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Abstrakt  
Begreppet undervisning har lyfts in allt mer i förskolans verksamhet och förtydligats i 

förskolans kommande läroplan som blir verksam 2019. Studien syftar till att undersöka hur 

vårdnadshavare konstruerar förskolans undervisningsuppdrag för att utveckla förståelse för 

vårdnadshavares perspektiv och deras förväntningar på verksamheten. Detta då tidigare 

forskning visar på att det finns en kluvenhet till undervisningsbegreppet hos flera parter i 

förskolans verksamhet. För att undersöka detta har sex vårdnadshavare i två fokusgrupper 

diskuterat detta område utifrån intervjufrågor som vi kategoriserat: erfarenheter, förväntningar, 

utbildning och undervisning. I vårt resultat går det att utläsa att begreppet undervisning är starkt 

förknippat med skolans katederundervisning. Vårdnadshavarna prioriterar inte undervisning i 

förskolan lika högt som de värdesätter omsorg, sociala färdigheter och lärande genom lek. 

Däremot är alla överens om att all utveckling och lärande är positiv så länge det är på barnens 

nivå, vilket grupperna reflekterar om på olika sätt. Undervisningsbegreppet i förskolans kontext 

är inte bekant för studiens deltagare vilket gör det svårt för vårdnadshavarna att sätta ord på hur 

det genomförs av förskollärarna. Studiens slutsatser visar att vårdnadshavarnas förväntningar 

bygger på deras konstruktion av verksamheten som i sin tur grundar sig i deras erfarenheter. 

Vad som förmedlas genom förskollärarna är därför avgörande för hur vårdnadshavare uppfattar 

förskolans uppdrag då studien visar på att förskolläraren är den främsta länken till förskolans 

läroplan och på så vis undervisningsuppdraget.     

  

  

Nyckelord: förskola, socialkonstruktionismen, undervisning, vårdnadshavare.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de vårdnadshavare som valt att delta i studien och till 

de förskollärare som hjälpt oss att rekrytera vårdnadshavare, utan er hade studien inte varit 

möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Sara Cervantes som 

väglett oss med råd och konstruktiv kritik under vårt skrivande.  

Sedan vill vi tacka våra vänner och familjer för allt stöd där Sandras son Valter ska ha en extra 

stor eloge för sitt tålamod. Vi vill slutligen tacka varandra för ett bra samarbete då vi trots denna 

tidskrävande period med stress, meningsskiljaktigheter, sena nätter och sömnlöshet hållit god 

ton och stöttat varandra genom alla påfrestningar.  

Januari 2019    

Sofia Engvall & Sandra Harlin  
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1 Inledning  
Skolinspektionen (2016) har uppmärksammat att det finns brister i hur undervisning i förskolan 

bedrivs. Det kan enligt Skolinspektionen bero på att det inte har funnits en tydlig formulering 

om hur undervisning ska bedrivas i förskolans verksamhet. För att förtydliga utbildnings- och 

undervisningsuppdraget, har begreppen lyfts in i den senaste revideringen av läroplanen Lpfö 

18 som blir verksam 1 juni 2019 (Fridolin, Regeringskansliet, 2018). I enlighet med Skollagen 

(SFS, 2010:800) ska förskolans utbildning förutom undervisning, bland annat innefatta ett 

samarbete med hemmet. Samarbetet ska ske genom samverkan där syftet är att främja barns 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare (a.a.).  

  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) och Vallberg Roth och Tallberg Broman 

(2018) framhåller att samverkan är betydelsefullt och avgörande för barnets välbefinnande, 

utveckling och lärande.  Detta tydliggörs även i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) vilken 

betonar att samverkan ska syfta till att ge goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. 

Tallberg Broman (2013) menar att samverkan har förändrats genom åren och idag ses 

vårdnadshavarna som en samarbetspartner som genom demokratisering ska stödja förskolans 

strävande mål. En lyhörd och ömsesidig relation mellan vårdnadshavare och förskollärare är 

därför avgörande för dels barnens möjlighet till lärande och utveckling men också i strävan mot 

att höja förskolans kvalitet och likvärdighet. Vidare menar Tallberg Broman att samverkan 

mellan hem och förskola kan vara komplext då perspektiven på förskolans verksamhet kan 

skilja sig åt vilket kan skapa konflikter om perspektiven skiljer sig markant. För en god 

samverkan krävs det att vårdnadshavarna ges möjlighet till insyn i hur den pedagogiska 

verksamheten fungerar och att det går att ta del av vad som är såväl förskolans som 

förskollärarnas uppdrag.   

  

Dessvärre framhåller Vallberg Roth och Tallberg Broman (2018) att det finns få studier som 

berör barns utbildning och undervisning i svensk förskola kopplat till samverkan och samarbete 

med vårdnadshavare.  Vi kommer därför i denna studie att fokusera på att undersöka hur 

vårdnadshavare konstruerar undervisning i förskolan och deras förväntningar av det 

undervisande uppdraget. Det bör strävas efter en samsyn mellan vårdnadshavare och 

förskollärare gällande vad som är förskolans uppdrag och funktion i enlighet med styrdokument 

och skollag, det kan med fördel förmedlas genom samverkan mellan hem och förskola.   

  

Ordvalet vårdnadshavare använder vi i enlighet med föräldrabalkens (SFS, 1949:381) 

definition som de eller den som har vårdad om barnet, vilket beskrivs inte nödvändigtvis måste 

vara barnets förälder.  Vi kommer därför att använda detta begrepp genomgående genom 

studien för att inte göra felaktiga antaganden.  
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1.1  Arbetsfördelning  
Vi har samarbetat genom samtliga delar i studien genom att skriva i ett gemensamt Google 

Dokument. Det gemensamma dokumentet online har möjliggjort för samarbete genom hela 

examensarbetet trots att vi bor i olika kommuner. När det var dags att genomföra insamling av 

data träffades vi mer frekvent för att förbereda oss för att hålla i fokusgruppsdiskussionerna. 

Efter det har vi setts desto mer och bearbetat allt insamlat material, skrivit delarna resultat och 

diskussion samt ändrat uppsatsens formalia tillsammans.    
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2 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att undersöka hur vårdnadshavare konstruerar undervisning i förskolan 

och deras förväntningar av det undervisande uppdraget.  

  

1. Hur ser vårdnadshavarnas konstruktioner av förskolans undervisningsuppdrag ut?   

  

2. Vad förväntar sig vårdnadshavare av det undervisande uppdraget och hur kopplas det till 

undervisning i förskolan?  
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3 Bakgrund   
Det här avsnittet kommer inledningsvis behandla tidigare forskning genom att beskriva 

förskolans historia, för att sedan förklara begreppen utbildning, undervisning och omsorg i 

förskolans kontext. Därefter lyfts vårdnadshavarnas förväntningar på förskolan och slutligen 

knyts bakgrunden ihop med det socialkonstruktionistiska perspektivet och dess relevans för 

studien.  

  

3.1 Förskolans historia  
Förskolans innehåll och form har under årtionden ändrats, begreppet omsorg har däremot alltid 

varit centralt genom hela förskolans historia. Omsorgsbegreppet fick sitt stora genombrott runt 

1930 - 1940-talet i storbarnkammaren. Anledningen till att storbarnkammaren öppnades var för 

att ge mödrar möjlighet att börja yrkesarbeta (Vallberg Roth, 2011).   Storbarnkammarens 

huvudsakliga uppdrag var att barnen skulle fostras socialt, ges individuell behandling och ha 

både fasta vanor och fri aktivitet som skulle lägga en grund för barnens fortsatta utveckling.   

Ledarinnan som var ansvarig hade därför till uppgift att ge moderlig omsorg, fostran och 

undervisa barnen under deras vistelsetid (a.a.).   

  

Under 1940-talet blev Socialstyrelsen en central huvudaktör och tog över den svenska 

barnomsorgen (Vallberg Roth, 2011). Det medförde förändringar, det moderliga och hemlika 

förhållandet ändrades till fostrande rutiner och samhällsorientering. De mer övergripande målen 

som rörde stöd för modern och familj ersattes till demokratiska samhällsmål.  Socialstyrelsen 

ersatte storbarnkammaren med daghem, lekskola, hel- och deltidsförskolan och 

eftermiddagshem (a.a.). Socialstyrelsen gav enligt Westberg (2011) ut 15 olika 

aktivitetsområden som skulle organiseras i verksamheten. Några områden inom arbetsplanen 

var bland annat omsorg, samspel och vardagliga rutiner. Barnen skulle få möjlighet att samtala, 

äta, vila, bygga, konstruera och leka rörelselekar. Arbetssätt och organisation utgick efter ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv som skulle tillfredsställa det individuella barnets 

utvecklingsnivå och aktivitetsbehov. Vidare beskriver Westberg att Socialstyrelsen kom med 

ett förslag år 1956 om att bilda en barngrupp som skulle behandla ett mer skolförberedande 

innehåll.   Bakomliggande orsak till förslaget var att barnen i åldrarna fyra till sju år hade visat 

ett stort läs- och skrivintresse som ville uppmanas då det skulle kunna underlätta för den 

kommande skolgången. I samband med detta började barn ses som mer kompetenta, resursrika 

och nyfikna på livet vilket enligt Wallskog (2011) kan ses som en förändrad barnsyn och 

anledningen till att barnomsorgen närmade sig skolan.   

  

De främsta förändringarna inom svensk förskola menar Eriksson (2015) har skett när 

myndighetsansvarets för förskolan ändrats.    Författaren förklarar att ansvaret gått från 

socialdepartementet till utbildningsdepartementet och sedan till socialstyrelsens 

myndighetsansvar för att numera vara under Skolverkets.  Westberg (2011) förklarar att det var 

under socialstyrelsens styre som första läroplanen ankom och att förskolans pedagogiska 

uppdrag stärktes genom att det betonades att förskolan var det första steget i ett sammanhållet 

utbildningssystem för barn i ett till sex år. Att förskolans första läroplan Lpfö 98 ankom 1998 

menar Wallskog (2011) var betydelsefull för att en förändring skulle ske som bland annat 

innebar ett förtydligande av verksamhetens pedagogiska innehåll. Det blev ett intensivt arbete 



5  

  

med att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet som syftade till att byta verksamhetens 

identitet, från att vara ett omsorgsinriktat “dagis” till att bli en skolform med en medveten 

pedagogisk helhetssyn med omsorg, fostran och lärande i centrum (a.a.). En bidragande orsak 

till förskolans förändring från dåtidens daghem “dagis” till nutidens skolform är enligt Vallberg 

Roth (2011) att samhället blivit mer kunskapskrävande där dagens barn har en större tillgång 

till information och kunskap än tidigare generationer.   

  

Varje skolform har en egen läroplan som ska följas, oberoende av vem som är huvudman för 

verksamheten. I läroplanen framgår skolformens uppdrag, mål och riktlinjer. Skollagen är ett 

gemensamt regelverk för hela skolväsendet som ger en sammanhållen reglering för alla 

skolformer och huvudmän (Wallskog, 2011). Eriksson (2015) förklarar att förskolans läroplan 

reviderades år 2010, när Skolverket på uppdrag av regeringen ville se en ambitionshöjning och 

mer jämn kvalitet i landet och att det därför beslutades att bland annat komplettera läroplanen 

med ett tydliggörande av förskollärarens ansvar samt en tilläggning av kapitlet uppföljning, 

utvärdering och utveckling. Att revideringen gjordes hävdar Eriksson har att göra med att det 

krävdes en anpassning efter Skollagens (SFS, 2010:800) ändringar samma år. Wallskog (2011) 

lyfter att didaktiken då förstärktes och att begreppet undervisning introducerades inom 

förskolan vilket Eriksson menar ska stimulera barns lust till lärande.   

  

I kvalitetsgranskningen år 2016 beskriver Skolinspektionen (2016) att undervisning i förskolan 

inte är ett förankrat begrepp i läroplanen och att det inte finns någon tydlig förklaring hur 

förskolläraren bör undervisa.  Undervisningen definieras istället som målstyrda processer som 

i ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper 

och värden (SFS, 2010:800). Skolinspektionen hävdar därför att det är av stor vikt att förskolans 

undervisningsuppdrag tydliggörs på flera nivåer i styrkedjan. Regeringen bedömde därför att 

förskolans läroplan behövde förnyas. Fridolin (Regeringskansliet, 2018) uttalade att det måste 

vara tydligt vad uppdraget i läroplanen innebär, för att öka undervisningens kvalité i förskolan 

och på så vis höja förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Vad som är kvalitet kan däremot 

tolkas olika då Dahlberg, Moss och Pence (2014) inte menar att det är mätbart utan beskriver 

det snarare som meningsskapande. Vidare menar författarna att det grundar sig i intressen, 

värderingar och övertygelser och att det på så vis är subjektivt. Eriksson (2015) menar att det 

sättet att se på kvalitet kan kopplas till ett relativt perspektiv där kvalitet ses som subjektiva 

upplevelser som är svårdefinierade och inget ses som givet.  

   

Idag år 2019, är det över 20 år sedan läroplanens tillkomst och i år har begreppen utbildning 

och undervisning lyfts in i förskolans nya läroplan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018a). Eidevald och 

Engdahl (2018) beskriver att anledningen till att det kommer en ny förordning och inte en 

revidering som tidigare år är för att ändringarna har blivit så omfattande sedan förskolans första 

förordning, Lpfö 98. Vidare förklarar författarna att många delar är lika men att bland annat 

avsnitt 2.7 förskollärarens ansvar för undervisning är nytt.   De förklarar likaså att anledningen 

till att begreppen utbildning och undervisning lyfts grundar sig även i den granskning 

Skolinspektionen gjorde år 2016 som synliggjorde den otydlighet som fanns kring begreppen. 

Som kommentar till granskningen belyser Skolinspektionen (2016) att barn riskerar att gå miste 

om flera undervisningstillfällen för att undervisning inte används medvetet. Det framgår även 

att många förskollärare inte ser sig som undervisande lärare och att de har svårt att motivera hur 
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och varför de undervisar (a.a.). Otydligheter som råder kring detta område visar på hur viktig 

revideringen är för förskolan som utbildningsinstans vilket Eidevald och Engdahl (2018) 

belyser genom att förklara att en ny läroplan ligger rätt i tiden då samhället har förändrats.  

3.1.1 Förändring av samverkan med hemmet  

Vårdnadshavarnas del i barnomsorgen har sett olika ut genom tiderna, under 1900-talets mitt 

var ambitionen att hålla hemmet utanför verksamheten medan förskolan idag strävar efter ett 

inkluderande och nära samarbete (Tallberg Broman, 2013). Sedan 1900-talets senare del påstår 

Tallberg Broman (2013) att förskolan däremot fått ta ett större ansvar för barnets utbildning, 

fostran och omsorg än tidigare årtionden. Dessa ansvarsområden är enligt Tallberg Broman en 

del av föräldraansvaret och författaren drar parallellen till hur välfärdssamhällets framväxt och 

utmaningar hanteras med hjälp av att förskola och skolan ansvarar över en del i barnens fostran 

och utbildning. Idag inkluderas vårdnadshavarna i större grad då de ses som en nödvändig 

samarbetspartner för de strävansmål som finns i förskolans läroplan kring barnets lärande, 

utveckling, hälsa och välbefinnande (a.a.). Månsson (2013) beskriver att i Sverige ses 

samverkan som en fördelning mellan vårdnadshavare och stat som bygger på en ideologi kring 

lika rättigheter, ansvar och intressen. Nutidens mer ömsesidiga förståelse mellan hem och 

förskola kan enligt Tallberg Broman bland annat bero på att Sverige har varit ett demokratiskt 

samhälle under en längre tid men också utveckling av IT och sociala medier under en kortare 

tidsperiod vilket har gynnat kommunikationen mellan parterna. Månsson (2013) instämmer 

med att samverkan har utvecklats och förklarar att det har inneburit att vårdnadshavare numera 

har bättre förutsättningar att bilda sig en egen uppfattning av förskolans verksamhet till skillnad 

från förr när de inte var lika inkluderade. Halldén (2007b) beskriver det som att vårdnadshavare 

numera tillsammans med barnen och förskolans personal “gör förskola” och på så sätt 

konstruerar förskolans institution.  

