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Abstrakt  

Syftet med studien är att genomföra en uppföljningsstudie för att undersöka hur förskollärare 

konstruerar sin undervisning, om genomgången kompetensutveckling har förändrat dessa 

konstruktioner i relation till det undervisande uppdraget i förskolan samt vilka utmaningar och 

möjligheter förskollärare ser i dessa undervisningskonstruktioner. 

Studien har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som grund, där fokus är att undersöka 

förskollärarnas tolkningar och beskrivningar av detta. Studiens analysram utgick från tre olika 

teman, Förskollärarnas konstruktioner av undervisning, Förskollärarnas syn på undervisningens 

utmaningar och möjligheter och Kompetensutvecklingens påverkan på konstruktioner av 

undervisning. Studiens resultat visar sammanfattningsvis att det liksom i den tidigare studien från 

2018 fortfarande föreligger otydligheter och missuppfattningar angående undervisningsbegreppets 

innebörd och att det fortfarande finns olika uppfattningar om vad undervisning är, vilket framgår 

av hur förskollärarna beskriver och konstruerar sin undervisning. Positivt är emellertid att den 

kompetensutvecklingen som förskollärarna genomgått under året har lett till ökad medvetenhet om 

undervisningsbegreppets innebörd, vilket är ett steg i rätt riktning. Studien visar också på att 

kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning och en nödvändighet för att nå en samsyn om 

undervisningens konstruktioner så att undervisning ska kunna ske likvärdigt i alla förskolor. 

Nyckelord: förskola, förskollärare, kompetensutveckling, konstruktioner, socialkonstruktionistiska 

perspektivet, undervisning uppdrag.  
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1.  Inledning                                                                                                                                     

Studiens ämnesval baseras på en förfrågan från en rektor i en kommun i Norrbotten. Anledningen 

till förfrågan är att man efter en längre tids kompetensutveckling av förskollärare/förskolepersonal 

om förskolans undervisande uppdrag önskar få en uppföljning av en tidigare gjord studie i samma 

kommun (Kaati & Päiviö Brackett, 2018). Syftet med min studie är att med utgångspunkt från det 

socialkonstruktionistiska perspektivet via en fallstudie undersöka på vilket sätt 

kompetensutvecklingen har förändrat förskollärarnas perspektiv på undervisning i relation till det 

undervisande uppdraget i förskolan. I studien kommer hänsyn att tas till de ändringar i den 

reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) som började gälla den 1 juli 2019. 

Förskolans uppdrag har genomgått förändringar, från att ha varit omsorgsorienterat till ett ökat 

fokus på utveckling och lärande (Skolverket, 2010; 2016; 2018). Sedan 2010 års skollag (SFS 

2010:800) omfattas förskolan av utbildnings- och undervisningsbegreppen, vilket har tydliggjorts 

i Lpfö18 (Skolverket, 2018). En faktor som bidragit till det ökade intresset för ett formaliserat 

lärande i förskolan är bland annat PISA-rapporterna om sjunkande kunskapsnivåer bland svenska 

ungdomar (Landahl & Lundahl, 2017). En annan faktor är Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2018) som visar att förskolans arbete måste förbättras när det gäller att nå målet med en likvärdig 

förskola. Detta är viktigt inte minst när det gäller att kompensera för skolsegregation och 

socioekonomiska skillnader som kan påverka barns möjligheter. Vidare konstateras att det 

fortfarande finns förskolor där omsorgsuppdraget är det primära medan lärandeuppdraget betraktas 

som sekundärt. Av slutrapporten framgår även att det behövs insatser för att stärka undervisningens 

roll som en del i det pedagogiska arbetet, då det visat sig att många förskollärare inte ser sig som 

undervisande lärare. Här konstateras också att rektorer och personal inte använde begreppen 

undervisning och utbildning för att beskriva det som sker i förskolan, vilket skapar ett glapp i 

förhållande till det som står i styrdokumenten. Att introducera nya begrepp och förhållningssätt i 

en verksamhet som under lång tid formats av tradition och historia är enligt Jonsson (2013) en 

utmaning, något som visar sig i att man i dagens förskola i stället för undervisning och utbildning 

oftare använder begrepp som aktiviteter, verksamhet, tema, projekt, lärande, skapande och omsorg. 

Denna studie avser att bidra till att belysa den kontinuerliga kompetensutvecklingens betydelse för 

samsyn och förståelse av det undervisande uppdragets innebörd. 
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2.  Syfte och frågeställningar                                                                                      

2.1. Syfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Syftet är att undersöka hur förskollärare konstruerar sin undervisning, om genomgången 

kompetensutveckling har förändrat dessa konstruktioner i relation till det undervisande uppdraget 

i förskolan samt vilka utmaningar och möjligheter förskollärare ser i dessa 

undervisningskonstruktioner. 

2.2. Frågeställningar:             

- På vilket sätt konstruerar förskollärarna undervisningen i förskolan?                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Vilka utmaningar och möjligheter framträder i dessa undervisningskonstruktioner? 

-  På vilket sätt har kompetensutvecklingen påverkat/förändrat dessa konstruktioner? 
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3.  Centrala begrepp   

3.1  Utbildning                                                                                                                                              

I den reviderade läroplanen för förskolan som började gälla den 1 juli 2019 har ordet verksamhet 

ersatts med utbildning.  Eidevald och Engdahl (2018) tolkar ordet utbildning som något som pågår 

i förskolan under hela den tid barnen vistas där, men betonar att utbildning måste ha en viss kvalitet 

för att nå upp till de grundläggande kvalitetskraven. Förskolor som inte kan uppfylla de basala 

behoven av omsorg och trygghet bedriver inte utbildning utan en verksamhet som inte har 

tillräckligt god kvalitet. 

3.2  Undervisning                                                                                                                                                       

I Skollagen (SFS 2010: 800) står att undervisning ska ske i alla skolformer och dit räknas även 

förskolan och i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) fastslås att ”Undervisning i förskolan ska 

ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande 

och utvecklande av kunskaper och värden” (s.19). Enligt läroplanen är det förskollärarens ansvar 

och uppgift att i undervisningen leda målstyrda processer, där omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet. Här står även att planeringen och genomförandet av undervisningen ska utgå från 

läroplanen, men också från barnens tidigare inhämtade kunnande och erfarenheter. I den reviderade 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) definieras undervisningen enligt följande:  

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och 

syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår 

spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska 

innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare 

har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar 

även andra i arbetslaget, till exempel barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande (Skolverket 2018, s. 

7). 

3.3  Planerad undervisning                                                                                                                                 

Den planerade undervisningen utgår från en i förväg planerad och iordningsställd aktivitet med 

utgångspunkt från styrdokumentens strävansmål. Den sker ofta  i form av teman som innehåller 

projekt utifrån barnens intressen. I vardagssituationer som finns under en dag på förskolan kan 

planerad undervisning också ske, exempelvis vid samling och i matsituationer under medverkan 

av en vuxen, där undervisningsmålet är tydligt (Persson, 2015).                        

3.4  Spontan undervisning                                                                                                                            

Den spontana undervisningen blir till och utvecklas i spontana situationer, dels mellan barnen 

själva men också mellan barn och vuxna förutsatt att det finns ett objekt som får individerna att 

börja interagera (Persson, 2015). Situationerna fångas upp av förskolläraren och kopplas ihop med 

styrdokumentens strävansmål. Spontan undervisning kan till exempel ske i vardagliga händelser 

som problematiseras och tas tillvara som lärandetillfällen. I det vardagliga livet i förskolan finns 

massor av tillfällen som förskolläraren kan ta fasta på och använda som undervisningsmaterial i 

samspel och reflektion tillsammans med barnen. Detta konstaterar även Jonsson, Williams och 
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Pramling Samuelsson (2017) som menar att undervisning bör ske i vardagliga aktiviteter i ett för 

barnen viktigt sammanhang där lek, lärande och fostran bildar en helhet.  

3.5  Lärande  

Säljö (2015) betonar att det är skillnad på lärande och undervisning, eftersom undervisning är en 

process som är planerad och målstyrd utifrån förskolans styrdokument medan lärandet ibland, men 

inte alltid kan vara ett resultat av undervisning. Denna skillnad beskrivs även av Pihlgren (2017), 

som att lärande i förskolan är ett begrepp som används för att förklara barnens processer då de lär 

sig och att lärande är en process hos en individ som kan ske oberoende av om en pedagog är med 

eller inte. 
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4.  Bakgrund                                                                                                                                                          

I bakgrunden behandlas inledningsvis förskollärarens ständigt förändrade yrkesroll och uppdrag. 

Därefter följer redogörelser för förskollärarens undervisande uppdrag, forskning om undervisning 

i förskolans verksamhet, farhågor för förskolans skolifiering, otydlighet i begreppen undervisning 

vs lärande, förskolepersonalens kompetens samt studiens teoretiska utgångspunkt.  

4.1  En förskola i ständig förändring - en historisk tillbakablick                                                                                      

I en historisk tillbakablick över den svenska förskolans utveckling skriver Vallberg Roth (2011) att 

de läroplansmönster som funnits sedan mitten av 1800-talet fram till idag kan delas upp i fyra 

perioder. De begrepp författaren använder sig av för att benämna dessa läroplansperioder är Guds 

läroplan från mitten till slutet av 1800-talet, Det goda hemmets och hembygdens läroplan från slutet 

av 1800-talet till mitten av 1900-talet, Folkhemmets läroplan från 1930-talet till mitten av 1980-

talet och Världsbarnets läroplan, där den sistnämnda sträcker sig från 1980-talet och framåt. 

Författaren beskriver fortsättningsvis hur förskolans läroplansmönster under drygt två århundraden 

har utvecklats och förändrats i takt med förändrade samhällsideal och att det som styrt inriktningen 

under de olika läroplansperioderna är hur samhället har sett ut (bonde- eller industrisamhälle), den 

rådande politiska ideologin, vetenskapliga rön och de ekonomiska förhållandena. En annan orsak 

till de olika läroplansinriktningarna menar författaren är hur synen på kunskap har förändrats från 

att ha fokuserat mer på minnesträning än på självständigt tänkande, till tyngdpunkt på uppfostran, 

till omsorg och utveckling och till den nuvarande kunskapssynen, där fokus ligger på ett livslångt 

lärande. En tredje orsak är den förändrade synen på barn och människor, som gått från att se barnet 

som passivt och syndigt till att se barnet som ett säreget naturbarn, till ett vetenskaps- och 

välfärdsbarn fram till dagens världsbarn med rättigheter och ansvar (ibid.).   

4.1.1  Guds läroplan                                                                                                                                     

Vallberg Roth (2011) skriver vidare att den verksamhet som bedrevs från mitten till slutet av 1800-

talet för barn mellan 2 och 7 år kallades för småbarnsskolor. Sverige var då fortfarande ett 

bondesamhälle och det läroplansmönster som gällde under denna tid var Guds läroplan. 

Verksamheten genomsyrades av den kristna tron, där lärarinnans uppgift var att genom en 

patriarkal, könssegregerad massundervisning i kyrkliknande lokaler lära barnen att räkna, skriva, 

läsa och kunna rabbla upp Lilla Katekesen. Ledorden här var uppmärksamhet, punktlighet, 

renlighet, ordning, lydnad och disciplin. I Guds läroplan ingick inte lek, fokus låg i stället på 

omsorg och disciplin, leka fick barnen göra på rasterna.  

4.1.2  Det goda hemmets och hembygdens läroplan                                                                                                                 

I det goda hemmets och hembygdens läroplan, som sträckte sig från slutet av 1800-talet till mitten 

av 1900-talet kallades småbarnsskolorna för barnträdgårdar (Vallberg Roth, 2011). Under den här 

läroplansperioden hade Sverige utvecklats till ett industrisamhälle och författaren skriver att miljön 

i barnträdgårdarna skulle efterlikna den som fanns i hemmet och att läroplanens inriktning nu låg 

mer på uppfostran än på undervisning (ibid.). Leken fick nu en större betydelse, framförallt genom 

de Fröbelska lekgåvorna och de tidigare psalmerna och berättelserna från Bibeln ersattes med sagor 

och sånger. I början av 1900-talet byttes småbarnsskolans titel ledarinna ut mot begreppet lärarinna 

med uppgift att på ett moderligt sätt uppfostra barnen genom att ledad och vårda dem (ibid.).                                                            
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4.1.3  Folkhemmets läroplan                                                                                                                                 

Från 1930-talet till mitten av 1980-talet var det Folkhemmets läroplan som gällde. Efter andra 

världskriget började man få en modernare syn på barnuppfostran, vilket gjorde att  tyngdpunkten i 

läroplanen kom att ligga mer på uppfostran än på undervisning. Leken blev ett viktigt instrument, 

något som Vallberg Roth (2011) uttrycker med orden ”Barnets lek jämställdes med arbete” (s.78.). 

