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1 Inledning 

Sedan skollagen ändrades 2010 är undervisning en del av förskolans verksamhet 
(2010:800). I skollagen skrivs undervisning fram på följande sätt: 

Undervisning: 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 §, SFS 2010:800) 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) skrivs inte begreppet undervisning fram. 
Däremot skrivs begreppet undervisning fram från och med den nya läroplanen som 
träder i kraft i juli 2019: 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt 
och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett 
innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela 
tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det 
målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande (Skolverket, 2018, s.7).  

Enligt Lindgren, Pramling och Säljö (2017) kan begreppet undervisning starkt 
associeras med skolans värld och hur skolan arbetar med undervisning. Enligt en 
granskning av Skolinspektionen som gjordes 2016 på 87 förskolor, framkommer en 
otydlighet om vad undervisning i förskolan är och hur den ska konkretiseras i 
förskolans verksamhet (Skolinspektionen, 2016). Kan detta bero på en otydlighet i de 
nuvarande styrdokumenten i och med att det lämnas ett för stort tolkningsutrymme 
för förskolans personal?  
     Vår nyfikenhet för begreppet undervisning i förskolan väcktes under vår sista 
verksamhetsförlagda utbildning på förskollärarprogrammet. Båda våra 
övningsförskolor deltog i nätverksträffar som behandlade undervisningsbegreppet. 
Nätverksträffarna utgick från Ann S. Pihlgrens bok Att undervisa i förskolan (2017), 
där bland annat videoklipp låg till grund för diskussioner. Vad vi upptäckte under 
dessa träffar var att uppfattningarna om begreppet undervisning skiljde sig mellan 
deltagarna. Det fanns ingen gemensam syn på vad undervisning i förskolan kan 
betyda. Några menade att undervisning var något som gjordes varje dag på förskolan 
medan andra menade att införandet av undervisning betyder att förskolan är på väg 
att bli skolifierad. Detta gav oss ett grundproblem att undersöka vidare och försöka 
komma fram till varför begreppet skiljer sig så pass mycket från person till person. 
För att inte enbart inta förskollärarnas uppfattningar om undervisningsbegreppet, 
valde vi att även undersöka förskolechefernas uppfattning med avsikt att undersöka 
om de olika professionernas utsagor stämde överens.  Om de skulle skiljas åt finner vi 
det intressant att se vad som skiljer åt.  
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1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra hur förskolechefer och förskollärare uppfattar 
och beskriver undervisningsbegreppet i relation till förskolans verksamhet. De 
frågeställningar som utgör denna studie är: 
 

• Vilka uppfattningar har förskolechefer och förskollärare om undervisning i 
förskolan? 

• Finns det skillnader i de olika professionernas uppfattningar? Om så, hur 
skiljer sig dessa uppfattningar åt? 

1.2 Disposition 
Studien inleds med ett bakgrundsavsnitt, vilket innehåller redogörelser för 
avgränsningar i litteratursökning och förskolans styrdokument följt av tidigare 
forskning om undervisning i förskolan. I den sista delen i bakgrundsavsnittet 
presenteras också det teoretiska perspektivet. I avsnittet ”Metod” beskrivs studiens 
forskningsdesign, urval, procedur, studiens tillförlitlighet, analysmetod samt etiska 
överväganden. Vidare presenteras avsnittet ”Resultat” följt av avsnittet ”Analys”. 
Slutligen, under rubriken ”Diskussion” presenteras metoddiskussion, 
resultatsdiskussion, slutsats, studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag för 
fortsatt forskning.  

2 Bakgrund  
Första delen av bakgrunden innehåller avgränsningar i litteratursökning och i 
avsnittet presenteras databaserna och sökorden som användes för att söka fram 
tidigare forskning. Sedan presenteras förskolans styrdokument. Därefter presenteras 
tidigare forskning inom undervisningsbegreppet utifrån både ett svenskt och 
internationellt perspektiv samt utifrån studentlitteratur. Slutligen presenteras 
studiens teoretiska perspektiv, vilket i denna studie utgår från det sociokulturella 
perspektivet. 

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 
Vi har i litteratursökningen använt oss av databaserna SwePub, DIVA och ERIC. Vi 
har i urvalet avgränsat oss till resultat som var refereegranskade. De sökord vi 
använde när vi sökte efter svenska artiklar var: ”förskola” och ”undervisning”, vilket 
resulterade i 26 träffar. Av dessa träffar valdes fem artiklar för att användas i studien.  
     Vidare i sökandet efter internationell forskning har vi använt oss av sökorden: 
”preschool”, teaching” och ”education”.  
    Vi har även valt att använda oss av kurslitteratur, då vi ansåg det var relevant för 
studiens innehåll. Utifrån artiklar och kurslitteratur har referensförteckningen varit 
till hjälp, då vissa originalkällor även ansågs relevant till denna studie.  
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2.2 Förskolans styrdokument 
I detta avsnitt presenteras de styrdokument som förskolan är skyldig att följa. 
Styrdokumenten kommer att presenteras i tre delar. Först skrivs skollagen fram, följt 
av en jämförelse mellan den nuvarande läroplanen (Skolverket 1998/2016) och den 
läroplan som börjar gälla från 1 juli 2019 (Skolverket 2018). De tre punkter som 
kommer undersökas närmare i läroplansjämförelser är lärande, undervisning och 
miljö. Betydelsen för dessa punkter i relation till undervisning kommer att framgå i 
redogörelsen av tidigare forskning. 