3.2 Förskolan som utbildningsinstans   
I Skollagen (SFS, 2010:800) definieras utbildning dels genom att syfta till att barn ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden men också främja deras utveckling och lärande för en lust 

till livslångt lärande. All utbildning inom verksamheten ska enligt Skollagen (SFS, 2010:800) 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta då verksamheten måste utgå från 

teorier som råder i nutid och är förenliga med styrdokumentet. Det innebär att förskolan ständigt 

är under utveckling och att synen på barns utveckling och lärande präglar de ändringar som sker 

i verksamheten. Vidare beskrivs utbildningen även ansvara för att förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värden som vårt 

samhälle vilar på.   

  

Sheridan och Williams (2018) beskriver att utbildning i förskolan omfattar hela uppdraget och 

handlar därför om verksamheten i stort. I ett program i Sveriges utbildningsradio (2017) 

förklarar Ingrid Engdahl och Christian Eidevald att begreppet utbildning kan förstås som den 

verksamhet som pågår under förskolans öppettider. Ordet bildning i begreppet utbildning 

hävdar Sheridan och Williams kan relateras till utveckling av hela människan som en livslång 

process. Det innebär att undervisning är en del i utbildningen och att begreppen är beroende av 

varandra. Vidare beskriver Ingrid Engdahl och Christian Eidevald definitionen av begreppet 

som flertydigt då förskolans innehåll även nämns som “utbildning och annan verksamhet” och 
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“pedagogiskt arbete” i Skollagen (Sveriges utbildningsradio, 2017). De förklarar att dessa 

skrivelser förvirrar och att det istället borde fokuseras på att utbildningen ska se till att få med 

delarna; omsorg, lek, demokratifostran, skapande och undervisning som av tradition hör till 

förskoleverksamheten.  Dessa delar skulle tillsammans kunna bli definitionen av utbildning i 

förskolan och dess innehåll (Sveriges utbildningsradio, 2017).  

  

Sheridan och Williams (2018) förklarar att skillnaden mellan utbildning och undervisning är att 

utbildningen syftar till att stötta barns utvecklingsprocesser för att barnet ska skapa 

förutsättningar att delta i olika praktiker medan undervisning främjar ett mer specifikt lärande. 

I förskolan är barnets utveckling, lärande, lek och omsorg en del i förskolans utbildning men 

barn utvecklas givetvis även i andra sammanhang såsom i samvaron med familj och i interaktion 

med andra utanför förskolans verksamhet (a.a.). Utbildningen ska som sagt, i enlighet med 

Skollagen (SFS, 2010:800) vara utformad från och förenlig med de grundläggande 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter vi har i Sverige. I den kommande 

läroplanen (Skolverket, 2018a) beskrivs undervisningen som en beståndsdel i 

utbildningsuppdraget och syftar till att utmana och stimulera barnen utifrån styrdokumentet.    

3.3 Undervisning i förskolans kontext  
Doverborg et al. (2013) beskriver begreppet undervisning som att kunna peka ut något för 

någon. Vidare påstår författarna att i undervisningen ses didaktik som en viktig del då 

skärningspunkten mellan barns lärande och lärarens undervisning finns i begreppet didaktik. 

Eriksson (2015) förklarar likt Doverborg et al. att begreppet undervisning är medvetna 

handlingar, och förklarar vidare att lärandet ska ses som barnets process. Anledningen till att 

begreppet undervisningen fått en allt mer betydande roll i förskolan är enligt Wallskog (2011) 

för att vi idag lever i ett kunskapssamhälle där dagens barn har större tillgång till information 

och kunskap än tidigare generationer. Wallskog anser även att synen på barnet har förändrats 

då barn numera ses som mer kompetenta, resursrika och nyfikna på livet vilket också kan vara 

en bidragande orsak.   
  

Undervisning ska ske i såväl planerade processer som spontana aktiviteter och vardagliga 

rutiner då barns utveckling och lärande sker ständigt (Sheridan & Williams, 2018). Planering 

och genomförande ska vara i enlighet med styrdokumentet men även anpassas utifrån de 

kunskaper och erfarenheter barnen redan besitter (Wallskog, 2011). Wallskog ger exempel på 

att undervisning bland annat kan ske i ämnen som matematik, språk, teknik och naturvetenskap. 

Vidare lyfter Wallskog att undervisningen utifrån dessa förslag på ämnen ska använda barnens 

tidigare erfarenheter, intressen och behov som utgångspunkt vilket ska stimulera barnens 

naturliga lust till att lära (a.a.). Även Doverborg et al. (2013) anser att undervisningen ska 

utföras på ett roligt sätt då tanken är att barnen ska uppleva tillfället som lustfyllt. Från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv kan dessa beskrivningar tolkas som att förskolans 

undervisning ska vara meningsskapande som Dahlberg et al. (2014) beskriver som en diskurs 

bortom kvalitet.  Doverborg et al. redogör för att barnen ska uppleva denna lust bör 

förskolläraren använda leken, miljön och barngruppen utgångspunkter. Det krävs då att 

förskolläraren skapar sig en uppfattning om hur barnen tänker och förstår för att det ska 

möjliggöra för dessa lustfyllda och lärorika tillfällen som bidrar till att barnens uppfattningar 

utmanas och utvecklas (a.a.).  
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Undervisning utmärker sig enligt Sheridan och Williams (2018) genom flera kärnaspekter: 

barnperspektiv, förskollärarperspektiv och undervisningsperspektiv. Gällande barnperspektiv 

betonar författarna att barns röster ska tas på allvar och att de ska vara delaktiga och ses som 

aktörer. Att just utgå från ett barnperspektiv i undervisning anser Sheridan och Williams är 

självklart då det perspektivet ska genomsyra såväl utbildning som undervisning i förskolan.  

Vidare förklarar författarna att förskollärare utifrån detta perspektiv ser barnets lärande och 

utveckling som en process som både ska vara kreativ och meningsskapande. Meningen skapar 

barnen både individuellt och tillsammans i ett samlärande där miljön ses som betydelsefull. 

Förskollärarperspektivet förklaras beröra förskollärarnas kompetens, uppdrag, ansvar och 

etiska förhållningssätt medan undervisningsperspektivet handlar om förskolans undervisning 

från ett helhetsperspektiv. Inom förskollärarperspektivet omnämns även förskollärarens 

didaktiska kunnande och förmåga att introducera barn för nya kunskaper och lärdomar på ett 

inspirerande vis. Undervisningens intersubjektivitet handlar om perspektivtagande och en 

strävan att konstruera en samsyn genom kommunikation då undervisning är en social, 

emotionell och kognitiv process. Undervisningen ska utbilda barnen så de kan bygga vidare på 

sina kunskaper i ett livslångt lärande där målsättningen är att de ska kunna hantera olika 

situationer de kan ställas inför (a.a.).  

3.3.1 En kluvenhet till begreppet undervisning  

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2016 lyfts det att barnen får utmaning och 

stimulans för utveckling och lärande i enlighet med rådande läroplan (Skolverket, 2016) men 

att det saknas undervisning i medveten form (Skolinspektionen, 2016). Eidevald (2017) hävdar 

därför att det finns en osäkerhet bland förskolechefer och förskollärare vad undervisning i 

förskolan innebär. Vidare menar Eidevald att dialog och kommunikation hade kunnat användas 

desto mer i undervisningen då det kan leda till att barns förmågor och intressen tas tillvara på 

och expanderar lärandet.   

  

Enligt Skolverket (2018a) ska undervisning ske i såväl planerade processer som spontana 

aktiviteter och vardagliga rutiner. Eidevald och Engdahl (2018) förklarar förskolans 

undervisning som något som både ska vara aktivt närvarande utifrån samband och sammanhang 

som uppstår i stunden samt utifrån ett långsiktigt perspektiv Enligt Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2013) är ordet undervisning något problematiskt som förskollärare 

behöver hjälp med då de upplever det svårt att kunna utveckla sitt arbete mot de intentioner som 

den reviderade läroplanen rymmer. Detta på grund av den tradition som råder kring förskolan 

om att den är en plats för omsorg och lek (a.a.) Det menar Wallskog (2011) kan bero på att det 

finns en osäkerhet i förskollärares yrkesroll trots att de besitter kompetens både praktiskt och 

teoretiskt. Vidare menar Wallskog att dessa brister blir särskilt tydliga när de ska förklara hur 

de arbetar och varför både i tal och skrift.  För vårdnadshavarnas del skulle det kunna innebära 

att förskollärarnas problem med att förmedla sitt ansvar och förskolans uppdrag påverkar deras 

konstruktion av förskolan som en utbildningsinstans. Detta då Wallskog betonar att förskolan 

inte blir en respekterad skolform om inte yrkesrollen stärks och att samhällets syn på 

förskolläraryrket och förskolans verksamhet har effekter på yrkeskårens status. Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle det kunna innebära att förskollärarnas brister i 

förmedling av uppdraget får stor inverkan på förskolans konstruktion inom det området.  Vad 

som förmedlas kan därför ses som en viktig aspekt där det sociala samspelet är avgörandet för 
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konstruktionerna av förskolans utbildning och undervisning.  Att samspelet är betydelsefullt 

beskriver Eidevald med att belysa kommunikation som verktyg och att det kan användas mer i 

avsikt att expandera lärandet och möjliggöra för att fler perspektiv tas tillvara på.   

  

Skolinspektionen (2016) beskriver i sin kvalitetsgranskning att det finns en stark kluvenhet till 

att använda begreppet undervisning. Genom granskningen framkom det även att förskolan har 

velat bli avskild från skolan men Eriksson (2015) menar att det kan bli tvärtom om användandet 

av begreppet sker oreflekterat.  Även Eidevald (2017) har sett hur begreppet är obekvämt att 

använda då han menar att det ofta byts och översätts till bland annat “pedagogisk verksamhet”. 

Det ställer Eidevald sig kritisk till då den tolkningen skulle innebära att endast förskollärare 

ansvarar över att bedriva denna pedagogik i verksamheten.  Eidevald (2017) beskriver också 

osäkerheten som råder i verksamheten om vad undervisning i förskolan innebär, detta trots att 

det finns mycket kompetens i både praxis och teori enligt Wallskog (2011).   

  

Förskolors tolkning av undervisning stämmer inte alltid överens med den teoretiska definition 

som Skolinspektionen har, vilket kan leda till att kvalitetsgranskningen blir svår att förstå 

(Eidevald, 2017). Att begreppet undervisning ses som komplicerat menar Eidevald kan bero på 

att det utvecklats i relation till skolans uppdrag där det sker bedömning mot bestämda 

kunskapsmål.  I och med undervisningens komplexitet lyfter Eidevald (2017) att han noterat att 

undervisning i verksamheten oftare förknippas med målen i läroplanen under rubriken  

“utveckling och lärande” än med avsnittet “normer och värden”. Detta kan ha att göra med 

målen under “utveckling och lärande” snarare liknar skolämnen som exempelvis matematik och 

språk än normer.  Det blir särskilt problematiskt då även Skolinspektionen inte nämner 

undervisning i relation till avsnittet “normer och värden” då det kan riskera förstärka att 

undervisning endast bör relateras till målen under “barns utveckling och lärande” (a.a.). I 

läroplan för förskola betonas det att undervisningen i förskolan ska under förskollärares ledning 

syfta till att barn utvecklas och lär genom inhämtande och utvecklande av både kunskaper och 

värden (Skolverket, 2016).    

  

Sheridan och Williams (2018) beskriver förskolans signum som fördelaktig i 

undervisningssyfte då det innebär att förskolan till skillnad från skolan ser fler 

undervisningstillfällen. Om man exempelvis utgår från de tidigare nämnda komponenterna 

inom utbildning; omsorg, lek, demokratifostran, skapande och undervisning går begreppet 

undervisning att koppla till de övriga begreppen. Däremot menar Ingrid Engdahl och Christian 

Eidevald att det inte innebär att undervisning nödvändigtvis måste ske inom dessa områden då 

exempelvis lek förekommer utan undervisning men att de med fördel sker i kombination 

(Sveriges utbildningsradio, 2017).   
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3.4 Ansvarsfördelning  
Eidevald (2017) beskriver att människors sätt att prata om dels förskollärarens 

undervisningsansvar men också begreppen undervisning och utbildning visar på hur det 

definieras. Vidare lyfter Eidevald att det också kan förklara att uppdelningen ser olika ut i 

praktiken mellan barnskötares och förskollärares uppdrag beroende hur uppdraget tolkas. 

Arbetsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare har genom tiderna varit jämnt fördelad 

trots deras olika utbildningar. Förskolans platta struktur beror enligt Rubinstein Reich, Tallberg 

Broman och Vallberg Roth (2017) på att arbetslaget har en stark tradition av att vara 

omsorgsorientering, demokratiskt och en likvärdig organisation. I den kommande läroplanen 

och i Skollagen (SFS, 2010:800) har det klargjorts hur arbetsfördelningen mellan yrkesrollerna 

ska se ut genom att ansvarsområdena mellan arbetslag, förskollärare och förskolechef numera 

ser olika ut (Öqvist & Cervantes, 2018).    

I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018a) har arbetsfördelningen i arbetslaget tydliggjorts 

då förskollärarens ansvar förtydligats. Skolverket (2018a) lyfter att alla i arbetslaget ska kunna 

stimulera barnens utveckling och lärande. Det gäller oavsett om arbetslaget består av enbart 

förskollärare eller av både förskollärare och barnskötare. Annan personal såsom barnskötare 

ska komplettera förskollärarna i undervisningen då det är förskolläraren som har det 

pedagogiska ansvaret på förskolan och ska ansvara för de målstyrda processerna (a.a.). Dessa 

ändringar i organisationen har gjort att verksamheten har gått från ett gemensamt ansvar och 

jämn fördelning till en mer hierarkisk struktur där förskollärares ansvar står över barnskötarens, 

bland annat gällande ansvarsområdet undervisning (Öqvist & Cervantes, 2018).  

3.5 Lärande i förskolans kontext  
Verksamheten ska enligt Skollagen (SFS, 2010:800) utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vidare 

betonas det i Skollagen att förskolans syfte är att stimulera barns utveckling och lärande på 

grunden av en trygg omsorg. Genom förskolan ska allsidiga kontakter främjas som bidrar till 

social gemenskap och förberedelse för barnets fortsatta utbildning och livslånga lärande (a.a.).  

Att barnen ska lära, är som allmänt känt syftet med undervisning men tidigare forskning visar 

på att förskollärare och förskolechefer hellre använder begreppet lärande än undervisning inom 

förskolan då de menar att lärande tillskillnad från undervisning är en process som sker 

kontinuerligt (Jonsson, Williamsson och Pramling-Samuelsson, 2017). Det kan ses som 

problematiskt då den teoretiska definitionen av lärande enligt Eidevald (2017) påverkar hur 

man tolkar undervisningsbegreppet och hur genomförandet blir. I kvalitetsgranskning lyfts det 

att barnen får utmaning och stimulans för utveckling och lärande i enlighet med rådande 

läroplan Lpfö 98, men att det saknas undervisning i medveten form (Skolinspektionen, 2016). 

Dessa utmaningar kan enligt Jonsson et al. bero på att begreppet undervisning har visat sig vara 

laddat och ofta förknippat med skolans verksamhet eller dåtidens stränga uppfostran.  

