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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet undervisning uppfattas av förskollärare. 

Studien baseras på följande frågeställningar: Hur uppfattar förskollärare deras förtydligade 

ansvar? Hur uppfattar förskollärare undervisning i relation till förskolan utbildning? Hur 

beskriver förskollärare sina strategier för undervisning? Studien utgår ifrån den 

fenomenografiska forskningsansatsen och resultatet analyseras med fenomenografins 

tillhörande analysmodell. En kvalitativ intervjumetod i form av fokusgruppsdiskussioner har 

använts som datainsamlingsmetod. Tre diskussioner har genomförts med sammanlagt 12 

förskollärare. Studiens resultat visar att det finns en variation av uppfattningar i hur 

förskollärare uppfattar deras förtydligade ansvar, hur de uppfattar undervisning i relation till 

förskolan och vilka strategier de använder för undervisningen. Resultatet visar att förskollärare 

uppfattar att undervisning är målstyrda processer och att den ska bedrivas av förskollärare men 

det framkommer även att inte alla förskollärare är medvetna om sitt pedagogiska ansvar. Vidare 

blir det tydligt i resultatet att förskollärare anser att undervisning kan bedrivas både planerat 

och spontant men att vilka strategier förskollärare använder för att bedriva undervisningen 

skiljer sig åt samt att gränsen mellan spontan och planerad undervisning i vissa fall är svår att 

dra för förskollärare. Slutsatsen blir att fortbildning och kompetensutveckling hos förskollärare 

är viktig för att kunna implementera begreppet undervisning i förskolan och detta ställer höga 

krav på förskolechefens insatser. 
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1 Inledning 
Förskolan följer sedan 2010 Skollagen (SFS 2010:800) och ett inkluderande av förskolan i 

Skollagen gjorde att förskollärarens ansvar förändrades. Begreppet undervisning finns 

definierat i Skollagen men inte i den rådande Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) där det 

endast framgår  att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Skollagen förklarar i sin 

definition vad undervisning ska leda till samt att det är förskolläraren som har ansvaret att 

genomföra undervisningen men varken Skollagen (SFS 2010:800) eller Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) klargör hur undervisning rent konkret ska ta sig uttryck i förskolan. Öqvist 

och Cervantes (2018) menar att de olika definitionerna i styrdokumenten påverkas av 

otydligheten från staten vad gäller undervisning i förskolan. 

Förskolans läroplan har genomgått en stor revidering under 2018 och den nya läroplanen 

(Skolverket, 2018) kommer träda i kraft sommaren 2019. Skolinspektionen (2016) framhåller 

att förskolan inte använder sig av begreppen utbildning och undervisning som finns definierade 

i Skollagen och att insatser behöver göras för att implementera dessa i förskolan, detta är en av 

utgångspunkterna till 2018 års revidering. Begreppen undervisning och utbildning samt vem 

som ska bedriva undervisningen har tydliggjorts i revideringen och det blir den största 

skillnaden i den nya läroplanen. 

Skolinspektionen (2016) visar i sin kvalitetsgranskning att det råder en osäkerhet kring 

undervisning bland verksamma i förskolan. De förklarar att barn i förskolan ofta erbjuds miljöer 

för lärande men på grund av förskollärarnas osäkerhet så sker inte arbetet målstyrt. En otydlig 

definition av undervisning i förskolans styrdokument leder till en osäkerhet i hur undervisning 

ska ta sig uttryck i verksamheterna (ibid.). Tidigare forskning har visat att undervisning i 

förskolan länge varit ett komplicerat och omdiskuterat begrepp men att verksamma i förskolan 

tagit avstånd från begreppet för att de kopplat det till skolan (Vallberg Roth, 2017; Öqvist & 

Cervantes, 2018; Skolinspektionen, 2018). 

Den osäkerhet som råder hos förskollärare kring undervisning i förskolan, otydligheten och 

tolkningsutrymmet i styrdokument samt den reviderade läroplanen som träder i kraft sommaren 

2019 gör detta ämne ytterst aktuellt och därför är det relevant och intressant för mig att studera 

detta. Det finns förhoppningar om att denna studie ska vara behjälplig för yrkesverksamma 

pedagoger eller kommande yrkesverksamma i förskolan att skapa en förståelse för vilka 

uppfattningar som går i enlighet med läroplanen och relevant forskning och på så vis skapa en 

trygghet i arbetet med undervisning.  
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2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur begreppet undervisning uppfattas av förskollärare i 

relation till den nya reviderade Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) 

2.1 Frågeställningar 

• Hur uppfattar förskollärare sitt förtydligade ansvar? 

• Hur uppfattar förskollärare undervisning i relation till förskolans utbildning? 

• Hur beskriver förskollärare sina strategier för undervisning? 
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3 Bakgrund 
Detta avsnitt redogör för förskolans historiska framväxt och hur förskolepedagogiken 

utvecklades till undervisning följt av beskrivningar av begreppet undervisning, begreppen 

utbildning och lärande, undervisning i förskolan och förskollärarens förtydligade ansvar 

kopplat till styrdokument och relevant forskning. Avslutningsvis redogörs den teoretiska 

utgångspunkt som studien utgår ifrån. 

3.1 Förskolans historiska framväxt 

Det arbete som bedrivs i förskolans utbildning har genom historien haft olika benämningar. I 

begynnelsen kallades det undervisning, undervisningen utvecklades sedan till 

förskolepedagogik och nu har begreppet undervisning införts i förskolan igen. Följande avsnitt 

redogör för denna utveckling historiskt genom fyra underrubriker; småbarnsskola, barnkrubba 

och barnträdgård, barnstuga och förskola. 

3.1.1 Småbarnsskola 

Den första verksamheten i Sverige som kan jämföras med dagens förskola var småbarnsskolan 

som etablerades 1836. Verksamheten riktade sig till de fattigare klassernas barn (Westberg, 

2011) och syftet var att skapa och bevara en stabil samhällsstruktur (Vallberg Roth, 2011). 

Något som skulle kunna tolkas som den första läroplanen formulerades 1837, denna skrift 

kallades Om småbarn-skolor (Eidevald & Engdahl, 2018). I inledningen av Småbarnsskolan 

var innehållet influerat av den kristliga uppfostran. Barnen blev undervisade i 

kristendomskunskap, skrivning, räkning och läsning och undervisningen ägde rum i skollika 

salar under ledning av en lärarinna (Westberg, 2011; Vallberg Roth, 2011). Det fanns krav på 

bra innehåll samt utbildad personal som skulle undervisa barnen redan under småbarnsskolan 

(Eidevald & Engdahl, 2018). 

Innan småskolan existerade, som kan jämföras med dagens förskoleklass, fanns det 

förväntningar på att barnen kunde läsa och skriva någorlunda bra när de började folkskolan. 

Många föräldrar kunde inte utveckla dessa färdigheter hos sina barn och därför tog 

småbarnsskolorna på sig uppgiften (Westberg, 2011). När småskolorna inrättades på slutet av 

1800-talet blev innehållet i småbarnsskolorna allt mer Fröbelinfluerat och praktiskt med fokus 

på lek (Vallberg Roth, 2011). En utveckling i förskolan som har stor tyngd menar Westberg 

(2011) var när småskolornas undervisning ersattes av förskolepedagogik. En stor del i denna 

process var att barnkrubbor och barnträdgårdar och konkurrerade ut småbarnsskolorna (ibid.). 

3.1.2 Barnkrubba och barnträdgård 

Under 1800-talets andra hälft etablerades barnkrubban i Sverige. Denna verksamhet fick stor 

spridning och blev den viktigaste förskoleformen i Sverige fram till 1900-talets första hälft. 

(Westberg, 2011). Det fanns inget undervisningssyfte i barnkrubborna utan fokus låg på omsorg 

av barnen. Under denna tid var barnadödligheten hög på grund av svält och hälsosjukdomar så 

det var centralt att lära barnen om renlighet och hälsa (Westberg, 2011; Eidevald & Engdahl 

2018). 

Fröbels tankar introducerade i Sverige redan under 1860-talet men det var först i samband med 

barnträdgårdens etablering 1896 som de tog fäste. Lek, musik och skapande får stor plats och 
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innehållet präglas av husliga sysslor (Westberg, 2011). Barnen skulle inte undervisas utan ledas 

och därför går personalen från att kallas lärarinnor till ledarinnor och läsning och skrivning 

tillhörde numer skolan (Westberg, 2011; Vallberg Roth, 2011; Eidevald & Engdahl, 2018). När 

förskolorna under 1900-talets först hälft kommunaliserades och statens ansvar ökade i och med 

det ekonomiska stöd de bidrog med så stärktes förskolepedagogiken eftersom att 

verksamheterna likriktades (Westberg, 2011). 

3.1.3 Barnstuga 

Under mitten av 1900-talet till mitten av 1980-talet får barnomsorgsfrågorna en mer central 

position (Vallberg Roth, 2011). Under denna tid etablerades barnstugan, som är ett samlat 

begrepp för daghem, lekstuga och lekskola, och både syftet med och innehållet i verksamheten 

förändras. I barnstugans innehåll ingår 15 aktivitetsområden som är relaterade till barnens 

vardag. Skrivning och läsning innefattas fortfarande av skolan men språk- och 

begreppsutveckling är innehåll som behandlas i barnstugan (ibid.). 

Vallberg Roth (2011) förklarar att avståndet mellan barnstugan och skolan var relativt stort 

under mitten av 1900-talet eftersom att verksamheterna hade en omsorgs- respektive 

undervisningsroll i samhället och läroplanerna speglades av detta men Westberg (2011) 

framhåller att diskussioner om förskolans närmande skolan har förts sporadiskt under hela 

1900-talet, bland annat i 1957 års skolberedning där de framhöll att förskolan skulle vara 

skolförberedande för barn mellan 4 och 7 år. Westberg förklarar att detta sedan fick stöd i 

barnstugeutredningen men fram till dess menar Vallberg Roth (2011) att det fanns problem med 

att få en helhet, kontinuitet och tillväxt i läroplansinnehållet för barnstugan och de yngre 

skolbarnen. 

3.1.4 Förskola 

Westberg (2011) förklarar att barnstugeutredningen tillsattes 1968 med syfte att göra en 

utredning av förskolans pedagogik. Resultatet av utredningen var Sveriges första förskolelag 

som trädde i kraft 1975 samt införandet av benämningen förskola som ett samlat begrepp för 

olika typer av förskoleverksamheter och förskolan ansågs nödvändig för att främja barnets 

utveckling. Barnstugeutredningen bidrog till att göra förskolan skolförberedande med syfte att 

förenkla övergången (ibid.). Barnstugeutredningens resultat utgjorde grunden för Pedagogiskt 

program för förskolan som är det första styrdokumentet som innehåller målformuleringar för 

förskolan (Statens Skolverk, 1998).  

År 1996 fick Skolverket, istället för Socialstyrelsen, ansvaret för förskolan vilket innebar att 

den blev en del av skolsystemet (Westberg, 2011). År 1998 ersätts Pedagogiskt program för 

förskolan av Läroplan för förskolan, Lpfö 98, som innehåller mer tydlighet i sina 

målformuleringar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). I samband med att 

förskolan fick en egen läroplan blev verksamheten ett första steg i ett enat utbildningssystem. 

Lpfö 98 framhöll att förskolan skulle ägna sig åt läsning, räkning och skrivning samt förse 

barnen med en god pedagogisk verksamhet (Westberg, 2011). 

Förskolans läroplan fick en omfattande revidering år 2010 och revideringen gjorde att det 

pedagogiska arbetet i förskolan förstärktes. Grunden till revideringen låg i att förskolan började 
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gå under Skollagen, vilket ställde högre krav på verksamheten (Vallberg Roth, 2011) 

Strävansmålen för förskolan tar numer sin utgångspunkt i aktuell forskning och vilar på 

vetenskaplig grund. Revideringen som gjordes 2016 tydliggjorde ytterligare det pedagogiska 

arbetet genom att tydliggöra vilka som bär ansvaret för det pedagogiska uppdraget (ibid.). 

Förskolans läroplan har genomgått en omfattande revidering år 2018 och den nya läroplanen 

träder i kraft sommaren 2019. Eidevald och Engdahl (2018) förklarar att bakgrunden till 2018 

års omfattande revidering är på grund av Skolinspektionens slutrapport (2018) som framhåller 

att förskolan behöver göra insatser för att implementera begreppen utbildning och undervisning 

som framhålls i Skollagen. Två andra anledningar till revideringen är den stora förändringen 

som skett i Sverige på de 20 år som läroplanen har funnits samt att det har kommit ny forskning 

vad gäller förskolans styrning, organisation och om barns utveckling. Förskolan har sedan 2010 

innefattats av Skollagen (SFS 2010:800) och på detta sätt har begreppet undervisning funnits i 

förskolan men begreppet har inte funnits i tidigare läroplaner och därför blir en tydlig förändring 

i 2018 års revidering att begreppet undervisning tillkommer. 

3.2 Begreppet undervisning 

Skollagen (SFS 2010:800) definierar begreppet undervisning som målstyrda processer som sker 

under ledning av legitimerade lärare och förskollärare och förklarar att syftet med 

undervisningen är att det ska ske en utveckling och ett lärande. Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2018) förklarar att undervisning innebär att barnen ska få stimulans och utmanas i 

riktning mot läroplanens strävansmål och att undervisningen syftar till utveckling och lärande 

hos barnen. Flera forskare förklarar att begreppet undervisning sedan länge är associerat med 

skolan (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013; Pihlgren, 2017; Eidevald & 

Engdahl, 2018) och Doverborg et al (2013) hävdar att begreppet till och med är det som 

utmärker skolan som verksamhet. Begreppet kan förknippas med en ”katederundervisning” och 

monolog, där läraren talar och barnet lyssnar, som är bilden av undervisning i skolans klassrum 

(Pihlgren, 2017; Doverborg et al. 2013). Doverborg et al (2013) menar dock att denna förlegade 

uppfattning av begreppet undervisning inte är lika vanlig i skolan idag. 

