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I denna uppsats undersöktes vilket ansvar förskollärare upplevde att det förtydligade 
ansvaret i läroplanen 2010 medförde samt om detta ansvar enligt dem hade påverkat 
undervisningen i förskolan och i så fall hur. Förskollärarna svarade även på frågan 
om reformen höjt den pedagogiska kvaliteten. Studien bestod dels av en intervju med 
tre förskollärare dels av en enkätstudie där 46 förskollärare valde att delta. Resultatet 
visade att deltagarna i studien hade skiftande erfarenheter av förtydligandet. Det 
fanns en spridning från att den reviderade läroplanen inte implementerats alls utan 
verksamheten i förskolan fortgår som tidigare till att förskolor aktivt processat 
förskollärarens ansvar och att det systematiska kvalitetsarbetet hjälpt till att höja 
förskolans kvalitet. 
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Abstract 
 
How do preschool teachers express the clarified responsibility to educate children in 
preschool? 
  
This study focused on the responsibility preschool teachers interpret and experience 
concerning the clarified responsibility of teaching in preschool that the curriculum 2010 
states.  Further, the aim was to find out if the responsibility according to them has 
affected the education in the preschool and in that case how. Did this reform raise the 
quality of the education according to the preschool teachers? This study was conducted 
through interviews with 3 preschool teachers and also a questionnaire which was 
answered by 46 preschool teachers. The result showed that the participants had a variety 
of experiences in regards to the clarified responsibility. There was a range from not 
having implemented it at all to that the preschool teachers actively and consciously 
reflected upon their responsibility and through systematic quality work raise the quality 
at the preschool. 
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1. Inledning 

Vem som helst kan passa barn, läsa saga, gå på promenad och leka. Men vem som helst kan 

inte förverkliga förskolans pedagogiska uppdrag, leda de målstyrda processerna och ansvara 

för att varje barn får maximala förutsättningar för att lära och utvecklas utifrån sin förmåga 

(Wallskog, 2011, s. 18). 

 
Det ställs idag höga krav på förskollärare och förskolläraryrket har förändrats en hel 
del sedan flera av dagens förskollärare gick sin utbildning. Förskolan blev i och med 
den nya skollagen 2010 (SFS 2010:800) en egen skolform och förskollärare i 

förskolan fick ett förtydligat ansvar med avsikt att höja förskoleverksamhetens 
pedagogiska kvalitet. Förskolan omfattas nu av begreppet undervisning, som blir ett 
nytt begrepp för förskolan. Avsikten från regeringen är att omsorg och lärande ska 
bilda en helhet i förskolan, något som kan tolkas ha sin utgångspunkt i förskolans 
tradition och uppdrag. Barns lek kan inte åtskiljas från barns lärande då barn 
använder samma tankeprocess för att skapa förståelse i leken eller för ett 
matematiskt problem och ett lekfullt lärande har betydelse för barns framtida 
skolgång (Utbildningsdepartementet, 2010).  
 
Trots reformerna 2010 som innebar ett förstärkt ansvar för förskollärare samt att 
förskolan blev en skolform som omfattas av undervisning visar Skolinspektionen i sin 
kvalitetsgranskning (2016) att undervisningsbegreppet inte implementerats. Personal 
i förskolan relaterar snarare undervisning som begrepp till skolverksamheten och 
talar istället om lärande framför undervisning, och ser sig inte heller som lärare som 
bedriver undervisning. I och med den reviderade läroplanen 2010 lyftes för första 
gången förskollärarens ansvarsområden fram. Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2016) skriver att den reviderade läroplanen hjälpt till att synliggöra förskolans 
arbete och komplexiteten i uppdraget. De beskriver att läroplanen bidragit till att 
höja förskolans status samtidigt som den medfört ett nytt synsätt på uppdraget samt 
förskollärarens roll.  
 
Detta förtydligande har en stor betydelse för förskolans verksamhet då förskolan 
2010 blev den första skolformen i Sverige. Jag arbetar själv som förskolechef och jag 
blir förvånad över den svaga genomslagskraft förändringarna verkar ha fått. 
Förändringarna verkar inte ha blivit implementerade då arbetet på förskolorna pågår 
som tidigare. Undervisningsbegreppet har inte heller fått fäste ute i verksamheterna 
(Skolinspektionen, 2016). Regeringen (Utbildningsdepartementet, 2017) gav därför 
Skolverket i uppdrag om ytterligare en översyn av läroplanen där syftet är att öka 
kvaliteten i undervisningen i förskolan som i sin tur ska leda till högre måluppfyllelse. 
Skolverket lämnade sitt förslag till reviderad läroplan i mars 2018. Jag vill i detta 
arbete belysa hur förskolan implementerat en del av de förändringarna som infördes 
2010 och före ytterligare förtydliganden av läroplanen beslutats. 
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1.1 Syfte 

Jag vill undersöka vilket ansvar förskollärare upplever att det förtydligade ansvaret i 
läroplanen medfört samt hur detta ansvar enligt dem har påverkat undervisningen i 
förskolan. Jag vill även undersöka på vilket sätt förskollärare anser att reformen höjt 
den pedagogiska kvalitén som var avsikten från regeringen. 
 
 

1.2 Forskningsfrågor 

- Hur tolkar och uppfattar förskollärarna det förtydligade ansvaret? 
- Hur anser förskollärarna att det förtydligade ansvaret kommer sig till uttryck i 
förskolans undervisning? 
- På vilket sätt anser förskollärarna att det förtydligade ansvaret har höjt den 
pedagogiska kvalitén i förskolan?  

 

 

2. Bakgrund 

Den svenska förskolan har genomgått en stor utveckling från 1940-talet och fram till 
idag. Under 1940-talet var Socialstyrelsen tillsynsmyndighet och i riksdagen 
beslutades det om statligt bidrag till så kallade daghem och barnträdgårdar. 
Barnomsorgens rötter grundade sig i att det skulle vara möjligt för kvinnor att arbeta 
utanför hemmet (Lundgren, 2014) och under 1960- och 1970-talen hade förskolan en 
viktig del i den svenska välfärden. Under denna period förändrades även barnsynen 
och barn i Sverige fick rättigheter samt att föräldraförsäkringen utvecklades och blev 
mer omfattande än i många andra länder (Pramling Samuelsson, 2014). År 1987 fick 
förskolan sitt första styrdokument, ”Det pedagogiska programmet” (Lundgren, 2014). 
 
Barnomsorgen har samtidigt utvecklats parallellt och i samspel med skolan. Under 
1990-talet flyttades ansvaret för barnomsorg från familjepolitiken till skolpolitiken 
och från och med 1 juli 1996 flyttades ansvaret från Socialstyrelsen till Skolverket 
(Lundgren, 2014). Förändringen från barnomsorg till skolform har dock enligt 
Pramling Samuelsson (2014) skapat dilemman när förskolans tradition ska samverka 
med skolans mer kunskapsinriktade villkor. Den första läroplanen för förskolan, 
Lpfö-98, kom år 1998.  Den var formulerad med samma struktur som skolans 
styrdokument och barns lärande och lärares arbete pekades ut, det vill säga vad 
förskolan skulle sträva mot att utveckla hos barnen (Pramling Samuelsson, 2014).   
 
År 2009 ansåg regeringen att förskolans pedagogiska uppdrag behövde stärkas (Prop 
2009/10:165) och förskolan blev 2010 därmed en egen skolform (SFS 2010:800). I 
samband med detta fick förskollärare i förskolan ett förtydligat ansvar. Avsikten med 
förtydligandet var att höja förskoleverksamhetens pedagogiska kvalitet och betona att 
förskolan var en del av skolväsendet. Förskolan skulle nu bedriva undervisning och 
enligt förarbetet till skollagen (Prop 2009/10:165) ska begreppet ges betydelsen för 
förskollärarnas uppdrag att följa, stimulera och utmana barnens utveckling och 
lärande. Det innebär att förskolläraren ska leda de målstyrda processerna så att 
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läroplanens mål och intentioner uppfylls. Det är den legitimerade förskolläraren som 
ska ansvara för det pedagogiska innehållet och ansvara för att det målinriktade 
arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Förskolläraren har därmed ett 
särskilt ansvar i den verksamhet som personalen genomför gemensamt. Däremot är 
det inte tydligt beskrivet hur detta särskilda ansvar ska förvaltas och genomföras i 
praktiken. 
 
Ytterligare en förändring i och med skollagen (SFS 2010:800) är kravet på 
dokumentation, utvärdering och utveckling, det vill säga ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Det framhävs att det är förskolans verksamhet som ska utvärderas 
och inte barnen. Skollagen medförde även en revidering av läroplanen. Läroplanen 
utökades 2010 med fyra sidor där områdena matematik, språk och kommunikation 
samt naturvetenskap och teknik förstärktes. Områdena omfattar inte skolans ämnen 
utan de kunskaper barn behöver ha innan skolans ämnen kan ta vid (Pramling 
Samuelsson, 2014). Undervisningen ska bidra till att barnen utvecklar relevant 
kunskap och verktyg för att möta framtiden med ett kritiskt förhållningssätt som 
leder till ett hållbart samhälle (Sheridan & Williams, 2018).  
 
I Skolverkets förslag till reviderad läroplan som lämnades till regeringen mars 2018 
har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. 
Exempel på förslag till formuleringar är ”förskolläraren ska i undervisningen 
ansvara för” och ”alla som ingår i arbetslaget” (Skolverket, 2018, s. 7), en 
förändring mot tidigare skrivning som angav vad arbetslaget ansvarade för. 
Sammantaget skärps alltså förskollärarens ansvar ytterligare genom de föreslagna 
ändringarna av läroplanen 2018. Begreppen utbildning och undervisning har förts in 
i läroplanen för att betona att förskolan är en skolform. Syftet med förslaget är att 
Skolverket vill förtydliga förskolans uppdrag och öka kvaliteten i undervisningen 
samt öka förskolans måluppfyllelse (Skolverket, 2018). De nya revideringarna kräver 
implementering och Skolverket kommer under förutsättning att förslaget till ny 
läroplan fastställs att arbeta med implementerings- och utvecklingsinsatser 
(Skolverket, 2018). I denna studie undersöks hur tidigare revideringar av läroplanen 
implementerats ute i verksamheterna för identifiera ett nuläge inför nästa 
implementering.  
 
 

2.1 Begreppsdefinition 

En avsikt från regeringen i och med den nya skollagen 2010 (SFS 2010:800) och den 
reviderade läroplanen var att stärka förskolans pedagogiska uppdrag och höja 
förskoleverksamhetens pedagogiska kvalitet (Prop 2009/10:165). Då detta är en av 
de delar jag har valt att undersöka definierar jag här vad som avses med kvalitet i 
förskolan samt definitionen av utbildning enligt skollagen (SFS 2010:800). 
 
Det är de mål som förskolan ska sträva mot enligt läroplanen som anger den önskade 
kvalitetsutvecklingen i förskolans verksamhet. Det är kvaliteten på denna verksamhet 
och hur den tillgodoser barnens utveckling och lärande som ska värderas och inte det 
enskilda barnet. Läroplanens mål ska vara utgångspunkten för förskolans 
kvalitetsarbete. Det är genom utvärdering av verksamhetens organisation, innehåll 
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och genomförande samt hur dessa delar påverkar barns utveckling och lärande som 
förskolans kvalitet synliggörs. Det är analysen av utvärderingens resultat som påvisar 
aktuella utvecklingsområden. Det betyder att förskolans kvalitet kontinuerligt och 
systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
I förskolan utgörs hög kvalité av flera faktorer som samverkar såsom kompetens hos 
förskollärarna, förmåga att samspela med barnen, innehållskunskap, synen på sitt 
uppdrag samt synen på lärprocesser. Det finns även strukturella faktorer som 
påverkar kvalitén såsom tillgång till resurser, kompetensutveckling samt ledning och 
styrning (Skolinspektionen, 2018). 
 
Utbildning definieras i skollagen (SFS 2010:800) som ”den verksamhet inom vilken 
undervisning sker utifrån bestämda mål” och undervisning är ”sådana målstyrda 
processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (1 kap 3 §). 
 