 Undervisning i förskolan förutsätter en utbildningsinstitution likt skolan men har enligt 

Sheridan och Williams (2018) ett eget signum som skiljer sig från skolans perspektiv. 

Skillnaden menar författarna är att förskolan utmärks av en meningsfull undervisning där barns 

kognitiva, sociala, emotionella och motoriska lärande sammanflätas, liksom att lek, lärande, 

fostrande bildar en helhet.  En annan kontrast till skolans undervisning är enligt Öqvist och 
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Cervantes (2018) som hänvisar till Enö (2005) att utbildning och omvårdnad bildar en helhet i 

förskolan. Denna helhet menar Öqvist och Cervantes kan bero på förskolans långa tradition av 

odelbarhet av lek, lärande och omsorg.  

3.6 Omsorg i förskolans kontext  
Förskolan är inte bara en skola utan också en omsorgsinstitution (Halldén, 2007b). Ordet 

omsorg kan enligt Eidevald och Engdahl (2018) definieras som att hjälpa och ta hand om någon.  

Sammanfattningsvis kan omsorg i förskolan delas in i emotionella-, fysiska- och sociala behov. 

I förskolans kontext kan det innebära att skapa trygghet för barnen, ge omvårdnad både fysiskt 

och psykiskt samt lära barnen att socialisera.  Om undervisning ska ske inom förskolans omsorg 

poängterar författarna att det krävs mer än att vara omsorgsfull. Det innebär att oavsett vilket 

område det undervisas inom så krävs alltid en målmedvetenhet där det finns en tanke om vad 

som ska undervisas och varför (a.a.).  Halldén (2007a) lyfter att omsorg ska ges på ett sådant 

sätt att den som är mottagare sedan på egen hand ska kunna ge omsorg till någon annan. Det 

innebär även att omsorg kan ses ur ett pedagogiskt perspektiv och som ett förhållningssätt som 

inte enbart handlar om ett omhändertagande (a.a.).     

  

Omsorg ses som tidigare nämnt under förskolans historia, som en del av den tidigare starka 

traditionen som präglat förskolans verksamhet. Till skillnad från Eidevald och Engdahls 

förklaring om att omsorg och undervisning inte alltid sker i kombination menar Halldén (2007b) 

att lärande och omsorg i många fall både är och bör vara förenade. Vidare menar Halldén att 

det har funnit en kamp om att förskollärarnas profession ska värdesättas högre än en service för 

barnpassning sedan läroplanen kom år 1998, men att förskolan främst ses som en 

omsorgsverksamhet i många hushåll. Därför menar Halldén att förskolan undviker att ge 

omsorgsbegreppet utrymme om det inte är kopplat till lärande. Eidevald och Engdahl (2018) 

betonar att undervisning inom omsorg är möjligt men betonar att det bör vara tydligt var gränsen 

går för vad som är undervisning. Omsorg i rutinsituationer som blöjbyten, påklädnad, måltider 

och vila är inte undervisning till skillnad från undervisning i hur barnen kan ge och ta emot 

omsorg från andra (a.a.).  

 

3.7 Samverkan i praktiken  
Idag är ca 84 procent av alla barn i åldrarna 1–5 år inskrivna i förskolans verksamhet. Dessa 84 

procent motsvarar över en halv miljon barn, vilket visar på hur prioriterad förskolans 

verksamhet är hos vårdnadshavare i Sverige (Skolverket, 2018b).  Skolverket (2016) hävdar att 

det är vårdnadshavarna som har huvudansvaret över sina barns fostran och utveckling men att 

förskolans roll blir att fungera som ett komplement till hemmet. Tillsammans ska det skapas 

bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska utvecklas rikt och mångsidigt. Det förutsätter 

därför att förskolan och hemmet har ett förtroendefullt samarbete där förskolans personal 

ansvarar för att ge vårdnadshavare inflytande och ta tillvara på deras perspektiv. Det innebär att 

vårdnadshavare ska kunna påverka inom ramen av de nationella målen och de ska ges möjlighet 

att vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten (Skolverket, 2018a).  

  

Eriksson (2015) menar att denna insyn i verksamheten kan arbetas med på många olika sätt, 

bland annat genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och digitala verktyg. Vidare poängterar 

Eriksson att förskollärare måste reflektera över hur de sätter ord och uttrycker sig i samtal med 
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vårdnadshavarna om förskolans uppdrag eftersom människor på både gott och ont är styrd av 

sin tradition. Det är bland annat genom dialog som Eidevald (2017) menar att lärandet 

expanderar.   

  

För att uppnå syftet med samverkan mellan hem och förskola som enligt Skolverket (2016) ska 

skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande anser Jonsdottir och Nyberg (2013) 

att det krävs fyra krav att sträva mot. Det första kravet lyfter trygghet för vårdnadshavare, barn 

och hem. Det andra kravet betonar att vårdnadshavare ska ha möjlighet till insyn och påverkan 

i verksamheten. Det tredje kravet beskriver dialogens betydelse för barn och familjer i behov 

av extra stöd och sista kravet nämner hur olika nätverk kan bidra till goda relationer och 

stöttning vårdnadshavare emellan. Tillsammans ska dessa möjliggöra för god samverkan mellan 

hem och förskola och verka positivt för alla inblandade (a.a.).  

  

Både Sandberg, Vuorinen (2008) och Wallskog (2011) menar att meningsskiljaktigheter kring 

förskolans uppdrag kan klargöras om det finns en god, kvalitativ samverkan. Att ha 

meningsskiljaktigheter om förskolans uppdrag problematiserar Tallberg Broman (2013) som 

tidskrävande, då förskollärare ställs inför att försvara sin profession och ofta får hänvisa till 

styrdokumentet. Dessa meningsskiljaktigheter kan ses som en konsekvens av Pramling 

Samuelsson och Sheridans (2009) beskrivning om att vårdnadshavare kan ha bristande 

kunskaper om barnens vistelsetid på förskolan och att deras kunskap om verksamheten i många 

fall endast är antaganden.   

Enö (2013) beskriver en studie i en mångkulturell förskola och menar att samverkan mellan 

hem och förskola främst upplevs utmanande utifrån två effekter. Den första visar på att det 

tydliga maktstrukturer mellan vårdnadshavare och förskollärare och den andra synliggör en 

osäkerhet i yrkesrollen och särskilt gällande kommunikation med hemmet (a.a.). Om 

vårdnadshavarna genom dialog med förskollärare får möjlighet till insyn och kunskap om 

verksamheten ökar tilliten till förskolan och välbefinnande hos både barn och närstående 

(Jonsdottir & Nyberg, 2013). Tallberg Broman (2013) kopplar vårdnadshavarnas möjlighet till 

inflytande och delaktighet i förskolan till deras rättigheter som samhällsmedborgare. 

Samverkan mellan hem och förskola kan ses som ett verktyg för att skapa goda förutsättningar 

för barnets utveckling och lärande men även vara ett kunskapsutbyte i hemmet och förskolan 

emellan (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Dahlberg et. al (2014) poängterar hur fördelaktigt det är 

att vårdnadshavarna bjuds in till delaktighet och insyn i verksamheten för att de ska få en större 

förståelse för hur det pedagogiska arbetet utförs.   

3.8 Vårdnadshavares förväntningar på förskolan  
Tallberg Broman (2013) lyfter att det har skett en utveckling inom samverkan mellan hem och 

förskola. Författaren beskriver denna utveckling genom att förklara att det handlar om att både 

förskolan har blivit mer förstående för vårdnadshavarnas erfarenheter och synpunkter men 

också att vårdnadshavarna är mer införstådda på förskolans mål och ambitioner. Även om det 

har skett en utveckling krävs det att förskolläraren fortsätter finna och delta i flera nya 

kommunikativa och interaktiva praktiker då Tallberg Broman menar att kommunikativt 

förhandlande är aktuellt inom området.  “Genom ökad insyn och delaktighet ska större 

ömsesidighet och delat ansvar uppnås” (Tallberg Broman, 2013, s.30–31) Att skapa ömsesidiga 
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förväntningar hem och förskola emellan har enligt tidigare forskning visat sig betydelsefullt för 

möjligheten för vårdnadshavare att följa sitt barns lärande (a.a.).  

  

Pramling Samuelssons och Sheridan (2009) menar att många vårdnadshavare har en positiv 

inställning till verksamheten. De beskriver förskolan som en aktiv och stimulerande miljö som 

erbjuder många nya och spännande aktiviteter, sådant som de själva inte har tid med. Att 

vårdnadshavarna ser verksamheten som stimulerande och utvecklande menar även Sheridan et 

al. (2010) och lyfter att vårdnadshavarna beskriver förskolläraren som betydelsefull då hen 

möter barnen där de befinner sig i sin utveckling och skapar varierade lärandetillfällen. 

Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver att vårdnadshavare genom samverkan med förskolan 

vill ha uppföljning om deras barns utveckling och se att barnens behov blir tillgodosedda. 

Utöver fokus på barnens utveckling lägger de stor vikt vid daglig kommunikation om 

omsorgsfrågor. Om vårdnadshavare främst värdesätter förskolan som en institution av omsorg 

kan det också innebära att de tycker att det är förskolans funktion. Det kan liknas med Backman, 

Gardelli, Gardelli och Perssons (2012) begrepp funktionsförklaring som beskrivs som att 

människor förklarar och förstår företeelser utifrån dess funktion.  Funktionsförklaringar är 

vanligt inom samhällsvetenskaper och ett exempel på en funktionsförklaring kan vara att  

Sverige har en poliskår för att den rollen krävs i samhället (a.a.). Enligt Sandberg och Vuorinen 

(2008) kan det liknas med förskolan och eventuellt förklara en del vårdnadshavares 

konstruktion av förskolan om de upplever att verksamhetens funktion endast behövs för att 

samhället ska fungera rent praktiskt. Författarna beskriver att vårdnadshavarna exempelvis vill 

bli informerad om barnens mående, matvanor, toalettbesök, sovrutiner och hur dagen varit i 

övrigt.  Hur mycket vårdnadshavarna vill påverka och vara delaktig i förskolan beskriver 

författarna som väldigt individuellt (a.a.).   

  

Sheridan et al. (2010) betonar att vårdnadshavare värdesätter att deras barn utvecklar 

kommunikativa sätt för att fungera i samspel och bli mer självständiga. Vidare menar Sheridan 

et al. att det faktum att många vårdnadshavare väljer att stimulera barnens kommunikativa och 

matematiska utveckling hemma tyder på att det är något de anser är betydande. Författarna 

förklarar att det kan tyda på de sociala konstruktioner som råder inom samhället och 

pedagogiken där kunskap betonas alltmer. Något som ses som en gemensam nämnare hos både 

hem och förskola är betoningen av lek och lärande i kombination. Vårdnadshavarna menar att 

det är något de anser vara centralt då det bidrar till att barnen inhämtar nya kunskaper, utvecklas 

socialt och är delaktiga i en gemenskap. Båda parterna menar också att lärandet med fördel ska 

utgå från barnens intressen men vårdnadshavarna menar att “barn ska få vara barn” och att 

lärandet ska initieras av barnen själva. Sheridan et al. (2010) menar även att det finns grupper 

av vårdnadshavare som menar att det viktigaste är att barnen får utveckla social kompetens och 

leka. Vidare menar dessa grupper att barnen kommer lära sig något tids nog och att om barnet 

själv visar intresse för exempelvis att läsa kan förskolläraren fokusera på det lärandet. Utöver 

denna grupp finns det också de som motsätter sig till att förskolan överhuvudtaget ska innehålla 

matematik och skriftspråk då de anser att det inte är något barnen  bör ägna sig åt i förskoleålder 

(a.a.). Sådant mer skollikt som ämneskunskaper är något som Markström (2007) hävdar att 

vårdnadshavare inte prioriterar och om barnen utvecklar kunskaper inom sådana områden ses 

det endast som en bonus. Däremot menar Markström att det är av prioritet hos vårdnadshavarna 

att barnet utvecklas inom traditionella ”förskolefärdigheter”. Dessa färdigheter innehåller 
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kunskaper inom estetik, lek och fostran.  Dessa tankar går emot förskolans uppdrag då det i 

läroplanen betonas att förskolläraren ansvarar för att barnen ska utmanas och stimuleras i sin 

utveckling av språk, kommunikation och matematik (Skolverket, 2018a).  

   

Tallberg Broman (2013) menar att utifrån vad vårdnadshavare väljer att anmäla sitt missnöje 

om till Skolinspektionen går det att utläsa vad de prioriterar allra högst. Vårdnadshavarna tolkas 

utifrån dessa klagomål förvänta sig att förskolan garanterar barnets trygghet, säkerhet och 

sociala inkludering. Dessa förväntningar tyder på att vårdnadshavarna fortfarande lägger stor 

vikt vid att främja omsorg i verksamheten (a.a.). Sheridan et al. (2010) beskriver utifrån tidigare 

forskning att många vårdnadshavare förmodar att deras barn trivs på grund av att barnen inte 

visar missnöje vid avlämning och hämtning. De förmodar även att barnen lär sig i förskolan 

eftersom att de upplever framsteg i barnens språkutveckling och självständighet. Att 

vårdnadshavarna förmodar mer än vad de faktiskt vet tyder på att de har lite kunskap om de 

pågående aktiviteterna i förskolan och om barnens vistelsetid. Det visar sig också på att 

vårdnadshavarna och förskolläraren ofta har olika perspektiv på barnet.  Vårdnadshavarna kan 

beskriva sitt barn som aktivt och pratsamt. Medan läraren avbildar barnet som blygt och tyst.. 

Det innebär att hemmet och förskolans perspektiv skiljer sig och att samverkan är betydelsefullt 

för att konstruera en mer lik bild av barnet och verksamheten (a.a.).  

   

Kategorier som sammanfattar vårdnadshavares förväntningar på förskolan är enligt Almqvist 

(2007) uppfostran, lek, pedagogik, lärande, socialisation och fokus på det individuella barnet. 

Vidare menar Almqvist att vårdnadshavarna nämner att pedagogikens betydelse kan ses som 

en generell beskrivelse av undervisning i förskolan. I studien förklarar vårdnadshavarna främst 

pedagogik som att personalen är utbildade och har en plan med barnens utbildning i förskolan. 