Författaren skriver vidare att fler och fler kvinnor vid den här tiden hade börjat arbeta utanför 

hemmet och i stället för det goda hemmet blev folkhemmet nu barnträdgårdarnas förebild, där 

målet var att i samarbete med barnens familjer uppfostra barnen till goda och demokratiska 

samhällsmedborgare i en köns-, klass- och kulturneutral verksamhet. Den tidigare 

läroplansperiodens sagoböcker byttes ut mot faktaböcker och arbetssättet i förskolan blev mera 

skollikt och ämnesorienterat. Fram 1940-talet hade de kvinnor som arbetat i småbarnsskolor och 

barnträdgårdar inte haft någon utbildning, men i börja av 1940-talet tillkom en 1-årig utbildning 

och 1955 ändrades titeln lärarinna till förskollärare. Under åren som följde fram till 1970 

förändrades verksamheten i barnträdgårdarna från att tidigare ha fokuserat på moral och uppfostran 

till en inriktning på vård och omsorg, där barnets psykosociala utveckling och 

självständighetsfostran enligt Piagets teorier skulle anpassas efter barnets utvecklingsnivå 

(Vallberg Roth, 2011). 1968  tillsatte regeringen Barnstugeutredningen med uppdrag att utforma 

ett pedagogiskt program för förskolan. Detta kom enligt Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) 

att betyda mycket för förskolans utveckling och leda till att riksdagen 1972 antog en lag om allmän 

förskola. För att markera verksamhetens pedagogiska grund bestämdes här att det officiella namnet 

för daghem och deltidsförskolor skulle vara förskola (ibid.).  

4.1.4  Det situerade världsbarnets läroplan                                                                                                       

Denna läroplan tog sin början i slutet av 1980-talet och sträcker sig fram till idag. Kännetecknande 

för denna period är begrepp som målstyrning, decentralisering, globalisering, marknadsorientering 

och individualisering (Vallberg Roth, 2011).  Författaren skriver vidare att de forskare som man 

bland annat refererar till under denna period är Fröbel, Piaget, Vygotskij, Sommer och Säljö. Detta 

leder till en läroplansteori som bygger på socialkonstruktivismen med betoning på det kompetenta 

barnet, där det är barnets perspektiv  och inte den vuxnes barnperspektiv som efterfrågas. Förskolan 

blir nu en egen skolform och för att kunna utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

utvecklingsmöjligheter blir dokumentation och uppföljning obligatorisk. Pedagogens roll under 

denna period går från att från början vara den som förmedlar kunskap via att handleda till att ha en 

ledande och undervisande roll. 

4.2  Förskollärarens undervisande uppdrag                                                                                           

I SFS (2010:800) poängteras vikten av förskollärares ansvar för undervisningsuppdraget i den 

pedagogiska verksamheten. I och med att förskolan blev en egen skolform förändrades också 

förskollärarensuppdrag och begreppet undervisning tillkom. Den granskning som 

Skolinspektionen (2016) genomförde visade på otydlighet och oklarhet avseende förskollärarens 

ansvar för undervisningen, vad det innebär och hur det ska utövas i förskolan och att bristande 

riktlinjer kan leda till en icke likvärdig förskola. I och med Skollagen (SFS 2010:800,§ 13), klargörs 

att utbildningen och verksamheten ska bedrivas av legitimerade förskollärare, som också har 

ansvaret för utformningen av denna. Här står även att det är rektorn som har det övergripande 
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ansvaret för att verksamheten uppnår målen i läroplanen och också skapar förutsättningar som gör 

det möjligt för förskollärare att ta ansvar för undervisningen och tillsammans med arbetslaget 

genomföra undervisningen och verksamheten enligt läroplanens riktlinjer. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) nämns inte ordet undervisning, utan det kallas i stället för utveckling 

och lärande, men i den reviderade läroplanen, Skolverket (2018), som träder i kraft den 1 juli 2019, 

finns däremot skrivningar om förskollärarens ansvar när det gäller undervisning och ordet 

verksamhet har ersatts av utbildning. Här står också att undervisning ingår i utbildningen, där syftet 

är att utifrån läroplanens mål stimulera och utmana barnens utveckling och lärande och att 

”Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns 

utveckling och lärande sker hela tiden” (s.7). I läroplanstexten förtydligades och beskrevs 

förskollärarens specifika ansvar i formuleringar som att tolka, konkretisera och leda det 

pedagogiska arbetet utifrån styrdokumentens riktlinjer och mål (Eriksson, 2014). I den nuvarande 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) fastslås att grunden för ett livslångt lärande ska läggas 

i förskolan och att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. I sin slutrapport om förskolans kvalitet och måluppfyllelse 

betonar Skolinspektionen (2018) att det övergripande målet i det svenska skolsystemet är alla barns 

möjlighet till en utbildning av hög kvalitet och att undervisningens syfte i förskolan är att stimulera 

barns utveckling och lärande.  

2017 beslutade regeringen om en revidering av förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 

2017). I direktiven till Skolverket hänvisas till Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapporter 

som visar att det finns en utvecklingspotential på flera nivåer i förskolan, framförallt när det gäller 

komplexiteten i det uppdrag som förskollärare och arbetslag har enligt läroplanen, men också när 

det gäller problem som kan uppstå i arbetet med samtliga målområden (Skolinspektionen, 2017). 

Personalens utbildning, kompetens, engagemang och förståelse för sitt uppdrag är enligt Persson 

(2015) centrala faktorer när det gäller kvaliteten i förskolans verksamhet. Dessa faktorer är också 

av stor betydelse för möjligheterna att kunna hanteras styrdokumentens mål och riktlinjer. 

Författaren betonar även dialogens och relationens betydelse i undervisningen och påpekar att man 

kan se undervisningen i förskolan som en process där utgångspunkten är barnets förståelse och 

intresse av en aktivitet och att lärandet visar sig i barnets förmåga att använda sina förmågor på ett 

nytt sätt eller i en annan situation. Det undervisande uppdraget i förskolan beskrivs av Jonsson, 

Williams och Pramling Samuelsson (2017) som förskollärarens förmåga att aktivt och 

kommunikativt koppla undervisningsbegreppet till barnens perspektiv där undervisningen sker 

tillsammans och i delaktighet med barnen utifrån deras erfarenheter. 

4.3  Undervisningsbegreppet                                                                                               

Skollagen 2010 fick stor betydelse för förskolans styrning, bland annat genom att begreppet 

utbildning och undervisning för första gången användes för att beskriva förskolans uppdrag och 

ansvar (Eidevald & Engdahl, 2018). När det gäller undervisningsbegreppet framhåller Sheridan 

och Williams (2018) att förskollärare genom undervisning kan skapa förutsättningar för barns 

lärande, men då barn tar till sig undervisning på olika sätt beroende på vad de har för tidigare 

erfarenheter kan man inte garantera ett lärande hos alla barn. Detta påpekar även Biesta (2013) som 

betonar  att undervisning endast är ett verktyg för lärande och för att barn ska kunna ta till sig den 
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kunskap som förmedlas måste även förutsättningar för detta skapas, för om förutsättningarna inte 

finns  uppstår inget lärande. Författaren menar vidare att lärandet är något som pågår hela tiden 

och att förskolläraren i denna process ska fungera som en resurs eller en tillgång. Då det som sägs 

av förskolläraren upptas och tolkas olika av olika barn beroende på barnets egen uppfattning om 

ämnet finns inte några garantier för att ett lärande sker eller att det sker på det sätt som det var 

tänkt. Enligt Biesta (2013) ska fokus i förskollärarens ansvar för undervisningen vara att stötta och 

skapa möjligheter till lärande. Hur barn lär är relaterat till vilka erfarenheter och förutsättningar de 

får för detta och hur de sedan tar till sig dessa erfarenheter beror på sammanhanget och kontexten 

runt barnet (ibid). Wallskog (2011) konstaterar att många förskollärare har svårt att ta till sig 

undervisningsbegreppet, då de kopplar undervisning till något som sker i skolan, vilket Öqvist och 

Cervantes (2018) menar dels kan bero på bristfällig ledning och styrning när det gäller 

förskollärares undervisningsansvar, men också på oklarhet i förskolans styrdokument. I en studie 

gjord av Jonsson et al. (2017) anser förskollärare att undervisningsbegreppet medför ökade krav. 

De uttrycker vidare farhågor för att de ökade kraven på planerade och målinriktade aktiviteter 

prioriteras framför de oplanerade aktiviteter utan medvetet syfte och att fokus blir på läroplanen i 

stället för att umgås med barnen. Författarna skriver vidare att förskollärare upplever att 

undervisningsbegreppet är motsägelsefullt och kontroversiellt. Detta visar sig i att en del av 

förskollärarna i studien är kritiska till att undervisning ska bedrivas i förskolan medan andra är 

positivt inställda och anser att barn kan lära genom lek utan att det uppstår prestationskrav och att 

undervisning är en rättighet för alla barn. Detta tas även upp av Melker, Mellgren och Pramling 

Samuelsson (2018) som konstaterar att detta i enlighet med undervisningsbegreppet också är 

kontroversiellt i den meningen att en del förskollärare ser det både som en extra pålaga men också 

som ett sätt att höja förskollärarnas status. För att kunna arbeta med läroplanens alla mål måste 

förskolläraren enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) vara lika aktiv som 

barnen för att kunna inspirera och rikta deras intresse och uppmärksamhet mot det som de förväntas 

lära sig något om och skriver ”Att både kunna ha ett lärandeobjekt för ögonen som lärare och att 

vara här och nu samt möta barns erfarenheter och värld är en nyckelfråga för att utveckla en 

undervisning som svarar mot förskolans uppdrag” (s.13). Författarna poängterar vidare 

förskollärarens undervisande ansvarsroll när det gäller kommunikationen med barnen, en 

ansvarsroll som innebär att förskolläraren i stället för att vara en medforskande och lyssnande 

pedagog ska ha den ledande rollen i kommunikationen, för om det fokuseras för mycket på 

”lyssnandets pedagogik” finns risk att förmedlandet av kunskap till barnen inte kommer till stånd.  

4.4  Oklarhet i tolkningen av undervisningsbegreppet 

I sin forskning konstaterar Arfwedson (1998) att begreppet undervisning inte har en självklar 

betydelse utan uppfattas och beskrivs på olika sätt av olika lärare. Författaren menar att de 

skillnader som uppstår beroende på olika förståelse av undervisningsbegreppet i arbetslaget kan 

leda till olika undervisningskonstruktioner. Följden av att verksamheter och lärare inte har samma 

fokus och uppfattning om undervisningsbegreppet kan i sin tur leda till att verksamheternas samsyn 

på undervisning påverkas 

I flera nyare studier påvisas att förskollärare definierar och tolkar undervisningsbegreppet på olika 

sätt. Detta framkommer bland annat i en studie genomförd av Thulin och Gustavsson (2017), där 

förskollärarna anser att undervisning är något som sker hela dagen i förskolan, exempelvis vid mat- 
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och hygiensituationer då man benämner olika saker, vilket kan leda till att barnen lär genom att 

upprepa. Jonsson et al. (2017) menar att undervisning i förskolan innebär att fokusera på samspelet 

mellan förskollärare och barn och att undervisning här blir att skapa förutsättningar i form av 

lekbaserade aktiviteter, runt vilka barn och vuxna kan samspelar och kommunicera. Thulin och 

Jonsson (2018) å sin sida framför att undervisning i förskolan är något som sker när förskolläraren 

synliggör barns perspektiv i anknytning till ett visst innehåll och till barnets vidare utveckling och 

att detta kan ske både i spontant uppkomna och i planerade undervisningssituationer.   

Sheridan och Williams (2018) påpekar att undervisnings- och utbildningsbegreppen behöver 

belysas och problematiseras. Författarna menar att det finns kunskapsluckor eftersom det inte klart 

framgår när undervisning kan bedrivas i förskolan, något som leder till att all tid i förskolan ses 

som möjlig för undervisning även om all tid inte används för detta. Denna oklarhet och otydlighet 

i läroplanen är enligt Sheridan och Williams (2018) en anledning till att regeringen 2017 gav 

Skolverket i uppdrag att i samverkan med forskare i ämnet se över läroplanen i syftet att förtydliga 

förskolans uppdrag när det gäller utbildning och undervisning och att stödja professionens 

förståelse av förskolans läroplan och undervisningsuppdrag.  