 

2.2 Förskolans tillsyn och styrdokument utifrån ett fokus på undervisning 

Undervisningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Utöver detta finns det nu även krav på dokumentation och ett systematiskt 
kvalitetsarbete (SFS 2010:800). Läraren själv ska ha möjlighet att välja innehåll och 
metoder för sin undervisning samtidigt som läraren ska ha ett vetenskapligt 
förhållningssätt. I det vetenskapliga arbetet behöver läraren kritiskt granska, pröva 
och sätta kunskaper i ett sammanhang (Skolverket, 2013). I vardagen betyder detta 
att de metoder och arbetssätt som används ska utgå ifrån forskning och vara 
evidensbaserade (Pihlgren, 2017). Undervisningen kan även utgå från beprövad 
erfarenhet. Med beprövad erfarenhet menas att den är prövad, kommunicerad, 
granskad och dokumenterad (Skolverket, 2013). Undervisningsbegreppet saknas 
dock helt i läroplanen från 2010. Det framgår inte hur förskollärarens ansvar för 
undervisningen ska ta sig uttryck eller hur undervisningsbegreppet förhåller sig till 
utbildningsbegreppet (Utbildningsdepartementet, 2017). Både 
undervisningsbegreppet och förskollärarnas ansvar har nu förtydligats i Skolverkets 
förslag till reviderad läroplan (Skolverket, 2018). 

Skolinspektionen lyfter i sin kvalitetsgranskning (2016) fram att begreppet 
undervisning samt förskollärares ansvar behöver förtydligas i förskolan. De menar att 
det råder stor oklarhet vad gäller förskollärares ansvar för undervisning och det 
pedagogiska uppdraget. En tredjedel av förskollärarna är inte medvetna om att 
uppdraget har förändrats. Många förskollärare ser sig inte som lärare som bedriver 
undervisning. Skolinspektionen anser att förskolan inte har tagit till sig begreppet 
undervisning och att begreppet ofta kopplas ihop med skolan. Flera förskollärare 
väljer istället att använda begreppet lärande. Pihlgren (2017) beskriver att begreppen 
lärande och undervisning är nära relaterade till varandra men att det finns skillnader. 
Lärande kan ske både med eller utan deltagande av en förskollärare. Lärandet sker 
inom barnet som lär sig och kan ske i en undervisningssituation, genom eget 
utforskande eller i interaktion med kamrater, medan undervisning är lärarledd och 
planerad utbildning i avsikt att påverka lärandet hos barnet. Lärandet ska enligt 
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läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) vara baserat på ett samspel mellan barn 
och vuxna samt mellan barn och barn. De vuxna behöver vara närvarande och 
engagerade så att de tar tillvara på de möjligheter till undervisning som uppstår både 
i barnens lekar, rutinsituationer eller andra aktiviteter (Skolinspektionen, 2016). 
 
Skolinspektionens granskning (2016) visar att barnen ges förutsättningar att 
utvecklas och lära men att det sällan sker genom målstyrda processer. Det går 
därmed inte att säkerställa att barnens utveckling och lärande sker i riktning mot 
läroplanens mål. Inspektionen visar att både förskolechefer, förskollärare och 
arbetslag har en otydlig bild av vad undervisning innebär och att det är stora 
skillnader i vilken omfattning förskolechefen ger förskollärarna förutsättningar för 
att de ska kunna ta sitt ansvar för att bedriva undervisning. I inspektionen 
framkommer att detta inte diskuteras i verksamheterna och att flera förskolechefer 
anser att det inte finns någon anledning till diskussion så länge ”de [personalen] gör 
det de ska” (Skolinspektionen, 2016, s. 17). Flera förskolechefer har också lämnat 
över till arbetslagen att lösa denna ansvarsfördelning själva. Vid inspektionen 
framkommer att det inte görs någon större skillnad mellan olika yrkeskategorier utan 
att arbetslagen säger sig ta ett gemensamt ansvar och genomför aktiviteterna 
tillsammans. I rapporten framkommer även att personal i förskolan varken pratar 
eller arbetar utifrån olika ansvar i praktiken. Skolinspektionen menar att detta beror 
på att det saknas en tydlighet i hur förskollärares ansvar ska konkretiseras i förskolan 
samt att undervisningsbegreppet i förskolan inte har definierats. Utöver skollagen 
och läroplanen finns idag inga dokument som ger stöd och vägledning i hur 
undervisning ska konkretiseras och tolkas i förskolan (Skolinspektionen, 2016). 
Skolinspektionens rapport (2018) beskriver även att förskolecheferna inte leder det 
systematiska kvalitetsarbetet i tillräcklig utsträckning och att huvudmannen inte 
alltid har tillräcklig kunskap om förskolans uppdrag. Huvudmannens saknar ofta 
kunskap om varje enskild förskolas måluppfyllelse samt utvecklingsbehov. 
Förskolans uppföljning hamnar ofta i skymundan av skolan. 
 
Eftersom förskolan ska vara likvärdig behöver undervisningen organiseras så att 
varje barn ges de förutsättningar det behöver för att utveckla sina förmågor oavsett 
förkunskaper (SOU 2018:19). Skolinspektionen (2018) drar slutsatsen att kvaliteten i 
förskolor i Sverige idag varierar alltför mycket, vilket medför att förskolan inte är 
likvärdig för alla barn. Om förskolan ej är likvärdig medför detta enligt 
Vetenskapsrådet (2015) att klyftorna ökar mellan befolkningsgrupper redan från 
barnen är ett år. Med likvärdighet avses ej att alla barn ska erbjudas likadan 
verksamhet utan likvärdigheten baseras på att förskolorna gör en analys av hur 
förskolan kan möta varje barn utifrån dess förutsättningar.  Det är därför av stor vikt 
att det systematiska kvalitetsarbetet utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Ett av kriterierna för likvärdighet är lika kvalitet på utbildning, det vill 
säga alla barn ska ha lika tillgång till en verksamhet som håller hög kvalitet. 
Kvaliteten på en förskola avgörs i mötet med barnet och handlar därför om hur 
förskollärarna förstår, lyssnar och agerar i samspel med barnet samt hur 
förskolläraren ser barnets potential och hur förskolläraren handlar för att utmana 
barnet i lärandet. Förskolans likvärdighet påverkas till stor del av förskollärarnas 
kompetens och utbildningsnivå, bland annat genom förskollärarnas 
reflektionsförmåga och förståelse för uppdraget (ibid). 
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2.3 Tidigare forskning 

Förskollärare behöver enligt Pihlgren (2017) vara förtrogna med flera olika 
undervisningsmetoder och ha kunskap om teorin bakom varje metod. Även lärmiljön 
är av stor vikt för undervisningen. Med lärmiljö avses här den miljö som läraren 
skapar med sin undervisning genom planering och genomförande (Pihlgren, 2017). 
Jag kommer fortsättningsvis att redovisa vad tidigare forskning visar kring 
förskollärares kompetens, god undervisning, kvalitet i förskolan samt förskollärarens 
ansvar. Avsnittet avslutas sedan med att belysa pågående diskussioner som kan tyda 
på att svensk förskola är på väg mot en skolifiering, det vill säga att förskola blir 
skola. 

 

 

2.3.1 Kompetens och professionalism 

Kompetens är en viktig aspekt i förskollärarens ansvar. I Sheridan, Williams, 
Sandberg och Vuorinens studie (2011) lyfts tre kompetenser fram, competence of 
knowing what and why, competence of know-how och interactive, relational and 
transactional competence, men här beskrivs endast den som är kopplad till 
förskollärarens ansvar och ledarskap, den som kallas the competence of know-how. 
Forskarna menar att det är upp till lärarna att tolka målen i läroplanen och bestämma 
hur de ska konkretiseras. De lyfter fram att den reviderade läroplanen med 
förskollärarens förtydligade ansvar för de pedagogiska frågorna parallellt med ny 
förskollärarutbildning syftar till att utbilda lärare för en yrkesroll där förskolan ska 
bli mer pedagogisk, mer lär-orienterad och av högre kvalitet. De menar vidare att 
denna ambition från regeringen kräver att förskollärare har särskilda befogenheter. 
Det deltog 30 stycken förskollärare i denna studie och flera av dessa ser ledning som 
en pedagogik som utövas genom dialog, att ta ansvar för och göra genomtänkta val 
och beslut som omfattar både dem själva som andra kollegor och barn. I studien 
fanns det även förskollärare som uttryckte att de inte vill leda kollegor eller barn, 
något som forskarna tolkar som en avsägelse från ett pedagogiskt ledarskap. 
Majoriteten av förskollärarna i studien uppger att de medvetet leder barn och 
kollegor, genom att ta initiativ till pedagogiska diskussioner, argumentera för 
specifika frågor eller åsikter och att vid oenighet ta beslut om en gemensam 
inriktning. Forskarna i denna studie kommer å ena sidan fram till ett ledarskap som 
bygger på kommunikation, inlyssnande, försök att förstå varandras perspektiv 
samtidigt som arbetslaget uppnår viktiga mål. Å andra sidan avslöjar studien också 
ett ledarskap där ömsesidiga överenskommelser anses viktigare än att få till stånd 
framtidsvisioner (ibid). 

 

Professionalism utifrån kompetens beskrivs av Kuisma och Sandberg (2008). De 
menar att den pedagogiska verksamheten kräver yrkeskompetens. De har i sin studie 
undersökt studenter på lärarutbildningen och verksamma förskollärares 
uppfattningar om kompetens. De har utgått från de två begreppen attityd och 
kunskap. Förskollärarna beskriver i studien att de är professionella på sina 
arbetsplatser och inte går in i personliga relationer. De menar att de uppträder mot 
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barn, vårdnadshavare och kollegor med ömsesidig respekt. Det rådde delade 
meningar både bland studenterna och bland förskollärarna när det gällde deras syn 
på andra yrkeskategorier som t.ex. barnskötare. Några uppfattade kollegorna som 
likvärdiga medan andra som klart åtskilda jämfört med förskolläraryrket. Men 
majoriteten ansåg att förskollärarens professionalism i stor utsträckning skiljer sig 
från andra yrken. De lyfte fram att förskolläraren hade en högre utbildning och en 
bredare kunskapsbas och ett analytiskt förhållningssätt jämfört med barnskötarna 
och därför sågs som ansvariga för de pedagogiska aktiviteterna. I studien framkom 
också att förskollärare ansågs utföra det mesta av det pedagogiska arbetet medan en 
barnskötare tog mer hand om de praktiska aspekterna. Forskarna menar att 
förskollärare behövs för att öka professionalismen i förskolan. Samtidigt finns det 
några röster som menar att inget yrke är bättre än det andra och att samarbete 
mellan yrkeskategorier berikar (Kuisma & Sandberg, 2008). 
 
Även Sheridan och Williams (2018) beskriver kompetens som en viktig kvalitet hos 
förskollärare som bedriver undervisning i förskolan. De kompetenser dessa forskare 
lyfter fram är följande: 
- kompetens att tolka, starta igång och bedriva undervisning utifrån läroplanens mål 
- god didaktik, goda ämneskunskaper samt förmåga att skapa en god lärmiljö 
- kompetens och förmåga att introducera nya kunskaper för barnen 
- förmåga att genom kommunikation  fånga barns intresse och väcka nyfikenhet för 
undervisningens innehåll (Sheridan & Williams, 2018). Denna beskrivning av 
kompetens visar ett flerdimensionellt begrepp som inte bara består av didaktiska 
kompetenser utan även till exempel ämneskunskaper och förmåga att tolka 
läroplanens mål. Dessa aspekter har också identifierats av Nasiopoulou, Williams, 
Sheridan och Hansen (2017) som beskriver att förskollärares profession är 
flerdimensionell och förändras fortlöpande utifrån politiska beslut på makronivå. 
 
Kompetens beskrivs som en viktig aspekt i alla tre studierna och begreppet ges 
sammantaget en vid betydelse, från kompetens att leda till attityd och kunskap för att 
bedriva undervisning.  
 
 

2.3.2 God undervisning 

Undervisningsbegreppet är främst förknippat med skolan (Skolinspektionen, 2016) 
där undervisning och omsorg ofta skiljs åt i motsats till förskolan där omsorg, lek och 
lärande ska bilda en helhet och integreras med varandra. Det innebär att 
förskolläraren ska ”se och möta varje barn här och nu utifrån dess intresse och 
behov” (Sheridan & Williams, 2018, s 22).  Enligt Skolverket (2013) krävs följande av 
en skicklig lärare för en god undervisning: 
Att läraren 
- har genomtänkta strategier 
- har egen erfarenhet och kunskap om didaktik 
- har en god orientering i ämnet läraren ska undervisa i 
- har kunskap om barnens förkunskaper 
- kan skapa ett tryggt inlärningsklimat 
- har kunskap om hur man leder en grupp 
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- utvecklar sin egen profession genom att t.ex. ta del av ny forskning och  delta i 
kollegiala diskussioner 
- har en varierad undervisningsrepertoar. 
 