De lyfter också att de värdesätter att barnen lär sig i förskolan och utvecklar specifika 

färdigheter som att lära sig läsa och skriva. Anledningen till dessa förväntningar på förskolan 

kan enligt Almqvist bero på att förskolans personal överfört sin diskurs av verksamhetens 

uppgifter i möte med vårdnadshavarna och att de därför utvecklat dessa förväntningar på 

barnomsorgen.  En konsekvens av detta kan bli att vårdnadshavarna utvecklar en felaktig 

konstruktion av förskolans uppdrag utan att den utmanas.  Det i sin tur kan leda till att 

vårdnadshavarna väljer förskola utifrån särskild typ av utbildning med specifik pedagogisk 

inriktning. Varför pedagogik är något som betonas i svenska familjer kan bero på att det erbjuds 

många typer av pedagogiska inriktningar idag så som Montessoriförskolor men även särskilda 

profiler som hälsa och natur.  Vårdnadshavare har i och med det fler valmöjligheter än tidigare 

vilket har lett till en starkare medvetenhet om vad som finns tillgängligt (a.a.). Med ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt kan det förklaras som att vårdnadshavarna väljer förskola 

utifrån vad som framstår vara meningsskapande för de själva och barnen utifrån expertis 

(Dahlberg et al. 2014).  
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3.9 Teoretisk utgångspunkt  
Socialkonstruktionismen är en rörelse som har uppstått och påverkas av en rad olika discipliner 

och intellektuella traditioner (Burr, 2003). Ur detta perspektiv ses världen som subjektiv där 

individens konstruktioner och förståelse skapas genom egna upplevelser och reflektioner. Det 

finns därför ingen absolut kunskap eller verklighet som väntar på att bli upptäckt, inte heller en 

universell förståelse som existerar utanför historien eller samhället (Dahlberg et al. 2014).  Det 

Dahlberg et al. förklarar som subjektiv förståelse av något kan kopplat till studien innebära att 

vårdnadshavarnas förståelse av förskolans uppdrag kan delvis skapas i förskolans kontext då 

det är en betydelsefull upplevelse för bildandet av bildandet av konstruktionen av förskolans 

innehåll och funktion i samhället. Burr (2003) menar att människans erfarenheter delas upp i 

två separata delar, det fysiska mot det mentala. Burr (2003) beskriver att känna smärta, äta 

middag och känna förkylning kan kopplas till det fysiska medan att drömma, ha en andlig 

upplevelse eller att komma på en bra idé kopplas till det mentala. Alla människor har enligt 

Berger och Luckmann (1991) en fantasi och en drömvärld men vardagen är lika verklig för oss 

alla. Vidare betonar författarna att det inte går att existera i vardagen utan att kontinuerligt 

interagera och kommunicera med andra. I strävan av att förstå vår egen situation har vi skapat 

aktiva interaktioner och en delaktighet tillsammans med andra människor. Människor har därav 

konstruerat ett socialt samhälle. Den socialkonstruktionistiska teorin blir därför fördelaktig att 

använda i vår studie för att ta reda på vårdnadshavarnas befintliga konstruktion undervisning i 

förskolan och interaktionens påverkan på konstruktionerna.  Burr (2003) beskriver det som att 

människors gemensamma förståelse för saker och händelser skapar information för människans 

samhällspraxis som i sin tur i interaktion skapar subjektiva positioner. Olika samhällsgrupper 

och kulturer formas därav i samhället med gemensamma överenskommelser och föreställningar 

kring hur saker ska vara och inte vara (a.a.).   

  

Enligt den nyinstitutionella teorin som formats utifrån socialkonstruktionismen, konstruerar 

människan institutioner i interaktion med varandra (Johansson, 2002). Eriksson – Zetterquist 

(2009) beskriver att en institution skapas genom att människor interagerar kring något 

gemensamt de värdesätter och tror på som sedan organiseras efter formella, informella, 

medvetna eller omedvetna regler som konstrueras inom institutionen.  Dessa konstruktioner kan 

beskrivas som normer och värderingar som deltagare inom en institution ska förhålla sig till 

utifrån vad som krävs och förväntas av en. När normer och värderingar överlever en längre tid 

börjar de tas för givna och när de sedan utgörs under längre historiska perioder utvecklas dessa 

till traditioner och kulturer (a.a.). Carle (2015) refererar till Pierre Bourdieu, en välkänd forskare 

och sociolog som anser att människan blir formad genom interaktionen med andra människor 

och skilda erfarenheter från olika miljöer. Genom att människan interagerar, tillägnar sig 

individen olika sätt att agera och förhålla sig till vilket Burr (2003) benämner som 

överenskommelser. Människan förändras genom en kamp om sociala positioner och anpassar 

sig efter i vilket sammanhang hen befinner sig i.  Beroende på positionering beskriver Carle att 

individen utvecklar en ny personlighet som gör det möjligt att stanna kvar i gruppen.  Vissa 

sociala miljöer formar människan mer än andra, något särskilt som påverkar är enligt författaren 

barndomens livsförhållanden som förklaras forma människan under hela livet (a.a.). Den 

nyinstitutionella teorins innehåll kan även enligt Johansson (2002) liknas i det som Pierre 

Bourdieu anser om att människan förändras genom en kamp om sociala positioner och anpassar 
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sig efter i vilket sammanhang hen befinner sig i. Johansson lyfter att samhället är bestående av 

en uppsättning många olika organisationer som kan ses som större sammanslutningar av 

människor, exempelvis föreningar och bolag. Organisationerna styrs av uppfattningar och 

regler som tidigare bestämts inom institutionerna. Även omgivningen påverkar den formella 

strukturen, tänkandet, förhållningssätt, och uppbyggnaden av organisationer (a.a.).  

  

Dahlberg et al. (2014) anser att barndomen är socialt konstruerat av tid, rum, kultur och varierar 

efter klass, kön och kultur. Det finns därför inget universellt och naturligt barn utan många olika 

barn med olika barndomar. Dahlberg et al. (2014) menar likaså att förskolan är socialt 

konstruerad av mänskliga samhällsaktörer. Förskolan påverkas av dominanta diskurser i vårt 

samhälle utifrån de tankar, uppfattningar och etik som råder vid en given tidpunkt i ett givet 

samhälle. Författarna förklarar den vuxna människans diskurser om barn och barndomen, om 

sanning och vad som är kunskap, konstruerar barnen. Kopplat till studien innebär det att 

vårdnadshavares konstruktion av undervisning i förskolan påverkas av såväl kontextbunden 

kultur som samhällsnormer och värderingar. Inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses 

alla som vistas inom förskolans verksamhet medkonstruktörer av kunskap, miljön och sig 

själva. Det är även tydligt att dessa konstruktioner och förväntningar på förskolan grundar sig i 

tidigare erfarenheter och händelser de präglas av från sin barndom. Det innebär att 

vårdnadshavarnas konstruktion och förväntningar på förskolan både kan påverka synen på 

förskolans funktion i samhället och samverkan mellan förskolan och hemmet. Därför är vår 

teoretiska utgångspunkt fördelaktig i synliggörandet av de konstruktioner vårdnadshavare har 

om förskolans utbildning och undervisning. Det innebär att vårdnadshavarnas konstruktion och 

förväntningar på förskolan kan påverka verksamheten positivt om det är i enlighet med vad 

förskolan har att förhålla sig till men även negativt om det går emot dessa lagar och 

förordningar.   
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4 Metod   
I detta avsnitt kommer vi beskriva studiens tillvägagångssätt från mer generell beskrivning till 

en ingående förklaring av urval, datainsamling och bearbetning. Vi kommer även lyfta hur vi 

tagit fasta på de forskningsetiska principerna och avslutningsvis beskriva hur datan tolkats och 

analyserats.  

   

För att kunna synliggöra vårdnadshavares konstruktioner av förskolans undervisningsuppdrag 

till denna studie valdes en kvalitativ fokusgruppsdiskussion eftersom att metoden enligt 

DahlinIvanoff och Holmgren (2017) synliggör människors tankar och åsikter om ett specifikt 

område. Fokusgruppsdiskussioner utgår från en kvalitativ ansats som är metodologiskt baserad 

på en forskningstradition av sociala konstruktioner. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att 

en kvalitativ metod används vid studerandet av samhället där syftet är att söka förståelse över 

samhällsprocesser och kan med fördel kopplas just till fokusgruppsdiskussioner. DahlinIvanoff 

och Holmgren (2017) anser att socialkonstruktionismen är fördelaktig att använda vid 

studerandet av samhället eftersom att människan ses som en aktiv medkonstruktör. I och med 

att teorin betonar att människan skapar sin egen kunskap i samspel med andra ses därför 

samspelet som en inlärningsprocess. I fokusgruppen skapar deltagarna en referensram för att 

förstå sina erfarenheter och i samspel modifieras dessa erfarenheter. Genom detta menar 

författarna att ny kunskap skapas och att förståelsen växer fram då deltagarna utvecklas. 

Samspelet är även fördelaktigt för forskaren som samlar in data, analyserar resultatet och då 

också utvecklar kunskap genom samspel (a.a.). Kopplat till studien innebär det att vi studenter 

i interaktion med vårdnadshavarna kan erfara deras enskilda konstruktioner av 

undervisningsuppdraget som i sin tur bidrar till en gemensam och bredare förståelse av 

vårdnadshavares konstruktioner av undervisning i förskolan.  

  

4.1 Fokusgruppsdiskussion  
Fokusgruppmetoden kan enligt Bryman (2008/2018) definieras som intervjuer i grupp med 

innebörden att man intervjuar flera personer samtidigt om ett visst ämne. Vidare menar Bryman 

att fokusgruppen skiljer sig till gruppintervjun genom att ämnesområdet är mer avgränsat och 

att forskarens fokus även ligger på gruppmedlemmarnas egenskaper att diskutera en viss fråga.  

Det innebär enligt Bryman att den som väljer fokusgruppsdiskussion som metod även ska vara 

intresserad av att skaffa sig en bild av samspelet som äger rum i gruppen och bör fokusera på 

hur deltagarna reagerar på varandras uttalanden. Det ligger därför i vårt intresse att använda 

denna metod till vår studie då vi är nyfikna på att se vad deltagarna redan har för konstruktioner 

och vad de skapar tillsammans i interaktion. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) beskriver att 

denna metod går ut på att deltagarna möts för att diskutera olika aspekter av ett tema eller ämne 

som genom fokusgruppdiskussion bidrar till en bredare och nyanserad bild av fenomenet. Det 

beror på att flera perspektiv lyfts genom att de delar med sig av sina tankar och erfarenheter. På 

så vis synliggörs även den kollektiva förståelsen av det valda diskussionsämnet (Dahlin-Ivanoff 

& Holmgren, 2017).   

  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) hävdar att fokusgrupper är 

fördelaktigt att använda ur en trygghetsaspekt då metoden bidrar till en naturlig samtalsmiljö 

där deltagarna kan känna stöd av varandra vilket leder till en minskad känsla av utfrågning. 
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Vidare menar författarna att gruppkänslan även bidrar till att deltagarna kan få sina åsikter och 

erfarenheter stärkta och bekräftade av varandra vilket kan göra det enklare att dela med sig av 

ens upplevelser. Esaiasson et al. problematiserar dock forskarens möjlighet att kontrollera 

spridningen av informationen som delas i gruppen och menar att det inte går att kontrollera om 

de övriga deltagarna visar hänsyn till att inte sprida det som sägs. Författarna poängterar att 

forskaren även behöver ha överseende med att resultatet inte ger möjlighet till att uttala sig 

specifikt om olika fokusgrupper. Däremot möjliggör metoden för kartläggning av förekomsten 

av olika förhållningssätt och ökar på så vis förståelsen för olika resonemang.  

   

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar att en fokusgruppsdiskussion med fördel ska 

innehålla mellan tre till sex nyckelfrågor som är utformade utifrån studiens syfte. Från dessa 

nyckelfrågor bör det även formuleras följdfrågor för att tydliggöra fokus, vägleda och stimulera 

diskussionen. Det ska vara ett känt ämne som väcker intresse och en vilja till att diskutera, 

därför är det av vikt att frågorna är tydliga och välbekanta för deltagarna. Vidare menar 

författarna att det bör vara en gruppledare som leder diskussionen, vilket innefattar att ställa 

frågor och hålla kvar fokus vid ämnet om det skenar.   

  

Dahlin-Ivanoff och Holmberg (2017) betonar att gruppledaren bör sträva efter att vara neutral 

och medveten om sitt eget förhållningssätt då gruppledaren kan påverka diskussionens innehåll 

och form genom sina egna personliga åsikter. Wibeck (2010) beskriver att gruppledaren kan ha 

en högre eller lägre grad av kontroll som i sin tur påverkar gruppdynamiken. Gruppledaren kan 

välja att antingen styra över vem som får prata eller låta deltagarna i gruppen få diskutera fritt 

utifrån frågorna. Styr gruppledaren över vem som får prata bidrar det till att uppmuntra de 

deltagarna som inte får lika mycket plats i diskussionen. Däremot kan det bidra till en 

maktposition och obalans i maktfördelningen i gruppen vilket kan hämma och försvåra 

diskussionen. Forskaren i fokusgruppen måste tänka strategiskt och hela tiden relatera till syftet 

med undersökningen. Nyckelfrågorna är baserade på syftet i undersökningarna och frågorna i 

sin tur styr både datainsamlingen och valet av analysmetod. I analysarbetet går forskaren 

därefter tillbaka till syftet med undersökningen för att kunna synliggöra aspekter (a.a.).  

  

I studien användes forskningsfrågorna som nyckelfrågor, från dessa skapades begreppen 

erfarenheter, förväntningar, utbildning och undervisning. Dessa begrepp skrevs ner på fyra 

lappar, tanken var att begreppen en efter en skulle läggas fram inför vårdnadshavarna i 

fokusgrupperna. Av begreppen skapades en större fråga anpassad efter varje begrepp samt 

följdfrågor för att kunna vägleda och hålla diskussionen vid liv, se bilaga 2. Nyckelfrågorna är 

öppna och riktar till deltagarnas egna erfarenheter, de söker därför inte efter ett särskilt svar 

vilket ska uppmana samtliga deltagare till att våga dela med sig (Bryman, 2008/2018). Dahlin- 

Ivanoff (2015) beskriver att det är en förmån att forskaren och gruppledaren är en och samma 

person då det möjliggör för att denne person har både kunskap och insikt i forskningsprojektet. 

För att hålla samma struktur och form på diskussionen valde vi att utse en av oss som 

gruppledare till båda träffarna.  På grund av tidsbrist krävdes det att studiens olika delar 

tidsplanerades.  Delar som bakgrund och metod var avgörande att göra färdigt innan 

fokusgruppsdiskussionerna ägde rum för att möjliggöra att vi hade den kunskap som krävdes 

för genomförandet.  Ahrne och Svensson (2015) menar att tidsplanering är viktigt eftersom en 
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studie tenderar att ta längre tid än planerat. Forskaren kan i många fall stöta på oväntade saker 

längs vägen som kan stanna upp och förhindra arbetet. Därför menar författarna att det är bättre 

att vara en tidspessimist än tidsoptimist då det exempelvis är tidskrävande att få tag på deltagare 

och tider som passar att genomföra studien.  

  

4.2 Urval  
Vi har genomfört två fokusgruppsdiskussioner med tre deltagare i varje grupp med totalt fem 

kvinnor och en man. Det antalet är inom ramen för vad som ses som fördelaktigt då både Dahlin-

Ivanoff, Holmgren (2017) och Wibeck (2010) menar att det är positivt om gruppen består av 

tre till sex deltagare.  Dessutom beskriver Bryman (2008/2018) att mindre grupper möjliggör 

för att en mångfald av åsikter och synliggörande av oändligheter kommer till uttryck.  För att 

få en bredd i resultatet och minska risken för att resultatet blev en tillfällighet valde vi att utföra 

fokusgruppsintervjuerna i två olika kommuner.  Bryman beskriver att det inte är särskilt 

sannolikt att det skulle räcka med endast en grupp då det skulle kunna innebära att resultatet är 

en tillfällighet och att det krävs mer än en för att uppfylla forskarens behov. Tid och andra 

resurser påverkar forskarens möjlighet att bilda fokusgrupper (Bryman, 2008/2018).  Därför 

menar Bryman att det finns starka argument som säger emot att skapa allt för många grupper 

och att det kan ses som slöseri med tid om för många skapas. Att använda sig av två grupper 

som i vårt fall är därför inom ramen för en fokusgruppstudie och ökar chansen att få svar på 

våra forskningsfrågor utan att slösa tid.   

  

Vi har tagit hänsyn till studiens begränsade tid vid sökandet av vårdnadshavare till studien och 

därför varit i kontakt med fyra förskolor och två av dessa förskolor valde att delta. Vi har valt 

att använda oss av rekrytering med hjälp av nyckelinformanter vilket enligt Bryman 

(2008/2018) beskrivs som att en intresseorganisation aktivt bidrar vid rekrytering av deltagare. 

Våra nyckelinformanter är de två verksamma förskollärare på de förskolor som valt hjälpa oss 

att rekrytera vårdnadshavare till studien. Efter kontakt med oss har förskollärarna i sin tur tagit 

kontakt med vårdnadshavare och informerat om vår studie via daglig kontakt och mejl då vi 

bifogat vårt samtyckes och informationsbrev, se bilaga 1.    