Även Pramling Samuelsson (2017) belyser problemet med att förskollärare inte förstår begreppet 

undervisning utan likställer det med lärande. Författaren definierar de olika begreppen med att 

lärande är det som sker hos barnet medan undervisning är det som en lärare gör i relation till ett 

innehåll och barn. Enligt Pramling Samuelsson (2017) finns det inte heller några samband mellan 

dessa begrepp. När det gäller det sistnämnda framhåller Jonsson et al. (2017) däremot, att lärande 

och undervisning visserligen inte är samma sak, men att de det finns en inbördes relation mellan 

dem och att undervisning kan stärka alla former av lärande. Detta påpekar även Säljö (2015) som 

hävdar att undervisning och lärande de facto inte är samma sak, men att det finns en relation mellan 

dem, då undervisning utifrån bestämda mål skapar förutsättningar för lärande. Björklund, Pramling 

Samuelsson och Reis (2018) menar att det gäller för läraren att skapa situationer som gör att barnen 

genom sina tidigare erfarenheter kan bygga vidare på dem och att det med tanke på att vissa barn 

behöver komplettera sina erfarenheter mer än andra är det av stor vikt att undervisningen i fråga 

om innehåll och metoder är variationsrik och pluralistisk. Att se barnet som subjekt och 

uppmärksamma barns perspektiv kan enligt Thulin och Jonsson (2018) vara en utgångspunkt för 

förskollärare i undervisningssituationer som gör det möjligt att få en uppfattning om var barnet 

befinner sig i sin förståelse av en viss situation, men som också kan användas som utgångspunkt 

när det gäller barnets vidare kunskapsutveckling. 

4.5  Undervisningsstrategier – spontana och planerade   

Både Dalgren (2017) och Jonsson (2011) betonar i sin forskning att undervisning i förskolan är en 

egen särart då förskolans vardag, till skillnad mot skolan med sina tydliga undervisningstillfällen, 

innehåller flexibilitet med en blandning av planerade aktiviteter, spontana situationer och 

vardagsaktiviteter som måltider, omsorgssituationer och påklädning. Vallberg Roth och Tallberg 

Broman (2018) konstaterar att undervisningsuppdraget är komplicerat, då det både ska anpassas 

till en blandad barngrupp med unika individer och utgå ifrån en helhetssyn på omsorg, utveckling, 

lek och lärande. Med tanke på detta menar Dalgren (2017) att undervisning i förskolan kan ske i 

form av inbäddad undervisning som kan integreras i samspel under vardagliga aktiviteter i 

förskolan, till exempel vid måltider, vid lek, fostran och omsorg. I linje med detta beskriver 
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Björklund och Palmér (2019) hur lekresponsiv undervisning kan ta sig uttryck i förskolan, där 

förskolläraren i samspel med barn undervisar genom att ta vara på barns lek och styra deras 

uppmärksamhet mot ett särskilt lärandeinnehåll. En utmaning för förskolläraren blir här att vara 

dubbelt responsiv, det vill säga svara på barnens svar och anpassa sina handlingar till dessa 

(Pramling & Wallerstedt, 2019). Jonsson (2011) använder uttrycket nuets didaktik och menar att 

barns lärande och utveckling till största delen verkar ske här och nu mer än utifrån planerade 

aktiviteter. Författaren poängterar att det är just detta, att undervisning kan ske i spontana 

situationer, där lärandet kan kopplas till det som sker i nuet och till de didaktiska val som i den 

stunden görs av den som undervisar, är det som gör förskolan till en särart. Författaren påpekar 

vidare att  en förutsättning för lärandet är att läraren är medveten om vad barnet har för erfarenheter 

och kunskaper. Av stor vikt är även lärarens förmåga att se de möjligheter som finns för att ett 

lärande ska ske och att kunna koppla och medvetandegöra barnets erfarenheter för att sedan rikta 

dem mot nya lärandeområden (Jonsson, 2011). Även Jonsson et al. (2017) poängterar vikten av  

förskollärarens förmåga att fånga upp det som sker i spontana aktiviteter och där kunna möta 

barnens perspektiv samtidigt som läroplanens mål och riktlinjer hela tiden ska  finns i bakgrunden. 

Ju yngre barnen är desto viktigare är det att förskolläraren är lyhörd, engagerad och stödjande för 

att kunna göra de didaktiska val som behövs för att barnen ska förstå begreppet undervisning (ibid). 

För att uppnå läroplanens strävansmål när det gäller undervisning krävs enligt Doverborg et al. 

(2013) en planering där förskolläraren tar fram det innehåll som undervisningen ska handla om. 

Detta påpekar författarna är kontroversiellt, då begrepp som att vara spontan innebär att tillvarata 

och spinna vidare på det som sker i barnens vardagliga aktiviteter i förskolan och att planering kan 

motarbeta denna spontanitet eftersom styrning här möter det fria valet. Däremot kan en välgjord 

planering tillåta förskolläraren att ha ett mera spontant förhållningssätt i 

undervisningssammanhang, eftersom planeringen finns där i bakgrunden, vilket leder till att 

förskolläraren även kan fånga upp och synliggöra andra spontana situationer (Doverborg et al. 

(2013)  När planeringen av lärandeobjektet för undervisningen är klar  har läraren riktlinjer att utgå 

ifrån, vilket underlättar hur lärandet ska gå till (ibid).  

4.6  Undervisning vs lärande  

Pihlgren (2017) påpekar att lärande inte är synonymt med undervisning, men att det finns en nära 

relation mellan de båda begreppen. Skillnaden består enligt författaren i att lärande är en process 

där barnet kan lära sig även utan förskollärarens medverkan, till exempel genom samspel med 

kamrater eller genom att utforska på egen hand i en organiserad undervisningsaktivitet. Lärande 

blir därmed något som sker inom den som lär sig.  Till skillnad från lärande är undervisning en 

planerad aktivitet där förskollärarens syfte är det ska leda till ett lärande och blir således ett sätt för 

förskolläraren att påverka lärandet (ibid). Att ett barn kan lära på egen hand påpekas även av 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016), men att skillnaden är att barnet i en 

undervisningssituation kan få stöd och vägledning av förskolläraren i sitt lärande. Att skilja på 

undervisning och lärande är viktigt i denna studie då det är lätt att ta för givet att all undervisning 

leder till ett lärande. 
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4.7  Farhågor om förskolans skolifiering                                                                                             

Tidigare forskning har lyft fram undervisningen som ett kontroversiellt och komplicerat begrepp i 

förskolans värld (Öqvist & Cervantes, 2018). Detta konstaterar även Wallskog (2011) som menar 

att det finns ett avståndstagande när det gäller undervisningsbegreppet i förskola som 

förskolepersonalen ofta förknippar med skolans kunskapsförmedling. I en norsk forskningsstudie 

gjord av Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) uppger majoriteten av de intervjuade 

förskollärarna att de är skeptiska till undervisningsbegreppet i förskolan. Samtliga beskriver sig 

som lärare, men kallar inte den praktik som de bedriver i förskolan för undervisning. I studien 

framkommer också att förskollärarna inte vill att förskolans verksamhet ska skolifieras och att det 

i förskolans läroplan finns tecken på ett närmande till skolans läroplan som innehåller ämnen. Detta 

tyder enligt författarna på att förskollärarna kopplar samman undervisningsbegreppet med något 

som sker i skolan. Detta menar även Doverborg et al. (2013) som betonar att undervisning som 

begrepp kopplas mera till den verksamhet som bedrivs i skolan, medan undervisning i förskolan är 

något som sker genom lek och temainriktat arbete och att detta är en skiljelinje mellan skola och 

förskola. I Skolinspektionens granskningsrapport från 2016 påpekas att många förskollärare menar 

att undervisning är något som förekommer i skolan, vilket gör att de kopplar ihop begreppet med 

regelrätta lektioner. Detta påpekar Pramling Samuelsson (2017) kan bero på en uppfattning om att 

skillnaden mellan skola och förskola alltid har varit att förskolans fokus har legat på barnen medan 

skolan har fokuserats på ämne och innehåll. En annan skillnad mellan skolans och förskolans 

undervisning är enligt Sheridan och Williams (2018) att varje situation i förskolan möjliggör ett 

främjande av barnens lärande och utveckling, medan skolan däremot har schemalagda 

undervisningstillfällen och fastställda kunskapsmål.  

4.8  Förskolepersonalens kompetens                                                                                                                

För att undervisningsbegreppet ska realiseras utifrån förskolans uppdrag poängterar Doverborg et 

al. (2013) vikten av kompetens när det gäller förskollärarens förmåga att styra barns 

uppmärksamhet mot ett lärandeobjekt och samtidigt vara i nuet och tillvarata deras erfarenheter 

och kunskaper. Thulin och Jonsson (2018) tar i sin artikel upp ett antal förmågor som de menar 

krävs för att förskolläraren ska kunna se och använda sig av de möjligheter till undervisning som 

uppstår i de spontana situationer i förskolan. Några av de kompetenser som författaren här räknar 

upp är nyfikenhet, förmåga att förstå barns perspektiv i sin undervisning och förmåga att kunna 

stödja och utmana barnet vidare i deras upptäckter. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) 

påpekar att kompetens är ett ord från latin där den ursprungliga betydelsen är lämplighet och 

tillräckligt god förmåga, men som också inkluderar begrepp som kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt när det gäller lösningar av problem som kan uppstå. Författarna skriver vidare att 

med en sådan definition är förskolepersonalens behov av kompetensutveckling uppenbar, 

framförallt när det gäller de nya kraven i samband med den reviderade läroplanens 

undervisningsbegrepp, något som även förändrar synen på förskollärarnas kompetens. För att 

förskolepersonalen ska få möjlighet att möta upp, vidga, fördjupa och förnya sina kunskaper och 

utveckla sin profession betonar författarna vikten av kontinuerlig kompetensutveckling, då 

förskollärarnas kompetens är en central del när det gäller förskolans kvalitet (Sheridan et al,. 2015). 

Viktigt är då enligt Nilsson (2006) att om kompetensutvecklingens teorier ska kunna omsättas till 
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praktik måste detta ske genom att diskutera och reflektera tillsammans med andra, för att man ska 

kunna nå en samsyn. 

4.9  Studiens teoretiska utgångspunkt                                                                                                      

Den teoretiska utgångspunkten för studien landar i det socialkonstruktionistiska perspektivets syn 

på människan, världen och kunskapen. Detta är en teori som enligt Berger och Luckmann (1966) 

innebär att den verklighet vi lever i också är vad vi upplever som sann och riktig och att människan 

formar och formas av att leva och återskapa den verkligheten. Enligt socialkonstruktionismen är 

kunskap något som konstrueras av oss människor och därmed finns varken sann eller objektiv 

kunskap. Socialkonstruktionismen utmanar förutbestämda tankar om världen och menar att den 

kunskap som vi konstruerar är kontextbunden till den tid vi lever i och påverkas av just den tidens 

historia och kultur (Burr, 1995). Det samhälle vi lever i är en direkt spegling av hur vi agerar och 

hur vi kommunicerar med varandra och vad som är sanning, kunskap, rätt och fel i de olika 

verkligheterna internaliseras och bidrar till konstruktionen av den värld vi lever i (Berger & 

Luckmann, 1966; Burr, 1995; Burr, 2015). Så snart internaliseringsprocessen startat så sätter också 

socialisationsprocessen igång, där resultatet blir att det som i ett samhälle ses som sanning och 

kunskap kommer att överföras från generation till generation, något som underlättas av olika 

samhällsstrukturer i form av olika myndigheter och verksamheter till exempel förskolan, som har 

en lång historia bakom sig (Berger & Luckmann, 1966). Författarna påpekar att historien 

medverkar till hur vi skapar oss själva beroende på den verklighet vi lever i och de normer som 

gäller där. Hur vår verklighet ser ut menar författarna beror på hur vi beter oss och att verkligheten 

och kunskap är något som konstrueras i samspel med omgivningen i ett ömsesidigt beroende.  

Burr (2015) betonar att det inte finns någon enhetlig beskrivning av socialkonstruktionism, men 

listar fyra av teorins grundpelare, där den första innebär en Kritisk syn på kunskap som tas för 

given, det vill säga att det inte finns någon sann kunskap utan att allt som vi tror oss veta om världen 

är sociala konstruktioner som vi tillsammans har skapat. Den andra grundpelaren är Den historiska 

och kulturella bundenheten, vilket innebär att våra kunskaper och vår världssyn är föränderlig och 

påverkas av den kultur vi lever i. Den tredje grundpelaren i det socialkonstruktionistiska 

perspektivet är att Kunskap konstrueras genom sociala processer, det vill säga att vi gemensamt 

skapar och håller liv i sanningar, men för en ständig kamp om vad som är sant och falskt, vilket 

gör språket till ett viktigt verktyg i det gemensamma sanningsskapande. Den fjärde och sista 

grundpelaren är att Kunskap och sociala handlingar går hand i hand, vilket innebär att när 

kunskapen kring ett visst fenomen förändras påverkas även de handlingar som tidigare varit 

kopplade till detta och tvärtom. Burr (2015) konstaterar att olika förståelse och sociala 

konstruktioner hänger ihop med mänskliga sociala handlingar och beteenden Han konstaterar 

vidare att det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär att kritiskt granska antagande om hur 

världen verkar vara, att förståelse av världen beror på när och i vilken kultur vi lever och att olika 

förståelse således är historiskt och kulturellt präglad. Detta framhålls även av Berger och 

Luckmann (1966) och Dahlberg, Moss och Pence (2014) som betonar att verkligheten inom detta 

perspektiv är socialt konstruerad och att kunskap är socialt konstruerad i människans verklighet.  