Sju olika strategier för undervisning som bör finnas med i en undervisningssituation i 
förskolan för att utveckla lärande beskrivs av Doverborg, Pramling och Pramling 
Samuelsson (2013). Dessa delar är: 
- inramningen av undervisningen med lärandeobjekt 
- introduktion och avslut 
- mötet  och kommunikationen med barnet 
- hur förskolläraren kan utmana och stötta barnet för att utveckla ett kunnande 
 - hur förskolläraren kan använda variationsteori 
- synliggöra mönster. 
 
Författarna beskriver att de har analyserat Skolinspektionens utvärderingar (2012) 
och kommit fram till att förskollärare ofta finner en motsättning mellan att följa 
läroplanen och att följa barnens intressen. Melker och Ryberg (2012) beskriver också 
hur det ser ut i förskolan idag, nämligen att förskollärare nästan aldrig introducerar 
vad barnen ska lära sig eller vad som ska hända, de följer inte sina framtagna 
strategier, använder inte adekvata begrepp, har en bristfällig kommunikation som 
inte utmanar barnen, det saknas ett målmedvetet arbete, läraren blir ofta efterföljare 
och har inte egen tillräcklig kunskap i ämnet. Denna beskrivning är precis den 
motsatta mot vad som är reformens syfte. Samtidigt menar Doverborg m.fl. (2013) att 
man kan undervisa på olika sätt och att mellan barns lärande och lärares 
undervisning finns begreppet didaktik. Didaktik kan förklaras som ”konsten att peka 
ut något för någon” (Doverborg m.fl., 2013, s. 7).  
 
Christina Wallskog (2011) menar att det i förskolan sker ett lärande utan att 
verksamheten delas upp i delar. Hon lyfter vikten av att utgå ifrån barnens 
erfarenheter men att även barnens ålder styr lärandet och innehållet. Wallskog anser 
att förskollärarens uppdrag är att fånga barnens intressen och sammanföra dem med 
läroplanens mål och vid lärandet använda olika metoder. Hon menar att den 
traditionella förskolepedagogiken behöver möta ett medvetet lärande, där de 
didaktiska frågorna ska vara utgångspunkt. De didaktiska frågorna lyder: Vem är det 
som ska lära sig, Vad är det som de ska lära sig, Varför ska de lära sig det och Hur 
ska detta ske. Hur förskolläraren tar sig an de didaktiska frågorna kommer att 
påverka kvaliteten på undervisningen.  
 
Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) beskriver utifrån sin studie, som 
har som utgångspunkt en förskolediskurs i förändring, att begreppet undervisning 
blir motsägelsefullt när det beskrivs av förskollärarna. De beskriver att några 
förskollärare är kritiska till att förskolan ska bedriva undervisning och att det finns 
ett motstånd i talet om begreppet. Forskarna beskriver också att dessa förskollärare 
är försiktiga med att tala om undervisning med vårdnadshavarna, vilket forskarna 
beskriver som en viss distansering från begreppet. I motsats till förskollärna som 
visar visst motstånd till undervisning beskriver forskarna även förskollärare som är 
positivt inställda till undervisning och som anser att barn kan lära genom lek utan att 
till exempel känna prestationskrav. Jonsson m.fl (2017) beskriver att resultatet av 
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deras studie visar på ett spänningsfält mellan krav och rättigheter som påverkar 
inställningen hos förskollärare till förändring, där de kompetenta förskollärarna visar 
på att undervisning i förskolan är något varje barn har rätt till.  Även Melker, 
Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) beskriver att begreppet undervisning är 
kontroversiellt och att förskollärarna dels ser det som en extra pålaga och dels som 
ett sätt att höja förskollärares status. 
 
 

2.3.3 Kvalitetsaspekter i förskolan 

Pihlgren (2017) beskriver att valet av undervisning medför att kvaliteten på barns 
lärande kommer att variera. Hon har i sin forskning (2016) observerat att många 
förskollärare har svårt att utveckla sin undervisning och att förskolans aktiviteter 
innehåller baskunskaper och basfärdigheter medan aktiviteter som utmanar barnen i 
att analysera, utvärdera, skapa och tänka metakognitivt är mer sällsynta. Pihlgren har 
i sina observationer sett att det finns en kvalitetsskillnad mellan aktiviteter som leds 
av förskollärare och som leds av barnskötare, vilket enligt henne kan förklaras av 
utbildningsnivån. Förskollärarna kan beskriva vilken kunskap de strävar efter medan 
barnskötarnas aktiviteter oftare berör andra områden än de som var målet. 
 
Hög kvalitet i undervisningen kräver hög kompetens hos förskollärarna (Sheridan & 
Williams, 2018). Där ingår goda ämneskunskaper, didaktiska kunskaper, att 
regelbundet ta del av ny forskning och kunna skilja på åsikter och vetenskaplig 
forskning. Förskollärarna behöver även ha kunskap om olika undervisningsmetoder 
samt ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Förskollärarna behöver även kunna 
urskilja vad som är hög kvalitet i undervisningen. Nasiopoulo m.fl. (2017) kommer i 
sin studie fram till att förskollärare behöver kontinuerlig kompetensutveckling, men 
att behovet ser olika ut beroende på om förskolläraren gick sin utbildning före eller 
efter införandet av läroplanen 1998. Andra faktorer som enligt Sheridan och Williams 
(2018) påverkar kvaliteten är tydliga målbeskrivningar, förskolans organisation, 
förskolechefens ledning, hur ansvar är fördelat, gruppstorlekar och antal barn per 
vuxen. Förskolor som bedöms ha hög kvalitet på sin lärmiljö har fokus på mål och 
lärande och undervisningen präglas av interaktion, delaktighet, kommunikation och 
utmaningar.  
 
 Pihlgren (2017) beskriver att flera förskollärare inte har förstått att de ska följa upp 
barnens lärande och utvecklade förståelse. Dessa förskollärare kunde inte redovisa 
om undervisningen lett till ett förändrat kunnande hos barnen trots att de hade 
omfattande dokumentation.  Valet att använda termen dokumentation istället för 
utvärdering, uppföljning och analys markerar också enligt Pihlgren (2017) att dessa 
förskollärare vill ta avstånd till en skolifiering, det vill säga aktiviteter som är 
vuxenstyrda. Även Melker m.fl. (2018) beskriver att det finns en rädsla för att 
förskolan ska förlora sina utmärkande drag och de menar att för att minska en 
skolifiering av förskolan behöver lek, omsorg och lärande bilda en helhet och 
begreppet undervisning behöver bli en del av förskollärares yrkesspråk. 
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att förskollärarna behöver förstå innebörden 
av läroplanens strävansmål, de behöver kunna tolka dem samt omsätta dem till sin 
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egen verksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till förändring och 
utveckling av förskolan så att verksamheten bidrar till barnens lärande (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2016). För att kunna bedöma på vilket sätt förskolan bidrar till 
barns lärande behöver man som förskollärare veta vad som sker med barnen. 
Förskollärarna har fått detta förstärkta krav men inga möjligheter att utveckla 
kunskaper och erfarenheter kring uppdraget. Fokus har flyttats från aktiviteter till 
vad som förväntas ske med barnens förändrade lärande. Ett systematiskt 
kvalitetsarbete som är kopplat till undervisning medför att förskolor har lättare att 
precisera forskningsfrågor som bidrar till att identifiera förskolans 
utvecklingsområden som sedan bidrar till elevers ökade måluppfyllelse (ibid). 
 
En modell där forskning och beprövad erfarenhet möts är de 3-4 åriga forsknings- 
och utvecklingsprogram (FoU-program) som bedrivs av Ifous1 (SOU 2018:19). Ett av 
de program som bedrivs inom ramen för FoU är Undervisning i förskolan.  I 
programmet undersöks begreppen undervisning och sambedömning. Vid 
programmets start 2016 undersöktes deltagarnas uppfattning om vad som kan 
känneteckna undervisning i förskolan. Resultatet redovisades bland annat i form av 
ett ordmoln, i figur 1 (Vallberg Roth, Holmberg, Palla, Stensson & Tallberg Broman, 
2018). Ordmolnet visar att begreppen pedagog och lärande är utmärkande medan till 
exempel begreppet förskollärare inte förekommer alls. Forskarna lyfter att ordmolnet 
visar att det finns tendenser av kritik mot begreppet undervisning genom till exempel 
svar såsom ”I förskolan använder vi oss inte av begreppet undervisning” (Vallberg 
Roth m.fl., 2018, s. 40) eller att undervisning är ”allt som sker under dagen på 
förskolan” (ibid, s. 37).  
 
 

 
 
Figur 1: Vad kan känneteckna undervisning? (Vallberg Roth, Holmberg, Palla, 
Stensson & Tallberg Broman, 2018). 
 
 

2.3.4 Förskollärarens ansvar 

Flera olika undersökningar (Eriksson, 2014; Skolinspektionen, 2016) visar att 
implementeringen av den reviderade läroplanen och hur förskollärarens ansvar 
tolkats inte har fått den avsedda effekten. Det är känsligt att i förskolan diskutera 

                                                        
1 Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola). 
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skillnader i ansvar och arbetsfördelning. Det görs skillnad på en diskursiv nivå i 
ansvar mellan förskollärare och andra yrkesgrupper men det har inte fått någon 
större genomslagskraft i genomförandet av det pedagogiska arbetet i arbetslagen. 
Talet om förskollärarens respektive arbetslagets ansvar är en känslig fråga även på 
huvudmannanivå. Flera kommuner har använt sig av kontroll vid det förtydligade 
ansvaret i form av muntliga eller skriftliga riktlinjer (Eriksson, 2014). Avsaknaden av 
diskussion om förskollärarens ansvar med alla verksamma inom 
förskoleverksamheten har påverkat att reformen inte har fått så stort genomslag ute i 
verksamheterna. Då förskolans verksamhet är organiserad i en platt struktur 
påverkar detta hur ledarskapet utövas och denna struktur har lett till att 
förskollärarens professionella kompetens osynliggjorts. Arbetsfördelningen i 
arbetslagen sker mer utifrån en princip om rättvis fördelning snarare än utifrån 
utbildning och kompetens (ibid). 
 
 

2.3.5 Framtidens förskola blir skola? 

Som ett tillägg till undervisningsbegreppet och diskussionen kring detta är det 
intressant att se mot vilken riktning undervisning i de svenska förskolorna och 
skolorna är på väg. I Sverige får vi från och med hösten 2018 skolplikt från och med 
sex års ålder (Prop 2017/18:9). Samtidigt har OECD2 meddelat lanseringen av en 
PISA3 för femåringar som kallas IELS4. Idag finns PISA för 15-åringar och som är en 
kunskapsutvärdering för elever i OECD:s länder. Nu föreslås alltså även en PISA för 
femåringar för att få information om vägen mellan resultaten av tidigt lärande, som 
5-åring och lärande i tonåren som 15- åring. På så sätt kan länderna få en tidig 
indikation på hur man bäst stödjer ungdomarnas förmågor och färdigheter. IELS 
utvärderar de fyra områdena begynnande läskunnighet, begynnande räknefärdighet, 
självreglering, empati och förtroende (Urban, 2017). OECD hävdar enligt Urban 
(2017) att barn idag slösar tid med lek, estetiska ämnen och litteratur. Medan flera 
forskare menar att de genom detta resonemang ignorerar möjligheten av flera 
möjliga pedagogiska tillvägagångssätt vid undervisning och lärande. Det riktas även 
kritik mot att det inte finns med någon avsikt att engagera sig med barnen innan 
testerna utan endast i efterhand och då utifrån vad de tyckte om 
bedömningssituationen (Urban, 2017). Utöver detta reagerar bland annat Urban 
(2017) och Pence (2016) på att IELS skapats utan medverkande från forskningsfältet 
för små barns lärande och utan insyn från allmänheten. Urban (2017) skriver att 
IELS är ett exempel på en top-down styrning, där OECD har en övertro till att det går 
att kopiera politiska beslut från en kontext till en annan. Kritiska röster har höjts från 
bland annat från Nya Zeeland och Tyskland (Urban, 2017) medan England har 
offentliggjort att de kommer att delta i IELS (Pence, 2016). 
 