  

För att få syn på människors olika uppfattningar och erfarenheter av ett ämne menar 

DahlinIvanoff och Holmgren (2017) att det är gynnsamt om gruppen inte är homogen utan 

innehåller deltagare i olika åldrar och kön samt besitter egna upplevelser av det som ska talas 

om. Det tog vi fasta på och därför efterfrågade vi både män och kvinnor samt en spridning i 

ålder på både deltagare och deltagarnas barn. Denna spridning hjälper oss att se både likheter 

och skillnader och kan i sin tur ge oss stor mängd data att analysera. Gemenskap menar Dahlin-

Ivanoff (2015) är fördelaktigt på många plan då det innebär att deltagarna kan relatera till 

varandras erfarenheter. En redan existerande grupp som i vårt fall då vårdnadshavare har barn 

på samma förskola, kan öka igenkänningsfaktorn hos deltagarna. I fokusgruppen skapas då ett 

accepterande klimat som gör det möjligt för deltagarna att diskutera sina åsikter mer öppet än 

med okända deltagare. Nackdelen menar Dahlin-Ivanoff kan vara att det redan finns 

grupperingar vilket kan uppfattas som uteslutande för vissa, det i sin tur kan hämma deltagarna 

att uttrycka sig fritt om de inte känner sig bekväm med de andra. I och med att deltagandet i 
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studien var frivillig tänkte vi däremot att deltagarna hade ett eget intresse av att vara bidragande 

i diskussionen.  

  

4.3 Etiska överväganden  
De fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har informerats om till 

både förskollärare och vårdnadshavare. Det har skett muntligt i möte med de inblandade, via 

telefon samt skriftligt i vår information och samtyckesbrev, se bilaga 1.  Gällande 

informationskravet förklarade vi studiens syfte och att fokusgruppsdiskussion var den metod 

som skulle användas. Vi informerade även att det var frivilligt för vårdnadshavarna att delta 

samt att det hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst utifrån samtyckeskravet. 

Vi poängterade att materialet skulle behandlas så att det inte går att härleda från vem eller vilken 

förskola uttalanden kommer från utifrån konfidentialitetskravet. I enlighet med nyttjandekravet 

beskrevs också att materialet endast kommer användas i forskningsändamål (a.a.). Information 

och samtyckesbrevet mejlades till förskollärarna som sedan vidarebefordrade brevet till 

vårdnadshavarna både muntligt och i pappersform. Vi utgår ifrån att alla som tillfrågades att 

delta i studien har fått fullständig information innan de tackat ja. Väl på plats fick deltagarna 

därför ta del av vårt samtyckesbrev igen, där de fick signera för att medge sitt samtycke till att 

delta i studien och vi samtalade om att allt som sägs är konfidentiellt. Detta då Dahlin-Ivanoff 
beskriver att det är viktigt att deltagare får information om att allt som sägs är konfidentiellt och 

därför bör hållas hemligt, och att det gäller såväl forskare som deltagare.  

  

4.4 Genomförande  
Fokusgruppdiskussionerna ägde vid båda tillfällena rum i ett konferensrum på deras barns 

förskola.  Enligt Dahlin - Ivanoff (2015) är det viktigt att miljön är tillåtande och icke dömande 

när deltagarna ska lyfta fram sina personliga erfarenheter och åsikter. Därför valde vi att bjuda 

på kaffe, läsk och fikabröd då vi anser att det bidrar till en mer avslappnad stämning och 

förtroendefull miljö.  Innan vi startade inspelningen valde vi också att belysa att det endast var 

vi som skulle ta del av det inspelade materialet och att det efter studien skulle raderas för att 

motverka nervositet av att bli inspelad.  För att hålla en bra struktur och fokus till studiens 

område skrev vi ned begreppen erfarenheter, förväntningar, utbildning och undervisning på 

varsitt A4-papper. I samband med att den av oss som var gruppledare ställde en nyckelfråga 

lades pappret med tillhörande begrepp fram på bordet. För att få mer utförliga svar och hålla 

diskussionen vid liv ställdes färdigformulerade följdfrågor samt frågor som formulerades där 

och då.  Dahlin - Ivanoff (2015) lyfter att analysarbetet börjar redan under 

fokusgruppsdiskussionerna eftersom gruppledaren behöver fånga det väsentliga och innebörden 

i diskussionen för att kunna leda den vidare. Utifrån Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 

uttalanden om fördelen av att hålla låg profil som gruppledare valde den av oss som var 

gruppledare att endast uppmuntra till diskussion om samtalet stannade av. Det gjorde vi 

exempelvis genom att ställa följdfrågor för att hålla kvar diskussionen, uppmana deltagarna att 

flika in på varandras uttalanden och bekräfta att vi lyssnade. Den som inte var gruppledare fick 

som uppgift att föra anteckningar och vara observant på respondenternas kroppsspråk.  
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4.4.1 Ljudupptagning och anteckningar  

Som datainsamlingsmetod valde vi ljudinspelning via mobiltelefon och anteckningar för att 

kunna fånga det som uttrycktes både kroppsligt och verbalt under fokusgruppsdiskussionen. 

Innan första träffen med fokusgruppen provades och godkändes mobilens 

ljusupptagningsförmåga då Bryman (2008/2018) argumenterar för att ljudkvaliteten kan vara 

avgörande för forskares förmåga att höra deltagarna vilket kan påverka resultatet. Deltagarnas 

användande av begrepp kan avslöja hur de definierar det som efterfrågas och synliggöra de 

konstruktioner som finns. Wibeck (2010) menar att metoden ska främja synliggörandet av 

åsikter, idéer, känslor som upprepas men även kroppsspråk, gester och tonfall. Det hade vi 

möjlighet till då vi använde både anteckningar och ljudupptagning i kombination.  Att använda 

både ljudinspelning och anteckningar är något Dahlin- Ivanoff lyfter som ett bra 

tillvägagångssätt för att slippa använda videoinspelning som han menar kan ha en negativ 

påverkan på deltagarna ur etiska aspekter. Genom ljudupptagning och anteckningar minskar 

risken att gå miste om avgörande detaljer och ger oss möjlighet att ”djupdyka” i det som sades 

under samtalet genom att vi kan spela upp materialet upprepade gånger (Lenz Taguchi, 2013).  

Bryman (2008/2018) beskriver att en nackdel med fokusgruppsdiskussioner är att 

transkriberingen är tidskrävande men att det beror på antalet personer som medverkar. Bryman 

(2008/2018) lyfter att om det är många deltagare i en ljudupptagning kan det vara svårt att 

härleda uttalandena och höra vad som sägs om de pratar i mun på varandra. I vårt fall kan våra 

val av att ha mindre fokusgrupper motverka denna nackdel. Anteckningarna skrevs för att notera 

gester, kroppsspråk och miner som vi tänker skulle kunna komma till användning i vårt resultat 

och resultatdiskussion.  

  

4.5 Bearbetning, tolkning och analys  
Dagen efter att båda fokusgruppsdiskussioner var genomförda lyssnade vi tillsammans igenom 

det inspelade materialet och ljudfilerna transkriberades ordagrant ned i ett dokument med 

fiktiva namn för att hålla isär grupperna och deltagarnas uttalanden. Rennstam och Wästerfors 

(2015) beskriver att en kvalitativ metod bidrar till ett stort omfång av insamlat material, 

exempelvis kan en intervju i skrivet format lätt bli flera sidor lång. Enligt Bryman (2008/2018) 

kan det ses som en nackdel att det tar lång tid men författaren menar att det traskiberade 

materialets omfång har en stark koppling till antalet deltagare. Vårt inspelade material blev 

sammanlagt 2h och resulterade 12 transkriberade sidor, men hade kunnat bli längre om vi hade 

fler deltagare. Det är därav en nödvändighet för forskaren att sortera och reducera datan 

(Rennstam & Wästerfors, 2015).   

  

Det transkriberade materialet sammanställdes sedan efter de tidigare nämnda begreppen; 

erfarenheter, förväntningar, utbildning och undervisning.  Bryman (2008/2018) motiverar 

reduceringen med att en del intervjupersoners svar inte är relevanta för forskningens teman och 

att det är upp till forskaren att avgöra vad som är betydelsefullt utifrån studiens syfte. För att få 

en överblick av datainsamlingen skrev vi ut texten i pappersformat och markerade med färger 

samt klippte och klistrade för att hitta likheter och skillnader. Enligt Wibeck (2010) är det viktigt 

att studera språket eftersom deltagarna kan belysa samma sak fast på olika sätt, detta har funnits 

i åtanke vid analysen av studiens data. Det oväsentliga för studien reducerades, det var 

exempelvis diskussioner som inte höll sig inom ramen för vårt syfte och våra forskningsfrågor 
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och onödigt långa diskussioner med litet innehåll. Sådant som även kunde härledas till 

vårdnadshavarna som privata delgivningar av deltagarna själva, deras barn och uttalanden som 

skulle kunna avslöja studiens valda städer reducerades. Det som vi valde att behålla var däremot 

sådant som vi ansåg höll måttet för studiens ämnesområde, det vill säga svarade mot syfte och 

forskningsfrågor. Den datan kunde exempelvis vara diskussioner om förskolans undervisning 

som synliggjorde likheter och skillnader mellan gruppernas konstruktioner och förväntningar 

samt uttalanden som visade på att deltagarna konstruerade nya sanningar i gruppen. Syftet med 

analys av fokusgruppsdiskussioner är enligt Dahlin - Ivanoff (2015) att synliggöra det 

kollektiva och gemensamma erfarenheter och förståelse som deltagarna har om det valda ämnet. 

Deltagarnas enskilda uttalanden summerades därför för att det endast är intressant för studien 

och i enlighet med studiens metod att visa på gruppens konstruktion och inte enskilda 

individens.   

  

De mönster vi kunde urskilja i de tidigare nämnda kategorierna utmynnade sedan i tre teman 

som skapades för struktur och en bättre förståelse över datan men framförallt för att presentera 

ett resultat till studiens syfte och forskningsfrågor. Dessa teman namngav vi: Konstruktion av 

undervisning som skolifiering och Konstruktion av undervisning som lekfullt.  

 utifrån de konstruktioner av undervisning och förväntningar på förskolan som kunde utläsas. 

En analysram formades efter den valda teorin Socialkonstruktionismen. När den insamlade 

datan var transkriberad, sorterad och reducerad analyserades datan ytterligare mot bakgrund 

och analysram. Teorin har därmed ständigt funnits i åtanke i analysarbetet där vi exempelvis 

reflekterat att människor konstruerar diskurser och normer i interaktion med andra. Det innebär 

att vi också reflekterat över att deltagarna i gruppen både har med sig olika konstruktioner om 

hur de förstår något men att de också formar varandra och konstruerar tillsammans. Enligt 

Rennstam och Wästerfors (2015) är det av stor vikt att forskaren argumenterar med hjälp av sitt 

material snarare än enbart redovisar det. Detta har vi haft i åtanke i vårt kommande resultat samt 

resultatdiskussion då deltagarnas uppfattningar och förståelse av förskolans undervisning är det 

vi vill synliggöra.   
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5 Resultat  
I detta delavsnitt kommer vårt resultat av fokusgruppernas konstruktioner av förskolans 

undervisning presenteras rubricerat med de teman vi kunnat urskilja. Utifrån 

fokusgruppsdiskussion som metod kommer resultatet lyfta deltagarnas gemensamma 

konstruktion för att visa på en förståelse som tillhör flera.   

  

Vi har valt att namnge respondenterna med ett P och siffran ett till sex där P står för person och 

siffran för deltagaren. Då vi som tidigare nämnt har två fokusgrupper med tre deltagare i varje 

grupp står P1–P3 för fokusgrupp ett och P4–P6 för fokusgrupp två. Alla deltagarna är 

uppskattningsvis i 30-årsåldern. Fokusgrupp ett, har gemensamt att de både har och har haft 

barn på förskolan. Majoriteten i denna grupp har däremot inte gått på dåtidens daghem och har 

gemensamt att de har negativa upplevelser av verksamheten. Fokusgrupp två, har gemensamt 

att de är föräldralediga och har sitt andra barn i förskolan 15 timmar i veckan, samt att alla 

gruppens deltagare har gått på daghem. Vi har valt att sammanställa respondenternas svar om 

vi kunde se likheter oberoende på fokusgrupp vilket tydligare synliggjorde vårdnadshavarnas 

konstruktioner.   
 

För att svara på vår första forskningsfråga: Hur ser vårdnadshavarnas konstruktioner av 

förskolans undervisningsuppdrag ut? väljer vi att presentera studiens resultat under 

rubrikerna: Konstruktion av undervisning som skolifiering och Konstruktion av undervisning 

som lekfullt.  

Vår andra forskningsfråga: Vad förväntar sig vårdnadshavare av det undervisande 

uppdraget och hur kopplas det till undervisning i förskolan? Blir besvarad under rubriken: 

Vårdnadshavarnas förväntningar på förskolan.  

 

5.1 Konstruktion av undervisning som skolifiering  
Majoriteten av vårdnadshavarna i studien relaterar begreppet undervisning till skolan, vissa med 

en mer negativ erfarenhet än andra. Det finns en oro hos vårdnadshavarna att undervisning i 

förskolan ska vara för likt skolans sätt att undervisa på vilken de beskriver som organiserad 

ämnesundervisning med begränsat inflytande för barnen och krav på prestation. I fokusgrupp 

ett finns ett motstånd till undervisning i förskolan och det finns en rädsla för att förskollärarna 

inte ska anpassar undervisningen utifrån vad vårdnadshavarna anser är på deras barns nivå.   
  

Fokusgrupp ett  
P1: – Undervisning … Då sitter man ned vid en bänk och ska lyssna på läraren som säger att man ska göra massa 

saker.  
P2: – Jag är ju lite emot att det är undervisning, jag vill inte att det ska vara som en fröken som står vid tavlan och 

säger vad barnen ska göra. Undervisning låter som en helt annan innebörd än lärande i alla fall för föräldrarna. De 

ska inte kunna vissa saker, prestation i ung ålder är inte bra, de ska typ inte kunna räkna till tio högt inför hela 

klassen   
P1: – Ja precis, det är ju jättebra att de får lära sig massa saker men sen är ju skolgången jättelång. Jag önskar 

och hoppas att de inte gör det till något blodigt allvar, skolan är väääldigt lång … från ettan till gymnasiets slut.   
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Vårdnadshavarna i fokusgrupp två, anser däremot att skolan och förskolans undervisning kan 

skilja sig åt och att alla likheter med skolan inte nödvändigtvis behöver vara negativa då de 

menar att förskolan anpassar undervisningen efter barnen. Vidare lyfter vårdnadshavarna att de 

inte tror att varken de själva eller barnen alltid är medvetna om att det är undervisning som sker 

i praxis. Det tycks finnas en osäkerhet om vad undervisning i förskolan är, vilket illustreras 

nedan.  

 

Fokusgrupp två  
P6: – Undervisning låter så uppstyrt, det är ju klart att det är uppstyrt men det ju klart ... barnen skulle ju 

aldrig tänka det som undervisning, att det är vad de gör. Undervisningen är ju en del av utbildningen och 

de lär sig ju. Det skulle vara intressant att se om de skulle lyckas med det, haha. Nej men ... de kör ju 

undervisning som fungerar.   
P4: – Men de har väl ändå samlingar där man talar om specifika saker som årstider och sånt? och där blir det 

väl lite som du beskrev?   
P6: – Ja ... en del delar ju upp barnen i olika grupper också.  
P4: – Ja men exempelvis vattenexperiment, det blir ju en slags undervisning ... Men att man deltar i en lite 

mindre ...    
P5: – Ja men det blir väl typ lite som ett grupparbete?  
P4: – Ja!  
P5: – Alla får ju ställa frågor och funderingar och prova på.  
P6: – Det känns verkligen som att förskolan är det första steget i utbildningen.  