Den socialkonstruktionistiska teorin hävdar att olika begrepp, som i den här studien handlar om 

undervisnings- och kompetensutveckling, kan ta olika form och beskrivas på olika sätt av 

människor beroende på kontext, socialt samspel, tid, rum och plats (Berger & Luckmann, 1966; 



13 
 

Dahlberg et al., 2014). Avslutningsvis påpekar Dahlberg et al. (2014) att förskolan är en social 

konstruktion, där allt som händer i verksamheten är uppbyggt av människor som tillsammans 

skapar och håller liv i sanningar, men hela tiden för en ständig kamp om vad som är sant och falskt. 

Språket blir här ett viktigt verktyg för hur vi konstruerar verkligheten och för den vidare. Genom 

språket delar vi våra värderingar och erfarenheter vilket gör språket till ett viktigt verktyg i det 

gemensamma sanningskapandet (ibid). Det socialkonstruktionistiska perspektivet är relevant då 

denna studie handlar om förskollärarnas beskrivningar av hur de konstruerar undervisningen i 

förhållande till det undervisande uppdraget, det vill säga hur de socialt konstruerar, uppfattar, tolkar 

och har för erfarenheter när det gäller detta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5.  Metod        

5.1  Metodval - en fallstudie och dess kontext  

Undersökningen genomfördes via en fallstudie. En fallstudie undersöker en företeelse på djupet i 

dess verkliga sammanhang med fokus på frågor som vad, hur och varför något förekommer (Ahrne 

& Svensson, 2015). Syftet med en sådan studie är enligt författarna att ta upp specifika frågor, som 

med utgångspunkt från de mönster och förklaringar som hittas sedan kan användas i en 

efterföljande studie. Informationen i en fallstudie kan enligt Denscombe (2018) användas för att 

jämföra alternativ eller beskriva olika perspektiv i en viss situation, men också skapa förståelse för 

de bakomliggande orsakerna till de resultat som framkommer. En fallstudie passar därför bra i 

denna studie, där syftet är att undersöka om förskollärare efter kompetensutveckling har förändrat 

sina perspektiv på undervisning i relation till det undervisande uppdraget i förskolan. 

Utgångspunkten för studien är en förfrågan från en rektor i en kommun i Norrbotten om uppföljning 

av en tidigare genomförd studie (Kaati & Päiviö Brackett, 2018). Avsikten med önskemålet är att 

se om en längre tids kompetensutveckling har påverkat förskollärarnas beskrivningar av 

konstruktioner av undervisning. Genom kvalitativa intervjuer i den tidigare studien har Kaati och 

Päiviö Brackett undersökt hur förskollärarna beskriver undervisningsbegreppet, vilken syn de har 

på konstruktioner av undervisningen i relation till förskolans verksamhet samt deras syn på vad 

undervisningen innebär för deras pedagogiska uppdrag. Med formuleringen konstruktion avser 

Kaati och Päiviö Brackett förskollärarnas varierande sätt att förstå och implementera 

undervisningsbegreppet i förskolans vardag. De slutsatser som författarna kom fram till och som 

är relevanta i den nu aktuella studien är: 

1) att förskollärarna anser att undervisning är något som sker konstant och spontant under hela 

dagen och att det inte är någon skillnad på lärande och undervisning, men att det numera är 

undervisningsbegreppet som gäller                                                                                                            

2) att undervisningen för det mesta konstrueras i form av teman eller projekt, bestämda utifrån 

barnens intresse och riktade mot läroplansmålen 

3) att det finns en rädsla för att undervisningsbegreppet ska leda till en skolifiering av förskolan 

och att motståndet mot undervisningsbegreppet framförallt beror på den osäkerhet som uppstår 

då det inte finns tydliga direktiv i styrdokumentet om hur det ska implementeras. 

För att studera och följa upp detta utgår denna studie från den kvalitativa forskningsmetoden. 

Bryman (2011) skriver att den kvalitativa forskningsmetoden karaktäriseras av processer och går 

ut på att undersöka hur människor uppfattar och tolkar sin omgivning. Fokus riktas här mot 

individen och hur individen tolkar och formar sin verklighet utifrån sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Detta framförs även av Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) som skriver att 

den kvalitativa forskningen innebär att det ofta är människors upplevelser och uppfattningar som 

undersöks i syfte att söka förståelse för dessa. Den kvalitativa forskningsmetoden är därför lämplig 

val för denna studies syfte och frågeställningar.  
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5.2  Urval                                                                                                                                     

Deltagarna till intervjuerna valdes ut genom ett målinriktat bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

intervjupersonerna/förskollärarna på grund av tidsbrist valdes ut utifrån vilka som vid tillfället 

fanns närmast till hands, var tillgängliga och lämpade sig för forskningens syfte och 

problemområde (Bryman, 2011; Denscombe, 2018). Inklusionskriterierna var att studiedeltagarna 

skulle vara yrkesverksamma, legitimerade förskollärare i någon av kommunens förskolor. Ett mejl 

med förfrågan om medverkan i studien skickades först ut till den aktuella kommunens 

verksamhetsutvecklare, varifrån det sedan vidarebefordrades till utbildade förskollärare i 

kommunens förskolor, där samtliga deltagit i ett längre kompetensutvecklingsprojekt. Via 

verksamhetsutvecklaren erhölls därefter namn på ett antal intresserade förskollärare, varefter 

kontakt togs med fyra av dem och tid bokades via mejl för enskilda intervjuer. Det bästa 

tillvägagångssättet vid ett urval är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att studenten 

utifrån genomgång av namnlistor på anställda själv väljer deltagare, något som i detta fall inte var 

möjligt på grund av tidsbrist.                                                                                                                                     

5.3  Intervjuer                                                                                                                                                                                                            

För att studera hur förskollärare beskriver undervisningsbegreppet i förhållande till det 

undervisande uppdraget och för att få deras perspektiv på kompetensutvecklingens betydelse för 

undervisningen genomförs en fallstudie baserad på enskilda kvalitativa semi- och ostrukturerade 

intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015; Backman et al., 2012). Kännetecknande för en fallstudie är 

att fokus ofta riktas mot ett eller några få fall som sedan undersöks på djupet (Bryman, 2011). 

Användandet av semi- och ostrukturerade frågor i det här fallet ger förskollärarna stor frihet att 

svara med egna ord utan att ledas av intervjuaren eller på annat sätt bli påverkad i sina tankegångar 

(Bryman, 2011). En svårighet med att använda den här typen av intervju är att det krävs mycket av 

den som intervjuar i form av analys och avkodning av respondenternas svar, men också av 

respondenterna som måste samtala och kanske fundera mer både kring frågorna och sina svar 

(ibid.).  

Fördelen med den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Backman et al. (2012) dels att antalet 

respondenter inte är så stort och dels att den ger forskaren möjlighet att gå djupare in i det som 

undersöks. Detta tas även upp av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som skriver att man med 

den kvalitativa forskningsmetoden får en bredare bild med flera nyanser och dimensioner än vad 

man får med standardiserade frågor. Vidare betonar författarna att intervjuaren helst inte ska 

påverka svaren på något sätt utan sträva efter neutralitet och objektivitet, men att detta inte utesluter 

att man kan använda sig av vissa standardiserade frågor om syftet till exempel är att kunna jämföra 

svaren med andra. Även Bell och Waters (2016) framhåller fördelen med kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod framför kvantitativa då den kvalitativa metoden ger möjlighet till följdfrågor. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) går vissa frågor bara att få svar på via kvalitativa metoder, till 

exempel frågor som handlar om hur människor ser på verkligheten och hur de upplever olika saker 

medan Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden ”som en unikt känslig och 

kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder”, (s.70). Bryman (2011) framhåller i sin 

tur att den kvalitativa forskningen är tolkningsinriktad, vilket innebär att fokus ligger på förståelse 

av den sociala verkligheten och beror på hur deltagarna i en viss miljö tolkar den verkligheten. 
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 Fördelarna med intervju som metod är som synes många, men det finns också nackdelar, där en 

av dem enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är att respondenterna i intervjun inte handlar 

och agerar i praktiken som de säger sig göra. Författarna framhåller att en bra strategi när man 

använder sig av kvalitativa intervjuer är att varva intervjuer med analys. Om samma svar eller 

svarsmönster återkommer i flera intervjuer tillför ytterligare intervjuer kanske inte någon ny 

kunskap och representativitetsvillkoret kan därmed anses uppfyllt. En hjälp i detta förfarande är 

enligt Bell och Waters (2016) att koda analysmaterialet för att försäkra sig om att det utvalda 

materialet är relevant i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. För att analysmaterialet i 

denna studie ska bli så hanterbart och överskådligt som möjligt kommer antalet deltagare i studien 

att begränsas till fyra förskollärare som arbetar på fyra olika avdelningar i tre av kommunens 

förskolor. De utvalda intervjupersonerna, som alla är utbildade förskollärare, fick förväg via mejl 

ett missivbrev med information om studiens syfte och de forskningsetiska principerna.   

5.4  Genomförande                                                                                                                       

Efter att ha godtagit kommunens önskemål om uppföljning av en tidigare genomförd studie 

kontaktades och informerades kommunens verksamhetsutvecklaren om den nu aktuella studiens 

syfte och frågeställningar. Kontakten togs först via mejl och därefter personligen, vilket ledde till 

en överenskommelse om att verksamhetsutvecklaren skulle hjälpa till med utskicket av förfrågan 

om medverkan i studien till kommunens förskolor och sedan vidarebefordra namnen på 

intresserade förskollärare till mig. Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformades därefter 

tio specifika intervjufrågor (se bilaga 1). Efter att ha erhållit ett mejl från verksamhetsutvecklaren 

med namn och kontaktuppgifter på ett antal förskollärare som var intresserade av att delta i studien 

kontaktades fyra av dem via mejl med förslag på tider och datum för bokning av intervjuer. De fyra 

intervjuade förskollärarna arbetade alla med barn i 1–5 års ålder på fyra olika avdelningar i tre av 

kommunens förskolor. Samtliga intervjuer ägde rum under två dagar i lugna och enskilda rum på 

de aktuella förskolorna och tog i genomsnitt cirka 20 minuter. Intervjuerna genomfördes med hjälp 

av en intervjuguide med 10 semi- och ostrukturerade frågor utformade efter studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna som ställdes var öppna, vilket gav plats för fördjupande följdfrågor, 

något som enligt Denscombe (2018) kräver att den som intervjuar är flexibel och ger den 

intervjuade möjlighet att tala mera utförligt och fritt om det ämne som intervjun handlar om. Under 

intervjuerna användes hjälpmedel i form av anteckningar och ljudupptagning via mobiltelefon. Vid 

uppstarten av intervjuerna informerades förskollärarna än en gång om studiens syfte och om sina 

rättigheter samt tillfrågades om de accepterade att intervjuerna spelades in via mobil, något som 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är ett godkänt verktyg för detta ändamål. Fördelen 

med ljudinspelningar menar Bell och Waters (2016) är möjligheten att spela upp och lyssna på det 

som sagts om och om igen, något som gör det möjligt för intervjuaren att i efterhand upptäcka 

detaljer som kanske missats tidigare.    