Pihlgren (2017) förklarar att begreppets koppling till skolan har skapat en osäkerhet hos 

förskolans personal där de i många fall tror att ett starkt fokus på undervisning i förskolan 

kommer leda till en utbildning där de vuxna leder barnen snarare än att de får lära sig genom 

att leka och utforska. Skollagens definition av undervisning menar Pihlgren (2017) innefattar 

de målstyrda processer som sker i både förskolan och skolans utbildning. Källhage och Malm 

(2018) förklarar att undervisning ser olika ut beroende på vilken utbildning den bedrivs i och i 

förskolan, menar Doverborg et al. (2013), att det krävs interaktion och dialog mellan barn och 

förskollärare för att undervisning ska kunna ske. 

3.3 Begreppen utbildning och lärande 

Innan vi talar om undervisning i förskolan behöver det skiljas från två nära relaterade begrepp, 

utbildning och lärande. 

I den nya reviderade Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) ersätts ordet verksamhet med 

utbildning för att tydliggöra kopplingen till Skollagen (2010:800) där utbildning definieras som 
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verksamheter där undervisning utifrån bestämda mål sker. Utbildning, förklarar Björklund och 

Pramling Samuelsson (2018), är förskolans verksamhet i stort och utbildningen har ett tydligt 

syfte att utveckla och lära barnen. Eidevald och Engdahl (2018) framhåller att utbildningen är 

allt som sker under tiden förskolan är öppen. Undervisningen är med utgångspunkt i detta en 

del av utbildningen (Källhage & Malm, 2018; Björklund & Pramling Samuelsson, 2018). 

Eidevald och Engdahl (2018) förklarar att begreppet utbildning kan ersätta det tidigare 

begreppet verksamhet i de flesta fall men för att förskolan ska ses som utbildning ställer det 

krav på pedagogerna kunskaper om barns utveckling och lärande samt om förskolans mål och 

uppdrag. Förskolor som inte uppfyller de grundläggande kvalitetskraven och inte tillgodoser 

barnens omsorgs- och trygghetsbehov bedriver inte utbildning utan ska ses som en verksamhet 

av otillräcklig kvalitet (Eidevald & Engdahl, 2018). 

Undervisning och lärande är nära relaterade men forskare är väl överens om att det inte är 

samma sak och att det är viktigt att förstå skillnaden mellan begreppen och hur de förhåller sig 

till varandra (Källhage & Malm, 2018; Pihlgren, 2017; Eidevald & Engdahl, 2018; Björklund 

& Pramling Samuelsson, 2018). Källhage och Malm (2018) förklarar att förskolans personal 

har en tendens att sammanblanda begreppen undervisning och lärande och att de många gånger 

tolkas lika. Skolinspektionen (2016) lyfter vikten av att kunna särskilja begreppen och förklarar 

att en sammanblandning av dem medför en risk att ansvaret för lärandet läggs på barnen istället 

för att pedagogerna tar det ansvar de ska för barnens utveckling. Skolinspektionen (2018) 

styrker detta i sin slutrapport och förklarar att det är vanligt att begreppen blandas samman av 

verksamma i förskolan och att undervisning i förskolan ofta ersätts med begreppet lärande. 

Lärande är det som sker inne hos oss, i alla sammanhang, och är ett resultat av barnens 

upplevelser och erfarenheter (Björklund & Pramling Samuelsson, 2018). Lärande kan ske med 

eller utan medverkan av vuxna samt med eller utan undervisning (Källhage & Malm, 2018; 

Pihlgren, 2017; Eidevald & Engdahl, 2018). Källhage och Malm (2018) menar dock att de 

vuxna kan påverka kvaliteten på lärandet genom att ta ansvar i sin roll och skapa förutsättningar 

för lärande. Eidevald och Engdahl (2018) hävdar att likväl som inte allt lärande är på grund av 

undervisning, så leder inte all undervisning till ett lärande. 

3.4 Undervisning i förskolan 

Under Skolinspektionens granskning framkom det att Skollagens begrepp utbildning och 

undervisning inte användes i förskolan för att beskriva de aktiviteter och situationer som ägde 

rum. Skolinspektionen såg även att barnen i många fall gick miste om tillfällen då de kunde få 

möjlighet att utvecklas genom undervisning (Skolinspektionen, 2016). Skolinspektionens 

slutrapport (2018) framhöll att begreppet undervisning behöver få större plats i förskolan och 

att det krävs insatser för att förskolans pedagogiska arbete ska förstås som undervisning. Denna 

sammanfattning beskriver anledningarna till 2018 års revidering av förskolans läroplan. 

Eidevald och Engdahl (2018) menar att en förvirring finns i förskolan gällande begreppets 

betydelse och sättet undervisningen ska bedrivas på eftersom att det finns en otydlighet i 

definitionen av begreppet i styrdokumenten. I Skolverket (2018) framgår det att begreppet 

undervisning har fått större plats i styrdokumentet samt en tydlighet i förskollärarens uppdrag 

och ansvar. 
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Eidevald och Engdahl (2018) framhåller att begreppet undervisning mött motstånd i dagens 

förskola och långt ifrån alla förskollärare anser sig undervisa barn och vill inte att begreppet 

ska användas i förskolan. Även Pihlgren (2017) framhåller att begreppet undervisning inte har 

en självklar plats i förskolan idag och pedagoger i förskolan har länge ansett sig enbart arbeta 

med omsorg och lärande, trots att undervisning är förskolans huvudsakliga uppgift. 

Anledningen till att förskolans personal haft problem att ta till sig begreppet, menar Källhage 

och Malm (2018), är för att innebörden av begreppet undervisning i relation till förskolan har 

varit svårt att förstå då det tidigare inte definierats i förskolans huvudsakliga styrdokument. 

Skollagens definition av undervisning som målstyrda processer menar Källhage och Malm är 

någonting som förskolan redan är ålagda att göra och något som personalen länge ägnat sig åt 

– utan att definiera det som undervisning. Enligt Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi 

och Palmer (2018) har förskollärare en kluven relation till undervisning. Författarna förklarar 

att förskollärare både ser undervisningen som ett krav på dem och att det finns en rädsla för att 

förskolans lekfulla och omsorgsfull tradition ska försvinna men många ser även att det kommer 

höja förskolans status i samhället. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) förklarar att undervisning innebär att 

två eller flera personer riktar sin uppmärksamhet mot samma fenomen eller objekt och Källhage 

och Malm (2018) menar att det handlar om att visa saker för barnen. Skolverket (2018) 

framhåller att omsorg, utveckling och lärande i förskolan ska bilda en helhet. Omsorg, lärande 

och undervisning är grundläggande komponenter och viktiga sådana för att förskolans 

utbildning ska vara av god kvalitet. Ingen av komponenterna går att plocka bort när omsorg, 

utveckling och lärande ska bilda en helhet. Det är när barnen blir aktiva i sitt eget lärande och 

när de blir stöttade och utmanade där de befinner sig som undervisning, lärande, trygghet och 

omsorg bildar en helhet (Källhage & Malm, 2018; Skolverket, 2013). 

Begreppet undervisning i relation till förskolan är brett och inkluderas av planering, 

introduktion, reflektion, analys och föra arbetet vidare i processer. Det innebär även de 

observationer och dokumentationer som sker inom ramen av undervisningstillfället samt i barns 

lek då det är analyser av dessa som ligger till grund för det fortsatta arbetet i utbildningen 

(Eidevald & Engdahl, 2018; Källhage & Malm, 2018). Eidevald och Engdahl (2018) menar att 

undervisning i förskolan behöver vara ämnesövergripande, det innebär att hela läroplanen måste 

tas i beaktning och även delar som normer och värden behöver inkluderas i undervisningen. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) framhåller att den undervisning som sker i förskolan 

ska leda till en utveckling hos barnen. Läroplan för förskolan förklarar att undervisningen kan 

utgå från ett planerat innehåll men det är även någonting som uppstår spontant. Sheridan och 

Williams (2018a) menar att det är just det som skiljer förskolans undervisning från övriga 

skolformer. 

3.4.1 Planerad undervisning 

När undervisningen sker planerat innebär det att den planering som ligger till grund för 

undervisningen samt genomförandet utgår från läroplanen (Skolverket, 2018). Det handlar om 

att välja ut mål från läroplanen som ska prioriteras i arbetet, att medvetet ställa i ordning 

undervisningsmiljöerna samt organisera de dagliga rutinerna (Källhage & Malm, 2018; 
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Eidevald et al., 2018). Eidevald och Engdahl (2018) förklarar att den planerade undervisningens 

målstyrda processer kan ha olika tidsperspektiv. Författarna förklarar att det kan handla om ett 

tema för terminen, ett projekt för veckan, en lek eller en samling men det kan även handla om 

hela utbildningen i form av genomföranden, utbildningsplaneringar och iordningsställande av 

miljöer. 

3.4.2 Spontan undervisning 

Undervisning är per definition planerad men det sker också undervisning i spontana situationer 

(Eidevald & Engdahl, 2018). Skolinspektionen (2018) visar i sin slutrapport att det finns en 

skillnad på spontan och planerad undervisning och framhåller att förskolan behöver bli bättre 

på att ta tillvara de spontana undervisningssituationer som uppstår under dagen. Så vad innebär 

då de spontana undervisningssituationerna som förskolan behöver ta tillvara på? 

Den spontana undervisningen handlar om att fånga upp situationer när de sker och koppla ihop 

det med målområden i läroplanen (Eidevald & Engdahl, 2018). Källhage och Malm (2018) 

menar att när de målstyrda processerna och styrdokumenten är med i bakhuvudet kan de 

spontana undervisningssituationerna vara så enkla som att spontant upptäcka och utforska 

tillsammans med barnen. 

Spontan undervisning kan ske både i omsorg och i lek. Allt som sker i förskolan ska vara 

omsorgsfullt samt präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet, därför behöver 

undervisning i förskolan ha sin grund i en omtanke om barnen. Den omsorgsfulla 

undervisningen handlar inte enbart om att svara på barnens behov i form av blöjbyten och 

måltider, det handlar även om att ge barnen möjligheter att utveckla förmågan att kunna ta emot 

omsorg samt visa omsorg för andra och sig själv (Eidevald & Engdahl, 2018). Den lekfulla 

undervisningen innebär att organisera och planera för lek samt att undervisa i lekfulla former. 

När vuxna deltar i leken med syfte att undervisa kan gränsen mellan lek och styrd aktivitet vara 

hårfin och det är bara barnen som kan avgöra om det är en lek eller en styrd aktivitet som sker. 

Förskollärare behöver vara försiktiga när de träder in i en lek eftersom det finns en risk att de 

förstör den lekmagi barnen skapat för att de ser en möjlighet att undervisa men att lära sig leka 

kan ses som ett kunskapsinnehåll i sig. Då handlar undervisningen bland annat om att lära sig 

lekens grundregler och att som förskollärare skapa förutsättningar för lek (ibid.). 

3.5 Förskollärarens förtydligade ansvar 

Revideringen av förskolans läroplan år 2010 samt att förskolan innefattades av Skollagen 

förstärkte det pedagogiska arbete och det var startskottet till förskollärarens förtydligade ansvar. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) tydliggjorde att det är förskollärarna som bär 

ansvaret för det pedagogiska arbetet när de fick en egen rubrik i riktlinjerna (Vallberg Roth, 

2011) och det förtydligade ansvaret skulle bidra till att kvaliteten i förskolans pedagogik höjdes 

(Eriksson, 2014). Förskollärarens förtydligade ansvar har dock inte fått den effekten som 

förväntades på det pedagogiska arbetet i förskolan och anledningar till detta kan bero på att det 

förtydligade ansvaret är svårt att tolka eftersom det inte finns konkreta material eller 

arbetsmetoder (Skolinspektionen, 2016).  
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Den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) tydliggör ytterligare förskollärarens ansvar 

och detta innebär enligt läroplanen att förskollärare ansvarar för det pedagogiska innehållet som 

hela arbetslaget gemensamt genomför. Eidevald & Engdahl (2018) menar att det förtydligade 

ansvaret innebär att förskollärare ansvarar för det målstyrda arbetet och att den undervisning 

som bedrivs i förskolan främjar barnens utveckling och lärande. Det förtydligade ansvaret 

ställer höga krav på förskollärares ämnesövergripande och didaktiska kunskaper (Sheridan & 

Williams, 2018a). Det är avgörande för kvaliteten på förskolans utbildning att förskollärarna 

besitter kunskaper i hur barnen ska utvecklas och det innebär att förskollärare behöver vara 

kompetenta i att både utmana barnen vid spontana tillfällen och att medvetet kunna ta tillvara 

på barnens intressen i den planerade undervisningen (Sheridan & Williams, 2018b; Eidevald & 

Engdahl, 2018). Förskollärarens förhållningssätt ska erbjuda barnen erfarenheter och 

förskolläraren har en viktig uppgift i att lyssna och vara uppmärksam på barnens frågor samt 

fånga barnens intressen och lust att lära samtidigt som de erbjuder nya utmaningar (Eidevald & 

Engdahl, 2018). Undervisning i förskolan handlar, med andra ord, inte om att förskolläraren 

planerar allt som ska ske utan innehållet ska bygga på barnens intressen och vara meningsfullt 

för dem. 

Den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) lyfter inte lika tydligt fram övrig 

personals ansvar i förskolans utbildning och av tradition har samtliga i arbetslaget genomfört 

allt arbete och gemensamt tagit ansvar för innehållet. Eriksson (2014) förklarar att det länge har 

varit känsligt att prata om ansvarsfördelning mellan yrkesroller i förskolan och därför har alla 

yrkeskategorier gjort allt i utbildningen men Eriksson menar att denna avsaknad av diskussion 

kring ämnet har gjort att förskollärarens professionella kompetenser inte har tagits tillvara. 