  

Vårdnadshavarna i fokusgrupp två konstruerar undervisning som uppstyrt och är fundersamma 

på om förskolan lyckas med det. De är osäkra på hur undervisning sker och nämner samlingar 

där det kan pratas om t ex årstider. Vårdnadshavarna menar också att undervisning kan vara att 

dela in barnen i grupper och genomföra grupparbete med vattenexperiment där barnen kan ställa 

frågor och prova på. Vårdnadshavarna menar vidare att undervisning även kan ske spontant i 

tex fri lek då pedagogerna går in och styr upp, vilket illustreras nedan.  

 

Fokusgrupp två  

P4: – Jag tänker att när pedagogerna går in och pillar i grejer, det är då jag tänker att det är lite mer undervisning. 

Det är ju klart att de lär sig, men det är väl mer spontant i fria leken och så men när pedagogerna går in och pillar 

och styr exempelvis hjälper dem i sociala situationer så tänker jag att undervisning sker då det blir som ett sätt att 

styra in dem i ett spår, utmanar och så. Jag vet inte om det räknas som undervisning.  

P5: – Ja, precis.  

P6: – Ja, det känns ju lite som undervisning.    

P4: – Det blir ju som på deras nivå, i deras vardag på förskolan.  

  

Vårdnadshavarna menar att undervisning även kan vara när pedagogerna kliver in i barns lek 

och styr upp och hjälper barnen i sociala situationer och på så sätt utmanar barnen vidare. Till 

skillnad från när barnen lär sig i andra sammanhang än inom förskolans verksamhet förväntar 

sig vårdnadshavarna att det ska finnas ett syfte och struktur i förskollärarens sätt att undervisa 

på. De beskriver att barnen i förskolan “blir lärda på rätt sätt” och att barnens åldrar möjliggör 

för att det ska lära sig nya saker snabbt. Om förskollärarna förmedlar deras tankarna bakom de 

spontana eller planerade undervisningstillfällen uttryckte fokusgrupp två, att det skulle vara 

intressant att bli inkluderad. Detta för att inte förskolan ska ses som en förvaring av barnen.   
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5.2 Konstruktion av undervisning som lekfullt  
Båda fokusgrupperna har gemensamt att de ser barnen som mottagliga för lärande på såväl egen 

hand som i socialt samspel och att om förskollärare ska undervisa ska leken ha en central roll.  

Det är tydligt att lek har en starkare koppling till lärande än till undervisning och att den 

lustfyllda leken motsätter sig till katederundervisning vilket är vad vårdnadshavarna främst 

relaterar ordet undervisning till. Fokusgrupp ett använde leken som en premiss genom att de 

beskrev att om barnen skulle lära sig något specifikt skulle det i så fall ske i samband med lek 

för att inte vara likt skolundervisning, vilket illustreras nedan i fokusgrupp ett och två.    

 

Fokusgrupp ett  
P2: – Lärande kopplar man ju till lek.  
P3: – Om de ska lära sig något specifikt tycker jag att det ska ske genom att de sjunger sånger eller målar, gör 

något kul med färger.    
P1: – Så länge det är på leknivå alltså!  
P2: – Ja och det får inte bli för avancerat och skolaktigt.  
P1: – Nej, INTE skola!  
P2: – Om det är en åldersblandad grupp så kan man ju dela upp så någon fröken … nej, FÖRSKOLELÄRARE 

tar de yngre barnen och någon de äldre, att de gör olika saker … Man kanske måste styra utifrån ålder.   
P1: – Ja det är ju lite svårare om det inte är småbarnsdagis och för större barn, där mitt barn går är det ju 1–3 år 

och då är det är ju lite på samma nivå eller vad man ska säga.  
 

Fokusgrupp två  
P4: – Jag tror inte att det hade gått på något annat sätt, det finns ju inget annat än lek liksom.  
P5: – Det känns ju som att det är på det sättet de lär sig bäst, det är ju via leken.  
P4: – Lärande kommer ju så naturligt i leken, så det handlar ju mer om att pedagogerna ska hjälpa barnen att 

sätta ord på saker och ting.  
P6: – Man har ju som förväntningar att de ska växa som personer och det känns ju som att förskolan är och nosar 

på väldigt många olika saker exempelvis omvärld, matematik, i leken och så vidare.  
P4: – Ja, att just skapa sig en bild av omvärlden, vad är en by? vad är en stad? vad är ett land? att se sin egen 

plats i den lilla omvärlden och i den stora hela.  

  

Vårdnadshavarna betonar lekens betydelse i undervisningen och att det är via leken barn lär sig 

bäst och att lärandet kommer in naturligt i leken. Vårdnadshavarna menar att det ska vara 

inbjudande, kreativt, intressant. Fokusgrupp ett, menar att sådan undervisning kan ske genom 

sång eller att måla och göra något kul med färger. I fokusgrupp två nämner man att sådan 

undervisning kan ske i relation till matematik och i att skapa sig en bild av omvärlden, tex vad 

en by, ett land eller en stad är. Att få barnet att se sin plats i relation till omvärlden och att skapa 

sig en helhet av världen och deras plats i den genom att det finns en bredd i vad barnen lär sig i 

förskolan.   

  

5.3 Vårdnadshavarnas förväntningar på förskolan  
Sociala färdigheter är något vårdnadshavarna förväntar sig att barnen ska utveckla i förskolan. 

Vårdnadshavarna värdesätter framförallt att barnen utvecklar kamratskap, respekt och 

medmänsklighet, vilket illustreras nedan.   

 

Fokusgrupp ett  
P2: – Ja, det är ju viktigt det här med att man ska lära sig att dela med sig och det sunda förnuftet ... det ska inte 

vara någon utbildning i svenska utan mer hur man beter sig ...  
P1: – … Bland folk.   
P2: – Hur man beter sig vid matbordet och att man väntar på sin tur.   
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P1: – Ja, precis. Sådana saker måste man lära sig från början, respekt kan man inte börja lära sig när man blir 

äldre det ska börjas med sådant tidigt.   

 

P5 i fokusgrupp två, uttrycker sig likt deltagarna i fokusgrupp ett, angående vad barnen borde 

ägna sig åt i förskolan.   

 

P5: –De får ju lära sig att räkna och skriva bokstäver och det …  men det känns som att det lär de sig ändå, så det 

är just det här med kamratskap, respekt och hänsyn ... det tycker jag är det absolut viktigaste!  

  

Vårdnadshavarna förväntar sig att barnen ska lära sig sunt förnuft och hur man beter sig mot 

varandra, t ex vid matsituationer och att vänta på sin tur. De framhåller vikten av att barnen bör 

lära sig att respektera varandra, vara en god kamrat och visa hänsyn. De anser att de sociala 

färdigheterna ska prioriteras före att lära sig ämneskunskaper som t ex svenska eller matematik 

där barnen lär sig att räkna och skriva. Vårdnadshavarna menar att ämneskunskaper lär de sig 

ändå men att det sociala samspelet inte är lika självklart. Vårdnadshavarna menar att förskolan 

ska vara ett komplement till hemmet i detta arbete, vilket illustreras nedan i fokusgrupp två.  

 
Fokusgrupp två  
P4: – Det sociala samspelet är inte lika enkelt att få till hemma, om man inte har flera syskon eller möjlighet att 

ha play dates tre gånger i veckan.  
P6: – ja, man vill ju framförallt att barnen ska trivas och ha det bra.  
P4: – ja om de verkar trivas så är de flesta bitarna på plats. De blir då stimulerade och är trygga, de känner att de 

själv kan vara en bra kompis och har bra kompisar vilket jag tror är ett bra mått på verksamheten i stort.  

  

Vårdnadshavarna betonar att barns utveckling av de sociala färdigheterna är beroende av 

förskolans verksamhet och att en samverkan mellan hem och förskola behövs. Att förskolan ska 

vara ett komplement till hemmet framhålls i båda fokusgrupperna. De menar att det den sociala 

miljön på förskolan bidrar med är den främsta anledningen till att de vill ha sina barn i förskolan 

då det möjliggör för lärandesituationer som inte uppstår hemma. Därför är vårdnadshavarnas 

förväntningar på undervisningen starkt kopplade till interaktion då förskolan möjliggör för 

desto mer interagerande och social träning än många hem. Fokusgrupp två, som väljer att 

beskriva vad vi tolkar som förskolans utbildningsuppdrag genom att förklara att många olika 

områden berörs. De menar att barnen ges möjlighet att skapa sig en helhet av världen och deras 

plats i den genom att det finns en bredd i de kunskaper barnen får möjlighet att ta del av i 

verksamheten. Att göra barnen medvetna om sitt eget lärande förklaras som förskollärarens 

uppgift att sätta ord på vilka ämnen barnen arbetar med och vad dessa områden kan vara.    

  

5.4 Vårdnadshavarnas konstruktion av undervisning utifrån tidigare 

erfarenheter  
Två vårdnadshavare i fokusgrupp ett berättar att det själva erfarit utmaningar under skolgången 

enligt vår tolkning då de beskrev att de inte var några skolmänniskor. Vidare lyfter det att det 

ibland ställs för höga krav på barnen utifrån vad de ser ut att kunna beroende på utseende och 

ålder. De gillar inte att det finns en ram för hur man ska vara och om man inte är inom den 

ramen kan man uppfattas som sämre än andra.    
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Fokusgrupp två  

P2: - ja men min äldsta, har ju lite problem med skolan... Han är ingen skolmänniska, det var inte jag heller när 

jag var liten. Så det ska ju inte börja från liten ålder att de blir skola...  
P3: Min son han är 3år, men ser ut som 5år. Det kan ju då bli att det finns förväntningar på han att han ska kunna 

vissa saker som han inte kan, det märks kanske först när han börjar prata att han är yngre. Han kanske inte kan 

sittastill.  
P2: - Idag finns det ju en ram för hur man ska vara och är man inte inom ramen så är man ju dålig eller något 

annat. Det känns som att alla ska vara precis samma, det är ju jag inte riktigt för.   

  

Samma fokusgrupp använder begreppet ”dagis” som synonym till förskola och ”dagisfröken” 

samt ”fröken” för förskollärare och betonar att de är emot ämneskunskaper men tycker 

färdigheter som att lära sig gå på pottan är till fördel.  Deras konstruktion av förskolan tycks 

härstamma från tidigare diskurser då verksamheten hette daghem. Vårdnadshavarna menar 

också på att det är förskolans uppdrag att ta hand om barnen vilket vi kopplar till förskolans 

omsorgspräglade barnomsorg.   

 

5.5 Förskollärares påverkan på vårdnadshavares konstruktioner  
Vårdnadshavarna i fokusgrupp två framhåller att förskolans undervisningsuppdrag framförallt 

förmedlas via en blogg som tycks uppdateras flera gånger i veckan med förankring i läroplanen.   

  

Fokusgrupp två 
P4: - Jag tycker att de försöker berätta och hitta strategier att berätta och visa och sådär, men själv hade man 

kanske varit mer intresserad men det är nog för att det är ens egna barn, men de hinner ju kanske inte berätta. 

Ibland kanske man saknar information vid hämtning och lämning men man ser ju att det försöker hitta andra 

vägar såsom bilder på vad de gör och de har ju en blogg också.    
P4: - På min dotters avdelning kan de uppdatera flera gånger i veckan och ibland kan det vara rena referenser 

från läroplanen, exempelvis det här har vi kopplat till den här paragrafen. Så det kan ju vara jättetydligt hur de 

har tänkt, eller kanske inte tänkt utan att det bara blev så.  

  

Vårdnadshavarna menar att den mesta informationen kring vad som händer i förskolan sker via 

bloggen. I fokusgrupp finns en avsaknad av information och kring vad som händer i förskolan 

och efterfrågar mer information vid hämtning och lämning. De menar att förskollärarna är 

dåliga på att förmedla vad som sker på förskolan och att det är vårdnadshavarna själva som får 

ta initiativ till information om sitt barns vistelse på förskolan. Vårdnadshavarna lyfter vidare att 

informationen från förskollärare i samverkan tyvärr kan variera beroende på barnets ålder.   

 

Fokusgrupp ett  
P2: - Det händer saker ganska ofta, jag kräver därför inte att de exempelvis ska meddela varje fall osv i och med 

att de är småbarn…Men det är skönt att få veta om det hänt något.  
P3: - Dom är nog egentligen inte så duktiga på att ta upp saker själv utan det är om jag frågar, de kanske inte är 

lika pratglad som jag. Vid hämtning och lämning så frågar jag saker och de svarar   
P2: - Informationen ändras utifrån åldern. Från början var det hur de sovit och ätit, men desto mer blir det mer 

och mer vad det gjort på dagen. Det blir från att gå från vad de har ätit, gjort och hur de har skitigt till mer 

information om deras utveckling och lärande på dagis.    

P3: - Vi är nog kvar där, vid bajset och hur hon har sovit…  
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6 Diskussion   
I detta avsnitt kommer vi kritiskt diskutera vårt val av metod och tillvägagångssätt för att sedan 

diskutera vårt resultat och vad det har för implikationer för yrkesuppdraget. Avslutningsvis ger 

vi förslag till fortsatt forskning utifrån tankar som väckts under processen.    

6.1 Metoddiskussion  
Metoden fokusgruppsdiskussioner passade sig bra för studiens syfte, forskningsfrågor och teori 

eftersom att den möjliggjorde att vi kunde se hur deras konstruktioner bestod, formades eller 

uppstod i interaktion med de övriga gruppdeltagarna. Genom vårt tillvägagångssätt fick vi ett 

rikt omfång av insamlade data men som blev tidskrävande i transkriberingen eftersom 

ljudupptagningarna i textat format blev flera sidor. Det var vi däremot medvetna om då vi tagit 

del av det Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver om att en kvalitativ metod bidrar med ett 

stort omfång av insamlade data vilket vi i vår tidsplanering skapat ett stort utrymme för. Även 

om det var tidskrävande att transkribera var det nödvändigt att skriva ut datainsamlingen till 

pappersformat för att kunna sortera, reducera och på så vis synliggöra betydelsefull data.   

  

I efterhand anser vi däremot att metoden fokusgruppsdiskussioner skulle passa sig bättre i en 

studie som sträcker sig över en längre tidsperiod. Vi kan relatera till det både Ahrne och 

Svensson (2015) och Bryman (2008/2018) beskriver om att en studie tenderat att ta längre tid 

än planerat då man kan stöta på hinder längs vägen såsom att finna deltagare som vill ställa upp 

i studien. Fokusgruppsdiskussioner är enligt oss tidskrävande då vi upplever att det tog tid att 

hitta en dag och tid som passade oss och deltagarna. När vi hittat en tid som passade för alla 

uppkom det förhinder såsom sjukdom och möte med kort varsel. Gruppen som var föräldraledig 

var enklare att finna en tid med då vi kunde träffas i samband med att de hämtade de äldre barnet 

på förskolan kl. 14.00. Förskollärarna lät då barnen stanna och äta mellanmål medan föräldrarna 

träffade oss, vilket var uppskattat då de vanligtvis går hem innan mellanmålet.   

  

En anledning till att det blev en utmaning att få till en större grupp vårdnadshavare tror vi beror 

på att de vanligtvis inte vistas på förskolan annat än vid hämtning och lämning.  Vid båda 

tillfällena tenderar de att ha knapp tid att vistas i verksamheten då de har bråttom till både arbete 

och hem. En annan anledning till att grupperna blev få och små kan bero på att undervisning i 

förskolan är ett nytt begrepp vilket kan innebära att det är få som känner sig bekväm att yttra 

sig om dessa då de kan känna brist på kunskap. Därför måste vi också ställa oss kritiska till vårt 

resultat då deltagarna som valt att ställa upp kan anse att de har kunskap inom ämnet och att 

deras konstruktion därmed skiljer sig från de som valt att inte ställa upp. Resultatet kan därför 

inte ses som samhällsgruppen vårdnadshavares generella uppfattningar om undervisning i 

förskolan utan endast dessa gruppers konstruktioner inom området.   