Sammantaget visar den tidigare forskningen att begreppet kompetens är 
mångfacetterad och inrymmer en rad olika områden som förskollärare förväntas 
behärska. Förmågan att tolka och omsätta läroplansmålen, det som Sheridan m.fl. 

                                                        
2 OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
3 PISA: Programme for International Assessment 
4 IELS: International Study Of Early Learning and Child Wellbeing 
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(2011) hänvisar till som competence of know-how, är möjligtvis det som mest 
påverkar hur förskollärare bland annat ser på undervisning. Hög kompetens leder till 
högre måluppfyllelse och därmed högre kvalitet, men det är i förskolan idag känsligt 
att diskutera skillnader mellan barnskötare och förskollärare. Forskningen tyder även 
på att denna känslighet kan leda till ett svagt ledarskap hos förskollärarna. Det finns 
även en motsättning och svårighet hos en del förskollärare att bedriva undervisning. 
Flera förskolor har inte heller fått tillräckligt med stöd från sin huvudman i vad 
förändringarna som kom 2010 innebar. De förändringar som sker i Sverige behöver 
också sättas i ett internationellt sammanhang där det är tydligt att en mer 
kunskapsorienterad förskola med fokus på att dokumentera barnets lärande håller på 
att ta form utifrån OECDs lansering av IELS. Den tidigare forskningen visar på dels 
en ambition att nå en likvärdig förskola genom att fokusera på lärares kompetens och 
professionalitet och i stort också höja förskolans status, dels ses en ambivalens i detta 
då genomförda reformer i syfte att höja statusen inte fått den effekt som önskats, 
kanske för att det finns en rädsla för en skolifiering av förskolan.  
 
Vårt grannland Norge har en jämförbar förskoleverksamhet som Sverige men i 
motsats till Sverige finns inte begreppet undervisning med i Norges läroplan för 
förskolan som gäller från och med år 2017.  Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017)  
studie visar att lärarna i Norska barnehagen ser sig själva som lärare och ledare av 
vardagsaktiviteter och som betydelsefulla för barnens lärande. De planerar hur och 
vad de ska göra för att göra något synligt för barnet utifrån barnets egna erfarenheter. 
Studien visar att lärarna arbetar med matematik och matematikbegrepp men aldrig 
berättar för barnen att det är matematik. Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017)  
beskriver att lärarna har en föreställning om att barnen lär bättre om de inte vet vad 
de lär. 
Forskarna beskriver att lärarnas professionella tystnad påverkar hur de ser på 
begreppet undervisning då fyra av fem lärare i studien tar avstånd från begreppet 
undervisning. De vill inte att barnehagen ska vara skola något som tyder på att de 
tolkar undervisningsbegreppet som förmedlingspedagogik. Detta sätt att tänka kring 
undervisning tolkar Sæbbe och Pramling Samulesson (2017) som att lärarna kopplar 
begreppet till sin egen erfarenhet av skolan istället för till egen akademisk kunskap 
från barnehagen. Forskarnas slutsats är att begreppet undervisning är 
kontroversiellt, men att oavsett om lärare i barnehagen använder begreppet eller inte 
så bedriver de undervisning. 
 

 

2.4 Teoretisk utgångspunkter 

Jag har valt två kompletterande teoretiska utgångspunkter. Den första som jag har 
valt är implementeringsforskning, som beskriver svårigheter vid implementering av 
regeringsbeslut. Då min studie handlar om implementering av ett regeringsbeslut 
anser jag att teorin kan bidra till en förståelse av implementeringen av skollagen (SFS 
20110:800) och den reviderade läroplanen (Skolverket, 2016). Utgångspunkten för 
detta forskningsområde är att en lång inte helt smärtfri process startar efter att 
politikerna har tagit sina beslut.  
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Implementeringsforskning kan ses som ett fält och inte en teori då det inte går att 
finna liknelser vid de studier som gjorts av politiska beslut (Löfgren, 2012). Frågor 
som utmärker problematiken som uppstår vid implementering kan sammanfattas i 
tre. Kan beslutet genomföras av de som är berörda? Det vill säga finns det kapacitet 
och resurser i form av regler, pengar, personal, utrustning, kompetens och så vidare. 
Förstår de berörda vad som ska genomföras? Ofta är politiska beslut allmänt hållna 
som ett led av politiska kompromisser vilket medför att de kan tolkas i olika 
riktningar. Vill de berörda genomföra beslutet? Ibland är inte berörda helt insatta i 
de lagar och riktlinjer som styr deras verksamhet och förstår då inte heller avsikten 
med reformen (Lundquist, 1987). Politiska beslut beskrivs oftast på liknande sätt. 
Modellen kan beskrivas som i figur 2. 

 

 

Policyformation → Fastsättande av dagordning → 

 Beslut → Implementering → Utvärdering 

 

 
Figur 2: Politisk beslutsprocess (Löfgren, 2012). 

 

 
Det finns en övertro på det linjära tänkandet vid processen av ett nytt beslut 
(Löfgren, 2012). Modellen ger intrycket av att politiska beslut automatiskt leder till 
enkla implementeringsprocesser. Modellen ska ses mer som en pedagogisk förklaring 
för processens olika delar. I verkligheten har modellen begräsningar och 
beslutsprocesser följer inte slaviskt denna modell. Det finns flera olika möjliga hinder 
och faktorer som kan påverka implementeringsprocessen som inte kan fastställas på 
förhand. 
 
Historisk sett har två andra begrepp använts inom implementeringsprocessen som är 
värda att helt kort nämna här, för att förstå hur processen utvecklats genom åren, 
nämligen top-down och bottom-up (Löfgren, 2012). Top-down bygger på 
föreställningen att när ett beslut är fattat är policyprocessen avslutad och övriga delar 
är ren rutin av verkställande. Exempelvis fattar politiker beslut om en bro som sedan 
ingenjörerna bygger. Denna form av implementering visade sig inte vara fullkomlig. 
Politikernas beslut följdes sällan och flera av de ursprungliga målsättningarna 
kullkastades vid genomförandet. Detta medförde en förståelse för vikten av 
samarbete mellan de aktörer som var involverade i processen, vikten av tillräckliga 
resurser samt beslut som var tydliga. Bottom-up bygger på föreställningen att 
politikerna måste låta de som arbetar i verksamheterna få möjlighet att själva 
utforma policys. Till exempel finns det i socialtjänstlagen skrivningen ”rimlig 
behovsnivå” där tjänstemän själva tolkar innebörden vid utbetalning av 
försörjningsstöd. Ett annat exempel är lärare som själva tolkar mål i kursplaner. 
Bottom-up perspektivet visar komplexiteten i implementeringsprocesser (ibid). 
 
Nyare tankar kring implementering är en form av interaktiv styrning där nätverk 
organiseras från både offentlig, privat och frivillig sektor. Aktörerna i nätverken är 
ömsesidigt beroende av varandra men förhandlar inom en gemensam reglerad ram 
och bidrar till lösningar av offentliga problem. Nätverk inom ramen för 
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implementering är viktig, där samverkan och interaktion mellan berörda aktörer 
sker. Denna form av nätverksstyrning ger deltagarna en känsla av att äga frågan, 
vilket medför mindre motstånd. Inom nätverken kan det dock finnas olika intressen 
vilket medför en kontinuerlig förhandling. Den perfekta implementeringen finns inte 
då man inte på förhand kan tänka sig till de hinder och faktorer som kommer att 
påverka processen. Det finns inte en teori som beskriver de olika dilemman i 
implementeringsprocessen utan olika teorier kan förklara olika delar (Löfgren, 2012). 
De tre frågorna kan, förstår och vill utifrån implementeringsteorin kommer jag att 
tillämpa vid diskussionen och analysen av min empiri.  
 
 
Den andra teoretiska utgångspunkten för denna studie beskriver ekologisk 
systemteori utifrån begreppet undervisning. Barnens utveckling och lärande sker 
alltid i ett sammanhang där olika ekologiska system är relaterade till varandra Dessa 
är mikro-, meso-, exo-, makro- och kronosystemet (Bronfenbrenner, 1979; 
Bronfenbrenner & Morris, 2006). Mikrosystemet består av familj, förskola och 
kamratgrupp. Mesosystemet utgörs av relationen mellan mikro- och mesonivån, det 
vill säga relationen mellan hemmet och förskolan. I exosystemet finns de faktorer 
som berör förskolan, till exempel kommunala beslut. I makrosystemet finns 
värderingar och förhållanden inom en kultur som till exempel innefattar synen på 
förskolans uppdrag, synen på lärande samt begreppet undervisning och i 
kronosystemet lyfts att miljön kring ett barn är föränderlig över tid, se tabell 1 
(Sheridan & Williams, 2018). Varje byte av förskollärare och undervisningsform 
medför ett förändrat mikrosystem för barn, då upplevelsen av en 
undervisningssituation är unik för varje barn. Detta medför att en 
undervisningssituation ger upphov till olika lärande hos olika individer. Det är till 
exempel viktigt för barns lärande att sättet att se på skola och lärande 
överensstämmer i hemmet och i förskolan. Till exempel kan pedagogisk tradition 
påverka barnens utveckling och lärande (Gunnarsson, 1999).  
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Tabell 1: Hur undervisning kan förstås utifrån ekologisk systemteori (Sheridan & 
Williams, 2018) 
 

Ekologiskt system Definition av system Exempel 

undervisning 

Mikrosystem Förskola. 

Förskollärare. 

Barn. 

Förskollärares 

undervisning som 

interaktion och 

kommunikation med barn 

relaterat till läroplanen. 

Mesosystem Förskolor i Sverige. Relationer mellan 

förskolor och hem samt 

nätverk mellan förskolor. 

Exosystem Kommuner där 

betydelsefulla beslut tas 

som påverkar 

förskollärares 

undervisning och villkor 

för barns välmående, 

lärande och utveckling. 

Förskollärarutbildning. 

Lokala och regionala 

riktlinjer.  

Kommuners 

resurstilldelning till 

förskolan. 

Mål och innehåll i 

utbildningen som påverkar 

förskollärares kompetens. 

Makrosystem Diskurser för ett samhälles 

antaganden om hur saker 

genomförs och vad 

undervisning omfattar. 

Värderingar, socio-

ekonomiska sammanhang, 

dvs. ekonomiska, politiska, 

juridiska, pedagogiska 

beslut och politiska 

riktlinjer för förskolan på 

nationell nivå. 

Läroplaner och 

styrdokument. 

Kronosystem Utveckling av ekologiska 

system över tid. 

Sociohistoriskt 

sammanhang. 

 

 
 
De tre frågorna kan, förstår och vill utifrån implementeringsteorin samt den 
ekologiska systemteorin som beskrivs i tabell 1, kommer jag att tillämpa vid 
diskussionen och analysen av min empiri.  
 
 

3. Metod 

Jag har valt en kvalitativ ansats då jag vill skapa en fördjupad förståelse för hur 
förskollärarna uppfattat och omsatt sitt förtydligade uppdrag. I den kvalitativa 
ansatsen studeras hur människan uppfattar och tolkar sin omgivning snarare än som 
i traditionell naturvetenskapliga undersökningsdesign där data registreras och mäts. 
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Den kvalitativa ansatsen riktar uppmärksamheten mot individen och frågar hur 
individen tolkar och formar sin verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Ansatsen karaktäriseras av skeenden och förlopp, det vill säga 
processer.  I den kvalitativa ansatsen samlas först data in för att sedan eller ofta 
samtidigt formulera hypoteser eller teorier (Backman, 2008). Jag har valt att dels 
använda det empiriska underlaget från en tidigare genomförd studie i ämnet, i form 
av en gruppintervju, dels utökat det empiriska underlaget till denna uppsats med data 
från en kvalitativ enkätundersökning. 
 