Diskussionerna har främst handlat om fördelningen av ansvar mellan förskollärare och 

barnskötare. Många pedagoger i förskolan tycker det är problematiskt att det finns ett 

tolkningsutrymme i Läroplan och Skollag kring dessa frågor och saknar tydligt konkreta 

arbetsuppgifter för respektive yrkeskategori (Eidevald & Engdahl, 2018). Eidevald et al. (2018) 

framhåller att om än förskolläraren bär ansvaret för det pedagogiska innehållet i förskolan så är 

ofta planering inom ramen för utbildningen och undervisningen förankrad i hela arbetslaget och 

i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) framgår det att hela arbetslaget genomför arbetet i 

utbildning samt att även annan personal än förskollärare medverkar till barnens utveckling och 

lärande i undervisningen. Förskolechefen behöver konkretisera vad förskollärarens förtydligade 

uppdrag innebär och på detta sätt blir det också tydligare vad som åligger hela arbetslaget och 

det är viktigt att förskolechefen tydliggör denna åtskillnad mellan förskollärare och övrig 

personal och samtidigt tar tillvara på hela arbetslagets olika yrkeskompetenser 

(Skolinspektionen, 2016). 

3.6 Teoretisk utgångspunkt 

För att fylla syftet med studien har den fenomenografiska forskningsansatsen varit 

utgångspunkt i såväl  val av datainsamlingsmetod som i bearbetning av resultat och 

analysmodell. Denna teoretiska utgångspunkt kan utgöra ett bra verktyg i denna studie med 

fokus på att se en variation i hur förskollärare tolkar och uppfattar begreppet undervisning i 

relation till förskolans utbildning. Vidare följer en beskrivning av den fenomenografiska 

ansatsen. 
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Kroksmark (2007) förklarar att fenomenografins betydelse kommer från grekiskan genom ordet 

fenomenon som betyder ”att visa sig” och ordet fainemenon som betyder ”det-i-sig-själv-

visande” eller ”det tydliga”. Betydelsen innebär, fortsätter Kroksmark förklara, att teorin måste 

förstås med utgångspunkt i det uppenbara och att det som studeras kan visa sig på olika sätt. 

Fenomenografin har inte för avsikt att visa en sann verkligen utan intresset ligger i att förstå 

hur något kan uppfattas för människor i deras egen verklighet (ibid.). 

Med fenomenografin som kvalitativ teoretisk utgångspunkt strävar forskaren efter att studera 

hur människor uppfattar olika fenomen och de olika innebörder detta fenomen har för olika 

människor (Kroksmark, 2007). Dahlgren och Johansson (2009) förklarar att den utgångspunkt 

forskaren i en fenomenografisk ansats har är att människor uppfattar händelser på olika sätt men 

även att det bara finns ett visst antal sätt en händelse kan uppfattas på. Uppfattningar, beskriver 

Dahlgren och Johansson (2009), som en kvalitativ metod att uppleva någonting i sin omvärld.  

4 Metod 
Nedan följer en beskrivning av metod för insamling av data samt tillvägagångssätt för tolkning, 

bearbetning och analys av insamlad empiri där den fenomenomgrafiska analysmodellen 

använts. 

4.1 Datainsamling 

Med utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar samt att fenomenografin utgår från en 

kvalitativ ansats valdes en kvalitativ intervjumetod i form av fokusgruppsdiskussioner som 

datainsamlingsmetod. Den kvalitativa forskningsansatsen har sitt fokus på vad som sägs och 

ger forskaren en uppfattning om andra människors perspektiv och livsvillkor (Bryman, 2011; 

Ahrne & Svensson, 2015). 

4.2 Kvalitativ forskningsmetod 

I den kvalitativa intervjumetoden går forskaren på djupet av det som undersöks och den 

innefattar ofta färre respondenter än den kvantitativa metoden (Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson, 2012). Ahrne och Svensson (2015) förklarar att kvalitativa metoder ger forskaren en 

förståelse för  andra personers synsätt, omgivning och livsvillkor. Mängden insamlade data är 

inte avgörande för vilken kvalitet undersökningen får i den kvalitativa undersökningsmetoden, 

utan det är innehållet och den variation det visar som avgör (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

4.3 Fokusgruppsdiskussioner 

Fokusgruppsdiskussioner innebär att en grupp människor möts för att diskutera olika aspekter 

av ett förutbestämt ämne eller tema. Fokusgruppsdiskussioner är en bra metod att använda för 

att få fram variationer av perspektiv, tolkningar och uppfattningar eftersom att deltagarna ger 

uttryck för olika förståelser och meningar kring ämnet (Dahlin-Ivanhoff, 2015). Metoden kan 

liknas med gruppintervjuer men det finns en del skillnader. I en fokusgrupp är det av stor vikt 

att gruppen är välbekant med ämnet som ska diskuteras samt att gruppen har ämnet gemensamt. 

I fokusgruppsdiskussioner som undersökningsmetod får deltagarna en förståelse för sina åsikter 

och tankar och ny kunskap kan uppnås i interaktion med övriga deltagare då åsikter kan ändras, 

bekräftas, förstärkas eller bestridas (Dahlin-Ivanhoff, 2015). 
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4.4 Urval 

Eftersom att fokusgruppsdiskussioner kräver ett stort antal deltagare kontaktades samtliga 

förskolechefer i en kommun i norra Sverige via mail med ett informationsbrev (Bilaga 1) som 

innehöll information om studien, när den skulle äga rum och att det fanns intresse av att 

intervjua förskollärare. Det är viktigt att förskolechefen får information och blir tillfrågad om 

genomförande av en studie i dennes verksamhet (Löfdahl, 2014). Responsen från 

förskolecheferna var god och ett urval av respondenter var tvungen att göras. Urvalet baserades 

på vilka förskolechefer som först meddelade, via mail, vilka förskollärare i deras område som 

var intresserade av att delta i studien. Utifrån de intressenter som fanns för studien bildades tre 

fokusgrupper och sedan kontaktades deltagarna via mail. I två grupper ingick fyra förskollärare 

i varje grupp och i den tredje gruppen ingick tre förskollärare och en pedagogista med 

förskollärarexamen. 

I fokusgruppsdiskussioner är det av stor vikt att skapa en miljö som stimulerar till variationer i 

diskussionen genom att tänka över gruppens heterogenitet och homogenitet, det vill säga 

skillnader och likheter hos deltagarna i gruppen. Likheter hos deltagarna är viktigt för att de ska 

uppleva att de har någonting gemensamt då det underlättar diskussioner. Skillnader mellan 

deltagarna är viktigt för att få en mångfald i gruppen samt för att deltagarna ska få möjlighet att 

lära av varandra (Dahlin-Ivanhoff, 2017). Homogeniteten hos deltagarna i studien var att alla 

är utbildade förskollärare. Detta för att syftet med studien är att undersöka förskollärares 

tolkningar av undervisning men även för att det är denna yrkesgrupp som enligt Skollagen (SFS 

2010:800) har ansvaret att bedriva undervisningen i förskolan. Heterogeniteten uppnås genom 

den varierande åldern hos förskollärarna samt genom variationen i yrkesverksamma år i 

förskolan. 

4.5 Genomförande 

När fokusgrupperna var skapade och en tid var fastställd för genomförandet efterfrågades ett 

samtalsrum där fokusgruppsdiskussionerna kunde genomföras i, vilket resulterade i att varje 

fokusgruppsdiskussion genomfördes på olika platser. Fokusgruppsdiskussionerna spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon för att lagra det empiriska materialet. En mobiltelefon, förklarar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), är tillräcklig som ljudinspelning om det ska genomföras 

ett mindre antal intervjuer. För att skapa en avslappnad miljö och en lättsam men fördjupad 

diskussion ställdes öppna men tydliga frågor till deltagarna, frågorna hade till uppgift att 

stimulera till diskussion och vara av intresse för gruppen (Dahlin-Ivanhoff, 2015).  

4.5.1 Information och gruppledarens roll 

Dahlin-Ivanhoff (2015) förklarar att ett väl genomtänkt utförande av fokusgruppsdiskussionen 

är önskvärt för att underlätta diskussioner. För att förbereda deltagarna för 

fokusgruppsdiskussionen samt göra de trygga och bekväma vid ämnet fick de ta del av 

nyckeldiskussionsfrågor (Bilaga 2) som diskussionen skulle handla om.  Denna introduktion 

till ämnet gjorde att deltagarna fick samma förutsättningar för de diskussioner som skulle 

uppstå. Människor uttrycker sig i större utsträckning om sina erfarenheter och uppfattningar om 

den miljö de befinner sig i är avslappnad och tillåtande samt om de känner sig trygga (Dahlin-

Ivanhoff, 2015). 
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Inför fokusgruppsdiskussionen informerades deltagarna om att de är deltagare i studien för att 

de är förskollärare och kunniga inom ämnet undervisning samt att en variation av uttalanden 

uppskattas, både positiva och negativa. Deltagarna blev informerade om att det var en 

diskussion som skulle ske och inte en intervju, därför uppmanades dem att tala till varandra. 

Denna information tilldelades deltagarna som en hjälp inför gruppdiskussionen och för att 

möjliggöra att variationer av uppfattningar och tolkningar framkom.  

Gruppledaren har i uppgift att stimulera till diskussion mellan deltagarna samt främja 

samspelet. En viktig del i att vara gruppledare är att uppmuntra deltagarna att dela med sig av 

sina åsikter och uppfattningar samt diskutera med varandra. Avgörande färdigheter hos 

gruppledaren för hur bra fokusgruppsdiskussionen blir är förmågan att visa nyfikenhet och 

respekt samt vara en bra lyssnare och vara villig att lära sig av gruppen (Dahlin-Ivanhoff, 2015). 

Gruppledaren, eller forskaren, ska ta en passiv roll i fokusgruppsdiskussioner genom att inte 

delta i att diskutera men främja samspel och diskussion hos deltagarna genom att vara en aktiv 

lyssnare, ta fasta på vad deltagarna säger samt ställa relevanta följdfrågor. Forskaren behöver 

även vara aktiv i att fånga upp intressanta ämnen och be deltagarna bearbeta dem samt ge rum 

för skilda uppfattningar hos andra deltagare när de uppkommer (Bryman, 2011). För att ha 

möjlighet att skapa dimensioner i diskussionen och främja både samspel och diskussion i 

gruppen var det centralt för mig att känna mig påläst inom ämnet innan diskussionen så jag 

kunde möta deltagarna på bästa sätt och visa nyfikenhet genom att kunna ställa relevant 

följdfrågor. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Principernas funktion är att 

ge normer och riktlinjer för hur förhållandet mellan forskare och deltagare ska upprätthållas. 

De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att alla deltagare måste informeras om studiens syfte och metod. 

Deltagarna ska få information om att materialet från studien endast kommer användas av 

forskaren och i studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Innan studiens start fick deltagarna 

denna information genom mail till förskolecheferna som de  delade med förskollärarna. 

Deltagarna fick även samma information vid genomförandet av fokusgruppsdiskussionen för 

att vara säker på att de fått informationen och förstod villkoren. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst, utan 

några konsekvenser, får avbryta sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Denna 

information fanns i det mail som skickades till förskolecheferna men deltagarna fick även 

informationen innan uppstarten av fokusgruppsdiskussionen. Deltagarna fick skriva under en 

samtyckesblankett (Bilaga 1) för att intyga om att de förstått villkoren. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i studien ska hållas anonyma 

och att insamlat material kommer hållas hemligt (Vetenskapsrådet, 2002). För att hålla 

deltagarna anonyma används inte namn i studien och varken namn på förskola eller kommun 

nämns.  
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Nyttjandekravet medför att insamlat material från studien endast får bearbetas av forskaren och 

användas i forskningen. Materialet får inte lämnas över till någon obehörig (Vetenskapsrådet, 

2002). Det insamlade materialet i studien har förvarats så att ingen obehörig kan få tillgång till 

det. 

4.7 Bearbetning, tolkning och analys 

Syftet med analysen i en fenomenografisk studie är att försöka se undermeningen i det som sägs 

och intervjuer används som underlag för att gå bortom det som sägs och hitta den innersta 

meningen (Larsson, 1986). För att bearbeta, tolka och analysera studiens empiri ansågs den 

fenomenografiska analysmodellen vara relevent i förhållande till syfte, forskningsfrågor och 

teoretisk utgångspunkt. Nedan följer en beskrivning på denna modell och hur studiens empiri 

har behandlats i relation till modellen. 

4.7.1 Fenomenografisk analysmodell 

Den fenomenografiska analysmodellen är uppdelad i sju steg som redogörs nedan.  

Det första steget innebär att lära känna sitt material genom att transkribera intervjusvaren och 

att läsa igenom intervjutranskriberingarna ett flertal gånger (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Analysarbetet inleddes med transkribering av det insamlade materialet från 

fokusgruppsdiskussionerna från ljud till text som även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

förklarar är det första steget i analysprocessen. Författarna menar att det är viktigt att 

transkribera materialet på egen hand fast det är tidskrävande för att det innebär mindre risk att 

svar misstolkas samt för att bekanta sig med materialet. 

Det andra steget kallas kondensation och innebär att forskaren väljer ut det mest betydelsefulla 

och intressanta från intervjuerna (Dahlgren & Johansson, 2009). Delar av transkriberingen som 

ansågs ha betydelse för studien sammanfördes i ett dokument.  

Steg tre består av en jämförelse av materialet och att försöka urskilja likheter och skillnader i 

uppfattningarna (Dahlgren & Johansson, 2009). De uttalanden som ansågs betydelsefulla för 

studien sorterades utefter likheter och skillnader. Det var viktigt att synliggöra både likheter 

och skillnader i relation till studiens syfte och teoretiska utgångspunkt. Sorteringen baserades 

på tolkningar av uttalandena. 