2.2.1 Skollagen 
Skollagen (SFS 2010:800) är en svensk lag som styr allt vad gäller skolväsendet, och 
är framarbetat av riksdagen. Skollagen (SFS 2010:800) definierar undervisning i 
förskolan som: 

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 §, SFS 
2010:800).  

Skollagen klargör även att "Endast den som har legitimation som lärare eller 
förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen" (2 kap, 
13 §, SFS 2010:800).  Studien kommer därför utgå från denna definition av 
undervisning, då vi anser att Skollagen ligger till grund för läroplanen. Enligt 
Utbildningsdepartementet (SFS, 2010:800) ska vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet ligga till grund för utbildningen. 

2.2.2 Läroplanen för förskolan 1998/2016 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98/16 (Skolverket, 2016) fokuserar omvårdnad, 
omsorg, fostran och lärande med syfte att skapa en helhet där förskolan ska sträva 
efter att stimulera och utmana barns utveckling och lärande. I denna läroplan skrivs 
också fram att förskolan ska bistå leken, kreativiteten samt det lustfyllda lärandet. 
För att barn ska erfara nya kunskaper och färdigheter, behöver arbetslaget främja 
barns visade intresse. Vidare läggs i Lpfö98/16 fokus på att se över miljön, för att få 
den stimulerande för barnen, samt att personalen finns där för de barn som är i 
behov av extra stöd för sin utveckling. Det är förskollärarens ansvar att tillgodose 
arbetet i verksamheten och utmana barnen för att de ska: 

– stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling 

– stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling 

– stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik 

– får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling (Skolverket, 2016, s.11) 
 
Det skrivs fram att miljön i verksamheten ska vara trygg, inbjudande, öppen och det 
ska finnas en variation bland de material som görs tillgängligt för barnen. Detta för 
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att skapa nyfikenheten till att utforska omvärlden samt ge möjligheter till aktivitet 
och lek (Skolverket, 2016). 

2.2.3 Läroplanen för förskolan 2018 
Den största skillnaden i den nya läroplanen, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) i jämförelse 
med Lpfö -98/16 (Skolverket, 2016) är undervisningsbegreppet. Skolverket (2018) 
skriver fram att undervisning bör utgå från en didaktisk planering för att främja 
barns utveckling och lärande men att undervisning även kan ske spontant. Den 
spontana undervisningen kräver mer av förskollärarna, då de i den spontana 
undervisningen bör utgå från barns nyfikenhet genom att till exempel ställa öppna 
frågor och på så vis koppla händelser till läroplanens strävansmål. Undervisning är 
till för alla barn i förskolan och ska sträva mot att varje barn utvecklas under hela 
förskoletiden. Därför bör förskollärare inte använda samma strategier för utbildning i 
samtliga barngrupper, då alla barn lär sig på olika sätt (Skolinspektionen, 2016). 
     I den nya läroplanen ses miljön som viktig, då det står att miljön ska utgå ifrån 
barns visade intresse, vara tillgänglig samt ge förutsättningar för att samspel och 
inspiration bildas. Miljön kan även ses som ett stöd för barns utveckling, 
kommunikation, lek och lärande. Miljöns utformning ska utgå från barnen. Det är 
utifrån barns visade intresse som arbetslaget ska anpassa miljön, barnen ska inte 
anpassa sig till miljön. 

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning i relation till undervisning i förskolan 
utifrån det svenska och det internationella forskningsfältet.  