I den tidigare studien valde jag att genomföra en gruppintervju. Gruppintervju är en 
fördel för att utnyttja gruppens möjligheter att hjälpa varandra, associera till 
varandra, skärpa sina argument eller kanske komma fram till tidigare ej uttalade 
lösningar (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Jag valde att ställa följande 
frågor: 
- Hur tolkar och uppfattar ni det förtydligade ansvaret som kom i och med skollagen 
och den reviderade läroplanen 2010? 
- Hur anser ni att det förtydligade ansvaret kommer sig till uttryck i förskolans 
undervisning? 
- På vilket sätt anser ni att det förtydligade ansvaret har höjt den pedagogiska 
kvalitén i förskolan?  
Intervjun som tog en halvtimma spelades in. Jag hade rollen som samtalsledare och 
såg till att alla kom till tals.  Jag utgick ifrån forskningsfrågorna men ställde under 
intervjuns gång ibland följdfrågor för att klargöra att jag uppfattat respondentens 
svar korrekt eller för att klargöra svar som stred mot vad respondenterna tidigare 
svarat. Enligt Carlström och Carlström Hagman (2006) kan nya frågor läggas till 
under tiden som intervjun fortgår då intervjuaren kan finna på nya vinklingar. 
 
I den fortsatta studien valde jag att göra en enkätundersökning i form av ett 
frågeformulär för att på kort tid nå ut till förskollärare i flera olika kommuner för att 
få ett bredare underlag. Frågeformuläret bestod av tre öppna frågor, se bilaga 2, som 
utgick ifrån samma frågor som ställdes vid gruppintervjun, där respondenterna själva 
formulerar sina svar samt två bakgrundsfrågor angående examensår och huvudman. 
Valet av metod var för att nå ut till andra kommuner. Jag skapade ett frågeformulär i 
Forms i Office 365.  
 
 

3.1 Urval 

Urval som baseras på vad som passar forskaren och vilka objekt som finns till hands 
kallas tillfällighetsurval. Här blir resultatet en grov skattning och inga generella 
slutsatser kan dras (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Då min gruppintervju 
genomfördes som en studie på annan kurs under min utbildning valdes utifrån 
tidsaspekten och tillgängligheten fyra förskollärare i min förskoleenhet. Antalet 
intervjupersoner påverkas av studiens syfte. Vanliga intervjuer brukar ligga kring 10-
15 stycken. I kontrast till detta kan det finnas fördelar med ett fåtal deltagare då 
analysen av till exempel endast en intervju möjliggör för forskaren att vara mer 
noggrann (Kvale & Brinkman, 2014). De fyra förskollärarna deltar i min 
utvecklingsgrupp och har en viktig roll vid utvecklingsarbetet i enheten och valdes 
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därför att de borde ha god kunskap om de krav som följde med den reviderade 
läroplanen. Tre av förskollärarna har så lång arbetslivserfarenhet att de har arbetat 
som förskollärare både före och efter reformen. Jag frågade via mejl om 
respondenterna ville delta i intervjun samt beskrev kort ämnet. En av deltagarna 
tackade nej samma dag, vilket medförde att hon inte hann ersättas av annan 
förskollärare.  
 
För att utvidga studien till denna uppsats valdes en andra studie i form av ett 
frågeformulär, (- se bilaga 2). Detta skickades som en länk i mitt missivbrev, (-se 
bilaga 1), utifrån tillfällighetsurval (Carlström & Carlström Hagman, 2006) till 16 
förskolechefer samt en specialpedagog, som jag hade kontakt med genom tidigare 
utbildningar och som är verksamma i 10 olika kommuner. Jag fick 15 svar på länken 
och två svar på vanlig mail. Då svarsfrekvensen blev låg lade jag ut mitt missivbrev 
med länken på Facebooksidan ”Pedagogiska tips och trix för förskollärare”. Länken 
låg öppen i drygt sju veckor. Efter tre veckor delade jag även länken på min egen 
Facebooksida. Jag mailade också till 36 förskollärare som deltar i Ifousprogrammet 
”Undervisning i förskolan”, (Undif). Jag bad dem skriva Undif i fältet för 
kontaktuppgifter för att kunna särskilja deras svar från övriga. Efter sju veckor kunde 
jag konstatera att jag hade fått in sammanlagt 47 svar, varav ett svar var märkt med 
Undif. Av respondenterna arbetar 43 i kommunal verksamhet och 4 i privat 
verksamhet samt arbetar i kommuner med spridning över hela landet. De fick sin 
förskollärarexamen mellan åren 1973-2017. Dessa blev tillsammans med min tidigare 
genomförda gruppintervju underlaget för min empiri. 
 
 

3.2 Etiska ställningstaganden 

Jag har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
2017) vad gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  Jag 
informerade alla respondenter om att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt och 
endast skulle användas till en skoluppgift. De som deltog vid intervjun fick 
information om syftet och innehållet med intervjun samt att de när som helst kunde 
välja att avbryta intervjun. Intervjun spelades in vilket respondenterna lämnade sitt 
samtycke till. De informerades även om att om jag senare vill använda materialet i 
annat forum skulle jag på nytt inhämta respondenternas godkännande för det. Detta 
har skett och respondenterna har lämnat sitt samtycke. Då det framgår av materialet 
att jag är deras chef blev inte anonymiteten fullt tillfredsställande. Detta kan ha 
påverkat deras svar utifrån den beroendeställning som respondenterna hade till mig, 
vilket medförde att jag behövde ha viss reservation angående tillförlitligheten i deras 
svar, men min uppfattning är att just dessa personer vågar uttrycka sina tankar då de 
är vana vid både kollegial handledning samt att diskutera och reflektera över saker 
tillsammans med mig, då de i sina roller deltar i enhetens utvecklingsgrupp. Inga 
namn eller andra uppgifter kan knytas till materialet då inga obehöriga har fått ta del 
av intervjun. När det gäller frågeformuläret informerades alla via ett missivbrev om 
att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Missivbrevet lades 
även upp på de Facebooksidor jag valde att använda. Svaren kunde lämnas in 
anonymt via länk där kontaktuppgifter var frivilligt att lämna. Jag informerade även 



21 

 

om att svaren skulle behandlas konfidentiellt och enbart användas i 
forskningsändamål. 
 
 

3.3 Bearbetning av empiri 

Enligt Sharan Merriam (1994) är det många forskare som finner det tidskrävande att 
transkribera intervjuer. Forskaren kan istället lyssna på inspelningen av intervjun 
och anteckna viktiga uttalanden. Vissa fraser, uttryck eller hela meningar kan citeras 
ordagrant. Utifrån dessa anteckningar kan sedan olika områden eller kategorier 
framträda som sedan kan använda vid analysen. Jag valde att bearbeta min intervju 
enligt Merriams (1994) metod, det vill säga att jag bekantade mig med materialet 
genom att lyssna på intervjun flera gånger, för att sedan antecknade de mest 
signifikanta uttalanden utifrån respektive forskningsfråga. Mina respondenter fick 
läsa resultatet av intervjun och hade möjlighet att komma med synpunkter och reda 
ut eventuella missuppfattningar.  
 
Min andra studie som bestod av ett frågeformulär bearbetade jag på liknade sätt som 
intervjun inspirerad av fenomenografisk analysmodell. Modellen består av följande 7 
steg:   
1) Läsa igenom det transkriberade materialet flera gånger. 
2) Urskilja de mest signifikanta uttalandena. 
3) Hitta likheter och skillnader i materialet. 
4) Gruppera likheterna och skillnaderna. 
5) Forskaren försöker finna essensen i de olika grupperna/kategorierna. 
6) Namnge kategorierna. 
7) Kontrastiv fas, forskaren för ihop kategorier till ett färre antal. (Dahlgren & 
Johansson, 2015). Jag började med att läsa igenom alla svar för att sedan urskilja de 
mest signifikanta uttalandena. Det var några begrepp som återkom i flera av 
frågeformulären. Jag bearbetade sedan fråga för fråga. Jag färgkodade begreppen 
som var återkommande. Dessa begrepp var systematiskt kvalitetsarbete, 
dokumentation, läroplan, undervisning, lärande, ansvar, utvecklingssamtal och 
kompetensutveckling. Sedan sökte jag efter och kategoriserade uttalandena i likheter 
och skillnader. Frågeformulärens svar var utförliga och varje frågas svar bestod av två 
till fem meningar. Ett frågeformulär fick plockas bort då det var besvarat av en 
barnskötare. 
 
 

3.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet, det vill säga blir 
resultatet detsamma av annan forskare och vid annan tidpunkt då utskriften från en 
intervju blir en tolkning av den person som gör utskriften (Kvale & Brinkman, 2014). 
Jag var vid analysarbetet noga med att återge respondenternas svar korrekt, men var 
även medveten om att jag kan ha påverkat respondenternas svar vid intervjun då jag 
även är deras chef, vilket påverkar tillförlitligheten i deras svar. Min uppfattning är 
ändå att de alla var trygga med denna gruppsammansättning och att de har fått 
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utrymme för att förmedla sina tankar och åsikter. Validitet handlar om metoden som 
valts och om den undersöker det den påstås undersöka (Kvale & Brinkman, 2014). 
Jag kan se att enkätfrågorna var relevanta till min undersökning och att alla 
respondenter svarade utförligt på dessa. Varje frågas svar består av två till fem 
meningar och genererade således tillräckligt med text per fråga för att möjliggöra en 
analys. Frågorna kan dock ha tolkats annorlunda mot det som var avsikten och jag 
hade genom mitt val av metod inte möjlighet att fråga om svaren tolkats korrekt. 
Utifrån den relativt låga svarsfrekvensen kan inga generaliserande slutsatser dras.  

 

4. Resultat  

Jag väljer att redovisa resultatet utifrån tolkning och analys av den samlade empirin, 
det vill säga både gruppintervju och enkäterna utifrån tre rubriker. Den första är, 
förskollärarnas tolkning av det förändrade uppdraget, där förskollärarna tolkar och 
beskriver det förändrade uppdraget utifrån systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap 
och undervisning. Den andra rubriken hur ansvaret har påverkat undervisningen 
beskriver bland annat de olika roller som finns i förskolan. Under den tredje rubriken 
fler förskollärare ger bättre kvalitet beskriver respondenterna vikten av kompetens. 

 

 

4.1 Förskollärarnas tolkning av det förändrade uppdraget 

Förskollärarna beskriver under intervjun två olika förståelser av det förändrade 
uppdraget, systematiskt kvalitetsarbete och ledning. Det de nämner direkt är sitt 
ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet med dess olika delar, dokumentation, 
uppföljning, analys och utvärdering. ”Det systematiska kvalitetsarbetet förtydligar för 
oss att se vart vi ska, hur och hur gick det, kom vi i mål”. De beskriver att de ansvarar 
för detta på två nivåer, på verksamhetsnivå och på individ(barn)nivå. Förskollärarna 
säger att det är de som ansvarar för all dokumentation som sedan ska lämnas vidare 
till förskolechef.  
 
Utöver beskrivning av det förändrade uppdraget utifrån kravet om att bedriva 
systematiskt kvalitetsarbetet beskriver de även förändring av uppdraget i termer av 
sitt ansvar som ledare. Detta beskrivs som att det är förskollärarnas ansvar att driva 
och organisera den pedagogiska verksamheten så att den fungerar och lever upp till 
läroplanens intentioner som illustreras genom följande citat: ”Det är vårt ansvar att vi 
faktiskt följer det som står i läroplanen”. Inom detta område beskriver de att de 
måste informera kollegor, men att det är viktigt att inte barnskötarna känner sig 
åsidosatta, utan att de känner att de är delaktiga, för man är ”trots allt ett arbetslag”. 
Det framkom även vid intervjun att förskollärarna ser det som viktigt att de är 
förebilder för sitt arbetslag och att det är deras uppgift att arbetslaget drar åt samma 
håll. 
 
Av de som fyllt i frågeformuläret svarar cirka hälften av förskollärarna att de tolkar 
revideringarna som att förskolläraren har fått ett större ansvar. De beskriver att de 
har ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med planering, 
uppföljning och utvärdering och att alla styrdokument såsom läroplan, 
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likabehandlingsplan, lokal arbetsplan följs. ”Förskolläraren har det yttersta ansvaret 
för det systematiska kvalitetsarbetet, att verksamheten bedrivs enligt läroplanen och 
att verksamheten har god kvalitet”. De beskriver ett arbete där läroplanens mål och 
syften uppfylls och en verksamhet som håller god kvalitet. Några förskollärare svarar 
att förskolläraren har fått en tydligare roll genom att vara ytterst ansvarig för den 
pedagogiska verksamheten. ”Att förskolläraren har fått en tydligare roll i förskolan, vi 
har fått ett tydligare uppdrag när det står förskolläraren ska”. ”Förskollärarens roll 
och titel höjdes även med detta ansvar, tror jag”. Några nämner att ansvaret omfattar 
den pedagogiska dokumentation och utvecklingssamtal. ”Som förskollärare anser jag 
att jag har det övergripande ansvaret. Tar alla utvecklingssamtal i dagsläget”. Dessa 
förskollärare stannar vid ett konstaterande av ett ökat ansvar men har svårt att ge 
exempel på vad innebär i praktiken på mer konkret nivå, förutom ansvar för 
utvecklingssamtal. De beskriver över- huvud -taget inte ansvaret för att bedriva 
undervisning. 
 