Det fjärde steget innebär att kategorisera de olika uppfattningarna som har framkommit 

(Dahlgren & Johansson, 2009). De likheter och skillnader som kunde identifieras i 

förskollärarnas uttalanden grupperades och kategoriserades utefter vad innebörden av 

uttalandena tolkades vara. 

I steg fem har forskaren fokus på att urskilja kärnan i kategorierna. Steg fyra och fem kan 

behöva upprepas för att få de slutgiltiga grupperingarna och kategorierna (Dahlgren & 

Johansson, 2009). För att hitta en kärna i kategorierna fick grupperingarna inom dessa flyttas 

och ändras. Mellan vissa kategorier var gränsen tunna och därför blev det viktigt att bestämma 

hur stor variationen av uttalanden som skulle representeras inom varje kategori. Steg fyra och 

fem genomfördes samtidigt och parallellt. 
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Steg sex handlar om att namnge kategorierna genom att få syn på det mest betydelsefulla i dem. 

Namnet har för avsikt att informera läsarna om vad den handlar om samt bakomliggande 

uppfattningar hos deltagarna (Dahlgren & Johansson, 2009). Namnen som valdes på 

kategorierna ansågs beskrivande och informerande för läsaren och baserades på de signifikanta 

uppfattningarna som framkom och innebörderna av förskollärarnas uttalanden. 

I steg sju granskas uppfattningarna i de olika kategorierna och det är denna granskning som 

sedan utgör studiens resultat, eller utfallsrum som det kallas inom fenomenografin (Dahlgren 

& Johansson, 2009). När uppfattningarna granskades behövde justeringar inom kategorierna 

göras för att utfallsrummet skulle bli tydligt. Stycken och meningar reducerades för att bilda 

kortare kraftfulla citat (Dahlgren och Johansson, 2009, s.131) och underkategorier skapades. 

5 Resultat 
I detta kapitel kommer studiens resultat att redogöras för. Resultatet bygger på förskollärarnas 

uttalanden och uppfattningar kring förskollärares förtydligade ansvar och undervisning i 

förskolan. 

Ur den fenomenografiska analysmodellen kunde sju kategorier fastställas, bestående av 

signifikanta uppfattningar, fördelat på två övergripande ämnen. Ämnet Förskollärares 

uppfattningar av det förtydligade ansvaret belyser studiens första forskningsfråga och under 

ämnet Förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan kommer forskningsfråga två 

och tre redogöras för. 

 

Figur 1. Redovisning av övergripande teman och underliggande kategorier. 

Syftet med studien gjorde att empirin naturligt bildade två ämnen: Förskollärares uppfattningar 

av det förtydligade och ansvaret och Förskollärares uppfattningar av begreppet undervisning. 
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Analysen av resultatet skapade tre kategorier angående förskollärares uppfattningar av det 

förtydligade ansvaret. Den första kategorin innefattar uppfattningar av vad det förtydligade 

ansvaret kommer innebära för förskollärare, den andra kategorin innehåller uttalanden om vad 

förskollärare uppfattar att det förtydligade ansvaret kommer innebära för övrig personal och 

den tredje kategorin innefattar uttalanden som kan relateras till vad det förtydligade ansvaret 

kommer innebär för yrkesrollen. 

Det andra ämnet, förskollärares uppfattningar av begreppet undervisning, innehåller fyra 

kategorier som framkom av analysen och dessa kategorier är: begreppet undervisning i 

förskolan, spontan undervisning, planerad undervisning och pedagogens roll i undervisning. 

Kategorierna innehåller uttalanden som kan relateras till respektive kategori och innebörden av 

dessa. Under de kategorier där innehållet var mycket och varierande används underrubriker för 

att tydliggöra resultatet. Varje kategori avslutas med en sammanfattande analys. 

5.1 Förskollärares uppfattningar av det förtydligade ansvaret 
Detta tema innehåller tre kategorier där uppfattningarna är knutna till de förtydliganden som 

förskolans läroplan gjort kring förskollärarens ansvar. Dessa uppfattningar sammanfattas i 

följande tre kategorier. 

5.1.1 Vad det förtydligade ansvaret innebär för förskollärare 

Av resultatet framkom tre skilda uppfattningar om vad det förtydligade ansvaret kommer 

innebära för förskollärare. En framstående uppfattning bland förskollärarna var att det 

förtydligade ansvaret kommer innebära en tydlighet, lättnad och trygghet för dem. Förskollärare 

uttrycker att det kommer bli lättare att utföra sitt arbete när de vet vad som förväntas av dem 

och även att det blir skönt för alla som jobbar i förskolan att det står tydligt vem som bär 

ansvaret för vad. Den andra uppfattningen som framkom av förskollärarnas uttalanden var att 

det förtydligade ansvaret inte kommer innebära någon större skillnad för dem i deras arbete och 

den tredje uppfattningen bland förskollärarna var att det förtydligade ansvaret kommer innebära 

att förskollärare får mycket ansvar. Nedanstående tre citat representerar de tre uppfattningarna. 

Det har blivit tydligare vad som förväntas av mig och när jag vet det så är det ju lättare att jobba 

då … och i och med att det tydligare så är det enklare. 

Jag tänker inte att det är någon skillnad i mitt uppdrag och mitt ansvar förutom att det är förtydligat 

vem som har vilket ansvar. 

Jag tolkar att det är ett större ansvar på oss … det ligger mer på oss förskollärare vad vi ska göra, 

att det är jag som ska styra upp vad vi ska göra litegrann. 

Vidare visar analysen av resultatet att förskollärare uppfattar att det förtydligade ansvaret 

innebär att förskollärare har, och bör ha, mer att säga till om när det råder delade meningar inom 

arbetslaget eftersom att de har en högre pedagogisk utbildning. Förskollärarnas uttalanden 

nedan visar uppfattningar om att de ska stå bakom det som sker i utbildningen och därför ska 

deras ord väga något tyngre. 

Jag tänker att förskollärare har, eller bör ha, mer att säga till om i och med att vi har utbildning. 
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Ibland kan man ju hamna i diskussioner om varför man ska erbjuda vissa saker i miljön eller 

undervisa kring vissa områden, men nu är det ju tydligt att jag har ju ett ansvar att se till att det 

görs … jag vet att jag har ett ansvar bakom mig så jag driver på det för att jag vet att ”det här är 

jag ålagd att erbjuda utifrån de olika punkterna i läroplanen”. 

Sammanfattningsvis visar analysen av resultatet att det finns varierande uppfattningar om hur 

det förtydligade ansvaret kommer att påverka förskollärare. I studien framgår det att majoriteten 

uppfattar att det förtydligade ansvaret kommer innebära en förenkling i deras arbete och denna 

uppfattning representeras av förskollärare som har startat en kompetensutveckling och 

fortbildning angående vad det förtydligade ansvaret innebär för verksamheten och hur de ska 

tolka sitt pedagogiska ansvar. En skild uppfattning var att det kommer innebära ett större ansvar 

hos förskollärare när ansvaret har tydliggjorts och att det pedagogiska arbetet kommer läggas 

mer på förskollärarna. En gemensam uppfattning hos förskollärare är att deras ansvar blivit 

tydligare i den reviderade Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018). 

5.1.2 Vad det förtydligade ansvaret innebär för annan personal 

När den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) tydliggjort förskollärarens pedagogiska 

ansvar har skillnad mellan yrkesroller samt ansvarsfördelningen dem emellan hamnat på 

tapeten. En framstående uppfattning hos förskollärare är att yrkesrollerna är känsliga att prata 

om i förskolan. 

Man har liksom inte fått beröra att det faktiskt är förskollärare och barnskötare som jobbar, det har 

ju inte varit riktigt okej. Jag tycker faktiskt också att det är ju inget fel med det, vi har ju ändå gått 

en utbildning, så det är väl okej att det får pratas om och synas. 

Uttalandet ovan representerar uppfattningar från förskollärare om att det bör få talas om 

yrkesroller när den reviderade läroplanen lyfter förskollärarens ansvar och att deras 

högskoleutbildning gör att det faktiskt är skillnad och detta anses inte vara fel att tala om. 

Förskollärare förstår dock det missnöje övrig personal känner. 

Vi är ju förskollärare och vi har det där, det står så tydligt för oss och vi säger alla att det är så 

skönt. För barnskötare och annan personal står det inte på samma sätt och jag kan förstå deras 

osäkerhet, man blir osäker. 

Vidare visar analysen av resultatet att förskollärare uppfattar ansvarsfördelningen mellan 

yrkesrollerna på tre skilda sätt. Den första uppfattningen representeras av uttalandena nedan 

som visar uppfattningar om att alla i förskolan är viktiga och att förskolan ska ta tillvara på allas 

kompetenser, oavsett yrkeskategori. 

Det handlar inte om något hierarkiskt, utan det handlar om att alla har sina kompetenser. 

Vi måste visa att alla är jätteviktiga, alla är lika viktiga, men vi har olika uppdrag. 

Analysen av resultatet visade på en andra uppfattning representerad av nedanstående uttalande. 

Förskollärare med följande uppfattning angående framhåller att det är skillnad i yrkesrollerna 

och känner ett behov av att ansvaret mellan dessa behöver tydliggöras av förskolechefen i 

förskolan. 
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Vi är inte riktigt där än eftersom att den nya läroplanen börjar i sommar och att det är faktiskt upp 

till varje förskolechef att delegera uppgifter. Vad som hör till vilken yrkeskategori. 

Nedan visar uttalanden på en tredje uppfattning förskollärare har angående ansvarsfördelning 

mellan yrkesroller i förskolan. Denna uppfattning handlar om att förskollärare anser sig bära 

ansvaret i förskolans pedagogiska arbete men att alla i arbetslaget ska genomföra arbetet och 

därför anses en samsyn och bra dialog central inom arbetslaget. 

Jag har ju ansvaret, och från början blev jag såhär att jag kommer ju jobba ihjäl mig, men nånstans 

har man landat i att ja, jag har ansvaret men det innebär inte att jag gör allting. 

En konkret grej som vi har pratat om det är ju utvecklingssamtalen. Är det förskolläraren som ska 

hålla i alla? Det faller ju på sin egen orimlighet. … Men det står ju förskolläraren ska ansvara för 

det, sen att inte en förskollärare måste sitta med i varje samtal men man ska ju ha en bra dialog i 

ett arbetslag. 

Analysen av resultatet visar att omsorgsansvaret uppfattas av en del förskollärare som 

någonting som barnskötare har ansvaret över medan tillsynsansvaret ligger i förskollärares 

händer. Två förskollärare uttrycker det på följande sätt. 

När man är utomhus på eftermiddagarna då är det ju olika vad pedagogerna ska få göra. Jag kanske 

inte känner för att dom ska klättra i träd eftersom att jag håller ansvaret när jag är där om det är 

någon som fastnar men det har ju inte barnskötaren, dom har ju inte ansvaret när något händer. … 

Samma sak med öppningar och stängningarna och ha en som inte är ansvarig som jourstänger, om 

det är någonting som händer så vilar det ju ändå på förskollärarna i huset. … Det yttersta ansvaret 

är ju vi om det är någonting som händer. 

Det kan upplevas lite som att omsorgsbiten faller på barnskötarna om man verkligen tittar i 

läroplanen så, alltså att liksom den biten har inte lika stark röst i läroplanen så den faller på dom. 

Sammanfattningsvis visar analysen av resultatet att förskollärare upplever att det varit känsligt 

att prata om yrkesroller i förskolan men ur förskollärarnas uttalanden går det utläsa att det har 

blivit enklare att tala om ansvarsfördelningen mellan yrkesrollerna i och med den reviderade 

läroplanen. Av förskolans tradition har alla alltid gjort allt, trots att förskollärare har en högre 

pedagogisk utbildning men förskollärare menar att de borde ha mer och tydligare ansvar av den 

anledning att de har en högre utbildning. En framstående uppfattning som framgår av analysen 

är att förskollärare har större ansvar men att alla kan genomföra arbetet i förskolan och att 

kompetenserna i hela arbetslaget ska utnyttjas. Förskollärare uttrycker även ett behov av att 

förskolechefen behöver tydliggöra vilka arbetsuppgifter som hör till vilken yrkeskategori för 

att det ska bli enklare att arbeta utefter kraven som den nya läroplanen ställer. 

5.1.3 Vad det förtydligade ansvaret innebär för yrkesrollen 

Resultatet visar att förskollärare uppfattar att det förtydligade ansvaret kommer innebära en 

förändring för yrkesrollen i positiv bemärkelse. Förskollärare uttrycker uppfattningar om att 

yrkesrollen kommer stärkas i och med att rollen förtydligas. Uppfattningar om att yrkesrollen 

kommer skolifieras och att förskollärare kommer uppfattas mer som lärare i och med 

revideringen av läroplanen framkommer också i studien. 
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Att det ger oss styrka i vår yrkesroll … nu har vi verkligen ett uttalat ansvar som ingen kan 

ifrågasätta. 

Jag tolkar det som att det har skolifierats med den nya reviderade läroplanen … det känns som att 

man tolkar förskollärarens mer som en lärare än en förskollärare. 

Sammanfattningsvis visar analysen att det finns förskollärare som tror att det kommer ske en 

skolifiering av yrkesrollen genom att förskollärare kommer uppfattas mer som lärare. Detta 

uttrycker förskollärarna med positiv ton och därför tolkas dessa uppfattningar som att det ger 

styrka i yrkesrollen. Om än uttalandena ovan skiljer sig åt så är innebörden av dem lika. 

Förskollärare med dessa uppfattningar anser att den reviderade läroplanen och förskollärarens 

förtydligade ansvar kommer ge styrka i förskollärarnas yrkesroll och att en koppling till 

läraryrket kommer bidra till en positiv förändring. 