5.5  Etiska ställningstaganden                                                                                                        

Löfdahl (2014) menar att när man som forskare gör en undersökning finns det vissa principer som 

man måste ta hänsyn till, där en av dem är att alla som ingår i undersökningen måste ha fått 

information om vad undersökningen går ut på för att sedan kunna ge sitt samtycke eller tacka nej 
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till att delta. Vetenskapsrådet (2002) fastslår att fyra av de viktigaste forskningsetiska principerna 

är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, där samtliga har beaktats i 

denna studie. I informationskravet fastställs att forskaren ska informera undersökningsdeltagare 

om syftet med undersökningen, vad de har för uppgift i projektet, att deltagandet är frivilligt och 

att de kan avbryta sin medverkan när som helst (ibid.). Samtyckeskravet innebär att respondenterna 

måste ha gett sitt samtycke till deltagande i undersökningen, att forskaren har informerat dem om 

att de när som helst kan avbryta eller ångra sitt samtycke utan att det får några negativa 

konsekvenser för dem och att forskaren inte får försöka påverka eller utöva påtryckning på den 

som vill avbryta sitt deltagande (ibid.). Förskollärarna i studien kontaktades via mejl. I samma mejl 

bifogades även blanketten Informerat samtycke där studiens ämne och syfte, där de 

forskningsetiska principer klargjordes (se bilaga 2). Blanketten skrevs sedan under av 

förskollärarna vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kan 

avslöja en respondents identitet för utomstående ska lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

det inte går att koppla till en speciell person (ibid.). I studien kommer detta krav att uppfyllas i och 

med att jag i samband med ljudupptagning och transkribering av intervjuer genast avidentifierar 

deltagarna. Allt insamlat material i form av ljudupptagningar och skrivna dokument kommer under 

studien att förvaras i ett låst skåp och på en lösenordsskyddad dator. Nyttjandekravet innebär i 

korthet att de uppgifter som insamlats om enskilda personer bara får användas i forskningssyfte 

(ibid.). Detta krav uppfylls i och med att allt insamlat material kommer att förstöras efter att studien 

är avslutad.                                           

5.6  Transkribering och bearbetning av insamlade data                                                                 

Vid transkriberingen börjar analysen av materialet. Backman et al. (2012) påpekar att 

bearbetningen är viktig process, dels i synliggörandet av teman och mönster och dels för att 

utomstående vid en redogörelse för studiens resultat vid ett senare tillfälle ska förstå hur den gått 

till och vad som lett fram till resultatet. Det insamlade materialet avlyssnades direkt efter 

intervjuerna, skrevs ner ordagrant i ett dokument och kompletterades med de anteckningar som 

förts under intervjuerna. I dokumentet skrevs varje fråga som en rubrik under vilka svaren från de 

fyra intervjuerna sorterades in. Materialet lästes därefter igenom ett flertal gånger i syfte att skapa 

struktur och bredare förståelse för varje förskollärares svar. Därefter sorterades, kodades och 

klipptes intervjusvaren in i ett annat dokument, där de för att göra det lättare att hitta ett gemensamt 

mönster placerades under tre olika teman i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. 

Bryman (2011) påpekar att när man i den kvalitativa forskningen analyserar intervjusvar är det 

viktigt att svaren först sorteras och kodas för att försäkra sig om att det utvalda materialet är relevant 

i relation till studiens syfte och frågeställningar. Även Bell och Waters (2016) betonar att kodning 

är ett sätt att märka ut och föra samman relevant information i syfte att få ordning på materialet. 

Transkriberingen kan göras på olika sätt, där ett är att göra det själv och ett annat är att anlita någon 

som gör det. En fördel med att göra transkriberingen själv är att man får möjlighet att bearbeta 

materialet och bli bekant med det. Detta påpekas även av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

som skriver att det mest fördelaktiga är att göra transkriberingen själv för då minskar risken för 

misstolkningar.  
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5.7  Tolkning och analys    

Transkribering och analys av ljudinspelningarna skedde i nära anslutning till varje intervjutillfälle. 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger för att sedan renskrivas ordagrant i 

datorn, där de kompletterades med anteckningar som förts under intervjuerna. Därefter avlyssnades 

de inspelade intervjuerna på nytt för att säkerställa att de skrivits ned korrekt och att inget missats. 

De renskrivna intervjuerna sammanställdes sedan i ett gemensamt dokument, dokument 1, där 

intervjufrågorna användes som rubriker under vilka förskollärarnas svar från de olika intervjuerna 

skrevs ned. Långa och utdragna meningar interpunkterades och irrelevant information sållades 

bort. Därefter sorterades, kodades och klipptes intervjusvaren in i ett annat dokument, dokument 

2, där de för att göra det lättare att hitta ett gemensamt mönster placerats under tre olika teman i 

enlighet med studiens syfte och frågeställningar. Sättet som frågorna var konstruerade på gav 

förskollärarna stort utrymme att utforma svaren på sitt eget sätt och utifrån sina egna tolkningar. 

Detta gjorde att intervjufrågorna blev mera som en guide i intervjuerna och gav möjlighet till olika 

följdfrågor, något som Bryman (2011) menar är en specifik egenskap för semistrukturerade 

intervjuer. Genom att utgå från tematisk analys och med det socialkonstruktionistiska perspektivet 

som utgångspunkt sorterades, kodades, tematiserades och analyserades det insamlade 

datamaterialet. Enligt Bryman (2011) kan detta göras på två olika sätt, men i denna studie användes 

matrismetoden i form av två olika dokument.  

Analysramen för arbetet sorterades i tre olika kategorier, förskollärarnas konstruktioner av 

undervisning, undervisningskonstruktionernas utmaningar och möjligheter samt 

kompetensutvecklingens påverkan på konstruktioner av undervisning.  

Med utgångspunkt i de sorterade och kodade intervjusvaren under respektive kategori kunde 

förskollärarnas beskrivningar av begreppen undervisning och kompetensutveckling tolkas utifrån 

socialkonstruktionismen, som hävdar att olika begrepp kan ta olika form och beskrivas på olika 

sätt av människor beroende på kontext, socialt samspel, tid, rum och plats (Berger & Luckmann, 

1966; Dahlberg et al., 2014).  

5.8  Reliabilitet och validitet                                                                          

Tillförlitligheten i kvalitativ forskning består enligt Bryman (2011) av de fyra delkriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten i 

en studie svarar på frågan om resultatet skulle bli samma ifall studien gjordes om (ibid.) I denna 

studie får trovärdighetskriteriet anses säkerställt då analysen utförts enligt rådande regler, med stor 

transparens i alla ingående delar och med fokus på studiens syfte och frågeställningar. 

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska vara bedömda och redovisade på ett sådant sätt att 

de går att överföra till en annan miljö än den som studerats (Bryman, 2011). Pålitlighetskriteriet 

definieras av samme författare som hur väl varje steg i datainsamlings- och analysprocessen har 

beskrivits samt en bedömning av hur pass korrekta de slutsatser man kommit fram till är. Det sista 

kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, handlar enligt Bryman (2011) om att förhållandet 

mellan källor och insamlat material ska hanteras så att det blir rättvist i förhållande till den 

verklighet som studeras, vilket innebär att forskaren inte får påverkas av sina personliga 

värderingar eller av studiens teoretiska inriktning. Bryman (2011) tar även upp äkthetsbegreppet, 
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där man ska ställa sig frågan om bilden av det som studerats är rättvis och också på vilket sätt 

studien hjälper respondenterna att komma fram till en bättre förståelse av syftet.  
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6.  Resultat    

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna konstruerar sin undervisning, vilka 

utmaningar och möjligheter de ser i dessa konstruktioner och på vilket sätt  kompetensutvecklingen 

har påverkat dessa konstruktioner. I resultatet framkommer att olika förskollärare konstruerar sin 

undervisning på olika sätt. De olika sätten beskrivs i studien dels som Intressefokuserat 

medforskande, dels som Undervisning med målstyrt temaarbete och dels Undervisning som 

lärande under hela dagen. I dessa konstruktioner framträder ett antal utmaningar och möjligheter 

vilka presenteras i resultatet. Möjligheterna synliggörs i relation till respektive konstruktion medan 

utmaningarna presenteras under en egen rubrik i resultatet. Även förskollärarnas syn på hur 

kompetensutvecklingen har påverkat deras sätt att förstå och tala om undervisning redovisas 

6.1  Förskollärarnas konstruktioner av undervisning  

Resultatet visar på tre olika konstruktioner av undervisning, Undervisning som intressefokuserat 

medforskande, Undervisning som målstyrt (tema)arbete och Undervisnings som lärande under hela 

dagen, vilka kommer att beskrivas nedan.  

6.1.1  Undervisning som intressefokuserat medforskande 

I denna konstruktion, Undervisning som intressefokuserat medforskande, är barnens intresse ett 

tydligt kännemärke. Resultatet visar att undervisning ska utgå från barnens intressen och en  av 

förskollärarna uttrycker: 

Ta fasta på vad barnen gör och vad de intresserar sig för.  

En annan av förskollärarna beskriver hur man i den planerade undervisningen försöker koppla 

innehållet till barnens intresse med orden 

...om vi till exempel har ett temaarbete som vi jobbar med så samtalar vi med varandra om hur 

vi ska kunna utmana barnen vidare och försöker anpassa oss efter deras intressen.  

Utifrån barns intresse kan man som förskollärare fånga de spontana undervisningssituationerna i 

den dagliga verksamheten. Resultatet visar att den spontana undervisningen ofta leder till att 

förskollärare får en medforskande roll, vilket kan hända om barnen ställer frågor eller har intressen 

som även förskolläraren behöver veta mera om. I samspel med barnen kan man då ta reda på mera 

om detta ämne, exempelvis via en lärplatta. Detta framkommer i citaten: 

Spontant att man fångar något som barnen är intresserade av eller pratar om, att man kan forska 

vidare, exempelvis ta fram en lärplatta, sätta igång den och forska tillsammans med barnen om 

man känner att det inte är något man själv kan bemästra, vara medforskare.  

och 

Det är lättare att fånga barnens perspektiv och deras intressen i den spontana undervisningen, 

då känns det mera som att de är mera med på tåget i stället för att vi vuxna hela tiden ska bedriva 

planerad undervisning där barnens intressen är någon helt annanstans.     
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Förskollärarna framhåller även vikten av att inte låta stressen ta över i vardagen, att man som 

förskollärare måste kunna stanna upp ibland trots all stress, press och måsten för att verkligen 

kunna ta in det barnen gör och är intresserade av, vilket framkommer i följande citat:   

Man måste kunna tillåta sig att landa i en lek eller ett spel, vilket är en förutsättning för att 

undervisning ska kunna uppstå. 

och  

När det gäller spontan undervisning är det en utmaning att inte vara så stressad i vardagen på 

förskolan, man måste kunna tillåta sig att ”landa”, man måste ”landa” i en lek, ett spel m.m. för 

att ge möjlighet till den spontana undervisningen så att det inte blir det här ”ååå vänta, ååå nej, 

ååå ... du vet. 

Här beskrivs hur viktigt det är att förskolläraren i sitt arbete med, och tillsammans med barnen ger 

sig tid till att stanna upp och analysera situationen, för att hitta vägar hur man ska kunna utmana 

barnen vidare i deras fortsatta lärande.      

6.1.2  Undervisning som målstyrt (tema)arbete                                                                                                                   

I konstruktionen Undervisning som målstyrt (tema)arbete, inryms både planerade och spontana 

undervisningssituationer där just målstyrningen är det signifikanta, om än i olika grad. I 

nedanstående citat ger en av intervjupersonerna ett exempel på hur planerad målstyrd 

undervisningen kan bedrivas och säger:  

Sen har vi vårt temaarbete som handlar om hållbar utveckling, då har vi det litet som 

huvudfokus och jobbar med olika målstyrda aktiviteter med barnen under året. 

Ett exempel på spontan undervisning som målstyrd aktivitet framgår av nedanstående citat där det 

framhålls att spontan undervisning :                                                                                                                                  

Att man kan ta alla situationer och göra dem till undervisningssituationer. Det är ju inte alltid 

det är så välplanerat, men så länge man har en tanke och något slags mål med det skulle jag ändå 

vilja kalla det för undervisning.  

Samtliga intervjuade förskollärare beskriver planerad undervisning som teman eller i förväg 

planerade och läroplansinriktad aktivitet där utgångspunkten är barnens eller barngruppens 

intressen och behov. Den planerade undervisningen beskrivs av förskollärarna enligt följande.  

Planerad undervisning är när vi till exempel har planerat att vi ska jobba med känslor som kan 

relateras till litet normer och värden utifrån läroplanen.  

och 

Planerad blir litet mer utifrån temat och de redan uppsatta och målstyrda aktiviteterna medan 

spontan undervisning blir litet mer när barnen funderar eller är intresserade av något som vi 

forskar vidare på.  
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I de ovanstående citaten beskriver förskollärarna att den planerade undervisningen oftast är 

temainriktad,  i förväg planerad och målstyrd och att utgångspunkten för denna konstruktion är 

barnens intressen och behov.   

När det gäller konstruktionen av den planerade undervisningen framhålls fördelen av dialog och 

samarbete i arbetslaget, vilket nedanstående citat visar på.  

Vi har till exempel pratat i arbetslaget om att vi ser att vi tillsammans måste jobba med 

samarbete och där har vi tillsammans satt upp mål att sträva efter och det skulle jag väl vilja 

säga är mer planerad undervisning där man har förutbestämda mål med det man vill att barnen 

ska få en chans att lära sig. 

Ovanstående citat är ett exempel på en undervisningskonstruktion där man på ett läroplansinriktat 

sätt kan utmana barnen i deras fortsatta lärande. Här uttrycker en förskollärare  fördelarna med 

samsyn och samarbete i arbetslaget när det gäller utformningen av den planerade undervisningen 

och hur man ska kunna utmana barnen vidare. 

I ett annat citat säger en av intervjupersonerna:   

En utmaning i en planerad undervisning är när jag har planerat en sak som jag vill att barnen 

ska lära sig, men barnen vill något helt annat eller  vill vara någon helt annanstans. Det kan vara 

en utmaning, men det behöver inte vara en utmaning heller för man kan ju bestämma sig för att 

man ska lyckas få barnen med på tåget på något annat sätt.  