2.3.1 Aktuell forskning om undervisning i förskolan 

Det svenska forskningsfältet   

I en studie som genomfördes av Thulin och Gustavsson (2017) med trettio personer 
med olika utbildning i förskolans verksamhet från nio olika kommuner, 
kategoriserades personalens tidigare uppfattning om undervisning i förskolans 
verksamhet. De fem kategorier som de kom fram till var att undervisningen utgick 
från att göra förenklingar, att lyssna på barnens intressen, ge upplevelser, att vara 
kompetent samt att erhålla strukturella förutsättningar.  
     Även i en studie av Vallberg Roth (2018) kan liknande resultat observeras. I 
denna studie undersöktes förskollärares och förskolechefers syn på undervisning. 
Studien visar att förskollärarna och förskolecheferna uttryckte att undervisning i 
förskolan är brett och diffust gällande utformningen och när det ska ske. 
Undervisningsmiljön och ledarskap är grunden till undervisning, vilken ska utgå från 
barnens intressen och lek samt ske med alla barn (Vallberg Roth, 2018). 
     Botö (2018) problematiserar begreppet undervisning i relation till förskolans 
verksamhet. Författaren skriver att förskolan under den senaste tiden skiftat fokus 
från omsorg till utbildning, där förskolan bör fokusera på undervisning och 
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ämneskunskaper. Detta har lett till diskussioner om förskolan riskerar att bli 
skolifierad. Även Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) skriver om 
kritiken att undervisa i förskolan. I studien framkommer  
att personal ifrågasatt om deras arbete är tillräckligt när det kommer nya krav på mer 
medveten planering (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017).  
     Författarna Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) har studerat hur 
undervisning beskrivs och utförs på en förskola med barn i fyra- till fem-års-ålder. 
Deras resultat visar att genom användandet av artefakter, i det här fallet lego, som 
barnen redan associerar med lek, kan undervisningen göras lekfull för barnen. 
Författarna skriver att:  

En annan utgångspunkt är att lek och lärande integreras i riktning mot undervisningens 
målstyrda processer. Då menar vi att införande av undervisning som begrepp inte behöver 
skolifiera utbildningen som bedrivs i förskolan, vilket lärare ofta befarar ska bli konsekvensen av 
att vi börjar använda undervisningsbegreppet i förskolan (Melker, Mellgren & Pramling 
Samuelsson, 2018, s. 82). 

Dalgren (2017) skriver i sin doktorsavhandling om inbäddad undervisning. Med 
inbäddad undervisning avses undervisningsstrategier i vardagliga aktiviteter som vid 
exempelvis lek eller måltider. Metoden för att genomföra detta är att skapa 
undervisningsstrategier i förskolans vardag. Ett exempel ur studiens resultat är när 
en pedagog diskuterar med barnen vid en matsituation med syfte att öka barnens 
ordförråd. För att kunna utföra inbäddad undervisning krävs enligt författaren att 
förskolepedagoger är lyhörda och har en handlingsberedskap där lärandeinnehåll kan 
erfaras och utforskas i samspelet mellan barn och pedagoger (Dalgren, 2017). 
     Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2006) jämför i deras studie fem 
läroplaner för förskolan från olika länder och utifrån olika perspektiv. De belyser 
vikten av att barn får utrymme att utveckla sitt eget reflekterande och 
kommunikation samt att barn bör lära sig samspela med både barn och vuxna, vilket 
kan kopplas till Vygotskij och den sociokulturella teorin där bland annat 
kommunikation ses som en viktig del. Artikeln bygger på att synliggöra barnets bästa 
i relation till lärande, utveckling och omsorg genom teori och praktik. Early 
childhood education and care, EDUCARE, är en blandning mellan lärande och 
omsorg vilket diskuteras i internationell forskning och förknippas främst med svensk 
förskola då läroplanen för förskolan utgå från omsorg och lärande (Pramling 
Samuelsson, Sheridan & Williams, 2006). 

Det internationella forskningsfältet 

Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) skriver fram hur norska förskollärare i deras 
studie beskrev undervisning i förskolan. Studien visar att deltagarna inte beskrev sin 
praktik som undervisning, men att de i observerad undervisning genomförde denna 
genom att de planerade för lärandetillfällen som grundades på barns intressen.  
Författarna syftar till att undervisning som de norska respondenterna beskrev kan 
liknas med den undervisning som de svenska styrdokumenten skollagen och 
läroplanen för förskolan skriver fram. Respondenterna i studien menade att det är 
svårt att sätta undervisning i en förskolekontext jämfört med en skolkontext och 
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Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) skriver att det saknas kunskap om begreppet 
undervisning och hur undervisningen ska utövas i den norska förskolan. 
     Förskolans verksamhet består av olika undervisningsmiljöer. Beroende på miljöns 
utformning kan den både stärka och försvåra barns utveckling och lärande (Pihlgren, 
2017). I en studie gjord av Havu-Nuutinen, Havu-Nuutinen och Niikko (2014) 
framkommer att en god lärmiljö kan bidra till att stärka barns utveckling och lärande 
samt barns självförtroende i relation till undervisningen. Förskollärare bör ha ett 
undervisande förhållningsätt i planeringen av verksamhetens miljöer och det bör 
finnas en medvetenhet om de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför i denna 
planering av miljöerna. Centralt i detta förhållningsätt är att vara medveten om 
varför förskolepersonal gör på ett visst sätt och vilka utmaningar barnen ges samt hur 
barns intressen bör tas tillvara (Havu-Nuutinen, Havu-Nuutinen, & Niikko, 2014). 
Källhage och Malm (2018) menar även att undervisningsmiljön bör vara kopplat till 
ett eller flera läroplansmål.  
     Förskollärarens förhållningssätt till leken i dessa undervisningsmiljöer kan skilja 
sig. Wood (2014) delar in vuxnas förhållningssätt till leken i tre olika kategorier i 
relation till undervisning. Dessa tre kategorier är barninitierad lek, vuxenstödd lek 
och policystyrd/målstyrd lärandelek. Den barninitierade leken kallas traditionellt för 
fri lek. I den fria leken ges barnen utrymme att leka på egen hand och kan själva välja 
om de vill bjuda in eller ta hjälp av en vuxen i leken. Den vuxenstödda leken kan 
användas och utföras efter olika ändamål där barns intressen och nyfikenhet 
sammanförs med en lekfull undervisning. En målstyrd lärandelek, däremot, utgår 
från att en vuxen i förväg planerat lekens utförande utifrån läroplanens mål (Wood, 
2014).  