5.2 Förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan 
Detta tema innehåller fyra rubriker där uppfattningarna är relaterade till förskollärares 

uppfattningar av undervisning i förskolan och kommer röra ämnen som begreppet 

undervisning, strategier för undervisning och pedagogernas roll i undervisningen. Dessa 

uppfattningar sammanfattas i följande kategorier. 

5.2.1 Att anpassa begreppet undervisning till förskolan 

Av resultatet framkom att definitionen av undervisning skiljer sig mellan förskollärare. En 

uppfattning som framkom hos förskollärare är att begreppet undervisning tillhör skolan och att 

det innebär att en förmedlar och en tar emot kunskap, andra förskollärare definierar begreppet 

i samklang med Skollagens definition och förklarar undervisning i förskolan som målstyrda 

processer som har förankring i läroplanen. En tredje uppfattning bland förskollärare är att 

undervisning är själva situationen där ett lärande sker. Nedanstående tre citat representerar de 

tre olika uppfattningarna. 

Rent spontant tänker man undervisning och den här lärandesituationen skola liksom, en som 

förmedlar och en som tar emot. 

Rent generellt tänker jag att det är målstyrd process. Jag har ett syfte, ett mål, med det här jag ska 

göra tillsammans med någon annan. I vårat fall barn. Men att det finns en tanke, ett syfte och i det 

här att det är förankrat i en läroplan. Man gör det inte bara för att man tycker det är kul eller 

intressant utan att det finns ett syfte, ett mål med aktiviteten eller situationen. 

Vad undervisning är? Det är ju en lärandesituation. 

Nedanstående uttalanden visar en allmän uppfattning, uttryckt på varierande sätt, bland 

förskollärarna att en generell definition av undervisning inte går att applicera på förskolan. 

Förskollärarna uttrycker vikten av att anpassa begreppet så det passar förskolans utbildning och 

förklarar att begreppet är brett och innefattar mycket som händer inom ramen för förskolan. 

Då kan man först rent spontant tänka att det är när man har temasamlingar eller när man har en 

specifik planerad verksamhet, att då är det undervisning. Men det är mycket mer än så. 
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Det var ju det som var lite motstånd mot det här ordet undervisning. En del trodde som att vi skulle 

förmedla en kunskap. Men lekens betydelse i undervisning. Leken har ju också skrivits fram 

mycket i läroplanen. Förskolan ska ändå vara stolt över sin undervisningsmetod. 

Om man kan göra det till sitt eget och säga ”det här, det är förskolans undervisning, det är inte 

samma sak som skolans undervisning”. Det är två skilda begrepp och då måste vi också få börja 

definiera det själva …så inte jag tar ett begrepp som tillhör skolan och lägger ner det i förskolan 

för det ger ju jättestora konsekvenser på vad vi faktiskt gör. 

Uppfattningarna om att göra begreppet till sitt eget och ta ställning i att förskolan har en egen 

undervisningsmetod tolkas som att försöka höja förskolans status och ge förskollärare styrka i 

sin yrkesroll. Nedanstående citat styrker den uppfattning som finns hos tidigare citerade 

förskollärare om att undervisning i förskolan höjer förskolans status i samhället. 

Och vi kan säga att vi inte bara leker. Vi har fått mer ord på vad gör vi. Det höjer våran status i 

och med att det här har förändrats. 

Man har ju jobbat med undervisning egentligen i många år, det är väl bara mer nu att det är uttalat 

och jag kan tycka att det stärker förskolans position i samhället. Många har ju ändå haft tanken att 

”hopp och lek”, alltså leken är också viktig, den kan ju vara i ett undervisningssyfte, att man 

använder leken men att det är lite, det stärker förskolan att vi kallar det undervisning och vi är mer 

en länk i hela utbildningssystemet känns det som. 

Förskollärare med uppfattningar i relation till uttalandena ovan menar att undervisning i 

förskolan kommer höja förskolläraryrkets status men kopplar det till att begreppet undervisning 

skapar en förståelse hos människor om att förskolan inte bara sysslar med lek och barnpassning. 

Undervisning och lärande 

Resultatet visar att förskollärare tolkar begreppen lärande och undervisning som två skilda 

begrepp som är relaterade till varandra men uppfattas inte vara beroende av varandra. 

Uppfattningarna visar att det lärande som sker i förskolan likväl kan ske barn emellan som 

mellan barn och vuxen. 

I förskolan är ju lärandet det som hela, hela tiden sker hos barnet och undervisning är ju målstyrt 

och kommer från mig. 

Ovanstående uttalande visar hur förskollärare relaterar begreppen undervisning och lärande till 

varandra och nedanståden uttalanden visar uppfattningar från förskollärare att undervisning och 

lärande inte är beroende av varandra. 

När man har undervisning, man vet ju inte om det sker ett lärande, egentligen. 

Jag kan ju ha en idé om vad jag vill undervisa om, mitt syfte, men det kan ju bli ett helt annat 

lärande 

Förskollärarna är överens om att undervisning och lärande inte är samma sak och lyfter även 

att lärande kan i samspel med andra barn, i samspel med miljön och helt utan undervisning. 

Strategier för undervisning 

Ur resultatet framgår en uppfattning hos förskollärare om att det finns mer än en strategi för 

undervisning och att det finns flera tillvägagångssätt för att bedriva undervisningen i förskolan. 
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Det känns lite att undervisning är när man jobbar mot mål, fast när man då ser den där filmen på 

förskola 21 så kunde det ju som vara undervisning vid måltider och allt möjligt. 

Men jag tänker att för mig blev det också lite ögonöppnare och en bredd i att tänka kring både 

spontan och planerad undervisning och jag tänker att det är lite där vi snurrar. 

Det förskollärarna talar om som spontan och planerad undervisning och de uppfattningar 

förskollärarna har kring begreppet blir redovisat närmare i följande rubriker. 

Sammanfattningsvis kan begreppet undervisning uppfattas vara ett komplext begrepp i relation 

till förskolan. Den allmänna uppfattningen om att undervisning inte kan generaliseras när vi ska 

tillämpa det i förskolans utbildning styrker uppfattningen om att begreppet är komplext. Det 

uppfattas vara viktigt att förskollärare konstruerar ett undervisningsbegrepp som stämmer 

överens med vad förskolans uppdrag är och de arbetsmetoder som sker i utbildningen. 

Förskollärare lyfter applikationen Förskola 21 som de använt för kompetensutveckling om 

undervisning i förskolan och Förskola 21 förklarar undervisning som planerad och spontan. 

Förskollärare som använt sig av exempelvis Förskola 21 uttrycker en lättnad i att tolka 

undervisning som någonting som kan ske både planerat och spontant för att det på så sätt är 

enklare att implementera begreppet i förskolan där barnen ska lära under hela dagen genom 

samspel med pedagoger, andra barn och miljön. Även förskollärare som förklarar att de talat 

mycket om förskollärarens förtydligade ansvar och undervisning i sitt arbetslag tolkas ha startat 

en kompetensutveckling inom ämnena och dessa förskollärare upplever att en beskrivning av 

undervisning som planerade och spontana aktiviteter underlättar förståelse för begreppet och 

hur det kan implementeras i utbildningen. 

5.2.2 Spontan undervisning 

Resultatet visar en generell uppfattning hos förskollärare om att undervisning kan ske spontant 

i förskolan. Uttalandena visar att förskollärare har varierande uppfattningar i hur den spontana 

undervisningen sker och när den uppstår. Den första uppfattningen som framkom i analysen av 

resultatet var att det kan bli undervisning ur någonting som sker spontant under dagen och att 

denna typ av undervisning inte är bunden till en planerad aktivitet. Den andra uppfattningen 

hos förskollärare är att spontana undervisningen är relaterad till det tema förskolan arbetar med 

och den tredje uppfattningen hos förskollärare är att den spontana undervisningen trots allt är 

planerad. 

Spontan undervisning som ej situationsbunden aktivitet 

Uttalandena nedan representerar uppfattningen om att den spontana undervisningen sker i 

situationer som är distanserade från en planering relaterad till ett förutbestämt tema. Den 

spontana undervisningen relateras till barnens vardag, de dagliga aktiviteterna, rutinsituationer 

och omsorgssituationer. Nedanstående uttalande representerar denna uppfattning. 

Det kan hända någonting ute på gården som ”Wow vattenpölar!” som kan bli spontan undervisning 

… det var ingenting som jag visste när vi gick ut att det skulle bli. 

Det kan ju börja i ett blöjbyte och sen, oj, pratar man om vårtecken och varför det sker nu. 
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I spontan undervisning som inte är situationsbundna lyfter förskollärare vikten av att vara nära 

barnen för att kunna utmana och undervisa dem i situationen och koppla aktiviteten till 

läroplanen. Två förskollärare uttrycker det på följande sätt. 

Den blir ju definitivt undervisande när man är där och är med. Jag tror att ibland räcker det också. 

Jag tänker i en matsituation när du sitter och pratar med barnen vad du gjort dagen före, det är 

undervisning. 

Ibland kan det ju vara att jag sitter här och jag bygger det här pusslet och då tänker jag att vad kan 

jag göra av den här situationen, vad kan jag undervisa här? Ja, då kanske jag väljer att samtala om 

färger och jag vet att, jag kopplar det till ett mål i läroplanen. 

Förskollärare uppfattar även konflikthantering som undervisning eftersom att det handlar om 

att undervisa i etik och etiska förhållningssätt. Förskollärare förklarar att hur vi är bra kompisar, 

hur vi blir demokratiska medborgare och hållbar utveckling är kopplad till omsorgen och 

uppfattar att det uppdrag de har att undervisa i riktning mot dessa strävansmål pågår under hela 

dagen genom pedagogernas förhållningssätt och att det på så sätt är spontan undervisning. 

Spontan undervisning i planerade aktiviteter 

Den spontana undervisningen kan, enligt förskollärares uppfattningar, även ske inom ramen för 

de planerade aktiviteterna. Uttalandena nedan visar att förskollärare uppfattar att spontan 

undervisning kan ske under exempelvis en temasamling eller relatera till det aktuella temat.  

Alltså man har ett tema och så går man ut och så har man sagt att nu ska vi titta på det här eller 

tänka på det där, fåglarna eller isen eller vad som helst. Då kan det ju faktiskt också vara 

undervisning. 

Men det kan ju även bli lika mycket spontant som sker inne i temat som man kanske kommer lite 

på sidospår som man inte tänkt. 

Uttalandena grundar sig i en uppfattning om att undervisning sker spontant när barnen pratar 

om temat under dagen och vikten av att kunna ta tillvara på dessa tillfällen. De visar även 

uppfattningen om att barnen, i den planerade aktiviteten, kan intressera sig för någonting som 

inte rör temat och att det spontant kan ske en undervisning om någonting annat i den planerade 

aktiviteten. 

Spontan undervisning som planerad 

Nedanstående uttalanden visar uppfattningen om att ingenting som sker i förskolan är spontant 

utan att det ligger en planering bakom allt, även om det är spontant i den definition att det inte 

är situationsbundet och att den planering som skett inte är riktad direkt mot den spontana 

undervisningssituationen.  

Man behöver ju inte sitta vid ett skrivbord för att planera undervisning. Det gör vi ju ute på gården 

eller när jag sitter i hallen eller vid bordet. 

Det finns inte en minut under dagen, inte våran dag i alla fall, som inte är reflekterad över. Vi har 

ju alltid ett syfte med det vi gör även när vi inte gör något, typ den fria leken. … Men jag tänker 

att allt är ju planerat och målstyrt även om det inte är för just det här tillfället. 
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Sammanfattningsvis visar analysen av resultatet att det finns en variation i sätt att genomföra 

spontan undervisning. Detta tyder på att spontan undervisning inte är helt lätt att tolka och det 

kan vara svårt att veta om undervisningssituationen ska definieras som planerad eller spontan. 

Uppfattningarna visar dock att det mesta i förskolans utbildning kan bli en 

undervisningssituation, om än situationen inte är planerad och har ett förutbestämt syfte och 

mål, så länge situationen går att koppla till läroplanen och förskolläraren aktivt undervisar 

barnen spontant mot ett strävansmålen i förskolan läroplan. 

5.2.3 Planerad undervisning 

Studiens resultat visar att förskollärare uppfattar att undervisning i förskolan även kan vara 

planerad. Förutsättningarna, som framgår av resultatet, för att undervisningen ska tolkas som 

planerad är att den har en bakomliggande planering och att den utgår från tydligt formulerade 

och förutbestämda mål. Analysen av resultatet visar att förskollärare uppfattar planerad 

undervisning olika i förhållande till förutsättningarna och av resultatet framkom tre 

uppfattningar på vad planerad undervisning är. Den första uppfattningen är att planerade 

aktiviteter relaterade till ett specifikt tema är planerad undervisning. Den andra uppfattningen 

hos förskollärare är att planering av utbildningen samt analys och reflektioner är planerad 

undervisning och den tredje uppfattningen är att planerad undervisning kan utgå ifrån en 

spontan situation. 

Planerad undervisning som aktiviteter relaterade till ett specifikt tema 

Nedanstående uttalanden visar att förskollärare uppfattar planerad undervisning som en isolerad 

situation eller aktivitet med utgångspunkt i ett förutbestämt mål inom ett specifikt tema.  

Temasamlingar, projekt, följa fenomen – det är ju planerat.  

Att få ett sammanhang och få en röd tråd, till exempel att jobba i tema, och då har man ju planerad 

undervisning i ett tema. 

Då har man ju kanske planerat att den där dagen, den där förmiddagen då tar vi den här gruppen 

och då ska vi prata om det här och så har man kanske hunnit tänka igenom litegrann. 

Denna typ av planerad undervisning beskrivs av förskollärare som en process och tillfällena för 

denna planerade undervisning sker kontinuerligt under hela terminen. 

Planerad undervisning som planering och reflektion 

Den planerade undervisningen uppfattas inte bara som en isolerad aktivitet utan det kan även 

innebära den planering som sker inom ramen för hela utbildningen och de dagliga aktiviteterna. 