  

I metoden har vårt tillvägagångssätt beskrivits på ett transparent vis för att öka reliabiliteten och 

göra det möjligt för någon att återskapa studien (Bryman, 2008/2018). Vi ställer oss även 

kritiska till studiens reliabilitet då vi i enlighet med den socialkonstruktionistiska teorin menar 

att vårdnadshavares sociala konstruktioner kan ändras med tiden vilket innebär att andra 

forskare skulle kunna få ett annat resultat även om de använde samma deltagare.   
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Ljudupptagningarna var tydliga vilket möjliggjorde att vi kunde höra alla deltagarnas uttalanden 

trots att Bryman (2008/2018) beskriver att det både är ovanligt att alla kommer till tals och att 

samtliga hörs på ljudfilen då gruppdeltagarna i många fall pratar i mun på varandra. I vårt fall 

med tre personer i varje grupp behövdes inte talutrymmet delas på så många personer och 

deltagarna lät varandra i de flesta fall prata till punkt. Det var till vår fördel att vi fick med 

fullständiga redogörelser till analysarbetet eftersom att det hjälpte oss att lättare synliggöra vad 

och hur saker berättades (Bryman, 2008/2018). Anteckningarna tyckte vi däremot var 

överflödiga eftersom vi kände i efterhand att det hade räckt med deras uttalanden då gester och 

miner inte blev avgörande för studiens resultat då innehållet i dialogerna är det som visar på 

deras konstruktioner och förväntningar.   

  

För att skapa en avslappnad och förtroendefull miljö för vårdnadshavarna valde vi som tidigare 

nämnt att bjuda på fika som en tolkning av det Dahlin - Ivanoff (2015) lyfter om att miljön bör 

vara tillåtande och icke dömande för att deltagarna ska kunna dela med sig av sina personliga 

tankar och åsikter. I fokusgrupp ett, fungerade det ovan nämnda konceptet bättre än i den andra.  

Det kan dels bero på att vårdnadshavarna i fokusgrupp ett kände varandra vilket vi tror bidrog 

till att vårdnadshavarna vågade ta för sig, men även att vi studenter i fokusgrupp två inte 

uppfattades nog accepterat utifrån vårt tal- och kroppsspråk när vi introducerade fikat för 

vårdnadshavarna.  När vi reflekterar över situationen i förhållande till socialkonstruktionismen 

tänker vi att det kopplas till de normer vi skapar och förhåller oss till i samhället. Burr (2003) 

beskriver det som gemensamma överenskommelser och föreställningar som skapas i olika 

samhällsgrupper och kulturer. Eriksson – Zetterquist (2009) beskriver utifrån Nyinstutionella 

teorin, det som medvetna eller omedvetna normer som människan ska förhålla sig efter i olika 

sammanhang. Detta kan vi koppla till en norm som finns i samhället, en oskriven “fika-regel” 

som menar att när man blir bjuden på fika vill man höra ett tydligt varsågod av den som bjuder 

och helst inte vara först med att ta för sig.  

  

I den andra fokusgruppen kände som sagt deltagarna varandra vilket bidrog till en avslappnad 

stämning som även märktes i diskussionen eftersom det bidrog till en öppnare dialog med högt 

i tak. Det märktes speciellt på deras ordval och i berättandet av sina åsikter och erfarenheter. Vi 

upplevde det inte som att de var lika brydd om att säga “rätt” då de använde ord mer oreflekterat 

och inte var lika eftertänksamma i sina svar.  Vi kan därför hålla med om det Dahlin-Ivanoff 

(2015) skriver om att en redan existerande grupp möjliggör för deltagarna att diskutera sina 

åsikter mer öppet än med okända deltagare.  Även fast vi i genomförandet av 

fokusgruppsdiskussionerna enligt Dahlin - Ivanoff och Holmberg (2017) skulle hålla en låg 

profil för att inte påverka diskussionerna med våra egna personliga åsikter, kunde vi se att vår 

konstruktion av förskolan och förskollärare påverkade vissa deltagare. Det var särskilt tydligt i 

den gruppen där begreppen dagis, fröken och dagisbarn användes. När vi använde begreppen 

förskola och förskollärare i diskussionsfrågorna resulterades det i att en vårdnadshavare bytte 

från begreppet fröken till förskolelärare. ”Om det är en åldersblandad grupp så kan man ju 

dela upp så någon fröken … nej, FÖRSKOLELÄRARE tar de yngre barnen och någon de äldre, 

att de gör olika saker … Man kanske måste styra utifrån ålder” Detta kan vi koppla till teorin 

om att människan enligt Pierre Bourdieu (Carle, 2015) anpassar sig efter i vilket sammanhang 

hen befinner sig i och formas genom interaktionen med andra människor och skilda erfarenheter 
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från olika miljöer. Användandet av dagisbegreppet ändrades däremot inte, även fast vi använde 

förskola oftare än förskollärare. Det kan tolkas som att vårdnadshavarens konstruktion av 

förskolan i benämningen dagis sitter så djupt rotat från förskolans förflutna. Det kan kopplas 

till Nyinstutionella teorin utifrån det Eriksson-Zetterqvist (2009) belyser, att en kultur eller 

tradition kan skapas av att normer lever kvar under längre historiska perioder.   

  

6.2 Resultatdiskussion   
Nedan diskuteras vårt resultat kopplat till studiens bakgrund, socialkonstruktionismen och 

studiens syfte och forskningsfrågor under samma rubriker som i resultatet.   

  

6.2.1 Konstruktion av undervisning som skolifiering  

Alla vårdnadshavare i studien kopplade begreppet undervisning till skolan och var inte vana att 

använda ordet undervisning i förskolans kontext. Det finns därmed både likheter och skillnader 

i deras konstruktion av förskolans undervisning vilket vi tänker har med gruppernas kultur och 

deras sociala konstruktioner att göra i enlighet med Burrs (2003) tankar om kontextbundenhet.  

Bland några vårdnadshavare fanns det även en rädsla för att undervisning i förskolan skulle 

bidra till att lärandet skulle bli för organiserat och inte längre ske på ett lekfullt sätt.  

Undervisning i skolliknande ämnen är enligt studiens vårdnadshavare likt det Markström (2007) 

betonar i sin studie inget som prioriteras. Två vårdnadshavare var överens om att skolgången är 

väldigt lång och att skolämnen som matematik och språk som engelska därför helst ska 

undvikas. I fokusgrupp ett sade en av deltagarna “Min dotter på 2,5 år ska ju inte börja med så 

mycket matte, engelska och grejer utan mer typ hålla på med färger och sådant. Så länge det är 

på deras nivå, man ska ju inte vara Einstein redan vid 3 års ålder”. Vi kunde därför verkligen 

relatera fokusgrupp ett tankar till det Sheridan et al. (2010) lyfter om att en del vårdnadshavare 

har tankesättet om att “barn ska vara barn” och att matematik och skriftspråk borde undvikas i 

förskoleålder menat att barnen lär sig saker tids nog.  Även om motsättningen till 

ämneskunskaperna inte är i enlighet med styrdokumentet så kan hennes förväntningar delvis 

besvaras då förskolans utbildning ska ske på ett lekfullt sätt och inkludera estetik som metod 

för att främja barns utveckling och lärande enligt Lpfö 18 (Skolverket,2018a).   

  

Studiens vårdnadshavare är inte emot undervisning i förskolans kontext men det verkar likt 

Skolinspektionens (2016) granskning finnas en kluvenhet till begreppet undervisning. Det 

verkar som att vårdnadshavarna har en osäkerhet kring hur undervisningen i förskolan ska 

bedrivas.  

  

6.2.2 Konstruktion av undervisning som lekfullt  

Majoriteten av vårdnadshavarna ansåg däremot att allt lärande var positivt så länge det skedde 

på ett lekfullt sätt och efter barnens nivå. Det relaterar vi till Markströms (2007) studie där det 

framkom att ämneskunskaper endast sågs som en bonus och inte var en förväntning. Studiens 

vårdnadshavare är inte emot att barnen utvecklar ämneskunskaper i förskolan men har det inte 

som en förväntan och vi tolkar det som att fokusgrupp ett egentligen endast har motsättningar 

till begreppet undervisning som de relaterar till ett genomförande förlikt skolans vis då gruppen 

uttrycker att allt lärande alltid är positivt. Vi har också lagt märkte till att deltagarna på samma 

sätt som Eidevald (2017) belyser att förskollärarna gör och använder lärande som en synonym 
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för undervisning. Lärande säger inte någon av grupperna att de är emot utan det är enligt vår 

tolkning kärnan i undervisning, vilket belyser aspekten att de inte är emot undervisningens 

resultat. Däremot kunde vi se att båda grupperna kopplade begreppet lärande mer naturligt till 

förskolans verksamhet än undervisning.  En bidragande orsak kan bero på det Jonsson, 

Williamsson och Pramling - Samuelsson (2017) lyfter fram om att begreppet undervisning har 

visat sig vara laddat och förknippas ofta till dåtidens stränga katederundervisning men även att 

det av tradition inte används inom verksamheten. Förskolans tradition har snarare handlat om 

lek, lärande och omsorg enligt Öqvist och Cervantes (2018).   

  

De verkar även anse att lärande har en starkare koppling till lek än vad undervisning har. Om 

undervisning ska bedrivas poängterar ena fokusgruppens vårdnadshavare att undervisningen 

måste ske på leknivå för att det inte ska bli på samma nivå som i skolan.  Den andra 

fokusgruppen anser däremot att undervisningen i förskolan kommer att ske på ett lekfullt sätt 

naturligt då de ser barn som lekande lärande individer vilket återigen visar på att deltagarna inte 

håller isär begreppen undervisning och lärande. Däremot resonerar de olika om hur leken tar 

plats i undervisningen då fokusgrupp två tänker att lekandet kommer naturligt i och med barns 

natur medan fokusgrupp ett tänker att det är förskolläraren som ska tillsätta leken i 

genomförandet.   

  

6.2.3 Vårdnadshavares förväntningar på förskolan   
Vårt resultat visar på att vårdnadshavarna som förväntat utifrån tidigare forskning av Sheridan 

et al. (2010) främst värdesätter att deras barn utvecklar sina sociala färdigheter och sin språkliga 

utveckling samt fostras och får god omsorg under sin vistelsetid på förskolan. Det verkar vara 

genomgående i vårdnadshavarnas konstruktioner att barnen ska utveckla betydelsefulla 

egenskaper för att bli goda medmänniskor och självständiga samhällsmedborgare. 

Vårdnadshavarna prioriterar sociala färdigheter, lek och trygghet framför ämneskunskaper. Det 

visar på en mer traditionell konstruktion av förskolan och att vårdnadshavarna främst förväntar 

sig förskolan som en omsorgsinriktad institution. Förskolan ska i enlighet med styrdokumentet 

sträva efter att ge varje barn förutsättningar till att utveckla förmågor som respekt, solidaritet 

och ansvarstagande samt erbjuda en trygg omsorg som kan liknas med vårdnadshavarnas 

konstruktioner. Förskolan har ett ansvar att förbereda barnen för samhället. Skolan är 

obligatorisk och en del i samhället vilket innebär att barnen även behöver få möjlighet att 

utveckla förberedande kunskaper inför skolgången, trots att den kan anses lång. I och med att 

förskolans utbildning ska vara likvärdig (Skolverket, 2018a).  

  

Många av vårdnadshavarna förväntningar på förskolans undervisningsuppdrag går att koppla 

till både förskolans nuvarande Lpfö98 och kommande läroplan Lpfö 18. Som tidigare nämnt 

förväntade sig vårdnadshavarna att barnen skulle lära sig på ett lekfullt och kreativt sätt efter 

barnens egen nivå. Enligt läroplanen ska undervisning bedrivas i ämnen som naturvetenskap, 

teknik, matematik och svenska på ett kreativt och lustfyllt sätt efter barnens nyfikenhet, 

intressen och erfarenheter v. Leken ska ha en central plats i undervisningen och alla barn ska 

utifrån sina förmågor och sina förutsättningar ges möjlighet att delta i gemensamma lekar 

(Skolverket, 2018a). Dock motsätter sig läroplanens mål till viss del vårdnadshavarnas 

förväntningar då det är skolliknande ämnen som lyfts fram.  Fokusgrupp ett verkar även i de 
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flesta fall anse att barnets ålder är avgörande för vad barnen kan ägna sig till i förskolan och att 

åldern är något förskolans personal ska anpassa såväl barngrupp, aktivitet och lärande. 

Läroplanen nämner inte att barnens ålder skulle vara avgörande på något vis då barnets bemöts 

på individnivå (Skolverket, 2018a). Vårdnadshavarnas upprepning av lek och lust tolkar vi som 

att de är deras sätt att hålla kvar vid något de anser skiljer sig från skolans undervisning. Det 

kan innebära att förskolan bevaras i deras tankar om att leken fortfarande är central och deras 

förväntningar blir tillfredsställda om att det ska vara prestationslöst, socialträning, kamratskap 

och lustfyllt.   

  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018a) beskrivs att förskolan ska erbjuda en trygg omsorg 

som ska främja alla barns utveckling och lärande. De områden vårdnadshavarna beskrev som 

förväntningar på undervisningen belyser att de förväntar sig att barnen utvecklar kunskap inom 

sociala färdigheter. Även om omsorg har stor betydelse i förskolan är det inte endast det som 

ska undervisas inom. Deltagarna i fokusgrupp ett uttrycker att sådant som att tacka för maten 

och omsorgsrutiner som potträning också kan vara undervisning. Det tänker vi blir ett tydligt 

exempel på att de har svårt att skilja på lärande och undervisning och att omsorg återigen är i 

fokus. Det går att utöva undervisning inom omsorgsområdet men att de beskriver att potträning 

är undervisning i förskolan motsätter sig till Eidevald och Engdahls (2018) förklaring av 

undervisning och omsorg i kombination som menar att det i dessa fall inte är förknippat med 

varandra. De förklarar snarare att undervisning inom området omsorg kan handla om att lära 

sig att ge och ta emot omsorg än färdigheter. Vi menar däremot att deras uttalanden kan liknas 

med Halldéns (2007b) förklaring om att man kan lära i omsorgsfulla situationer men att det är 

skillnad på lärande och undervisning  

 

6.2.4 Vårdnadshavarnas tidigare erfarenheters påverkan på deras konstruktioner  

Gruppernas ordanvändning skiljer sig mycket och vi reflekterar därför över vårdnadshavarnas 

erfarenheter av förskolan, vilket kan ha påverkat både synen och förväntningar på förskolan. 

Det finns en stark koppling från vad deltagarna själv och deras barn har erfarit av förskolans 

verksamhet till vad deras förväntningar blir. Om de upplevt något negativt blir deras 

förväntningar motsatsen till den upplevelsen exempelvis poängterar en vårdnadshavare vars 

barn upplevt exkludering vikten av inkludering, delaktighet och gemenskap. På samma sätt kan 

vi se att de som har positiva upplevelser även skapar sina förväntningar utifrån det. Exempelvis 

beskriver en vårdnadshavare att hennes barn upplevt experiment i förskolan som rolig och 

nämner det som en förväntan på förskolans undervisning. Hade barnet istället upplevt det 

negativt hade det kanske snarare blivit en förväntan att de tog hänsyn till att barnet inte ville 

utföra experiment. Vårdnadshavarens förväntningar om inkludering, delaktighet och 

gemenskap i förskolan går att koppla till förskolans läroplan Lpfö 98 om att förskolläraren ska 

se till att varje barn får uppleva sitt eget värde genom att bli tillgodosedda och respekterade 

(Skolverket, 2016).  