Resultatet visar att förskollärarna ser barns delaktighet och inflytande som centralt i utbildningen, 

men att detta också blir en utmaning i relation till konstruktionen Undervisning som målstyrt 

temaarbete. 

6.1.3  Undervisning som lärande under hela dagen   

Förskollärarnas beskrivningar av undervisning visar på en konstruktion av undervisningen som 

något som sker under hela dagen då de kopplar undervisning i nära relation till lärande, där man 

har en tanke med det man gör. I följande citat beskrivs undervisning som något som sker i stort sett 

under hela dagen i olika sammanhang och former. 

När man har en lärandesituation med barnen har man en tanke. Det kan vara en samling eller 

en matsituation, bara man har en tanke bakom det skulle jag vilja säga att det är undervisning.  

och 

... undervisning bedrivs i stort sett nästan hela dagen i olika sammanhang och former. 

Resultatet visar att lärande ofta används som begrepp när förskollärare ska beskriva sin 

undervisning, ibland även synonymt.  Detta framkommer både i de ovanstående citaten, liksom 

möjligen även i nedanstående citat, där en av förskollärarna uttrycker att: 

Undervisning kan ske mellan barn- barn och barn och pedagoger, i små grupper och i stora. Att 

man lär av varandra tillsammans med varandra. 
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Ett annat exempel på komplexiteten i undervisningsbegreppet uttrycks även i citatet: 

Undervisning för mig egentligen så är det så himla mycket, som i allting. I omsorgen kan det 

ske undervisning och inte undervisning, kanske också sådant som man kanske inte har målbilden 

i sikte förstås. I allt vi gör, men egentligen är det allt vi har gjort också, men vi kanske inte har 

varit lika medvetna om det tidigare.   

Sammanblandningen och uppfattningen om att det inte är någon skillnad mellan undervisning och 

lärande framkommer även i nedanstående citat:  

Det kan vara undervisning att lära sig ta på sig en strumpa, smöra en smörgås, göra ett 

experiment och att sitta och bygga med klossar, alltså konstruktion. 

Detta citat belyser sammanblandningen av undervisning och lärande då det beskriver olika 

omsorgs- och rutinsituationer i utbildningen, utan någon som helst koppling till målstyrda 

aktiviteter, vilket innebär att dessa exempel kan ses mer som ett potentiellt lärande än som 

undervisning. Detta visar på både förståelse för, men också osäkerhet och sammanblandning av 

undervisningsbegreppets innebörd.  

6.2  Undervisningskonstruktionernas utmaningar  

I de olika konstruktionerna av undervisning nämns två huvudsakliga utmaningar. Dessa handlar 

om att kunna arbeta på vetenskaplig grund samt att fånga barns intresse även i den planerade 

undervisningen : 

Jag kan ju inte undervisa barnen utifrån samma som på 1980-talet, utan det förutsätter ju också 

att jag håller mig uppdaterad i vad barnen behöver för något i sin ryggsäck som är relaterat till 

det som händer idag och redskapen de behöver för att kunna växa in i dagens samhälle.  

Detta visar att förskolläraren ser det både som en utmaning och en förutsättning, men även är 

medveten om vikten av att hela tiden följa med vad som händer i omvärlden och i forskningen för 

att kunna ge barnen nödvändiga förutsättningar att växa in i dagens föränderliga samhälle.  

En annan utmaning som framträder i resultatet är att förskollärarna ser den planerade 

undervisningen som en större utmaning än den spontana när det gäller att fånga barns intresse och 

bygga vidare på denna. Det upplevs som att man i den spontana undervisningen kan vara  mera 

öppna för barnens frågor och funderingar och gör det lättare att fånga barnens intressen och 

perspektiv. En av förskollärarna påpekar att den spontana undervisningen innebär möjlighet att 

utmana barnen på ett annat sätt och anpassa undervisningen mer utifrån barnens intressen och 

behov. Detta kommer till uttryck i citatet. 

Med spontan undervisning kan man komma längre. Då tänker jag att man har öronen och 

ögonen öppna på ett annat sätt. Jag tänker att man är litet mindre fyrkantig i spontan 

undervisning.  

Studiens resultat visar att en utmaning för förskolläraren när det gäller att stödja barns lärande är 

att vara öppen för och fånga upp barns intressen i relation till läroplanens mål för att sedan  i 

efterföljande diskussioner tillvarata deras tankar och funderingar och vägleda dem vidare i de olika 
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aktiviteterna. Genom att tala om det som intresserar barnen och spinna vidare på deras olika 

funderingar och infallsvinklar utvecklas barnens kommunikativa förmåga.   

6.3 Kompetensutvecklingens påverkan på förskollärarnas konstruktion av 

undervisning.  

Förskollärarna i studien beskriver att kompetensutvecklingen, där man tillsammans kollegialt, i 

arbetslaget, med rektorer och med förskollärare på andra förskolor i kommunen har fått diskutera 

de nya begreppen undervisning och utbildning, har gjort att begreppen inte längre känns så 

främmande. Detta kommer till uttryck i citaten: 

Att vi har fått läsa, diskutera och brottas med dessa nya, men ändå inte främmande begrepp, har 

gjort att man fått en chans att jobba med orden, bolla dem och diskutera dem tillsammans.  

och 

Jag tänker att man förstår begreppen mer och att man nu blivit mer uppmärksam och medveten 

om vad de innebär när jag jobbar med undervisning, oavsett om den är planerad eller spontan.  

Förskollärarna uttrycker att begreppen efter gemensamma diskussioner under 

kompetensutvecklingsperioden har lett till en större insikt än tidigare om begreppens innebörd. 

Förskollärarna uppger vidare att de efter kompetensutvecklingen fått en bättre förståelse för vad 

begreppen innebär för förskolans och barnens utbildning och blivit mer medvetna om på vilka olika 

sätt undervisning kan konstrueras och att man nu är litet mer på det klara med att det är 

undervisning man bedriver. 

Av intervjuerna framgår att undervisningen i förskolan sköts av alla i arbetslaget, men att 

förskollärarna är medvetna om sitt särskilda ansvar för det pedagogiska innehållet och sitt ansvar 

för den utbildning som gemensamt genomförs av arbetslaget. Detta framgår i nedanstående citat 

Det står ju tydligare nu vems ansvaret är trots att det är både jag och min barnskötare som 

kommer med förslag om vad som ska göras, men det är mer tydligt att det är mitt ansvar att se 

till att det bedrivs en pedagogisk verksamhet och alla i arbetslaget kan undervisa.  

Detta är i enlighet med det som står i läroplanen om förskollärarens särskilda ansvar i utbildningen. 

I citaten framgår att det är förskollärarna som planerar vilken undervisning som ska ske och hur 

den ska utgå från läroplansmålen, men att arbetslaget sedan hjälps åt med undervisningen. 

När det gäller den tidigare rädslan för skolifiering säger en av förskollärarna att:  

Undervisningsbegreppet har gått från att vara skolifierat till att bli en självklar del i förskolan 

för mig och det känns inte som att jag bedriver undervisning med barnen i förskolan på samma 

sätt som i skolan, trots att begreppen är desamma.   

Detta visar att förskollärarna inte längre ser undervisning som ett begrepp som bara förekommer i 

skolans värld och att man  i och med kompetensutvecklingen har fått förståelsen för att 

undervisning kan bedrivas i alla möjliga situationer, även vid en omsorgssituation/rutinsituation. 
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Ett annat citat som rör skolifiering är:  

När man tänker på undervisning kopplades det tidigare ihop med skolan, fast när jag tänker 

efter har undervisning skett hela tiden fast vi inte har kallat det för undervisning.  

Detta visar att undervisningsbegreppet fortfarande är kontroversiellt, då det dels beskriver som 

nytillkommet, men också som att undervisning är något som bedrivits hela tiden även om det inte 

har kallats för undervisning.  

En annan förskollärare avslutar intervjun med orden:  

Jag måste ändå säga att jag blivit ännu mer medveten om vad undervisning är för oss i 

förskolans värld. 

Detta visar att förskolläraren upplever en ökad förståelse och kunskap om begreppet. Utöver detta 

beskriver förskollärarna att de efter kompetensutveckling har fått en förståelse för att införandet av 

undervisning i förskolan också är ett sätt att höja förskollärarens yrkesstatus. Detta uttrycks bland 

i citatet: 

Jag kan känna att undervisning är med och påverkar till att höja vår profession, en slags 

professionshöjning.  

I detta citat uttrycker förskolläraren att införandet av begreppet undervisning i förskolan också är 

en möjlighet till ökat status för yrket.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna efter kompetensutvecklingen fått en ökad 

medvetenhet om att både planerad och spontan undervisningen ska utgå från barnens intressen och 

behov, liksom en ökad förståelse för att förskolläraren i  sin undervisning måste kunna vara flexibel 

och ha förmåga att följa barnens intressen och behov i deras kunskapssökande. Det visar också på 

insikten om att det inte är nödvändigt att alltid kunna svara på alla frågor utan då sådana situationer 

uppstår kan förskolläraren bli medforskare och tillsammans med barnen söka svaren. Av resultatet 

framgår att förskollärarna är medvetna om vad spontan undervisning innebär, men att man inte 

alltid har förståelse för att även i den spontana undervisningen ska läroplanens strävansmål alltid 

finnas med.   
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7.  Diskussion                                                                                                                

Utifrån studiens syfte, frågeställningar, teoretiska perspektiv och tidigare forskning diskuteras här 

den valda metoden samt resultatet av studiens tre huvudteman. Diskussionsdelen avslutas med 

implikationer för verksamheten och förskollärarnas profession samt förslag till fortsatt forskning.  

7.1  Metoddiskussion                                                                                                                                    

Backman et al. (2012) skriver att en fördel med den kvalitativa forskningsmetoden är att antalet 

respondenter inte behöver vara så stort, något som passade väl in i denna studie där endast fyra 

förskollärare intervjuades. Möjligtvis hade studien bidragit till en bredare och djupare kunskap om 

fler förskollärare hade intervjuats. Detta var dock något som inte var möjligt inom tidsramen för 

arbetet. En annan aspekt är att samtliga intervjuade förskollärare deltagit i samma 

kompetensutveckling, där en gemensam sanning om undervisning skapats (Burr, 2015). Med 

hänvisning till detta hade det nog inte haft någon större påverkan på resultatet om fler personer 

hade intervjuats. Urvalet av intervjudeltagarna gjorde via ett målinriktat bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011; Denscombe, 2018). Det gjordes för att inte fanns tillräckligt med tid för personlig 

kontakt eller besök på de aktuella förskolorna för att ta reda på vilka förskollärare som var villiga 

att delta i studien. 

Då de specifika intervjufrågorna kunde tolkas på olika sätt av förskollärarna användes följdfrågor 

i fördjupande syfte (Bell & Waters, 2016). Intervjuerna spelades in via mobiltelefonens 

ljudupptagningsfunktion för att på så sätt fånga förskollärarnas egna ord och formuleringar, en 

fördel som gjorde det möjligt att helt fokusera på förskollärarna och att aktivt kunna delta i samtalet 

som uppstod kring intervju- och följdfrågor. För att intervjupersonerna skulle känna sig lugna och 

trygga och för att intervjuerna inte skulle upplevas som ett förhör betonades att deras svar inte 

skulle värderas utifrån rätt och fel. Observationer hade möjligtvis kunnat bidra till en större 

förståelse av hur förskollärare konstruerar sin undervisning i förhållande till det undervisande 

uppdraget i förskolan och om det i praktiken hade framgått att det skett någon förändring av dessa 

konstruktioner efter kompetensutveckling. Backman et al. (2012) betonar ett en mix av metoder 

kan bidra till ett mer rättvist resultat i och med att man får en djupare förståelse för det man valt att 

studera. Med anledning av att studien har skrivits på egenhand och att tiden var knapp inskränktes 

studiens metod till kvalitativa intervjuer.  

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att transkriberingsprocessen är den process som 

tar längst tid i arbetet, vilket också visade sig stämma. Genom att ordagrant transkribera och 

analysera ljudinspelningarna i direkt anslutning till varje intervjutillfälle och sedan föra in dem i 

ett dokument bidrog det till en viss effektivisering. Materialet i dokumentet blev överskådligt och 

bekant, vilket enligt Bell och Waters (2016) bidrar till att det blir lättare att hitta mönster och teman 

till resultatet. Även Backman et al. (2012) framhåller att bearbetningen är en viktig process i 

synliggörandet av detta. Denscombe (2018) menar att intervjusvar kan transkriberas, men att de 

också kan sammanfattas. Valet att göra transkriberingen själv var fördelaktigt i denna studie och 

stödjs av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som lyfter vikten av att den som transkriberar då 

blir bekant med materialet och att det dessutom minskar risken för misstolkningar.  
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Via sortering och kodning klipptes intervjusvaren sedan in i ett annat dokument, detta för att 

ytterligare förenkla processen med att hitta mönster och få ordning i det insamlade materialet för 

att med hjälp av detta kunna skapa teman utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011; 

Bell & Waters, 2016). Det finns inga direktiv eller regler för hur denna process ska gå till enligt 

Bell och Waters (2016), men den kodningsprocess som skett har gjorts på ett passande sätt i 

förhållande till vad som var lämpligt inom ramen för studien.    