Denna typ av planerad undervisning sker under hela utbildningsåret och kan exempelvis handla 

om gruppsammansättning, organisation, miljö och material. Förskollärare uttrycker 

gruppsammansättning som undervisning på följande sätt. 

Man tänker att man sätter ihop ”fiffiga kompisar”. Bara där har man ju en plan och en tanke ”jag 

sätter ihop dom här för att det här är en bra förebild, det här kan fungera jättebra”. Och det gör det 

till undervisning också. 

Men att planera undervisning handlar ju inte bara heller om att planera själva aktiviteten, det 

handlar ju om vilken gruppsammansättning, alltså vilka barn som ska vara med.´ 
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Ovanstående uttalanden visar förskollärares uppfattningar om att planering av 

gruppsammansättningar är undervisning och att de syftar till att barnen ska få möjlighet att lära 

och utvecklas av varandra. Nedanstående uttalande representerar uppfattningar hos 

förskollärare att planering av miljön är undervisning. 

Miljön kan ju vara undervisande också, likväl som vi. Alltså vi planerar miljön medvetet utifrån 

en undervisning vi vill ska ske och det kan ju även vara att vi planerar innehållet i undervisning.  

Förskollärare med uppfattningar om att miljön är undervisande menar att val av material, 

organisation och att medvetet möblera den fysiska miljön är en del av den planerade 

undervisningen.  

Planerad undervisning med utgångspunkt i en spontan situation 

Förskollärare uppfattar att den planerade undervisningen kan komma ur någonting som sker 

spontant och ur någonting som är aktuellt i ett just-nu-perspektiv. Dessa former av planerad 

undervisning sker under en kortare tidsperiod och kan utgå ifrån exempelvis en återkommande 

konflikt, årstiderna, dödsfall eller ett rådande problem. 

Det kan ju komma ur en spontan situation men utifrån det blir det att ”nu ska vi jobba vidare med 

konfliktlösning” eller någonting, därför tar vi fram det här materialet och lägger upp de här 

veckorna såhär. 

Man kanske läser de här två böckerna för just nu har någon i den familjen dött. Alltså när det 

kommer upp något sådär. Det blir ju typ en planerad undervisning för det blir ju som att nu är det 

här hett och aktuellt och det ska vi också jobba med i förskolan, normer och värden. 

Ja men hållbar utveckling. När det är sånt svinn på papper. ”Såhär kan vi inte ha det. Vad gör vi?” 

Det är ju saker vi också ska jobba med men det är inte i projektform men det finns att 

medvetandegöra kring såna saker. 

Sammanfattningsvis visar analysen av resultatet att gränsen mellan spontan och planerad 

undervisning ibland inte är lätt att dra. Den planerade undervisning har, enligt förskollärarnas 

uppfattningar, förutsättningar för att den ska vara planerad men själva planeringen, reflektionen 

och analysen ingår också i det förskollärare kallar planerad undervisning. Skillnader kan 

synliggöras i var den planerade undervisningssituationen har sin utgångspunkt samt när, hur 

och under vilken tidsperiod undervisningen sker. Den planerade undervisningen kan både utgå 

från någonting som skett spontan eller från ett specifikt förutbestämt tema men den planerade 

undervisningen kan även ske genom en planering av miljö, material och gruppsammansättning.  

Begreppet undervisning framkom i resultatet som ett brett begrepp och det kunde tolkas som 

att allt som sker inom ramen för förskolans utbildning är undervisning eftersom den, som 

redogjort för tidigare, både kan ske planerat och spontant. Av resultatet framkom det dock att 

det fanns tillfällen i förskolan som var oreflekterade och som förskollärare inte uppfattade som 

undervisning. Nedanstående uttalanden representerar denna uppfattning. 

Om två barn bråkar och mitt enda fokus är liksom ”sluta! Du går dit och du går dit. Klart!” och så 

blev det inget mer med det. Jag släckte den branden. Det händer kanske varje dag men jag skulle 

inte säga att det är undervisning men jag löste ett problem, men vad lärde vi oss av det? 
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Oreflekterade situationer i förskolan är, enligt förskollärare, inte undervisning och för att det 

oreflekterade ska bli undervisande behöver förskollärare gå ett steg längre i situationen eller 

vara mer närvarande. 

5.2.4 Förskollärares uppfattningar om sin roll i undervisning 

Förskollärare har ett ansvar i att bedriva och leda undervisningen i förskolan. I tidigare del av 

resultatavsnittet framkommer uppfattningar vad förskollärare anser att det förtydligade ansvaret 

kommer innebära för dem, övrig personal och för yrkesrollen men vidare visar resultatet att inte 

alla förskollärare är medvetna om vad deras ansvar innefattar och därför inte bildat sig en 

uppfattning om vad deras roll blir i undervisningen. 

Det står inte att vi ska bedriva undervisningen. … Delar av undervisningen kanske? 

Vad betyder bedriver då? … Kan det räcka att man planerat upp? Att man lägger fram material? 

Jag vet inte. 

Om än inte alla förskollärare är medvetna om att de har ett uttalat ansvar, enligt Skollag och 

Läroplan, att bedriva och leda undervisningen så visar uttalandena från samtliga förskollärare 

en gemensam uppfattning om att de ska ta ansvar för undervisningen. Resultatet visar att 

förskollärare uppfattar tillvägagångssätten för att känna att de tar ansvar i att bedriva 

undervisningen olika och detta tyder på en skillnad i hur förskollärare definierar begreppen leda 

och bedriva. Förskollärare uppfattar exempelvis att de tar ansvar genom att fysiskt delta i 

undervisningssituationen. 

Bedriva för mig är ett verb där man gör och utför. 

En skild uppfattning hos förskollärare var att de leder och bedriver undervisning genom att 

planera och introducera den för övrig personal men att alla i arbetslaget kan fysiskt genomföra 

undervisningen. 

Alltså jag är ju med och bedriver undervisningen även om barnskötaren är den som genomför 

aktiviteten så är jag ändå med och bedriver den om jag har planerat den, om jag har introducerat 

den. … Alltså, då har vi ju en planering där jag är med men vi jobbar ju i arbetslag i förskolan. 

Vi kan inte vara dom enda som håller i undervisning fysiskt men sen att vi ska vara där och hjälpa 

till att styra upp det, absolut, men annars så kommer ju hela förskolan att falla för det finns ju inte 

så många förskollärare för att säga att det är bara vi som ska bedriva undervisning, sen är det vi 

som är ansvariga för undervisningen men det står också i läroplanen att när den väl ska genomföras 

så är det ju arbetslaget som ska göra det. 

Av resultatet framgår det att förskollärare har en viktig uppgift i att ta tillvara på barns intressen 

när de planerar undervisningen. Barns intressen innebär, enligt förskollärares uppfattningar, i 

huvudsak det som intresserar barnen men uttalanden visar också på uppfattningar om att barns 

intressen innebär att tillgodose deras behov. Förskollärare uppfattar det som svårt att bara följa 

barnens intressen och uttrycker att det är lika viktigt att utmana barnen genom att skapa ett 

intresse kring ett fenomen och på detta sätt vidga deras referensramar. Två förskollärare 

uttrycker sina uppfattningar på följande sätt. 
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Jag tänker att ta tillvara på barns intressen handlar inte bara om att något barn är intresserad av 

Blixten Mcqueen eller tycker om att cykla. Att ta tillvara på barns intressen kan ju också handla 

om att integrera nyanlända och hur vi kan involvera övriga barngruppen till att hjälpa till med det. 

Jag tycker det är jätteviktigt att utgå ifrån barnens intressen, sen kan det vara så också att man vill 

få barnen att reflektera kring någonting som dom själva inte utforskar för att jag vet att det är mitt 

uppdrag. Sen är det ju upp till mig att kanske också gör det intressant. 

I att ta tillvara på barns intressen samt att skapa intresse hos barnen har förskollärare stort 

ansvar. För att kunna planera undervisningssituationer och utmana barnen uttrycker 

förskollärare att läroplanen är viktig att kunna men även för att kunna ”plocka fram” läroplanen 

och ta tillvara på spontana undervisningssituationer. Arbetslivserfarenhet i förskolan uppfattas 

som positiv för att kunna tillämpa läroplanen vid spontana undervisningssituationer. 

Det kokar ner till att vi ska äga våran läroplan i både planerat men också i de här situationerna, om 

det då är vid måltiden, men vi hamnar i det där att vi ska ha den i oss så att det kan bli undervisning. 

Det är skönt att ha jobbat en stund i den här verksamheten, okej jag kanske inte kan ordagrant men 

jag vet ungefär att det här jobbar jag mot nu, det här målet. 

Det kanske också kan vara svårt när man är ny för vi har ju ganska mycket tyst kunskap. Så mycket 

vi gör är med en tanke utan att vi tänker på det. 

Om än yrkesverksamma år i förskolan uppfattas som positivt visar uttalanden att begreppet 

undervisning har utvecklat förskollärares uppfattningar och skapat en ny medvetenhet kring 

deras förhållningssätt och roll i undervisningen. 

Vi utmanar barnen säkert mer på ett annat sätt. Alltså vi är mer delaktiga, mer nyfikna, vad händer? 

Hur kan jag utmana vidare? 

Jag tänker nu blir det ju också en ögonöppnare kring hur vi pedagoger förhåller oss. 

Jag tror jag kommer bli mer medveten om vad jag gör. Att det här är ju faktiskt undervisning. 

Egentligen har vi ju vetat om det här, det är ju bara att det får nya begrepp många saker. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att inte alla förskollärare är medvetna om det uttalande 

ansvaret de har i att bedriva undervisning samt att begreppen bedriva och leda behöver 

definieras för att kunna appliceras i förskolan. Resultatet visar att förskollärare anser att 

läroplanen är viktig att kunna för att alltid ha läroplansmålen med sig och på så sätt ta tillvara 

på alla undervisningssituationer som uppkommer och arbetslivserfarenhet anses vara positiv 

när läroplanen ska tillämpas i spontan undervisning. Begreppet undervisning har skapat en ny 

medvetenhet hos förskollärare i hur de möter barnen samt skapat en förståelse för att de bedriver 

undervisning vid tillfällen de tidigare inte ansåg som undervisande. Förståelsen för begreppet 

och medvetenheten i arbetet skapar förskollärare genom att få kunskap om hur begreppet kan 

definieras och inkluderas i förskolan. 
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6 Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras val av metod och analys. Vidare följer ett avsnitt där studiens 

resultat diskuteras och vad denna studie har för implikationer på yrkesrollen. Avslutningsvis 

kommer förslag på fortsatt forskning i relation till studiens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 
Kunde verkligen variationer av förskollärares uppfattningar och tolkningar av det förtydligade 

ansvaret och begreppet undervisning synliggöras genom den fenomenografiska ansatsen som 

valdes för studien med dess tillhörande analysmodell? Det enkla svaret är ja, men helt enkelt 

var det inte. Det fanns ett antal aspekter att förhålla sig till i och med den fenomenografiska 

ansatsen och dessa aspekter fungerade både som ett verktyg men kunde även kännas som en 

begränsning i analysarbetet. 

Det fanns tillfällen i analysarbetet där innebörden av förskollärarnas uttalanden hade haft nytta 

av att undersökas närmare. Visst handlar den fenomenografiska ansatsen om att förstå de inre 

meningarna i uttalandena, vilket försökte uttolkas, men störst vikt och fokus framhåller 

Kroksmark (2017) bör ändå läggas vid vad som skiljer de olika uppfattningarna åt. Vissa 

uttalanden var svåra att gruppera och kategorisera i analysen eftersom att de inre meningarna 

av dem inte framkom eller kunde uttolkas och i vissa fall har dessa uttalanden sorterats ut för 

att inte misstolkas, detta kan ha påverkat utfallsrummet. Detta var en begränsning som 

upplevdes i och med den fenomenografiska forskningsansatsen och analysmodellen. 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar ansågs en fenomenografisk 

analysmodell inte bara lämplig utan nödvändig för att analysen av resultatet skulle ge det utfall 

som kunde fylla studiens syfte. Analysmodellen var ett bra verktyg för att synliggöra variationer 

i förskollärares uppfattningar av studiens frågeställningar på ett tydligt sätt. De sju stegen som 

Dahlgren (2009) förklarar att analysmodellen utgår från gjorde att fokus kunde läggas på rätt 

saker och det förenklade analysarbetet. 

Ett alternativ till den fenomenografiska forskningsansatsen hade kunnat vara ett 

diskursanalytiskt perspektiv som handlar om att språket och det sätt vi talar om fenomen skapar 

en verklighet (Bolander & Fejes, 2009). Detta kan anses vara ett högst relevant perspektiv i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Med utgångspunkt i att begreppet undervisning 

uppfattas och tolkas olika hos förskollärare och inte med utgångspunkt i hur det talas om 

undervisning i förskolan samt att studien sökte variationer i uppfattningar och inte 

gemensamma sanningar, gjorde att den fenomenografiska forskningsansatsen lämpade sig än 

bättre än ett diskursanalytiskt perspektiv. 