2.3.2 Övrig litteratur och studier kring undervisning i förskolan 

I denna del skrivs den litteratur och de studier vi har använt oss av fram. Denna 
presentation kommer presenteras utifrån fem rubriker: den första är undervisning 
som spontan och målstyrd, den andra är kvalitetsarbete ett verktyg i undervisningen, 
den tredje är lek en viktig del av undervisningen, den fjärde är förskollärarens 
praxisteori och den femte och sista är att skapa goda undervisningsmiljöer i 
förskolan. 

Undervisning som spontan och målstyrd 

Undervisning i förskolan definieras som målstyrda processer som syftar till 
utveckling och lärande under ledning av en förskollärare. Barn tar hela tiden nya 
intryck av vad som händer, därför bör undervisningen i förskolan ske både spontant 
och planerat. För att ta vara på det spontana undervisningstillfället bör förskollärare 
ha en viss tidigare kunskap om ämnet (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 
2013; Engdahl & Ärlemalm - Hagsér, 2015). 
     Viktigt i arbetet med undervisningens utformning är att planeringen utgår från 
vilket innehåll och hur det följer läroplanens mål samt vilka budskap, uttryck eller 
insikter man vill ge barnen (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 
2013).  Även faktorer som att ta tillvara på barns initiativ och att utmana och stötta 
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barnen i nya planerade undervisningstillfällen är viktiga för undervisningens 
utformning (Engdahl & Ärlemalm - Hagsér, 2015).  
          Syftet med Skolinspektionens granskningar är att ge barn en rättvis och bra 
utbildning. Under åren 2015–2017 inkom ett specifikt uppdrag från regeringen till 
Skolinspektionen att granska huruvida svenska förskolor uppnår strävansmålen samt 
vilken kvalitet förskolorna uppnår. När Skolinspektionens (2018) utredare frågade 
förskollärare vad lärande innebär i relation till förskolan kopplades svaren till något 
man gör som att följa barnen genom dialog och lekfullhet. I Skolinspektionens 
granskning framkommer att de förskollärare som deltog i granskningen innehar 
skilda åsikter huruvida de undervisar i förskolan eller inte. Genom rapportens 
resultat framkommer att en del förskollärare inte vill kännas vid att undervisning 
sker i förskolans verksamhet. Dessa förskollärare menar istället att begreppet lärande 
stämmer överens med förskolan och menar att lärande sker kontinuerligt i förskolans 
verksamhet (Skolinspektionen, 2018). Undervisning definieras av Skolinspektionen 
(2018) som ”det någon vill lära ut” medan lärande blir ett ”resultat som uppstår när 
barnet lär sig något” (s.21).  

Kvalitetsarbete, ett verktyg i undervisningen 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att det finns en 
koppling mellan undervisning och det kvalitetsarbete som ska prägla verksamheten. 
Författarna förklarar att god kvalitet hänger samman med personalens 
förhållningssätt, kompetens, förmåga att påverka miljön, organisationsrelaterade 
faktorer samt förmågan att vägleda barn och vuxna. Författarna menar vidare att 
dessa egenskaper är viktiga för undervisningsarbetet i förskolan. Genom att 
dokumentera får förskollärarna möjlighet att synliggöra de processer som sker i 
förskolan, för att sedermera arbeta vidare med undervisningen utifrån 
dokumentationens resultat (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013). 