I denna studie får trovärdighetskriteriet anses säkerställt då analysen utförts enligt rådande regler, 

med stor transparens i alla ingående delar och med fokus på studiens syfte och frågeställningar. 

Det däremot inte säkert att resultatet skulle bli samma om studien gjordes om, eftersom det är 

intervjupersonernas uppfattningar och beskrivningar som undersöks, vilka kan komma att ändras 

över tid. Överförbarhet får i denna studie anses låg i och med att studiens resultat är kontextbunden 

och därmed inte går att överföra till förskolor i allmänhet eftersom förskolor kan se olika ut, vilket 

även poängteras av Bryman (2011). Författaren definierar pålitlighetskriteriet som hur väl 

datainsamlings- analysprocessen har beskrivits. Pålitligheten i denna studie när det gäller att 

redogöra för de olika momenten i processen får anses vara god, men skulle ha varit större om 

intervjuerna kompletterats med observationer.  Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och 

konfirmera, får i studien anses vara uppfyllt då varken personliga värderingar eller påverkan av 

den teoretisk inriktning som studien baseras på har förekommit. Äktheten i denna studie påvisas i 

hur studiens syfte och frågeställningar har synliggjorts genom att förskollärarnas svar i intervjuerna 

har återgivits ordagrant  (Bryman, 2011).  

7.2. Resultatdiskussion    

Studiens teoretiska utgångspunkt är det socialkonstruktionistiska perspektivets uppfattning om att 

det är språket som formar verkligheten och hur vi förhåller oss till den verklighet som omger oss, 

vilket är passande, då det som ska analyseras i studien är det som beskrivits i intervjuerna. Även 

sammanblandningen av undervisningsbegreppen som studien visar på kan relateras till detta 

perspektivs syn på den historiska och kulturella bundenheten, som enligt Burr (2015) innebär att 

våra kunskaper och vår världssyn är föränderlig och påverkas av den kultur vi lever i. I ljuset av att 

förskolans historia och kultur under de olika läroplansperioderna länge har präglats av omsorg 

utveckling och lärande (Vallberg Roth, 2011), men nu också ska omfatta undervisning framgår 

denna teoris relevans.    

7.2.1  Undervisning som intressefokuserat medforskande 

Den spontana undervisningen beskrivs i studien som något som blir till i olika oförberedda och 

spontana situationer i det vardagliga arbetet i förskolan. Det som beskrivs framstår som ett lärande 

och ett förgivettagande att all undervisning leder till ett lärande. Denna uppfattning skulle möjligen 

kunna vara  en anledning till att spontan  och planerad undervisning ses som samma sak, eftersom 

det förutsätts att ett lärande sker vid båda tillfällena. I den mån förskollärarna i studien skiljer på 

spontan och planerad undervisning beskrivs den spontana undervisningen ofta leda till att de blir 

medforskare i barnens frågor och intressen och här framhålls även vikten av dialog och samspel. 

Språkets och dialogens betydelse i undervisningen poängteras också av Doverborg et al. (2013). 

Däremot betonar författarna att förskolläraren i undervisningssituationer mera ska ha den ledande 
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rollen i kommunikationen än att vara medforskare och lyssnare, vilket kan leda till att 

kunskapsförmedlingen till barnen uteblir.  

Resultatet visar att den spontana undervisningen ger förskolläraren friare händer att följa de 

sidospår som uppstår. Detta kan förstås som att man här har större möjlighet att utgå från barnets 

perspektiv till skillnad från den planerade undervisningen som är mera styrd utifrån de vuxnas 

perspektiv.  

Förskollärare är sedan tidigare vana vid att prata om lärande, det vill säga det som sker med barnen. 

Då undervisningens syfte är lärande kan detta vara en förklaring till att en del förskollärare ser 

undervisning och lärande som synonyma begrepp. Eftersom det intressefokuserade medforskandet 

utgår från det barnfokus som förskollärarna står för kan detta kopplas till det 

socialkonstruktionistiska perspektivets teori om att det inte finns någon sann kunskap och att all 

kunskap är sociala konstruktioner som barn och pedagoger tillsammans skapar. Detta innebär att 

hur barnens verklighet i förskolan ser ut, vilka intressen som kommer fram där och hur vardagen 

och kunskapen i förskolan konstrueras mellan barn och pedagog beror på samspel, kommunikation 

och ömsesidigt beroende mellan barn och pedagoger.  

I resultatet framhåller förskollärarna språkets centrala roll i dialogen och samspelet med barnen, 

något som även påpekas av Jonsson et al. (2017) som menar att lärandet kan stödjas genom att 

förskolläraren samtalar mycket med barnen. Detta kan också kopplas till studiens teoretiska 

utgångspunkt, som går ut på att kunskap konstrueras genom sociala processer där vi gemensamt 

håller liv i, men också hela tiden ifrågasätter vad som är sant och falskt, vilket gör att språket blir 

ett viktigt verktyg i vårt sanningskapande (Burr, 2015). Inom teorin hävdas också att olika begrepp 

kan ta olika form och beskrivas på olika sätt beroende på sammanhang, socialt samspel, tid, rum 

och plats (Berger & Luckmann, 1966; Dahlberg et al., 2014). Detta kan i den här studien relateras 

till hur förskollärarna beskriver och tolkar undervisningsbegreppet, varför undervisningen 

konstrueras på olika sätt av olika förskollärare och hur kompetensutbildningen kan påverka dessa 

konstruktioner. 

7.2.2  Undervisning som målstyrt (tema)arbete  

Samtliga förskollärare i studien är överens om hur den planerade undervisningen ska konstrueras 

och att den planeras gemensamt i arbetslaget utifrån barnens intressen och läroplanens strävansmål. 

Att det bland studiedeltagarna inte framkommer någon osäkerhet när det gäller den planerade 

undervisningen kan tolkas som att man tillsammans i arbetslaget har diskuterat och reflekterat över 

begreppet och kommit fram till en samsyn. Om den tanken tas vidare är detta något som visar på 

vilken stor betydelse kompetensutveckling har för att förskollärarna och arbetslaget ska nå en 

samsyn om det svårtolkade undervisningsbegreppet. Jonsson (2018) påpekar att i en planerad 

undervisningssituation utgå från barns intressen och perspektiv, vilket nämns i ett av citaten, gör 

att förskolläraren kan få en uppfattning om vad barnet förstår för att sedan använda detta som 

utgångspunkt för dess fortsatta kunskapsutveckling. I ett annat citat framhålls förskollärarens 

förmåga att vara flexibel, framförallt i planerade undervisningssituationer, då ett i förväg bestämt 

tema ibland leder in på sidospår.  Detta kan förstås som att en av många kompetenser som krävs 

av en förskollärare är flexibilitet och simultanförmåga,  något som i detta fall innebär att dels kunna 

följa upp alla sidospår som uppkommer, men att också kunna leda in barnens uppmärksamhet på 
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huvudspåret igen. Detta kan kopplas till det studien teoretiska perspektiv som innebär att kunskap 

och sociala handlingar går hand i hand, vilket går ut på att när kunskapen kring ett visst fenomen 

förändras påverkas också de handlingar som varit kopplade till detta (Burr, 2015). I intervjuerna 

framkommer att teman för den planerade undervisningen är något som förskollärarna i samarbete 

med arbetslaget kommer fram till. Vikten av att kunna diskutera och samarbeta i arbetslaget är 

också något som poängteras av Nilsson (2006).  

7.2.3  Undervisning som lärande under hela dagen                                                                                                                                             

Arfwedson (1998) konstaterar att undervisningsbegreppet inte har en självklar betydelse, vilket 

leder till varierande tolkningar och missuppfattningar om hur undervisning ska bedrivas och 

konstrueras. Detta framkommer även i denna studies resultat som visar på osäkerhet och 

sammanblandning när det gäller konstruktionen av den spontana undervisningen, då den i vissa 

citat beskrivs som ett lärande utan någon speciell målinriktning och att det är något som pågår 

under hela dagen i förskolan. Detta kan relateras till socialkonstruktionismens syn på människan 

världen och kunskapen, där ett par av teorins fyra grundpelare enligt Burr (2015) handlar om  att 

kunskap konstrueras genom sociala processer och att kunskap och sociala handlingar hör ihop. Den 

socialkonstruktionistiska teorins relevans framgår även i dess syn på att olika begrepp kan 

beskrivas på olika sätt av människor beroende på sammanhang, socialt samspel, tid, rum och plats.    

Resultatet i min studie kan tolkas som att en del av förskollärarna i studien ser undervisning som 

samma sak som lärande och att det är något som barnen själva kan genomföra, vilket blir tydligt i 

en av intervjuerna där förskolläraren uttrycker att en form av undervisning är att barn lär av 

varandra. Detta tolkas även som att det tas för givet att en undervisningssituation alltid leder till ett 

lärande och/eller att undervisning sker hela tiden, något som påverkar förskollärarens konstruktion 

av undervisning. Denna uppfattning går helt emot läroplanen, där det står att det är förskollärarens 

ansvar att leda de målstyrda processerna i undervisningen. Däremot kan barn lära av varandra, till 

exempel i leken genom dialog och imitation. Pihlgren (2017) påpekar att lärande och undervisning 

visserligen inte betyder samma sak, men att det finns ett samband mellan de båda begreppen, då 

barn kan lära utan förskollärarens medverkan medan undervisning är en lärarledd, planerad 

aktivitet där syftet är att påverka ett lärande. Biesta (2013) framhåller att det är en stor skillnad 

mellan undervisning och lärande, eftersom undervisning enligt författaren bara är ett redskap när 

det gäller att tillägna sig kunskap. Biesta (2013) konstaterar vidare att förskolläraren visserligen 

kan tillhandahålla kunskap, men för att barnen ska kunna tillägna sig den kunskapen måste det 

också skapas förutsättningar för detta och att det är först när förutsättningarna finns som ett lärande 

kan uppstå. De rätta förutsättningarna fås enligt författaren genom att koppla lärandet till vad som 

ska läras ut och hur det uppfattas. Författaren menar vidare att lärandet är en pågående process som 

handlar om det som sker inuti en människa, och att det inte finns några garantier för att detta kan 

åstadkommas av en lärare. När det gäller kapitlen i läroplanerna för förskolan från 2010 och 2016 

om vilka kunskaper ett barn ska få möjlighet att tillägna sig står det här att ”förskolan ska sträva 

efter att varje barn...” (Skolverket, 2016, s.8-12), vilket i läroplanen från 2018 har bytts ut mot att 

” Förskolan ska ge varje barn förutsättning att...” (Skolverket, 2018, s.12-16). Biesta (2013) 

påpekar emellertid att trots att förutsättningar för lärande skapas är det inte säkert att undervisning 

leder till ett lärande utan att detta är något som sker beroende både på  hur undervisningen bedrivs 

och i relation till barnens livsvärld och hur de senare uppfattar det (ibid.).  
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Resultatet i denna studie när det gäller undervisningsbegreppet tyder på att det fortfarande är 

kontroversiellt och svårtolkat, vilket leder till osäkerhet och varierande konstruktioner av 

undervisning, något som i förlängningen leder till en förskola som inte är likvärdig för alla barn.  

Resultatet kan möjligen tolkas som att undervisning och lärande ses som samma sak, då 

undervisning enligt läroplanen ska bedrivas utifrån målinriktade spontana eller planerade 

aktiviteter, medan lärande är något som kan uppstå oberoende av om en pedagog är med eller inte. 

Det finns visserligen en skillnad, men beroende på den relation som finns mellan de två begreppen 

kan undervisning utifrån bestämda läroplansmål stödja, stärka och skapa förutsättningar för alla 

former av lärande. En definition av detta kan vara att lärande är det som händer hos barnet i form 

av ökade kunskaper, undervisning är det som förskolläraren gör för att det ska kunna ske. Med 

andra ord skulle man kunna säga att förskolläraren genom undervisning erbjuder barnen tillfälle att 

lära, däremot finns inga garantier för att detta sker.  