Ungefär hälften av förskollärarna som besvarat frågeformuläret beskriver i stor 
utsträckning sin verksamhet i form av undervisning. Några lyfter vikten av att utgå 
ifrån forskning i sin undervisning samt att förskollärarna har ansvaret för att bedriva 
undervisning som exemplifieras i följande citat: ”Jag tolkar att det är mitt ansvar som 
förskollärare att säkerställa att undervisning sker i enlighet med läroplanens alla 
områden”. Övriga förskollärare använder i större utsträckning begreppet lärande 
istället för undervisning men ger beskrivningar av lärande likt undervisning 
beträffande förankringen till läroplanen, något som exemplifieras i följande citat: 
”Förskollärarens uppdrag är att se till att det finns en tydlig pedagogisk planering och 
att det sker ett lärande på förskolan utifrån våra styrdokument”. 
 
Förskollärarna beskriver också att de fått ett stort ledaransvar för sina kollegor 
barnskötarna, såsom att de ska säkerställa kvaliteten på barnskötarnas arbete. ”Med 
leda menar jag att i reflektion och diskussion/dialog med kollegorna planera 
verksamheten där jag har ansvar för att fördela arbetsuppgifter utifrån våra 
kompetenser”.  Förskollärarna beskriver att de arbetar med barnskötarna i ”team”, 
där förskolläraren förklarar, diskuterar och planerar tillsammans med barnskötare 
och där man gemensamt genomför aktiviteterna. En förskollärare poängterar 
förskolechefens ansvar. ”Förskolechefen har det största ansvaret för att förskolans 
verksamhet följer läroplanen”.  
 
 

4.2 Hur ansvaret har påverkat undervisningen 

 Det framkommer en viss osäkerhet kring undervisningsbegreppet. ”Jag är inte 
hundra färdig med det här uttrycket undervisning”. Förskollärarna fortsätter sedan 
med att beskriva att det är de som driver verksamheten genom att dra igång projekt 
och formulera mål. De beskriver att undervisningen sedan kan bedrivas av andra bara 
den är planerad av en förskollärare samt att förskolläraren analyserar och utvärderar 
undervisningen. Detta kan tolkas som att för- och efterarbete måste involvera en 
förskollärare men att genomförandet kan ske av barnskötare. Förskollärarna 
beskriver också att olika arbetslag har olika förutsättningar för undervisning 
beroende på om det är en eller två förskollärare i arbetslaget. Detta kan tolkas som att 
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de anser att fler förskollärare medför högre kompetens. Förskollärarna menar att de 
ingår i ett arbetslag där alla berikar varandra och alla hjälps åt. Arbetslag där man 
tillsammans går igenom en aktivitet som ska genomföras och att de personer som 
inte har tillräcklig kunskap för aktiviteten förväntas läsa på eller lyfta i gruppen att 
personens kunskap är otillräcklig. ”När vi planerar en aktivitet så pratar vi igenom 
den. Hur den ska göras, vilket material och där hoppas jag att mina barnskötare är så 
pass ärliga att om de inte förstår uppgiften eller planeringen så hoppas jag att de 
pratar med mig och frågar”.  
 
Ungefär hälften av förskollärarna som svarat på frågeformuläret beskriver att den 
förändrade ansvarsfördelningen har påverkat undervisningen genom hur det 
systematiska kvalitetsarbetets olika delar genomförs.  Förskollärarna beskriver att det 
genomförs i dialog med barnskötarna och att aktiviteterna kan genomföras av olika 
personer i arbetslaget men att genomförandet analyseras av förskolläraren för ett 
fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. En förskollärare beskriver det på följande sätt: 
”Jag ansvarar för, planerar, genomför och utvärderar men har en dialog med 
barnskötaren om vad som sker i undervisningsstunden som jag kanske missat då jag 
leder”.  Övriga förskollärare använder inte begreppet systematiskt kvalitetsarbete 
men beskriver att de är ansvariga för dokumentationen. ”Tydlig dokumentation av 
vad vi planerat och genomfört”. ”Jag och min förskollärarkollega ansvarar för 
utformningen av dokumentation, portfolio…”. Någon beskriver ämnesförstärkningen 
i läroplanen och hur den kan omsättas i vardagliga och spontana situationer. Någon 
beskriver att det är förskolläraren som ansvarar för de mera ”utvecklingstänkta” 
aktiviteterna.  
 
Resultaten från frågeformuläret visar även att det är förskollärare som får gå på 
kompetensutvecklingsinsatser samt prova olika metoder för undervisning. ”I vår 
enhet har vi olika nätverksträffar där vi träffas och diskuterar olika 
undervisningsmetoder”. ”Vi provar learning study”.  ”Ofta är det förskollärare som 
går utbildningar, samt får ansvar som arbetsledare”. ”Man kan säga att förskollärarna 
är arbetsledare på avdelningarna”. 
 
Flera förskollärare lyfter fram att de som ledare behöver förtydliga för barnskötarna 
varför de tänker och agerar som de gör samt att förskollärarna behöver utveckla mer 
kompetens hos barnskötarna kring både styrdokument och undervisningsmetoder, 
men att detta också leder till en samsyn som är en förutsättning för en god 
verksamhet. ”I min roll som förskollärare är det viktigt att påminna om syftet varför 
vi genomför aktiviteter med barnen”.   
 
Några förskollärare som svarat på frågeformuläret ser inga skillnader alls utifrån 
förstärkningen och revideringen av skollagen och läroplanen. ”Verksamheten känner 
jag har inget förtydligande ansvar på oss som är förskollärare i undervisningen. Utan 
vi reflekterar tillsammans, har samlingar samt byter blöjor som pedagoger allihopa”. 
Två förskollärare svarar att det förtydligade ansvaret ej har lyfts och diskuterats 
tillsammans med förskolechef och därför fortfarande inte har bidragit till någon 
större skillnad i verksamheten eller mellan yrkeskategorierna. 
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4.3 Fler förskollärare ger bättre kvalitet 

Även likvärdighet sågs av förskollärarna som en konsekvens av det förtydligande 
uppdraget. De beskriver att det är det systematiska kvalitetsarbetet som har hjälpt till 
att höja den pedagogiska kvaliteten. Det arbetet synliggör var de är, vart de ska och 
hur de ska komma vidare och att arbetet säkrar upp att alla delar i läroplanen 
kommer med. Vidare talar de i termer av att få syn på verksamhetens och barnens 
utveckling och ser hur de ska arbeta framåt för en utveckling. En förskollärare ger 
uttryck för det på följande sätt: ”Det är ett lättare sätt som pedagog att veta att man 
gör det man ska”. Något som även sägs underlätta det systematiska kvalitetsarbetet 
enligt förskollärarna är det verktyg som deras enhet har arbetat fram i det 
systematiska kvalitetsarbetet och som kallas planerings- och reflektionsverktyg har 
varit till stor hjälp och ett viktigt stöd. ”Det måste vara jobbigt och tungt för de som 
inte har det”.  De anser också att det systematiska kvalitetsarbetet har stärkt dem i 
deras roll så att de blir tryggare och säkrare vad gäller uppdraget. Förskollärarna 
beskriver också att de har diskussioner med flera av barnskötarna då dessa enligt de 
förskollärare som deltog vid intervjun, inte har förståelse för varför ett systematiskt 
kvalitetsarbete behöver bedrivas. Dessa barnskötare undrar varför de inte bara kan 
göra saker utan att det måste dokumenteras.  
 
Drygt hälften av de svarande av frågeformuläret anser att det förtydligande ansvaret 
har höjt kvaliteten i förskolan medan övriga anser att kvaliteten inte höjts eller anser 
att kvaliteten är på väg att höjas men att det är en bit kvar.  Några av de svarande 
förskollärarna har inget att jämföra med på grund av att de nyligen examinerades.  
 
Orsakerna till att kvaliteten höjts som lyfts fram av förskollärarna är att 
förskollärarnas utbildning och kompetens nu mer tas tillvara. ”Med högre utbildning 
kommer även ett ansvar”. En annan orsak som de beskriver är att 
undervisningsbegreppet nu lyfts fram. ”Tror också det beror på att vi får mycket 
fortbildning där vi fokuserar på undervisningsbegreppet”. ”Som exempel är 
kommunen med i undervisningsprojektet Undervisning i förskolan vilket visar att 
uppdraget tas på allvar och att det läggs vikt på förskollärarnas ansvar för en god 
kvalitet i arbetet”. Förskollärarna beskriver även kravet på ett systematiskt 
kvalitetsarbete samt ett ökat kollegialt lärande som orsaker till kvalitetshöjningen. 
Någon förskollärare lyfter fram att målet är en likvärdig förskola med likvärdig 
kvalitet. Flera lyfter fram att en förutsättning för god kvalitet är antalet förskollärare 
på avdelningen eller förskolan. ”Jag tror att om alla skulle vara förskollärare så skulle 
det vara lättare att höja förskolans kvalitet”. Någon beskriver även att läroplanen 
hjälpt till att höja kvaliteten från barnpassning till förskola. ”De som är utanför 
förskolan börjar sakta men säkert se förskolan som annat än bara passa barn”. En 
förskollärare poängterar att det beror på mer tydlighet och krav från chefen. ”Chefen 
är tydlig när hon berättar”.  
 
De som anser att kvaliteten i förskolan inte höjts genom det förtydligade ansvaret 
anser att det är personbundet, det vill säga att det beror på om förskolläraren vill 
detta eller inte. Några nämner också att de inte har fått rätt förutsättningar i form av 
tid utan känner sig stressade, några andra anser att kvalitetshöjningen medfört 
mindre tid med barnen. ”Helt klart en kvalitetshöjning av verksamheten men mindre 
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tid tillsammans med barnen”. En förskollärare anser att barnskötarna fortfarande har 
för mycket att säga till om. 
 
 

4.4 Summering av resultatet 

Förskollärarna beskriver att det förändrade uppdraget har inneburit att de fått mer 
och större ansvar. Ansvaret beskrivs som att de leder sitt arbetslag mot förskolans 
mål, och omfattar såväl ett ansvar på verksamhetsnivå som på individnivå. 
Resultaten visar dock spridning gällande vilka begrepp förskollärarna använder när 
de beskriver sitt ansvar. Ansvaret beskrivs i termer från ett ansvar för dokumentation 
till ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså finns det en spridning mellan 
att använda begreppet lärande till att använda begreppet undervisning. Mer än 
hälften av de tillfrågade anser att reformerna har medfört att kvaliteten i förskolan 
har höjts. Orsakerna till detta anser förskollärarna är att deras utbildning nu tas 
tillvara, att de får kompetensutveckling samt att införandet av 
undervisningsbegreppet bidragit till förändringar i praktiken som påverkat 
verksamhetens kvalitet. De förskollärare som anser att kvaliteten inte höjts beskriver 
att de inte fått rätt förutsättningar eller att diskussioner inte förts med till exempel 
förskolechef om det förtydligade ansvaret. 
 
 

5. Analys  

Syftet med denna uppsats är att belysa implementeringen av en del av de 
förändringar som infördes 2010 i form av ny skollag och reviderad läroplan för 
förskolan, genom en gruppintervju och en enkätundersökning med fokus på 
förskollärares erfarenheter och tankar kring denna process. Förändringarna i 
skollagen och den reviderade läroplanen medförde bland annat att förskolan blev en 
egen skolform och förskollärare fick ett förtydligat ansvar (SFS 2010:800; Prop 
2009/10:165). Då Skolverket nu fått i uppdrag av regeringen att förtydliga förskolans 
uppdrag ytterligare genom ännu en revidering av läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2018) är intentionen med denna uppsats vidare att identifiera hur några 
förskollärare upplever sitt ansvar utifrån revideringen 2010.  Frågeställningarna har 
därför varit: 
Hur tolkar och uppfattar förskollärarna det förtydligade ansvaret? 
Hur anser förskollärarna att det förtydligade ansvaret kommer sig till uttryck i 
förskolans undervisning? 
På vilket sätt anser förskollärarna att det förtydligade ansvaret har höjt den 
pedagogiska kvalitén i förskolan?  