Lek, en viktig del av undervisningen 

Undervisning i förskolan ska, enligt läroplanen som träder i kraft i juli 2019, utgå från 
planerad eller spontant innehåll (Skolverket, 2018). Det spontana 
undervisningstillfället kan, enligt Källhage och Malm (2018), ske i barns lek, eftersom 
leken hänger ihop med utveckling och lärande. Barns lek är viktig och central i 
förskolans verksamhet, på grund av att mycket lärande sker genom leken. Det finns 
olika metoder för de verksamma inom förskolan för att påverka undervisningen i 
barns lek. Författarna skriver främst om att ge barnen möjlighet att finna nya sätt för 
sin lek genom att tillföra nytt material och att barnen ges tid för leken. Källhage och 
Malm (2018) skriver vidare att personalen kan delta i leken genom att stötta och följa 
barnen och inte leda barnen. 
     Eidevald och Engdahl (2018) skriver om Woods (2014) tre lekkategorier. De 
menar att i den barninitierade leken, för det första, ges undervisning ett litet 
utrymme. I denna form av lek har planerade målstyrda processer svårare att ta form. 
Istället måste förskollärare ta vara på de spontana tillfällena när ett barn exempelvis 
ber om hjälp för att bedriva undervisning. Den vuxenstödda leken menar författarna, 
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för det andra, integrerar lek med lärande. Vad som krävs i denna form av lek är att 
den är lustfylld och drivs under lekfulla former i bland annat grupplekar eller projekt. 
Författarna ifrågasätter för det tredje om målstyrd lärandelek verkligen kan 
benämnas som en lek. Författarna skriver att undervisningen blir tydlig i en målstyrd 
lärandelek men att det även kan ses som endast ett målstyrt lärande. De ställer sig 
frågan om det kan benämnas som lek bara för att vuxna säger det (Eidevald & 
Engdahl, 2018). 
     Det som för samman lek och undervisning är att rikta barnens uppmärksamhet i 
leken efter lärandemål och att ge barnen möjligheter att hitta nya vägar (Källhage & 
Malm, 2018). Uppdraget med att integrera spontan undervisning med lek kan utföras 
på många olika sätt, eftersom lek är frivilligt och det är upp till barnen om de vill 
delta eller inte (Eidevald & Engdahl, 2018). 

Förskollärarens praxisteori 

Genom tidens gång har olika teoretiska utgångspunkter passerat förskolans 
verksamhet, vilket har påverkat förskolans personal och deras egen praxisteori. 
Enligt Pihlgren (2017) är en praxisteori uppbyggd av “Idéer och influenser från det 
praktiska arbetet på förskolan, egen utbildning, handledares och kollegors exempel 
och med tiden kanske också beprövad erfarenhet” (s.21). Philgren (2017) beskriver 
vidare tre olika praxisteorier som är en sammanslagning och förenkling av flera 
teoretiska perspektiv, som verkat i förskolans verksamhet under historien och som 
används än idag. Den första är en behavioristisk praxisteori, vilket innebär att miljön 
runt individen styr barns lärande och utveckling och att förskolläraren kan ha en mer 
passiv roll. Mognadsteori är den andra praxisteorin. Mognadsteorin kan liknas vid 
att se barnet som en planta, som mognar med tidens gång. Barns lärande ses som en 
mognadsprocess som inte kan påskyndas av förskollärare. Den mest aktuella 
praxisteorin i vårt nuvarande samhälle är samspelsteorin. Philgren (2017) menar att i 
denna teorin ses lärandet som en blandning mellan mognad och samspel med 
omgivningen. För att barn ska ges förutsättningar för lärande behövs den proximala 
utvecklingszonen (Pihlgren, 2017). Den proximala utvecklingszonen beskrivs som 
avståndet mellan vad barnet klarar av på egen hand och det som barnet klarar av att 
göra med stöd av andra människor (Säljö, 2011).  
     Dessa tre praxisteorier har funnits i förskolan i de senaste femtio åren, vilket leder 
till att förskolans personal som är utbildad under olika tidpunkter har olika 
praxisteorier som de har influerats av. Genom att vara medveten om sin egen och 
andra praxisteorier, hjälper det förskollärarna att göra mer genomtänkta 
överväganden i mötet med alla barn som de möter i sitt arbete (Pihlgren, 2017).  