En kvalitativ intervjumetod i form av fokusgruppsdiskussioner ansågs som den bäst lämpade 

metoden för att få svar på studiens forskningsfrågor. Kvalitativa intervjuer är den vanligaste 

och mest lämpade metoden att använda när forskaren har en fenomenografisk ansats 

(Kroksmark, 2007; Dahlgren & Johansson, 2009). Fokusgruppsdiskussionerna bidrog till att få 

en variation av uppfattningar men deltagarna upplevdes tyvärr aldrig komma till djupet i sina 

resonemang och av denna anledning blev valet av datainsamlingsmetod begränsande. Valet 

upplevs ändå bäst lämpad i och med att variationen av uppfattningar blev stor. 
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Fokusgruppsdiskussionerna spelades in med ljud och Dahlin-Ivanhoff (2015) förklarar att det 

kan vara fördelaktigt att spela in fokusgruppsdiskussioner med ljud för att kunna lyssna på 

materialet flera gånger, kunna transkribera noggrant och, i relation till det första steget i 

analysmodellen, för att lära känna sitt material. Ljudinspelning lämpar sig bäst när det är 

dialogen som forskaren ska ha sitt fokus på (Bjørndal, 2005). Risken med ljudinspelning är att 

deltagarna känner sig obekväma med att deras röster spelas in och inte uttrycker sina 

erfarenheter och åsikter i största möjliga utsträckning men alternativet för att kunna analysera 

diskussionerna var filminspelning och i jämförelse med det ansågs ljudinspelning vara en bättre 

lämpad dokumentationsmetod.  

När fokusgruppsdiskussioner genomförs är det viktigt att ha i åtanke att deltagarna kan påverka 

varandra i diskussionen vad gäller tankar och erfarenheter. Om en deltagare är tydligt stark i 

sina åsikter finns risken att övriga deltagare inte kan eller vill uttrycka sina erfarenheter och 

tankar (Bryman, 2011). Detta försökte undvikas genom att deltagarna fick ta del av 

nyckeldiskussionsfrågor i förväg och på så sätt hade alla deltagare samma möjlighet att bilda 

sig uppfattningar och förbereda sig inför diskussionen. Samtliga deltagare upplevdes våga dela 

med sig av sina uppfattningar och att deltagarna fick ta del av nyckeldiskussionsfrågorna innan 

diskussionstillfället tolkas därför som positivt och möjliggjorde att alla deltagare vågade 

uttrycka sina tankar och åsikter.  

Bryman (2011) framhåller att gruppledaren ska ta en passiv roll men samtidigt stimulera till 

diskussion. Detta tog jag i beaktning genom att inte delta i att diskutera men aktivt stimulera 

till diskussion genom att fånga upp uttalanden som jag lyfte och ställde följdfrågor på. I 

efterhand hade jag önskat att jag som gruppledare hade strukturerat upp 

fokusgruppsdiskussionen bättre genom att fördela frågorna i ämnen och tydligt ställa frågorna 

på ett sådant sätt att det framgick i ljudinspelning vad diskussionen handlade om. 

Transkriberingarna av diskussionerna var väldigt tidskrävande, även fast enbart det relevanta 

och mest signifikant transkriberades, för att vissa diskussioner saknade struktur. Innehållet i 

diskussionerna svarar till studiens syfte men upplägget och strukturen kunde förbättras för att 

underlätta analysarbetet. 

Det som studeras är hur förskollärare uppfattar det förtydligade ansvaret och begreppet 

undervisning och med tanke på det kan det vara svårt att få samma resultat om studien skulle 

genomföras igen eftersom att det finns ungefär lika många uppfattningar som det finns 

förskollärare. I den del av Sverige där denna studie genomfördes finns det många förskollärare 

och även detta påverkar utfallet. Skulle studien genomföras i områden som är förskollärarfattiga 

skulle säkerligen resultatet bli annorlunda. Studien genomfördes innan den reviderade 

läroplanen för förskolan börjat träda i kraft och om studien skulle genomföras vid ett senare 

tillfälle, när förskollärare har erfarenhet av att jobba med den nya läroplanen, skulle även detta 

påverka resultatet. 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens utfallsrum i relation till forskning, litteratur och förskolans 

läroplan. Diskussionen är uppdelade i två rubriker: förskollärarens uppfattningar av det 

förtydligade uppdraget och förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan. Studiens 
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första forskningsfrågan blir diskuterad i den första rubriken medan den andra och tredje 

forskningsfrågan blir diskuterade i den andra rubriken. 

6.2.1 Förskollärares uppfattningar av det förtydligade ansvaret 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) framgår det att förskollärare har ansvar i att arbetet 

som genomförs med barnen på förskolan ska ge barnen förutsättningar att utvecklas i riktning 

mot läroplanens strävansmål och Skollagen (SFS 2010:800) anger att det endast är legitimerade 

förskollärare som får bedriva undervisning. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) finns 

även riktlinjer för vad förskollärare respektive arbetslag ansvarar för samt vad de ska arbeta 

med utifrån strävansmålen. Det har länge varit känsligt att prata om skillnader i yrkesroller i 

förskolan (Eriksson, 2014) men med utgångspunkt i läroplanens riktlinjer och att Skollagen 

framhåller att det krävs en specifik utbildning för att kunna ansvara för det pedagogiska 

innehållet så ska det vara skillnader i ansvar mellan yrkeskategorier och detta måste börja talas 

om. Denna studie visar att det fortfarande finns en försiktighet i att tala om, framförallt, 

skillnader mellan barnskötare och förskollärares ansvar. En allmän uppfattning hos 

förskollärare är att det ligger större ansvar på dem och detta, i kombination med att de har en 

högre pedagogisk utbildning, gör att de bör ha mer att säga till om i arbetet. Eidevald och 

Engdahl (2018) framhåller att förskollärare ska ha mer att säga till om även fast det finns fler 

övrig personal i arbetslaget eftersom att förskollärare har mer kunskaper om barns utveckling 

och lärande men lyfter vikten av att ta tillvara på alla kompetenser i arbetslaget. Analysen av 

resultatet visar att när förskollärare och övrig personal har pratat mycket om vad det 

förtydligade ansvaret innebär för arbetslaget så är det inte lika känsligt att tala om 

ansvarsfördelning mellan yrkeskategorier. I arbetslag där ansvaret har blivit definierat upplevs 

förskollärare våga ta större plats och övrig personal uppfattas ha större förståelse för 

förskollärarens ansvar. Eriksson (2014) förklarar att det är först när vi vågar börjar diskutera 

ansvarsfördelningen mellan yrkesrollerna som förskollärarnas professionella kompetenser kan 

tas tillvara på och ur analysen av resultatet i denna studie framgår det att förskollärare har börjat 

våga utnyttja det faktum att de har en högre pedagogisk utbildning och därför tas deras 

professionella kompetenser till vara på i högre utsträckning. 

Skolinspektionen (2018) framhåller i sin slutrapport att roller och ansvar i förskolan inte är 

tydliggjorda och att detta grundar sig i att det inte har gjorts skillnad på yrkesrollerna. I denna 

studien framkom uppfattningar om att det är problematiskt att förskolechefen inte fördelat och 

delegerat konkret ansvar mellan yrkesrollerna. Eidevald och Engdahl (2018) förklarar att många 

pedagoger saknar konkreta arbetsuppgifter för respektive yrkeskategori och att de finner det 

problematiskt att det finns tolkningsutrymme i styrdokumenten angående dessa frågor. Den 

osäkerhet som råder i förskolan kring ansvarsfördelning handlar om att det är otydligt i 

styrdokument vad som förväntas av respektive yrkeskategori (Öqvist & Cervantes, 2018). Det 

framgår i denna studie att förskollärare inte uppfattar att deras ansvar handlar om att bestämma 

vad respektive pedagog ska göra i förskolan utan att det är viktigt att ta tillvara på allas 

kompetenser och planera det pedagogiska innehållet med utgångspunkt i det. Skolinspektionen 

(2018) menar att det är av stor vikt att förskolechefen hanterar frågor om ansvarsfördelning 

samt att uppgifter och ansvar blir tydligt delegerade och klargjorda så att arbetslagen kan känna 

trygghet i arbetet. Arbetslaget har inte i ansvar att hantera frågor om ansvarsfördelning utan 
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Skolinspektionen (2018) förklarar att förskolechefen bär det övergripande ansvaret för att ge 

arbetslagen förutsättningar att diskutera ansvarsfördelningen mellan yrkeskategorierna med 

utgångspunkt i läroplan, Skollag och förskolechefens direktiv. Denna studie visar att 

förskollärare kan känna oro inför det förtydligade ansvaret och dessa uppfattningar 

representerades av förskollärare som är ensam med denna yrkeskategori i arbetslaget. I sådana 

arbetslag förklarar Skolinspektionen (2018) att förskolechefen kan delegera ledningsuppgifter 

till en annan anställd än förskollärare men att dessa uppgifter behöver tydliggöras så det känns 

tryggt för hela arbetslaget.  

En uppfattning som framkom kring ansvarsfördelningen mellan yrkeskategorier var att 

barnskötare ansvarar för omsorgen och en skild uppfattning framkom om att förskollärare 

ansvarar för tillsynen. Det uppstår problematik i båda dessa uppfattningar. Som nämnt tidigare 

innebär förskollärares ansvar att se till att arbetet genomföras så att barnen får förutsättningar 

att utvecklas i riktning mot strävansmålen och att alla i arbetslaget kan genomföra detta arbete. 

Förskollärare ansvarar inte enbart för de isolerade undervisningssituationerna utan ansvaret 

ligger i allt arbete som sker i riktning mot läroplanens strävansmål, i detta ingår omsorg, 

förhållningssätt och hela det pedagogiska innehållet. Barnskötare har, med andra ord, inte 

ansvaret för omsorgen utan omsorgsansvaret vilar på alla i arbetslaget men det övergripande 

ansvaret för det pedagogiska arbetet inom omsorgen ligger hos förskollärare. Tillsynsansvaret, 

å andra sidan, ligger inte bara på förskollärare. Lärarförbundets förbundsjurist Kirsi Piispanen 

förklara att det är av största vikt att yrkesverksamma i förskolan inte blandar ihop 

tillsynsansvaret med det pedagogiska ansvaret. Hon förklarar att alla anställda har ett direkt och 

självständigt tillsynsansvar (Lärarförbundet, 2014) och detta innebär att samtliga pedagoger i 

ett arbetslag, utbildad som outbildad, har ett ansvar i att hålla uppsikt över barnen och bär 

ansvaret om någonting skulle ske när barnet befinner sig på förskolan. 

Resultatet visar en variation av uppfattningarna kring hur förskollärare uppfattar det 

förtydligade ansvaret och vad det kommer innebära för förskollärare och övrig personal. De tre 

signifikant uppfattningarna som framkom ur analysen av resultatet var att det förtydligade 

ansvaret förenklar arbetet, att det förtydligade ansvaret inte innebär någon skillnad i 

arbetsbördan för förskollärare och att det förtydligade ansvaret kommer innebära ett extra stort 

ansvar på förskollärare. Av analysen framgick det att yrkesverksamma år i förskolan anses 

positivt när förskollärare ska koppla den spontana undervisningen till läroplanens strävansmål 

men av analysen går det uttolka att varken ålder, antal yrkesverksamma år som förskollärare 

eller ålder på barngruppen förskollärare arbetar med har någon större inverkan på hur 

förskollärare uppfattar det förtydligade ansvaret. Det som, utifrån denna studie, tolkas som mest 

avgörande för vilken uppfattning förskollärare har är hur mycket kompetensutveckling de har 

fått inom ämnet. Eidevald och Williams (2018a; 2018b) framhåller att förskollärares kunskaper 

är avgörande för hur väl förskolans pedagogiska innehåll bedrivs och Vetenskapsrådet (2015a) 

förklarar att just fortbildning och kompetensutveckling är den viktigaste faktorn för vilken 

kvalitet förskolan har. Förskollärares kunskaper, pedagogiska medvetenhet, engagemang och 

förståelse för sitt uppdrag påverkas av deras utbildning och kompetensutveckling (ibid.). 

Förskollärare som uttrycker att de talat mycket om förskollärarens ansvar och förskollärare som 

exempelvis nämner appen Förskola 21 uppfattas ha startat en kompetensutveckling angående 
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den reviderade läroplanen och vad det förtydligade ansvaret innebär. Dessa förskollärare har en 

större kunskap i hur ansvaret ska fördelas i arbetslaget och uppfattar att det förtydligade 

ansvaret kommer förenkla deras arbete. Förskollärare som inte fått någon fortbildning eller som 

på egen hand börjat kompetensutveckla sig kände större oro inför det förtydligade ansvaret. 

6.2.2 Förskollärares uppfattningar av begreppet undervisning 

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) och Skollagen (SFS 2010:800) är det 

legitimerade förskollärare som ska bedriva och leda undervisningen i förskolans läroplan men 

det finns, som framgått tidigare, tolkningsutrymme i denna förklaring kring ansvaret och i hur 

undervisningen ska bedrivas. Skolinspektionen (2016) visar i sin kvalitetsgranskning att 

begreppet undervisning tolkas olika hos såväl arbetslag som förskolechefer vilket resulterar i 

att undervisningen inte är likvärdig i förskolorna. Det Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

visar kan styrkas via denna studie där varierande uppfattningar av undervisning i förskolan 

framkommer samt att förskollärare förklarar på ett varierande sätt hur de arbetar med 

undervisning. Likvärdighet innebär, enligt Vetenskapsrådet (2015b), att anpassa förskolans 

arbete efter barnens förutsättningar och inte att arbetet ska bedrivas likadant överallt. Med 

utgångspunkt i detta blir det därför viktigt att det finns tolkningsutrymme i förskolans läroplan 

i hur undervisningen ska bedrivas men det som förskollärare saknar är olika arbetssätt och 

metoder för undervisning samt förutsättningar och handledning av förskolechef för att kunna 

bedriva undervisningen med god kvalitet. 

Skolinspektionen (2016) framhåller att förskollärare inte ser sig själva som undervisande lärare 

och att de inte vill använda begreppet undervisning i förskolan samt att de gärna ersätter detta 

arbete med begreppet lärande. Denna sammanblandning av begreppen visar att förskollärare 

inte är införstådda i skillnaderna mellan begreppen och detta påverkar undervisningen i 

förskolan negativt. Denna studie visar dock att förskollärare har fått en större förståelse för vad 

undervisning i förskolan innebär, en förståelse för att undervisning och lärande är skilda 

begreppet och en större öppenhet för att implementera begreppet i förskolan än vad 

Skolinspektionen visar i sin kvalitetsgranskning. I denna studie framkommer en allmän 

uppfattning hos förskollärare att lärande är någonting som sker hos barnen hela tiden och som 

kan ske ensam, barn emellan och mellan vuxna och barn. Undervisning, å andra sidan, uppfattas 

av förskollärare som någonting som kommer från förskollärare och innebär det målstyrda 

arbetet de genomför i förskolan som ger barnen möjlighet till utveckling och lärande. 