Dessa frågeställningar kommer att analyseras och diskuteras i kommande avsnitt 
utifrån teori och tidigare forskning. 
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5.1 Implementering- en komplex process 

Lundquist (1987) beskriver tre frågor som kan utmärka problematiken vid en 
implementering.  Frågorna är kan, förstår och vill, och utgör grunderna för en analys 
av studiens resultat utifrån implementeringsteorin.  Kan beslutet genomföras av de 
som är berörda? Det vill säga finns det kapacitet och resurser i form av regler, pengar, 
personal, utrustning, kompetens och så vidare. Utifrån tidigare forskning samt några 
förskollärares beskrivning att det förtydligande ansvaret inte diskuterats alls 
tillsammans med förskolechefen tolkar jag det som att implementeringen av 
reformerna har försvårats av att inte huvudmannen och förskolechefen har hjälpt till 
med förutsättningar för implementeringen av den reviderade läroplanen 2010. Enligt 
Eriksson (2014) har inte huvudmannen alltid rätt kompetens, det vill säga är inte 
tillräckligt insatt i förskolans verksamhet, samt att hos en del huvudmän har 
förskolan fått stå tillbaka för skolan.  Skolinspektionens rapport (2016) visar att flera 
förskolechefer inte har tagit sig tid att diskutera den reviderade läroplanen 2010 med 
sina medarbetare, utan låtit medarbetarna själva bearbeta förändringarna och reda i 
de olika rollerna. Min tolkning är att detta även framkom i min studie, genom osäkra 
uttalanden hos några förskollärare i beskrivningen vad det förändrade ansvaret 
innebär. 
 
Resultaten i studien visade att förskollärarna hade varierande kännedom om det 
förtydligade uppdraget, detta kan relateras till aspekten av förståelse som Lundqvist 
(1987) beskriver som en av de tre aspekterna som behöver uppfyllas för en lyckad 
implementering. Ofta är politiska beslut allmänt hållna som ett led av politiska 
kompromisser vilket medför att de kan tolkas i olika riktningar (Lundquist, 1987). I 
de förskolor där huvudmannen och förskolechefen inte processat revideringarna i 
läroplanen 2010 kan det som Lundquist (1987) beskriver bli ett alltför stort 
individuellt tolkningsutrymme. Jag frågar mig om utbildningsbakgrund och 
kompetens kan påverka hur revideringarna tolkas något som inte gynnar en 
likvärdighet mellan landets förskollärare. En annan fråga som väcks är vem som har 
tolkningsföreträde?  Bristen på förståelse för vad som ska genomföras kan vara en 
orsak till att flera förskollärare valt att inte genomföra förändringarna. Lundquist 
(1987) beskriver att begreppen blir så generella och när de inte processas tillsammans 
med andra medför det svårigheter att omsätta begreppen i verksamheten. Jag frågar 
mig även om förskolecheferna förstår vad som ska genomföras och om det är skillnad 
på hur implementeringen gått till utifrån kompetensen och utbildningsbakgrunden 
hos förskolechefen? För att helt förstå avsikten med reformen behöver även alla led, 
från huvudman ned till förskollärare, förstå tankarna bakom reformen. Det vill säga 
att alla behöver sätta sig in i vad reformen förväntas ha för effekt. Statens offentliga 
utredningar (SOU 2018:19) skriver fram att förskolor behöver samarbeta i större 
utsträckning med landets högskolor och universitet, något som jag tror är gynnsamt 
vid till exempel en bearbetning av reviderad läroplan. 
 
 Ibland är inte berörda helt insatta i de lagar och riktlinjer som styr deras verksamhet 
och förstår då inte heller avsikten med reformen (Lundquist, 1987). På Lundquists 
fråga vill de berörda genomföra beslutet ställer jag mig frågan om inte förståelsen för 
till exempel en förändring påverkar viljan att förändra. Och om inte den förståelsen 
kräver kompetens. 
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Implementering är en komplex process där Lundquists (1987) tre frågor har stor 
betydelse och är sammanlänkade med varandra. Alla tre delarna behöver bearbetas 
vid en implementering och jag tror att flera delar ofta inte ges den tid och fokus som 
egentligen krävs. Jag instämmer i Löfgrens (2012) resonemang om att det nog finns 
en övertro på det linjära tänkandet vid processen av ett nytt beslut. Modellen som 
beskrivs i figur 2 ger intrycket av att politiska beslut automatiskt leder till enkla 
implementeringsprocesser, medan Löfgren (2012) beskriver att det finns flera 
faktorer som påverkar vid implementeringsprocessen.  
 

5.2 Implementering på olika nivåer  

Utifrån ekologisk systemteori (Bronfenbrenner, 1979) kan stora förändringar 
härledas till makronivå då förskolans verksamhet omfattas av en reviderad läroplan 
från 2010 och en ny planerad 2018. De politiska riktlinjerna beskriver en förskola 
som bedriver undervisning och som medför andra krav och förväntningar än tidigare. 
Detta leder i sin tur till förändrade lokala riktlinjer och förändrat innehåll i 
förskollärarutbildningen på exonivå. På mesonivå finner vi relationerna mellan hem 
och förskola samt mellan förskolor. Slutligen på mikronivå finner förskolläraren och 
barnet i interaktion och kommunikation utifrån undervisning.  
 
Om jag relaterar systemteorin till implementeringsteorin, tidigare forskning samt 
min empiri så visar den att implementeringen av den reviderade läroplanen 2010 i 
stor utsträckning inte kommit längre än till makronivå. I min studie beskriver 
enstaka förskollärare att deras kommuner implementerat revideringarna av 
läroplanen 2010 till det som här kan tolkas som exonivå, medan övriga förskollärare 
inte nämner något implementeringsarbete. Detta medför stora skillnader på 
mesonivå, det vill säga mellan hem och skola, men även mellan både förskolor och 
förskollärare i Sverige och på mikronivå i skillnader i undervisningen i Sveriges 
förskolor.  
 
De olika systemen i den ekologiska systemteorin påverkar varandra och på de 
förskolor där exosystemet fungerar, det vill säga att huvudmannen tagit sitt ansvar 
kring förskollärares förändrade ansvar verkar det som att det idag bedrivs 
undervisning.  Gunnarsson (1999) beskriver att mikrosystemet påverkas och 
förändras för ett barn vid varje byte av förskollärare då upplevelsen av en 
undervisningssituation är unik för varje barn. Förskollärare behöver därför enligt 
Pihlgren (2017) ha olika undervisningsmetoder i sin verktygslåda och ha kännedom 
om teorierna bakom dessa, samt kännedom om att alla lär sig på olika sätt. 
Gunnarsson (1999) beskriver också vikten av att sättet att se på skola och lärande 
överensstämmer i hemmet och i förskolan då det påverkar barns lärande. Då det i 
min studie framkommer att undervisningsbegreppet och dess betydelse idag inte är 
implementerat på varje förskola eller hos varje förskollärare påverkar detta 
mikrosystemet i form av undervisningen och om det inte är implementerat hos våra 
förskollärare vad har då våra vårdnadshavare för förväntningar på våra förskolor? 
Sammanfattningsvis kan inte undervisningen i förskolan särskiljas från skeenden i de 
övriga systemen. 
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6. Diskussion 

6.1 Ledarskap 

Resultaten från studien visar att det många förskollärare relaterar förtydligandet i 
skollagen till ledarskap. Ledarskapet kan tolkas inrymma ett spänningsfält där 
förskollärarna beskriver ett ledarskap med fokus på att nå verksamhetens mål och att 
bedriva pedagogisk verksamhet utifrån förskolans uppdrag, och samtidigt göra det på 
ett sådant sätt att det inte upplevs som hierarkiskt, som ett vi-de mellan förskollärare 
och barnskötare. Detta spänningsfält blev synligt bland annat genom utsagor som 
visade att förskollärarna ser sig som ansvariga ledare i sina arbetslag och ansvariga 
för att saker blir genomförda.  Samtidigt ger de uttryck för att de hjälper till så att alla 
känner delaktighet och att det är förskollärarnas uppgift att se till att alla i arbetslaget 
arbetar åt samma håll och mot samma mål. De menar att de ingår i ett arbetslag där 
alla berikar varandra och hjälps åt. Förskollärarna menar vidare att de ansvarar för 
allt för- och efterarbete medan barnskötarna kan genomföra aktiviteterna. Några 
nämner att förskollärarna har ansvar för utvecklingssamtal. Förskollärarnas svar vid 
intervjun visar också att de har förväntningar på barnskötarna att barnskötarna 
själva ska berätta om de känner att de saknar tillräcklig kunskap för att utföra 
aktiviteten. Eriksson (2014) och Skolinspektionen (2016) har kommit fram till i sina 
studier, att det finns en viss känslighet i att diskutera skillnader i ansvar och 
ansvarsfördelning och att förskollärarens professionella kompetens har till viss del 
osynliggjorts. Förskollärarna i min empiri beskriver att det är viktigt att inte 
barnskötarna känner sig åsidosatta. 
 
Sheridan m.fl. (2011)  beskriver att förskollärarna ser ledning som en pedagogik som 
utövas genom dialog, inlyssnande och ömsesidiga överenskommelser. Jag kan se 
likheter mellan det Sheridan skriver och förskollärarnas svar vilket kan vara ett 
resultat av förskolans tradition och en ovana med att olika yrkeskategorier i förskolan 
har olika ansvar. På så vis kan reformen om det förtydligade ansvaret ses som något 
som utmanar förskolans tradition i relation till den platta maktstrukturen som finns i 
förskolan, där skillnaden i ansvar inte varit tydlig mellan förskollärare och 
barnskötare. 
 
 Jag anser att en del av ett gott ledarskap är att lyssna in andra och låta andra känna 
delaktighet, men ledarskap innebär även att ibland ta obekväma beslut, vems ord är 
det som gäller till exempel vid oenighet? Sheridan m.fl. (2011) kommer i sin studie 
även fram till att det finns förskollärare som inte vill leda kollegor och barn. 
Forskarna menar att detta är en avsägelse från ett pedagogiskt ledarskap. Detta 
motstånd fann jag inga belägg för i min studie. Men utifrån resultatet som Sheridan 
m. fl (2011) beskriver är det en relevant fråga om förskollärare kan göra en sådan 
avsägelse då det tydligt ingår i förskollärares ansvar och uppdrag.  
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6.2 Systematiskt kvalitetsarbete och undervisning eller dokumentation och 
lärande? 

Resultaten visar även en variation i de begrepp som förskollärare använder för att 
beskriva sin verksamhet utifrån innebörder av det förtydligade ansvaret. Flera av 
förskollärarna beskriver sitt förtydligade ansvar genom begrepp såsom systematiskt 
kvalitetsarbete och undervisning. De beskriver även att många barnskötare saknar 
förståelse om varför ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Dessa förskollärare 
verkar ha fördjupat sig i vad det förtydligade ansvaret innebär och har en god 
kunskap om vilket ansvar de har. De lyfter fram det som också förarbetet (Prop 
2009/10:165) och Sheridan m.fl. (2011) beskriver, att förskollärarna ska leda de 
målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls, det vill säga 
att förskollärarna måste tolka målen i läroplanen och bestämma hur de ska 
konkretiseras.  Dessa förskollärare verkar ha implementerat och införlivat 
undervisningen i den egna verksamheten. Enligt SOU (2018:19) har förskolor med ett 
systematiskt kvalitetsarbete som är kopplat till undervisning lättare att precisera 
forskningsfrågor vars resultat bidrar till att identifiera förskolans 
utvecklingsområden som sedan bidrar till ökad måluppfyllelse.  
 