Att skapa goda undervisningsmiljöer i förskolan 

Sandberg, Lillvist och Ärlemalm-Hagsér (2018) menar att undervisning och miljö 
hänger ihop. Undervisning bör inte ske på en bestämd plats eller tid, utan det gäller 
för förskolans personal att organisera miljöer som ger möjlighet för barns 
meningsskapande, utveckling, lek och lärande. Källhage och Malm (2018) menar att 
miljöerna bör genomsyras av läroplanens alla delar och vara kopplade till 
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arbetslagets syn på vad undervisning är i relation till deras verksamhet. I planerandet 
av miljön menar författarna att ett läroplansmål ska ligga till grund. I ett rum med 
fokus på matematik kan därför ses som en fördel om barnen har tillgång till klossar i 
olika storlekar, med syfte att ge barnen möjlighet att utveckla sin sorteringsförmåga 
utifrån klossarnas olika storlek. När någon från arbetslaget sedan är i rummet med 
barnen, så bör hen inta ett matematiskt tänk för att skapa matematiska 
undervisningstillfällen (Källhage & Malm, 2018).  
     I ett forskningsprojekt av Pihlgren (2017) kategoriserades fem olika 
undervisningsmiljöer som vilar på förskollärares olika praxisteorier. Dessa fem 
undervisningsmiljöer är den allmänna, den moralistiska, den barnutforskande, låt-gå samt 
den scaffoldingstöttande.  
     För det första, kan den allmänna liknas med en skolmiljö där kunskapsområden 
introduceras vid till exempel samlingar. För det andra fokuseras barnens uppförande 
istället för att nå ett undervisningsmål i den moralistiska miljön. För det tredje kan den 
mest förekommande miljön, barnutforskande, beskrivas vara en undervisningsmiljö där 
barn ges möjlighet att utforska miljön och dess material på egen hand samt att klimatet är 
tillåtande och öppet. För det fjärde kan låt-gå-miljön liknas med en miljö där det saknas 
pedagogiska tankar och innehåll. Personalen hade exempelvis en passiv roll genom att inte 
delta i observation eller handling. Slutligen, för det femte, i den scaffoldingstöttande 
miljön ges barn stöd och möjligheter att nå sina proximala utvecklingszoner genom att 
barnen ges möjligheter av förskollärarna att förstå, relatera och sätta in kunskapen i ett 
sammanhang. Det skapas inte alltid samma undervisningsmiljö, utan dess utformning 
beror på situationen och förskollärararen (Pihlgren, 2017).  
     Ofta associeras lärmiljöer och undervisningsmiljöer till inomhusmiljön men förskolans 
verksamhet bedrivs även utomhus och ska därför erbjuda undervisningsmiljöer även där. 
Utomhusmiljön ses ofta som en fri miljö där barn ges möjlighet att leka fritt. Genom att 
skapa olika undervisningsmiljöer utomhus ges barn möjlighet att utforska och lära med 
hela kroppen (Källhage & Malm, 2018). Att undervisa bland annat naturkunskap utomhus 
kan ske spontant genom att läraren fångar upp barnens frågor om naturen under 
utevistelsen. Förskollärare kan även skapa undervisningstillfällen där barn får upptäcka 
naturen genom att utforska och leka (Ernst, 2014). För att göra ett sådant 
undervisningstillfälle så bra som möjligt krävs och genomtänkta undervisningsmiljöer 
(Källhage & Malm, 2018). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Denna studie utgår från Lev Vygotskijs sociokulturella teori, då teorin utgår från att 
lärande sker genom interaktion, kommunikation och miljön. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är interaktion grunden till intellektuell och emotionell 
utveckling. Den inre och yttre kommunikationen kan ses som det främsta redskapet 
för social kompetens och genom miljön kan kunskaper, erfarenheter, känslor och 
förväntningar förmedlas (Säljö, 2011; Vygoskij, 2001). Den sociokulturella teorin 
ligger även till grund för läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016; Skolverket, 
2018) som samtliga respondenter bör sträva efter att följa (Pihlgren, 2017). Genom 
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att analysera resultatet utifrån de sociokulturella begreppen interaktion, 
kommunikation och miljön kan det synliggöra om förskolechefernas och 
förskollärarnas uppfattning av undervisningsbegreppet liknar läroplanens definition 
som utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Vi anser att begreppen interaktion, 
kommunikation och miljön behövs för att planera undervisningen utifrån barnen och 
verksamhetens förutsättningar. 
     Björk-Willén, Pramling och Simonsson (2018) menar att det är viktigt för 
förskolläraryrket att utgå från olika teoretiska perspektiv för att förstå 
undervisningen och hur den kan utföras. Det sociokulturella perspektivet blir viktigt 
eftersom förskolechefers och förskollärares uppdrag är att följa läroplanens 
strävansmål och därför behöver inneha teoretisk kunskap om det sociokulturella 
perspektivet för att kunna sätta läroplanen i praktiken, exempelvis vid planering av 
undervisningstillfällen. Detta synliggör Björklund, Pramling Samuelsson och Reis 
(2018) när de diskuterar hur en och samma matematikuppgift kan lösas på olika sätt 
beroende på barnets tidigare erfarenheter. Därför bör förskolläraren inneha 
kompetensen att utmana olika barn på olika sätt både enskilt och i grupp.  
     Vygotskij (2001) menar att interaktionen mellan utveckling och undervisning är 
förutsättningen för lärande. Enligt Säljö (2011) spelar språket en nyckelroll i den 
sociokulturella utvecklingen. Genom språket blir människan delaktig i andra 
människors perspektiv samt att sociokulturella erfarenheter förmedlas. Redan innan 
barnet har börjat prata kommunicerar det med kroppsspråket. En annan del av det 
sociokulturella perspektivet är mediering och redskap. Mediering innebär att 
människan samspelar med redskap för att förstå och agera i omvärlden. Med redskap 
menas både fysiska redskap samt psykologiska redskap. I det sociokulturella 
perspektivet ses samspelet mellan både fysiska och psykologiska redskap som en stor 
del i människors utveckling och lärande. Vidare är appropiering ett begrepp i den 
sociokulturella teorin som innebär att människan bekantar sig med hur fysiska och 
psykologiska redskap bör brukas. Denna process sker gradvis genom att människan 
utvecklar bredare och djupare erfarenheter. Genom att förstå hur barn appropierar 
redskap kan lärande i ett sociokulturellt perspektiv förstås. Slutligen i det 
sociokulturella perspektivet är internalisering som innebär att individen 
rekonstruerar erfarenheter och kunskap för att nå slutsatser om hur individen ska 
handla i vissa situationer (Säljö, 2011). Genom att se på undervisning utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv utifrån de begrepp som presenterats, kan vi se hur 
förskolecheferna och förskollärarna uppfattar hur undervisningens utförande ska 
planeras utifrån de barn som deltar i undervisningstillfället.  