  

Som tidigare nämnt så hette förskolan innan läroplanens tillkomst daghem, även kallat ”dagis” 

i folkmun. En anledning till att uttrycket dagis hänger kvar tror vi kan bero på att studiens 

deltagare uppskattningsvis har gått på daghem då och att begreppet “dagis” delvis därför hänger 

kvar i denna generation då människan enligt Carle (2015) präglas starkt av sin barndom i 
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enlighet med Pierre Bourdieus teori om sociologi. I och med att människan påverkas av ens 

livsförhållande och att dessa lever kvar resten av livet vill vi lyfta att vårdnadshavarnas 

konstruktion av dagens förskola kan härstamma i deras egna upplevelser av förskolan under sin 

barndom. Striden om att etablera förskolan som en respekterad skolform har inte heller pågått 

lika länge som användningen av begreppet dagis som funnits med sedan 40-talet vilket utifrån 

nyinstitutionella teorin kan förklaras som att denna norm överlevt under en lång till och därför 

utvecklats till en tradition som Eriksson och Zetterquist (2009) hävdar sker automatiskt efter 

lång tid. Genom att fortsätta använda begrepp som “dagis” som står för en mer traditionell 

barnomsorg tyder det på hur dessa personer definierar och förstår förskolan utifrån Eidevalds 

(2017) tankar om att ens uttalanden och begreppsanvändning visar på hur man förstår något. 

Det kan också vara så att fokusgrupps ett fokus på omsorg kan grunda sig i att man ser förskolan 

som en tjänst och att barnen är på förskolan för att vårdnadshavarna arbetar. Det kan i så fall 

förklaras med Backman et al. (2012) beskrivning av funktionsförklaringar där människor skapar 

förståelse utifrån vad saker har för funktion som att förskolan har rollen att ta hand om barnen 

när vårdnadshavarna arbetar för att det krävs för att samhället ska fungera. Förskolans historia 

som Halldén (2007b) beskriver likt en service av barnpassning är något förskolan inte vill bli 

förknippad med i dagsläget. Vi tänker att detta kan ha att göra med att många inom förskolans 

institution är stolt över den utveckling och de förändringar som skett inom Sveriges förskolor 

och det fortfarande strävas efter att höja förskolans samhällsstatus. Det kan också ses som att 

”dagis” och ”dagisfröken” kan leva kvar genom att de används i sociala sammanhang och på så 

sätt fortsätter vara en norm. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det att 

konstruktionen av förskolan kan se olika ut geografiskt och i olika sociala grupper då det just 

handlar om de sociala sammanhang som människor vistas i.   

  

Det blev tydligt i vårt resultat att deltagarna hade liknande åsikter inom gruppen men att 

fokusgruppernas gemensamma erfarenheter och förståelse skiljde sig mellan grupperna. Vi 

håller därför med Burrs (2003) förklaring av att människor skapar en gemensam förståelse i 

olika samhällsgrupper och kulturer de både skapat och befinner sig i.  Beroende på var man bor, 

vilka man möter och vad man har för eget synsätt kan traditionerna förändras eller bestå olika 

lång tid då det enligt Dahlberg et al. (2014) inte finns någon sanning om hur något är och 

kommer vara utan alltid handlar om kontexten.    

  

6.2.5 Förskollärares påverkan på vårdnadshavares konstruktioner  

Vi tänker att främsta sättet att utveckla synen på undervisning i förskolan är genom interaktion 

då det är då människor konstruerar enligt både Nyinstitutionella teorin som beskrivs av 

Eriksson-Zetterquist (2009) och socialkonstruktionismen som Burr (2003) lyfter. Att 

förskollärare enligt Skolinspektionen (2016) inte ser sig som undervisande lärare och hellre 

använder synonymer till undervisning tänker vi har stor inverkan på hur begreppet speglas. 

Eidevall (2017) menar som tidigare nämnt att denna osäkerhet sträcker sig från ledningsnivå 

till förskollärarna men enligt vår studie fortsätter det ännu längre än så.  Om inte förskollärare 

använder begreppet undervisning och kan utföra det på ett medvetet sätt är det inte förvånande 

att vårdnadshavare varken hört talas om undervisning i förskolesammanhang eller förstår hur 

det genomförs. Till skillnad från förskolans verksamhet är det allmänt känt att undervisning 

sker i skolan då det har pågått under så lång till och alltid hört till skolans institution. Även det 
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kan förklara att många har en konstruktion av vad undervisning i skolan är. Det kan också 

förklara varför vårdnadshavarna relaterar undervisningsbegreppet till skolans värld snarare än 

förskolans kontext, att det finns en norm.  

  

I och med denna osäkerhet är det inte förvånande att förskollärare förmedlar en otydlighet i 

området vilket Wallskog (2011) styrker genom att beskriva att många förskollärare brister att 

förmedla vad de gör och varför.  I förhållande till tidigare forskning om undervisning i förskolan 

visar vår studie därmed på vikten av att det finns en tydlighet från förskolans håll i förmedlingen 

då vårdnadshavarnas konstruktion av undervisningen kommer att påverkas av vad som 

framhålls. Förskollärare borde ta vara på det Tallberg Broman (2013) framhåller, att samverkan 

med hemmet har utvecklats och att vårdnadshavarna generellt är mer införstådda om 

verksamheten än tidigare. Vi resonerar likt Tallberg Broman att om vårdnadshavarna ges 

möjlighet till ännu mer insyn kan ömsesidig förståelse uppnås om förskolan. Det tänker vi kan 

bidra till att kunskapen om förskolan sprids i samhället och att barns lärande och utveckling 

gynnas då samarbetet kommer bli bättre om vårdnadshavarna är införstådda på vad det finns 

för mål och riktlinjer i verksamheten.   

  

Halldén (2007b) lyfter att barn, vårdnadshavare och förskolans personal tillsammans “gör 

förskola” vilket vi utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv tolkar som att de konstruerar 

förskolan. Alla dessa parter som interagerar med varandra i verksamheten skapar en uppfattning 

om förskolan som verksamhet men vi anser att förskollärarna har en särskild viktig roll att 

ansvara för att ge en rättvis och uppdaterad bild av vad som är förskolans uppdrag, där 

undervisning ingår.  Studien synliggör att förskollärare är vårdnadshavarnas länk till läroplanen 

då de är genom samverkan de tar del av styrdokumentets innehåll. Det i sin tur visar därför hur 

avgörande förskollärarens roll är i förmedlingen av vad som förskolans utbildning berör. 

Aspekten vad förskollärare väljer att delge vårdnadshavarna och hur de själva ser på 

undervisning i förskolan påverkar vårdnadshavarnas konstruktion av undervisning som ligger 

till grund för vad de kommer att förvänta sig.  Vilket styrks med det Almqvist (2007) lyfter om 

att förskollärare i möte med vårdnadshavare med fördel och nackdel överför sina diskurser om 

vad de anser att verksamhetens uppgift är och på så vis formar vårdnadshavarnas förväntningar 

på barnomsorgen.  

  

Fokusgrupp ett, menade på att de främst fick information om omsorgsrutiner som blöjbyten och 

sovrutiner vilket tyder på att dessa förskollärare främst fokuserar på att förmedla förskolans 

omsorgsuppdrag.  Det kan förklara varför denna fokusgrupp själva lägger stor vikt vid omsorg 

och sociala färdigheter och inte förknippar förskolan med utbildning och undervisning. Denna 

bristande förmedling av förskolans mål och riktlinjer utöver området omsorg kan också 

förstärka fokusgrupp etts, konstruktion av att de yngre barnen inte ska ägna sig åt undervisning.  

Eftersom Eidevald (2017) menar på kommunikation gör att lärandet expanderar ser vi 

förskollärarens förmedling av förskolans uppdrag som en otroligt viktig aspekt eftersom 

vårdnadshavarnas konstruktioner från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan utvecklas i 

interaktion och dialog med förskollärarna. Om samverkan fungerar väl och förskollärarna 

använder sina möten med vårdnadshavarna till att ge dem en insyn och förståelse för vad 

förskolans uppdrag är utifrån läroplanen tänker vi att förskolans undervisningsuppdrag kan 

sprida sig då vårdnadshavarna kan ses som en länk till samhället på samma sätt som 
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förskollärarna är deras länk till läroplanen och verksamhetens innehåll.  Om samverkan inte 

fungerar väl i praktiken, att informationen är bristfällig eller endast om omsorgsområden kan 

det innebära att förskolans uppdrag inte förmedlas trots goda förutsättningar och kan därför föra 

vidare en mindre rättvis bild av dagens förskola som påverkar förskolans status i samhället 

negativt.  

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat på att vårdnadshavarnas konstruktioner om undervisning 

till stor del går att koppla till nuvarande Lpfö98 och kommande läroplan Lpfö 18 då samspel, 

lek, skapande och lärande är en del av förskolans undervisning. Däremot kopplas snarare 

lärande än undervisning till det vi menar är omsorgsrelaterat och “förskolefärdigheter” utifrån 

vårdnadshavares konstruktioner av undervisning samt att barnens ålder ska vara avgörande för 

undervisningens innehåll.  Studien visar att vårdnadshavarnas konstruktioner av undervisning i 

förskolan påverkas av deras egna erfarenheter men även av förskollärarnas förmedling av vad 

undervisning är.   

  

6.2.6 Slutsatser   

Studiens vårdnadshavares erfarenheter kommer dels från deras barndom men också vad de 

upplever genom deras barns förskola idag. Vad de förväntar sig kan på så vis bero på vad de 

blir vana vid att uppleva eller en effekt av något de saknat. Vår första slutsats är därför att det 

finns en komplexitet i vad vårdnadshavarna erfarit då det ligger till grund för deras 

konstruktioner som leder till förväntningar.   

  

Vår andra slutsats grundar sig i det faktum att studiens vårdnadshavare inte är bekant med 

begreppet undervisning inom förskolan och inte kan sätta ord på vad det är i förskolans kontext 

är en effekt av att många förskollärare inte bedriver undervisning i medveten form.   

  

Vår tredje slutsats är sammanhängande med ovannämnda slutsatser då vi kommit fram till att 

vad förskollärare förmedlar i samverkan med hemmet är avgörande för hur vårdnadshavarnas 

konstruktion av undervisning ser ut vilket kan påverka barns utveckling och lärande.   

  

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget   
Studiens syfte har varit att undersöka hur vårdnadshavare konstruerar förskolans 

undervisningsuppdrag för att utveckla förståelse för vårdnadshavares perspektiv och deras 

förväntningar på förskolan. Likt tidigare forskning bekräftar studiens resultat om att förskolans 

historia påverkar vårdnadshavares förväntningar på förskolan och att det finns en kluvenhet 

kring vad som är undervisning just i förskolans kontext. Förskolans tradition har rotat sig så 

djupt bland samhällets tidigare generationer att traditionen blir svår att komma ifrån. Det bidrar 

till konsekvenser för förskolans verksamhet och förskollärares profession. När förskolan av 

tradition främst ses som ett omsorgsfullt dagis blir inte förskolan en respekterad skolform. För 

att förskolan ska accepteras som skolform krävs det att förskollärarna blir tydligare i sin 

yrkesroll och förmedlar vad som faktiskt är förskolans uppdrag. Den information förskollärarna 

delger vårdnadshavarna kommer påverka deras konstruktion av vad förskolan uppdrag är, 

därför bör man som förskollärare vara medveten om att uppdraget ska förmedlas i samverkan 

och inte endast informera om omsorgsrutiner. Vi tror däremot att förskolans skolform kommer 
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att accepteras i och med att samhället förändras men att utvecklingen går fortare om 

organisationen börjar med att tydliggöra vad undervisning i just förskolans institution är.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning   
Förskolans nya läroplan ändrades bland annat på grund av att det fanns en otydlighet bland 

förskollärare kring undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen har förskolans 

undervisningsuppdrag tydliggjorts för att öka kvaliteten i förskolorna runt om i Sverige. I och 

med att läroplanen träder i kraft kommer förskollärare behöva förtydliga 

undervisningsuppdraget för vårdnadshavare. Detta för att stärka yrkesrollen och bidra till att 

förskolan ska bli en respekterad skolform. Det hade därför varit intressant att undersöka hur 

förskollärare förmedlar förskolans undervisningsuppdrag till vårdnadshavare då denna studie 

visar på att förskollärare påverkar vårdnadshavares konstruktion av förskolan gällande såväl 

undervisning som annat ansvar. Undersökningen kan tänkas genomföras genom intervjuer av 

vårdnadshavare men även genom observationer i verksamheten för att kunna synliggöra 

förskollärarnas tillvägagångssätt och prioriteter i exempelvis samverkan. 
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Bilaga 1 

Information och Samtycke   

  

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som nu läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet och skriver vårt examensarbete. Studien handlar om att undersöka hur 

vårdnadshavare uppfattar förskolans utbildnings- och undervisningsansvar. Det krävs därför 

inga förkunskaper utan vi är endast intresserade att ta del av era tankar och erfarenheter av 

förskolans fokus på lärande och undervisning. Vår förhoppning är att du tillsammans med tre 

till fyra andra vårdnadshavare vill diskutera detta i en fokusgruppdiskussion. Samtalet kommer 

att dokumenteras via ljudupptagning och träffen uppskattas ta ca 30–60 minuter. Det är endast 

vi som kommer att ta del av det inspelade materialet och det kommer raderas efter uppsatsens 

godkännande.    

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Alla 

personuppgifter och förskolans namn kommer att hanteras konfidentiellt och allt inspelat 

material förvaras oåtkomligt för obehöriga. Varken ni eller förskolan kommer i det färdiga 

arbetet att nämnas vid namn så identifiering blir möjlig.  

Efter godkännande kommer examensarbetet vara publicerat och sökbart i Luleå Tekniska 

Universitets publikationsdatabas; http://ltu.diva-portal.org.  

Det här informationsbrevet kommer att skrivas ut och tas med till intervjun för påskrift av 

samtycke.    

Med vänliga hälsningar    

Sofia Engvall och Sandra Harlin  

   

      

Ort och Datum                             Signatur:  
   

  

 
  

   

Vid frågor kontakta    

Sofia Engvall: 076XXXXXXX eller xxxxxxx@student.ltu.se    

Sandra Harlin: 070XXXXXXX eller xxxxxxx@student.ltu.se 

  

  



 

Bilaga 2 

Frågor till fokusgruppsdiskussion  

  

ERFARENHETER  

Nyckelfråga:   

 Vad har ni för erfarenheter av förskolan?  

  

Följdfrågor:  

❖ Har ni själva gått i förskola?   

❖ vad kan ni se för likheter/ skillnader?  

  

FÖRVÄNTNINGAR  

Nyckelfråga:   

 Vad har ni för förväntningar på förskolan?  

Följdfrågor:  

❖ Vad tycker ni är viktigast i förskolans verksamhet?  

❖ Vad anser ni är förskolans uppdrag?   

❖ Vad prioriterar ni i förskolan?  

  

UTBILDNING   

Nyckelfråga:  

 Vad tänker ni om utbildning i förskolan?  

Följdfrågor:  

❖ Vad tänker ni kring att förskolan är första steget i utbildningssystemet?   

❖ Finns något särskilt ni anser ska ingå i förskolans utbildning?   

  

UNDERVISNING  

Nyckelfråga:  

 Vad tänker ni kring undervisning i förskolan?  

Följdfrågor:  

❖ Vad tänker ni om att förskollärare ska bedriva undervisning?  

❖ Finns det något anser borde prioriteras eller undvikas?   