De olika konstruktionerna av undervisningsbegreppet och den sammanblandning av dessa som 

framkommer i resultatet kan ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förklaras av förskolans 

historiska och kulturella bakgrund som tidigare präglats av omsorg och lärande (Burr, 2015).  Den 

socialkonstruktionistiska teorin hävdar också att när kunskap om ett visst begrepp förändras, i det 

här fallet undervisningsbegreppet, förändras även de handlingar som tidigare varit kopplade till 

detta (ibid, 2015). Att undervisningsbegreppet är något som behöver belysas och problematiseras 

konstateras även av Sheridan och Williams (2018) som menar att en anledning till osäkerheten är 

att det i styrdokumenten inte tydligt framgår när undervisning kan bedrivas i förskolan, vilket leder 

till att det ses som något som sker ständigt hela dagen. De varierande tolkningarna av 

undervisningsbegreppet tydliggör behovet av fortlöpande kompetensutveckling i syfte att 

arbetslaget ska nå en samsyn om lärande- och undervisningsbegreppet och de olika sätt som detta 

kan konstrueras på. 

Förskollärarna i studien uttrycker vidare att den reviderade läroplanens (Skolverket, 2018) 

förtydligande av undervisningsbegreppet i kombination med den kompetensutveckling de 

genomfört har ökat deras medvetenhet om undervisningsbegreppet genom att de fått diskutera och 

sätta ord på det som sker i verksamheten. Detta kan tolkas som motsägelsefullt då resultatet i 

studien visar att det fortfarande finns en sammanblandning av undervisnings- och lärandebegreppet 

liksom i konstruktionen av de olika undervisningsformerna, något som Skolinspektionens 

slutrapport 2018 visade och som även framkom i Kaati och Päiviö Bracketts studie från 2018. 

Motsägelsefullt blir det också när förskollärarna å ena sidan uttrycker att de blivit med medvetna 

om undervisningsbegreppet , men å andra sidan menar att det inte har förändrat eller påverkat deras 

arbete. I övrigt framkommer i intervjuerna inte längre någon oro för att förskolan ska skolifieras 

och att undervisningen utförs av alla i arbetslaget, men med betoning på att det är förskollärarna 

som har den övergripande ansvarsrollen när det gäller undervisningens pedagogiska innehåll.  

Resultatet visar på en sammanblandning av lärande och undervisning, där undervisning beskrivs 

mer som något som pågår hela dagen även i omsorgs- och rutinsituationer i utbildningen. Detta 

innebär att lärande ofta används som begrepp när förskolläraren ska beskriva sin undervisning, 

ibland även synonymt. Att undervisningsbegreppet är komplext och oklart för många förskollärare 

framgår av den sammanblandning av undervisning och lärande. 
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7.2.4  Undervisningens utmaningar och möjligheter      

I och med undervisningens implementering i förskolan ställs nya krav på förskollärarna och gör 

det nödvändigt att ännu mer än tidigare vara uppdaterad om vad som händer, både när det gäller 

nya forskningsrön och om vad barn behöver kunna i dagens samhälle. Att integrera undervisningen 

med förskolans helhetssyn på utveckling, lek, lärande och omsorg innebär för dagens förskollärare 

både utmaningar och möjligheter.  

Det centrala i förskolans utbildning är att barn ska vara delaktiga och ha inflytande (Skolverket, 

2018). I ett av resultatdelens citat framförs att detta kan vara en utmaning, speciellt i  planerade 

och målstyrda aktiviteter, där barnens frågor och funderingar hela tiden sprider sig som rhizom och 

gör att undervisningen inte blir som den var tänkt att bli. Detta kan relateras till studiens teoretiska 

perspektiv som innebär att den kunskap som vi skapar genom sociala processer dels vidmakthåller 

sanningar, men också hela tiden för en kamp om vad som är sant och falskt och att språket här blir 

ett viktigt redskap i vårt sanningsskapande. Att barns delaktighet och inflytande i utbildningen 

upplevs som en utmaning av förskollärarna är helt förståeligt med tanke på de blandade 

barngruppernas storlek och att alla barn är olika och unika. Detta innebär enligt Doverborg et al. 

(2013) att förskolläraren i undervisningssituationer måste vara lika aktiva som barnen. En annan 

utmaning som nämns i intervjuerna är att ge sig tid att delta i barns lek, pyssel och spel, då det 

enligt intervjupersonen är en viktig förutsättning för spontan undervisning. Detta kan tolkas som 

att det hos förskollärarna finns en viss oro för att fokuseringen på undervisning medför att 

oplanerade aktiviteter som spel och lekar får stå tillbaka för målstyrda aktiviteter. Denna oro 

uttrycks även i en studie genomförd av Jonsson et al. (2017), där förskollärare uppger farhågor för 

att kraven på målinriktade aktiviteter i förskolan prioriteras framför att umgås med barnen.  

Resultatet visar att undervisningen utförs av alla i arbetslaget, men med betoning på att det är 

förskollärarna som har den övergripande ansvarsrollen när det gäller undervisningens pedagogiska 

innehåll. Detta leder enligt förskollärarna till möjligheter och fördelar med den planerade 

undervisningen genom att man i arbetslaget tillsammans i förväg kan planera ett tema eller ett 

projekt, vilket gör att man har en samsyn och är väl förberedd, något som även framhålls av Persson 

(2015). Detta kan även kopplas till det socialkonstruktionistiska perspektivets teori om att man 

konstruerar kunskap i samspel och ömsesidigt beroende med andra människor (Berger & 

Luckmann, 1966). Förskollärarna uttrycker möjligheter i den spontana undervisningen, i och med 

att man här i stor utsträckning kan låta barnens perspektiv, intressen och frågor styra, vilket även 

påpekas av Jonsson et al. (2017) som menar att det är viktigt att spontan undervisning utgår från 

vardagliga aktiviteter kopplade till frågor och funderingar som barnen tar upp. I en av intervjuerna 

nämns även undervisningens införande i förskolan som en möjlighet att höja förskolläraryrkets 

status. Detta påpekas också av Melker et al. (2018) som menar att undervisningsbegreppet i 

förskolan är kontroversiellt, då det å ena sidan uppfattas som ytterligare en arbetsuppgift och å 

andra sidan ses som en möjlighet att höja förskolläraryrkets status. I denna studie nämns bara 

möjligheten. Ingen av de intervjuade förskollärarna ger uttryck för att de ser undervisning som en 

ökad arbetsbörda.   
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7.2.5  Kompetensutveckling – en självklarhet för en likvärdig  

Samtliga deltagande förskollärare i denna studie har under en längre tid deltagit i 

kompetensutveckling. Studien är en uppföljning av Förskollärares konstruktioner av undervisning, 

en undersökning som genomfördes i samma kommun av Kaati och Päiviö Brackett (2018). Den 

slutsats som författarna då kom fram till var att förskollärarna upplevde otydlighet när det gällde 

arbetet med undervisningen i enlighet med det pedagogiska uppdraget, att undervisning och lärande 

blandades ihop och att undervisningen konstruerades på olika sätt av olika förskollärare. Detta 

utmynnade i en sammanfattande slutsats att undervisning inte sker likvärdigt i alla förskolor.  

En övergripande slutsats i min studie är att förskollärarnas, förskolepersonalens och rektorernas 

förståelse för undervisningsbegreppet i förskolans kontext är av avgörande betydelse och att 

nyckeln till förståelsen ligger i att dessa personalkategorier uppnår en samsyn kring 

undervisningsbegreppets innebörd. Detta påpekas även av Nilsson (2006) som menar att samsyn 

kan nås genom att diskutera och reflektera tillsammans med andra. Sammanfattningsvis visar min 

studie att förskollärarna fått en viss ökad förståelse för undervisningens olika konstruktioner, men 

att det fortfarande liksom i Kaati och Päiviö Bracketts studie från 2018 råder otydligheter och 

missuppfattningar angående undervisningsbegreppets innebörd.  

Slutsatsen är att den kompetensutveckling som förskollärarna genomgått är ett steg i rätt riktning, 

men att fortsatt kontinuerliga kompetensutveckling är ett måste för att nå en samsyn om 

undervisningens konstruktioner för att undervisning ska kunna ske likvärdigt i alla förskolor. Min 

studie visar också att det fortfarande finns olika uppfattningar om konstruktioner av undervisning 

i enlighet med det undervisande uppdraget, detta trots både kompetensutveckling och att 

förskollärarna uppger att de fått större medvetenhet om undervisningsbegreppets innebörd.  
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8.  Implikationer för yrkesuppdraget       

Den här studien har gett insikt om vikten av kompetensutveckling, framförallt när det handlar om 

det förtydligade undervisningsbegreppet i den reviderade läroplanen. Arbetet har också gett 

förståelse och kunskap när det gäller mitt blivande uppdrag som förskollärare och vad 

undervisningens olika konstruktioner innebär för mitt pedagogiska uppdrag och min framtida 

yrkesutövning. I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) framgår det nu tydligare att det är 

förskollärarens ansvar att undervisningen bedrivs i enlighet med stävansmålen och på ett sådant 

sätt att barnens idéer och erfarenheter blir tillvaratagna, både i den spontana och planerade 

undervisning i syfte att främja lärande och utveckling. Jag har också fått insikt om att 

kompetensutveckling är en förutsättning för att uppnå samsyn inom alla personalkategorier som 

arbetar i förskolan framförallt när det gäller begreppen lärande kontra undervisning och hur denna 

konstrueras, vilket är  viktigt för att utbildningen ska bli likvärdig för alla barn.  I denna studie 

framför förskollärarna att läroplansrevideringen när det gäller undervisning i förskolan kan bidra 

till att höja professionens status. 
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9.  Förslag till fortsatt forskning                                                                                                     

Studiens syfte har varit att undersöka om förskollärare efter kompetensutveckling har förändrat 

sina perspektiv på undervisning i relation till det pedagogiska uppdraget i förskolan.                                                                                                                              

Studiematerialet har insamlats via enskilda kvalitativa intervjuer. Ett förslag till fortsatt forskning 

kunde vara att göra en likande studie och då men observationer som huvudfokus. Observationer i 

relation till en liknande studie hade kunnat synliggöra förskollärarnas konstruktioner av 

undervisning i praktiken för att sedan ställa det i relation till förskollärarnas beskrivningar av dessa 

konstruktioner av undervisning. Att använda sig av både observation och kvalitativa intervjuer i 

studien hade eventuellt förstärkt studiens resultat och gett den större omfång. Liksom resultatet 

från den tidigare studien från 2018 ger även resultatet från denna studie upphov till nya frågor 

gällande undervisningens konstruktioner relaterat till sammanblandningen av begreppen 

undervisning och lärande och visar på att det fortfarande efter en längre tids kompetensutveckling 

kvarstår en viss oklarhet och hopblandning både av undervisningsbegreppet och hur det konstrueras 

i verksamheten, något som även forskning och tidigare studier konstaterat. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur beskriver du begreppet undervisning i förskolan? 

2. Vad tänker du på när du hör begreppet undervisning i relation till 

förskolans verksamhet? 

3. Vad innebär undervisning i förskolan för dig? 

4. Beskriv hur undervisning kan bedrivas i praktiken, ge exempel? 

5. Hur planerar du och arbetar du med undervisning? Ge konkreta exempel. 

6. Beskriv planerad undervisning respektive spontan undervisning? 

7. Vilka utmaningar och möjligheter finns i planerad undervisning 

respektive spontan undervisning? 

8. Vad innebär förskollärarens förtydligade ansvar gällande undervisning i 

ditt/ert dagliga arbete? 

9. Kompetensutvecklingssatsningen ni fått, vad har den gett dig? 

10. Hur har kompetensutvecklingen påverkat hur du/ni jobbar med 

undervisning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                    Bilaga 2 

Informerat samtycke     

17 april 2019 

Hej. 

Jag heter Tea Drugge Westerberg och studerar till förskollärare på Luleå Tekniska Universitet. Jag 

är i slutet av min utbildning och skriver examensarbete om undervisning i förskolan. Syftet med 

studien är att få ta del av dina erfarenheter om undervisning i förskolan samt dina erfarenheter av 

den kompetensutveckling du deltagit i angående detta. Jag kommer därför att vilja ta del av dina 

erfarenheter genom en intervju, där jag i studien kommer att förhålla mig till de forskningsetiska 

principerna, det vill säga informationskravet, konfidalitetskravet, samtyckeskravet samt 

nyttjandekravet. Här kan ni läsa mer om de forskningsetiska principerna, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Intervjuerna kommer att spelas in via min mobils 

ljudupptagningsfunktion. Det är helt frivilligt att delta eller att avbryta medverkan när som helst. 

Sekretess och konfidentialitet råder, vilket innebär att de personer som deltar i studien är och förblir 

anonyma. Resultat kommer bara att vara tillgängligt för mig (Tea) och allt insamlat material från 

intervjuerna kommer endast att användas i denna studie för att sedan raderas efter att 

examensarbetet godkänts. Examensarbetet kommer att publiceras via databasen Diva, via Luleå 

Tekniska Universitet.  

 

Med varma hälsningar 

Tea Drugge Westerberg 

072–2039164                teaves-5@student.ltu.se                                                                                                                 
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