Förskollärare uppfattar undervisning och lärande som två skilda begrepp som är relaterade till 

varandra men inte beroende av varandra, detta innebär att förskollärare kan ha ett mål och ett 

syfte med undervisningen men att lärandet som sker hos barnen inte behöver gå i enlighet med 

det planerande samt att lärande kan ske helt utan undervisning. Denna uppfattning stämmer 

överens med hur flera forskare (Pihlgren, 2017; Eidevald & Engdahl, 2018; Björklund & 

Pramling Samuelsson, 2018) beskriver skillnaden mellan undervisning och lärande och forskare 

menar även att det är viktigt att förstå skillnaden mellan begreppen för annars finns risken att 

ansvaret på lärandet läggs på barnen. Dessa framstående uppfattningar hos förskollärare visar 

på en utveckling sedan Skolinspektionen (2016) genomförde sin treåriga kvalitetsgranskning 

där det, som nämnt tidigare, framgår att lärande i många fall varit förskolans begrepp för 

undervisning. 
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I denna studie framgår, det som många forskare (Eidevald & Engdahl, 2018; Pihlgren, 2017; 

Björklund & Pramling Samuelsson, 2018; Sheridan & Williams, 2018a) samt a för förskolan 

(Skolverket, 2018) och Skolinspektionen (2018) visar, att undervisning både kan ske planerat 

och spontant. Denna studie visar att det finns en variation av strategier för hur förskolan kan 

arbeta med planerad och spontan undervisning och att gränsen mellan det planerade och 

spontana i vissa fall är svår att dra. Det finns förskollärare som uppfattar att spontana 

undervisningssituationer trots allt är planerade eftersom att de har kunskap om läroplanen och 

kan koppla denna spontana undervisningen till strävansmål medan andra uppfattar att denna 

form av undervisning, där kopplingen till läroplanen sker i situationen, är direkt spontan och 

saknar planering. Sheridan och Williams (2018b) förklara att förskolan ska balansera mellan 

spontan och planerad undervisning och de anser att detta är avgörande för att fånga en stor 

variation av lärandesituationer i vardagen och med utgångspunkt i det kan förskollärares 

uppfattningar om att gränsdragningen mellan det planerade och spontana är svår anses vara 

positiva i arbetet med undervisningen. Vad som dock sker när förskollärare har svårt att skilja 

mellan spontan och planerad undervisning, och när styrdokument inte tydligt definierar 

begreppet, är att det skapar en osäkerhet om vad spontan och planerad undervisning i förskolan 

egentligen innebär, när det bedrivs och vem som bedriver det. I relation till osäkerheten i vem 

som bedriver undervisning framkommer det i denna studie att inte alla förskollärare är 

medvetna om det uttalade ansvaret de har i att bedriva och leda undervisningen. Därför kan det 

anses problematiskt att det saknas konkreta material, metoder och arbetssätt i Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2018) och övriga styrdokument för hur undervisning ska bedrivas och 

det lägger stor vikt på förskolechefen att konkretisera förskollärarens ansvar och att skapa 

förutsättningar för förskollärare att kunna bedriva undervisningen men även för att skapa en 

tydlighet för alla i arbetslaget (Skolinspektionen, 2018). 

En framstående uppfattning av förskollärare är att den planerade undervisningen innebär 

målstyrda processer och att dessa processer kan bedrivas i såväl planerade aktiviteter som 

spontana undervisningssituationer. Har arbetslaget talat om specifika strävansmål som ska 

fokuseras på i utbildningen kan allt från isolerade situationer till planering, analys, reflektion 

och iordningsställande av undervisningsmiljöer samt val av material innebära planerad 

undervisning. Det förskollärarna i studien förklarar att planerad undervisning är går i enlighet 

med Skolverket (2018) där det framkommer att planerad undervisning förutsätter att en 

planering ligger till grund för genomförandet samt i enlighet med Eidevald och Engdahl (2018) 

som menar att planerad undervisning även kan innebära en planering av hela utbildningen 

genom att exempelvis organisera utbildningen och planera miljöer och material samt att analys 

och reflektion ingår i den planerade undervisningen. Miljön som planerad undervisning tolkas, 

utifrån tidigare nämnda forskare och i relation till Skollagen (2010:800) som lyfter 

förskollärarens ansvar i undervisning, som att den kan användas som ett undervisningsverktyg 

snarare än att miljön är undervisande i sig. Miljön kan, med andra ord, iordningsställas medvetet 

och med ett syfte under ledning av en förskollärare för att stimulera till fler spontana 

undervisningstillfällen som kan relateras till ett tema eller innehålla material som är 

stimulerande för barnen och dessa undervisningssituationer kan sen alla pedagoger ta tillvara 

på. Miljön som undervisande innebär inte att förskollärare undervisar genom att erbjuda ett 
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visst material utan det krävs ändå en aktiv pedagog med ett undervisande förhållningssätt som 

kopplar undervisningssituationerna i miljön till strävansmålen i läroplanen. På så sätt kan 

miljön användas som ett undervisningsverktyg. 

Resultatet i denna studie visar att förskollärare har lättare att förstå planerad undervisning än 

spontan undervisning och att den spontana undervisningen många gånger blandas ihop med 

utbildningen. En uppfattning som tydligt framkom av analysen var att den spontana 

undervisningen kan ske när som helst under hela dagen och när förskollärare fick frågan om 

vad som inte är undervisning i förskolan hade många svårt att svara. En del förskollärare ansåg 

att varje sekund av deras dag är reflekterade över och därför kan allt de gör anses vara 

undervisande medan andra förklarade att allt som sker är undervisning och att den enda 

skillnaden var om den var planerad eller spontan. Dessa uppfattningar tyder på en 

sammanblandning av begreppen undervisning och utbildning. Utbildningen, förklarar Eidevald 

och Engdahl (2018), är allt som sker under tiden förskolan är öppen och kan ersätta det tidigare 

begreppet verksamhet. Undervisning kan, med utgångspunkt i detta, inte ske hela dagen men 

tillfällen till spontan undervisning kan uppstå under förskolans alla timmar. Begreppen 

utbildning, undervisning och lärande har betydelse i förskolan och det är viktigt att förstå 

skillnaden mellan dessa för att det pedagogiska arbetet ska hålla god kvalitet. Skolinspektionen 

(2018) visar just vikten av att förstå begreppen i sin slutrapport där det framgår att förskolan 

går miste om många spontana undervisningstillfällen för att förskollärare inte har förståelse för 

att dessa tillfällen är undervisande och Doverborg et.al (2013) menar att detta förhållningssätt 

till undervisning gör att förskollärare formulerar strävansmål till situationen i efterhand snarare 

än delta i undervisningssituationen och medvetet arbeta mot strävansmålen. En annan 

uppfattning hos förskollärare är att det är viktigt att kunna och äga sin läroplan för att kunna ta 

tillvara på alla undervisningssituationer som uppstår och på så sätt medvetet kunna arbeta mot 

strävansmålen när spontana undervisningssituationer uppstår, vilket går i enlighet med tidigare 

nämnda forskningar. 

Slutligen visar denna studies resultat att förskollärare uppfattar att begreppet undervisning 

måste konstrueras och anpassas till verksamheten den bedrivs i. Ett fördefinierat 

undervisningsbegrepp som är anpassat till skolan kan inte implementeras i förskolan. Eidevald 

och Engdahl (2018) förklarar att undervisning kan ske under hela dagen i förskolan och därför 

behöver förskollärare ha en annan förståelse för begreppet än skolans lärare. Eidevald et al. 

(2018) menar att förskollärare har en kluven relation till undervisning eftersom vissa ser det 

som ett krav på dem medan andra ser att det kommer höja förskolans status. I analysen av 

resultatet framgår det att förskollärare uppfattar att undervisning i förskolan kommer att höja 

förskolans status i samhället eftersom de kommer kunna säga att arbetet som bedrivs i förskolan 

är undervisande och detta uppfattar förskollärare ge styrka i deras yrkesroll. 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
I relation till denna studie kan begreppet undervisning tolkas som komplext i förskolan och 

förskollärares förtydligade ansvar. Begreppet undervisning definieras i Skollagen (SFS 

2010:800) som förskolan har gått under sedan 2010 men det är först i 2018 års revidering av 

förskolans läroplan som begreppet benämns. Förskollärare har tidigare tagit avstånd från 
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begreppet undervisning och har länge enbart ansett sig syssla med omsorg och lärande. Det 

motstånd som begreppet möter i förskolan är konsekvensen av att det inte är tydligt vad 

undervisning i förskolan innebär. 

Studien visar att motståndet till begreppet inte är lika starkt idag och att förskollärare till och 

med anser att begreppet kommer stärka förskolans pedagogiska arbete och förskollärarens 

yrkesroll. Trots att motståndet till begreppet är mildare idag så är det fortfarande otydligt hur 

förskollärare konkret ska arbeta för att bedriva undervisning. Även detta framkommer i studien 

där en del förskollärare tolkar bedriva undervisning som att fysiskt genomföra och att 

undervisning enbart sker när en förskollärare är närvarande medan andra förskollärare tolkar 

det som att planera och introducera. Förskollärare med den senare uppfattningen menar att de 

inte behöver närvara vid varje undervisningssituation för att kalla det undervisning så länge det 

tydliggjorts för samtliga i arbetslaget vilka mål som ska strävas mot. En variation i tolkningar 

av att bedriva undervisning resulterar i en variation i antal undervisningstillfällen som tas 

tillvara på i förskolan. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) framhåller dock att samtliga i 

arbetslaget kan genomföra det pedagogiska arbetet och att övrig personal fungerar som ett 

viktigt komplement till förskollärare. Detta innebär att förskollärare ansvarar för det 

pedagogiska arbetet men att alla kan genomföra det. Skulle enbart förskollärare få närvara för 

att en situation skulle få kallas undervisning hade förskolan gått miste om ett stort antal 

undervisningstillfällen som uppstår under hela dagen och detta får konsekvenser på 

förskolornas kvalitet och likvärdighet.  

I detta blir kompetensutveckling och fortbildning hos förskollärare väldigt viktig och detta 

ställer höga krav på förskolans rektor att kompetensutveckla sina förskollärare men det ställer 

även krav på förskollärare att på egen hand hålla sig uppdaterad i relevant och nutid forskning 

inom ämnet. Uppfattningar grundar sig på den mängd kunskap vi besitter i ett ämne. En 

förskollärare med lite kunskaper inom ett ämne, i detta fall undervisning i förskolan, kommer 

säkerligen att fortsatta arbeta som de tidigare gjort trots att nya begrepp införs och med det nya 

krav. I detta blir yrkesverksamma år och erfarenheter i yrket inte lika viktigt som en vilja och 

ambition hos förskollärare att utveckla sina kompetenser inom ämnet. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att lyfta in förskolechefens perspektiv i studien. Förskolechefen har 

det övergripande ansvaret för förskolan och dess pedagogiska innehåll och har en viktig uppgift 

i att fortbilda och kompetensutveckla sina förskollärare för att förskolorna ska hålla god 

kvalitet. Eftersom att begreppet undervisning har mött motstånd och länge legat utanför 

förskolans tradition så hade det varit intressant att studera hur förskolechefen uppfattar 

undervisning i förskolan samt vilka insatser förskolechefen anser att hen behöver göra för att 

förskollärare ska känna sig trygga med begreppet. Det hade även varit intressant att synliggöra 

hur förskolechefen arbetar för att ge förskollärarna förutsättningar att ta ansvar för och bedriva 

det pedagogiska arbetet i förskolan.  
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Bilaga 1 
 

 

 

Hej! 

Jag heter Camilla Holmström och studerar sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå 

Tekniska Universitet. I april börjar jag skriva mitt examensarbete som syftar till att undersöka 

hur förskollärare tolkar och uppfattar begreppet undervisning. Ett ytterst aktuellt ämne i och 

med den reviderade läroplanen. 

Jag kommer genomföra fokusgruppintervjuer där vi kommer samtala om den reviderade 

läroplanen, undervisningsbegreppet och förskollärarens undervisningsuppdrag. För att kunna 

analysera resultatet och den data jag samlar in under intervjun kommer den att spelas in med 

ljud. Intervjun beräknas ta cirka 1 timma. 

Undersökningen grundas på de forskningsetiska principerna vilket innebär att allt deltagande i 

studien är frivilligt och att deltagarna när som helst kan avbryta medverkan. Det underlag som 

intervjun ger kommer inte att användas till annat än forskningens syfte och alla deltagare 

kommer vara anonyma. Fiktiva namn kommer användas i arbetet och all information om 

deltagarna kommer endast hanteras av mig.  

När arbetet är godkänt kommer det att publiceras i databasen DiVA och finns då öppet att läsa 

för alla.  

Med vänliga hälsningar, 

Camilla Holmström 

xxxxxxxx@student.ltu.se 

 

Handledare: Maria Johansson Universitetslektor 
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Bilaga 2 
 

Nyckeldiskussionsfrågor 

Hur tolkar du förskollärarens förtydligade ansvar i och med den reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2018)? Vad innebär det för dig och i ditt arbetslag? 

Hur diskuterar ni förskollärarens förtydligade ansvar i ert arbetslag? 

Hur definierar du undervisning?  

Vad innebär begreppet undervisning i relation till förskolans verksamhet?  

Är det skillnad på undervisning och lärande? Om ja, vad är skillnaden? 

Hur arbetar ni med undervisning i ert arbetslag?  