Övriga förskollärare nämner att förändringen medfört ett starkare och tydligare 
ledarskap för förskollärare, men har svårt att exemplifiera vad detta konkret innebär 
för dem. Det finns här likheter med det Eriksson (2014) beskriver att det görs en 
skillnad vad gäller förskollärares ansvar på en diskursiv nivå men att skillnaderna i 
det pedagogiska arbetet i arbetslagen varierar. De använder inte begreppet 
systematiskt kvalitetsarbete utan beskriver sitt ansvar för dokumentation. Detta kan 
tolkas som att dessa förskollärare har kännedom om det förtydligade ansvaret, det 
vill säga på den diskursiva nivån men att den inte avspeglas i den vokabulären som de 
använder för att beskriva den egna praktiken, något som kan vara ett tecken på att 
reformen inte lett till några större förändringar i hur de arbetar. En alternativ 
förklaring kan vara det som Pihlgren (2017) beskriver att förskollärare som använder 
begrepp som dokumentation istället för utvärdering, uppföljning och analys avsiktligt 
tar avstånd ifrån en skolifiering. Utifrån Pihlgrens (2017) resonemang skulle det då 
röra sig om att förskollärarna medvetet väljer bort vissa begrepp som ses 
representera skolifiering av förskolans verksamhet. En annan förklaring kan vara det 
som Skolinspektionen (2016) beskriver, att förskollärarna inte bearbetat begreppen 
och innehållet i den reviderade läroplanen och skollagen 2010 (SFS 2010:800), och 
att dessa därför ännu inte används i talet om förskolans praktik. Ytterligare en 
förklaring kan vara den allmänmänskliga tendensen att försköna sitt handlande 
(Argyris & Schön, 1974). 
 
Ett av begreppen i skollagen (SFS 2010:800) är undervisning och beskrivs som 
”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare och förskollärare syftar till 
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 
värden” (1 kap 3 §). Undervisningsbegreppet saknas dock helt i läroplanen från 2010 
och det framgår inte hur förskollärarens ansvar för undervisningen ska ta sig uttryck 
(Utbildningsdepartementet, 2017). Detta medför att både förskolechefer och 
förskollärare är hänvisade till de förhållandevis få rapporter och studier som berör 
ämnet. God undervisning och vad som krävs av skicklig lärare beskrivs av Skolverket 
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(2013). Beskrivningar som även kan appliceras på undervisning i förskolan. 
Doverborg, Pramling och Pramling Samuelssons (2013) skriver om undervisning i 
förskolan i form av sju strategier som ramar in själva undervisningssituationen, men 
författarna beskriver att dessa strategier sällan följs av förskollärare i förskolan och 
att förskollärare finner en motsättning mellan att följa barnens intressen och att 
arbeta utifrån läroplanen. Precis som det beskrivs i SOU (2018:19) behöver 
verksamheten och forskningen mötas och samverka i större utsträckning för att 
verksamheten ska få vetenskaplig grund samt förståelse för betydelsen av bland 
annat olika begrepp.  
 
Flera förskollärare nämner i studien att de provar olika metoder för undervisning. 
Några av förskollärarna lyfter precis som SOU (2018:19) fram program i Ifous regi 
som gynnsamma insatser. Dessa förskolor provar olika undervisningsmetoder något 
som Pihlgren (2017) anser att förskollärare behöver vara förtrogen med. Hon 
beskriver att förskollärare behöver ha en verktygslåda med flera olika 
undervisningsmetoder. Gunnarsson (1999) lyfter fram att barns utveckling och 
lärande sker i samspel med miljön och att varje undervisningssituation är unik för 
varje barn. Figur 1, se sid 13, visar vilka begrepp som förskollärarna som deltar i Ifous 
programmet ”Undervisning i förskolan” använde vid programmets start 2016. Här 
framgår tydligt de två begreppen pedagog och lärande. Valet av begrepp i 
programmet visar likheter med min egen empiri samt Skolinspektionens rapport 
(2016), att till exempel begreppet undervisning inte är implementerat och klargjort 
för alla förskollärare. Min egen erfarenhet som förskolechef har visat att begrepp 
behöver bearbetas och förankras för att bli implementerade samt att de behöver 
kopplas till styrdokument och forskning.  
 
Både Pihlgren (2017) och Melker m.fl. (2018) beskriver även en rädsla för skolifiering 
som en orsak till varför begrepp som undervisning har svårt att få fäste i förskolan. 
Den farhågan är befogad utifrån det OECD har presenterat en PISA för femåringar, 
den så kallade IELS. Urban (2017) kritiserar dock detta och menar att lek och 
estetiska ämnen som idag är viktiga och utmärkande för förskolan har fått ett mindre 
utrymme i mätinstrumentet IELS. Min uppfattning är därför att det är viktigt att 
förskolan är med och erövrar de nya begrepp som vi nu omfattas av.  Förskolan 
behöver skapa en förståelse för dessa begrepp och begreppens betydelse inom en 
förskolekontext, samt förståelse för olika undervisningsmetoder. Dessutom behöver 
kompetensen öka hos förskollärarna angående vilka teorier som de olika 
undervisningsmetoderna stödjer sig på. 
 
 

6.3 Är förskolan likvärdig? 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vara likvärdig inom varje skolform 
(1 kap 9 §) och undervisningen ska organiseras utifrån varje barns förutsättningar 
(SOU 2018:19). Enligt Skolinspektionen (2018) varierar kvaliteten i förskolor i 
Sverige idag alltför mycket, vilket hindrar en likvärdig utbildning för alla barn. 
Vetenskapsrådet (2015) beskriver att bristen på likvärdighet medför att klyftorna 
tilltar mellan befolkningsgrupper redan från tidig ålder. Kvalitet beskrivs i flera 
rapporter och studier (Vetenskapsrådet, 2015; Pihlgren, 2017; Sheridan & Williams, 
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2018) och det som gemensamt lyfts fram är förskollärarnas kompetens. 
Förskollärarna behöver ha kunskap om olika undervisningsmetoder (Pihlgren, 2017) 
då valet av metod påverkar kvaliteten på undervisningen. Hög kvalitet av 
undervisning kräver hög kompetens (Sheridan & Williams, 2018) och fordrar även 
kunskaper inom både ämnesområden, systematiskt kvalitetsarbete och den senaste 
forskningen. Förskollärarna behöver utöver detta ha god kunskap om sitt uppdrag 
samt ha god reflektionsförmåga för att göra analyser i det systematiska 
kvalitetsarbetet (Vetenskapsrådet, 2015). 
 
Avsikterna med revideringarna i skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Skolverket, 
2016) var att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskolan, vilket enligt 
Skolinspektionens rapport (2016) inte har skett tillfredställande. Kvalitet kopplat till 
kompetens är framträdande i min studie och visar på en komplexitet i kraven som 
ställs på förskolläraren och dess kompetens. Då kraven på förskollärare har 
förändrats sedan flera av dem gick sin utbildning är det av största vikt att de erbjuds 
kompetensutveckling och vikten av god implementering vid förändringsarbete. Det 
blir tydligt att både kompetens och implementering krävs på alla nivåer i styrkedjan 
utifrån ekologisk systemteori. 
 
 

6.4 Slutsats 

Resultaten av både empirin, tidigare forskning samt Skolinspektionens rapporter 
visar att implementeringen av revideringen 2010 har fått skiftande genomslagskraft. 
Det finns en spridning mellan förskolor där implementeringen av den reviderade 
läroplanen 2010 inte har skett alls utan arbetet fortgår som förut till förskolor där 
begrepp och ansvar processas. Nu planeras en ny revidering och implementering av 
läroplanen. Jag funderar på hur resultatet av denna kommer att bli. Blir det inte ett 
ännu större glapp mellan de förskolor som idag är insatta i förskollärarens ansvar 
samt undervisningsbegreppet och de som ännu inte kommit lika långt i 
implementeringsprocessen? Räcker Skolinspektionens rapporter om att förskolan 
inte är likvärdig till för att öppna ögonen på chefer och huvudmän? 
 
 

6.5 Metoddiskussion 

 Den kvalitativa forskningsansatsen medförde en fördjupad förståelse för hur 
förskollärarna uppfattat en del av reformerna 2010 samt tydliggjorde hur olika 
begrepp enligt dem implementerats i verksamheten.  Mitt metodval av gruppintervju 
och frågeformulär har haft för- och nackdelar i förhållanden till ämnet. Valet av 
gruppintervju i min första studie var positivt, då intervjuformen medförde en 
möjlighet för mig att klargöra att jag hade uppfattat respondenterna korrekt, genom 
att jag hade möjlighet att ställa följdfrågor. Då intervjun spelades in hade jag 
möjlighet att lyssna på den flera gånger, vilket också medförde ett mer tillförlitligt 
resultat. Intervju i grupp bidrog till att respondenterna kunde hjälpa varandra och 
associera till varandra. Vid gruppintervjun var jag även respondenternas chef, vilket 
förmodligen påverkade deras svar, då de är i beroendeställning till mig och kan ha 
velat framstå som förtrogna med ämnet. Jag upplevde dock intervjusituationen som 
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trivsam, öppen och behaglig, men är medveten om att svaren kan ha filtrerats utifrån 
den beroendeställning som deltagarna har till mig. 
 
I min andra studie valde jag enkät i form av ett frågeformulär. Denna metod visade 
sig inte lika gynnsam, då jag hade svårigheter i att få förskollärare att delta. Den låga 
svarsfrekvensen tror jag beror på frågornas innehåll och inte på valet av metod.  När 
jag nu i efterhand uppmärksammat svårigheterna med att få förskollärarnas 
deltagande anser jag att fler intervjuer hade varit mer gynnsamt.  Intervjuer hade 
även medfört större möjlighet för mig att ställa följdfrågor och klara ut otydligheter. 
Men ett val av endast intervjuer hade försvårats av tidsaspekten. Samtidigt förstärker 
oviljan att svara på frågorna mina antaganden om att revideringarna i läroplanen 
samt skollagen inte implementerats ordentligt.  
 
 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

Denna uppsats har skapat nya frågor hos mig. Jag skulle i framtida forskning gärna 
fördjupa mig i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Hur arbetar förskolorna 
med detta idag? Har de tillräckligt med kunskaper kring ämnet och har de stöd av sin 
förskolechef och huvudman? 
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Bilaga 1     
  

 
 

     Eskilstuna 171020 

 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Helena Nordin och läser Mastersprogrammet i didaktik vid Mälardalens Högskola. 

Jag ska nu skriva min magisteruppsats. Jag har valt att skriva om förskollärares förtydligade 

ansvar enligt läroplanen och hur det ansvaret kommer sig till uttryck i förskolans 

undervisning. Jag önskar nu hjälp med att få höra hur du tolkat och uppfattat detta ansvar 

och hur du har omsatt det i din verksamhet. 

 

I den bifogade länken finns ett frågeformulär med några bakgrundsfrågor samt tre öppna 

frågor. Svara gärna så utförligt du kan på frågorna. Det är dina egna personliga uppfattningar 

som jag är intresserad av och det finns inga svar som är rätt eller fel. Du får gärna lämna dina 

kontaktuppgifter om jag är i behov av kontakt vid oklarheter i svaren. Jag behöver ditt svar 

senast 30/11. 

 

Vid insamlingen av frågeformulär kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja 

så kan du när som avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig för mer 

information. 

 

Länk till frågeformuläret: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eiw6Z3lQsUyrBXbOLsSIxlQw24mrI

ptAqmXePMpZkjBUNllRWFdLSUlNQzkxUjVKVEZQMEJEODJBNC4u 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Helena Nordin  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eiw6Z3lQsUyrBXbOLsSIxlQw24mrIptAqmXePMpZkjBUNllRWFdLSUlNQzkxUjVKVEZQMEJEODJBNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eiw6Z3lQsUyrBXbOLsSIxlQw24mrIptAqmXePMpZkjBUNllRWFdLSUlNQzkxUjVKVEZQMEJEODJBNC4u
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Bilaga 2 

 

       
 
 

Förskollärares förtydligade ansvar 
 

Förskollärares ansvar förtydligades i den nya skollagen och i den reviderade 

läroplanen för förskolan 2010. Det framgår tydligt vad som är förskollärares 

respektive arbetslagets ansvar. Förskolläraren ansvarar för att arbetet sker i 

enighet med målen i läroplanen.  

 

 

1. Hur tolkar och uppfattar du det förtydligade ansvaret som kom i och med skollagen 

och den reviderade läroplanen 2010? 

 

 

2. Ge exempel från din verksamhet hur det förtydligade ansvaret kommer sig till uttryck 

i förskolans undervisning. 

 

 

3. Anser du att det förtydligade ansvaret har höjt förskolans kvalité? Om ja, beskriv på 

vilket sätt. Om nej, beskriv vad du ser som anledning till att det inte har blivit någon 

kvalitetshöjning. 

 

 

4. Vilket år fick du din förskollärarexamen? 

 

 

5. Arbetar du år kommunal eller privat huvudman? 

 

 

Kontaktuppgifter vid ev vidare frågor (frivilligt): 
 
 