3 Metod 
Under avsnittet ”Metod” presenteras först studiens kvalitativa forskningsdesign. 
Vidare redogörs för studiens urval samt procedur. Sedan skrivs studiens 
tillförlitlighet fram utifrån fyra delkriterier, följt av dataanalys, där vald analysmetod 
presenteras. Slutligen skrivs fram hur studien förhåller sig till etiska överväganden. 
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3.1 Forskningsdesign 
Studien utgår från en kvalitativ metod, vilket leder till att vårt resultat inte speglar 
den enda och absoluta bilden av den sociala verkligheten. Studiens syfte är att 
synliggöra hur fyra förskolechefer och fyra förskollärares uppfattar undervisning i 
förskolan. En kvalitativ studie är, enligt Bryman (2011), mer inriktad på ord än 
siffror, vilket en kvantitativ studie, i sin tur, utgår från. 
     Data samlades in genom att använda semistrukturerade intervjuer. Denna 
datainsamlingsmetod är en del av en kvalitativ forskningsmetod. Genom att använda 
semisturkturerade intervjuer kan intervjuns utformning variera efter respondentens 
svar, vilket har gett oss bredare förståelse av vad respondenten upplever vara relevant 
och viktigt (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in i syfte att transkriberas, vilket 
gav oss möjlighet att på ett enkelt sätt återgå till intervjuerna och söka efter teman 
och mönster i respondenternas svar i samband med bearbetningen av resultatet 
(Bryman, 2011).   

3.2 Urval 
I datainsamlingen valde vi att utgå från ett bekvämlighetsurval, för att tiden skulle 
räcka till utifrån studiens tidsram (Bryman, 2011). I studien deltog fyra förskolechefer 
och fyra förskollärare, fördelade på fyra olika förskolor från olika områden i en liten 
svensk kommun. Samtliga respondenter som deltog i studien arbetade på 
kommunala förskolor.  
     I urvalet av respondenter valde vi att intervjua förskolechefer och förskollärare 
från olika åldersgrupper, utifrån att respondenterna skulle ha genomfört sin 
utbildning under olika tidpunkter för att eventuellt kunna urskilja olika erfarenheter 
och huruvida olika teoretiska utgångspunkter påverkat dem i relation till när de 
utförde förskollärarutbildningen.  
     Eftersom studiens syfte var att synliggöra förskolechefers samt förskollärares 
uppfattning om undervisning i förskolan, valde vi att använda oss av 
semistrukturerade intervjufrågor. Denna metod valdes för att möjliggöra följdfrågor 
för att få eventuella förtydliganden av respondenternas svar i de fall det behövdes.   
     Vi valde att först och främst kontakta förskolechefer via mail med en 
intresseförfrågan gällande deltagandet i studien. Efter godkännande från 
förskolecheferna, bokades tid och plats för intervjuerna. För att nå samtliga av 
förskollärarna togs personligkontakt. 
     Förskolechef 1 har arbetat som chef sedan 2007 med tidigare erfarenhet av 
förskolläraryrket sedan 1993. Förskolechef 2 har arbetat som chef sedan 2007 med 
tidigare erfarenhet av förskolläraryrket sedan 1980. Förskolechef 3 har arbetat som 
förskolechef sedan tre år tillbaka med tidigare erfarenhet av förskolläraryrket sedan 
2009. Förskolechef 4 har arbetat som förskolechef sedan fem år tillbaka med tidigare 
erfarenhet av förskolläraryrket sedan 1990. Förskollärare 1 har arbetat i förskolan 
sedan 17 år tillbaka. Förskollärare 2 har arbetat tre år i förskolan. Förskollärare 3 har 
arbetat i förskolan sedan fem år tillbaka. Förskollärare 4 har arbetat i förskolan sedan 
2014. 
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3.3 Procedur 
Intervjuerna genomfördes på förskolechefernas kontor, medan intervjuerna med 
förskollärarna skedde i ett samtalsrum på respektive förskola. En fördel med att vi 
båda deltog vid alla intervjuer utom en, är att det underlättade sammanställningen av 
den data vi samlade ihop eftersom båda var bekanta med resultatet sedan innan. 
Detta har även stärkt studiens tillförlitlighet genom att studiens resultat är 
framarbetat att svara på studiens syfte och frågeställningar.            
     Innan vi startade intervjuerna fick respondenterna läsa igenom missivbrevet (Se 
bilaga 1). Eftersom respondenterna skulle skriva under missivbrevet när de tagit del 
av det för att visa att de förstod studiens syfte och de forskningsetiska principer 
(Bryman, 2011) som vi förhåller oss till, skrevs missivbrevet ut i pappersform.  
     Vi gjorde även respondenterna införstådda med att intervjun skulle spelas in. De 
första frågorna vi ställde var bakgrundsfrågor (se bilaga 2). Dessa ställde vi för att 
avdramatisera situationen för respondenterna (Bryman, 2011). Sedan ställdes frågor 
angående undervisning för att sedermera besvara studiens syfte (se bilaga 2). 
Intervjuerna tog mellan 15–40 minuter.  
     Inför transkriberingen valde vi att dela upp intervjuerna. Därför transkriberade vi 
fyra intervjuer var, två med förskolechefer samt två med förskollärare. Detta gjorde vi 
för att effektivisera vårt efterarbete då transkribering kräver tid och noggrannhet. 
Under transkriberingen använde vi oss av en varsin dator och telefon där 
inspelningen fanns sparad. Vi transkriberade ord för ord för att inte missa någon 
information, som kunde ligga till grund för studiens resultat. En av intervjuerna 
utfördes med en förskollärare och en av författarna till denna studie. Den av oss som 
inte deltog vid intervjun transkriberade den för att underlätta sammanställningen av 
resultatet och kunde då redan redovisa vad förskolläraren sagt under intervjun.    

