vilket framkommer i denna studies resultat. I förslaget till den reviderade läroplanen 

benämns undervisning och förskollärarens ansvar förtydligas (Skolverket, 2018). Den 

kommande revideringen av läroplanen anser vi kan komma att höja förskollärares 

professionsstatus för att förskollärarens särskilda pedagogiska uppdrag förtydligas.  

Undervisning i förskolan bidrar till att säkra kvaliteten på förskolan i relation till att det är ett 

sätt att implementera läroplanens mål i förskolans vardag. Detta genom att ta tillvara på barnens 

erfarenheter och idéer både spontant och i planeringen av verksamheten i enlighet med 

läroplanens strävansmål, för att främja barns utveckling och lärande.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Denna studie har undersökt förskollärares beskrivningar av undervisningsbegreppet och vad 

undervisning innebär för det pedagogiska uppdraget. Den metod som använts vid 

datainsamlingen är enskilda kvalitativa intervjuer, detta för att fånga förskollärarnas 

beskrivningar av undervisning och perspektiv på undervisning. Ett förslag till fortsatt forskning 

är att utföra samma studie igen fast med observation som kompletterande metod. Observation i 

relation till denna studie hade kunnat synliggöra den undervisning som sker i förskolans praktik 

och jämföras med förskollärares beskrivningar av undervisning. Användningen av kvalitativa 

intervjuer och observation hade gett studien en större bredd och möjligtvis stärkt resultatet. 

Studien har väckt nya frågor gällande spontan och planerad undervisning med koppling till att 

undervisning och lärande blandas ihop som begrepp och utförande vilket tidigare forskning och 

denna studie påvisar. Frågor har väckts kring hur spontan undervisning implementeras i 

förskolans vardag. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka omedvetna förgivettaganden 

gällande spontan undervisning i förskolan i relation till det generella påståendet om att lärande 

sker hela tiden i förskolans praktik.  
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Bilaga 1  

  

          11 april 2018  

Hej.  

Laila Päiviö Brackett och Ellinor Kaati heter vi och studerar till förskollärare på Luleå Tekniska 

Universitet. Vi är i slutet av utbildningen och skriver examensarbete om undervisning i 

förskolan. Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar av 

undervisningsbegreppet och dess innebörd gällande det pedagogiska uppdraget i förskolan. 

Undervisning i förskolan är enligt skollagen (SFS 2010:800) förskollärarens ansvar, vilket i vår 

studie resulterar i att det är förskollärare som kommer att intervjuas. Vår önskan är att spela in 

intervjuerna genom ljudupptagning för att underlätta det fortsatta arbete med att bearbeta det 

insamlade materialet. Vi förhåller oss till de forskningsetiska principerna. De forskningsetiska 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidalitetskravet samt nyttjandekravet. 

Här kan ni läsa mer om de forskningsetiska principerna http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   

Det är frivilligt att delta samt avbryta medverkan när som helst, om det önskas. Sekretess och 

konfidentialitet råder, vilket innebär att alla som deltar i studien är och förblir anonyma. 

Respondenternas namn kommer ej att skrivas ut, vid direkta citat från intervjutillfället blir namn 

fingerade. Resultat kommer endast vara tillgängligt för oss (Laila och Ellinor) samt användas 

till forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Allt 

insamlat material från intervjuerna kommer att raderas efter godkänt examensarbete. 

Examensarbetet kommer att publiceras som en C-uppsats i en databas som heter Diva, via Luleå 

Tekniska Universitet.   

  

Med vänliga hälsningar  

  

Laila Päiviö Brackett      Ellinor Kaati  

xxxxxxxx@student.ltu.se     xxxxxxxx@student.ltu.se  

  

  

Handledare: Sara Cervantes Universitetslektor 

xxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxx@ltu.se  
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Bilaga 2  
  

Intervjufrågor  

   

1. Hur beskriver du begreppet undervisning?  

2. Vad innebär undervisningsbegreppet i förskolan för dig?  

3. Hur beskriver du att uppdraget gällande utveckling, lärande, omsorg och undervisning 

förändrats sedan du startade din karriär som förskollärare?  

4. Vad innebär förskollärarens förtydligade ansvar gällande undervisning i ditt dagliga 

arbete?  

5. Beskriv hur du planerar och arbetar med undervisning i relation till läroplanens mål?  

6. Beskriv hur undervisning kan äga rum i praktiken, kan du ge några exempel på 

undervisningssituationer i förskolan?  

7. Beskriv vilka möjligheter du upplever med undervisning i förskolan?  

8. Vad upplever du eller har upplevt för möjligheter i relation till undervisningsbegreppet 

och det pedagogiska uppdraget?  

9. Upplever eller har du upplevt svårigheter i relation till undervisningsbegreppet i ditt 

pedagogiska arbete och förändrade uppdrag?  

10. Vad tror du att svårigheter gällande undervisning i förskolan kan bero på?  

  