3.4 Studiens tillförlitlighet 
För att säkra studies tillförlitlighet utgick vi från fyra delkriterier i kvalitativ 
forskning. Det första kriteriet är trovärdighet, vilket innebär att beskrivningar av den 
sociala verkligheten som studerats framkommer med tydlighet. Det andra kriteriet är 
överförbarhet som innebär att studiens resultat kan användas i en annan miljö eller 
vid en senare tidpunkt. Det tredje kriteriet är pålitlighet som betyder att en 
redogörelse för studiens alla faser av forskningsprocessen skrivs fram. Slutligen är 
det konfirmering som innebär att forskarna inte medvetet har låtit sina personliga 
värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av en studie (Bryman, 2011).  
     För att säkerhetsställa studiens trovärdighet formulerade och diskuterade vi 
gemensamt studiens intervjufrågor för att säkerhetsställa att de svarar på studiens 
syfte och frågeställningar. Vidare valde vi att samtliga respondenter i största mån inte 
skulle få ta del av intervjufrågorna i förväg för att de inte skulle få möjlighet att läsa 
på utan ge sin syn utifrån de frågor som ställdes på plats. Dock skickades de fyra 
huvudfrågorna ut till två förskollärare, vilket kan ses som en nackdel, då det kan ha 
påverkat respondenternas svar. Studiens överförbarhet kan inte garanteras. Grunden 
till detta baseras på att studien endast utgår från fyra förskolechefer samt fyra 
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förskollärare och kan ej garanteras i en större kontext eller vid en senare tidpunkt. 
För att nå pålitlighet har det redogjorts för studiens alla processer under kapitlet 
metod. Med konfirmering har skribenterna medvetet bortsett från personliga 
värderingar och tidigare teoretiska inriktningar. Dock är vi medvetna att våra 
personliga värderingar omedvetet kan påverka resultatet (Bryman, 2011). 

3.5 Dataanalys 
Datainsamlingen bestod som tidigare nämnt av semistrukturerade intervjuer med 
fyra förskolechefer samt fyra förskollärare. Intervjuerna har sedan transkriberats. För 
att analysera den kvalitativa data som samlats in har vi använt oss av en tematisk 
analys. Bryman (2011) skriver att en tematisk analys innebär att söka efter teman och 
kategorier. Utifrån flertalet genomgångar av transkriberingar, uppmärksammades 
repetitioner samt likheter och skillnader i respondenternas svar. Analysen ledde till 
att två övergripande teman kunde urskiljas: undervisning som målstyrd process och 
spontana undervisningstillfällen. Bryman (2011) menar att en tematisk analys kan ses 
som ett hjälpmedel för organiseringen av resultatet. Temana presenteras dels genom 
en tabell inför resultat av förskolechefer dels resultat för förskollärare. 
 I analysen utgår vi från interaktion, kommunikation och miljö för att förstå 
förskolechefers och förskollärares uppfattningar om undervisning i förskolan. 

3.6 Etiska överväganden 
Grundläggande i god forskningsetik är att följa forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2011). Nedan följer rekommendationer angående de fyra etiska 
principerna samt exempel på hur vi förhåller oss till dem i denna studie. De principer 
som vi strävar efter att uppnå är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Genom att följa dessa 
förutsätter det att studien innehar en god vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet, 
2011). 
     Det första är Informationskravet, vilket ställer krav på forskaren/forskarna att 
informera respondenterna om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång (Bryman, 2011). 
Samtyckeskravet handlar om att forskaren behöver inneha deltagarnas medgivande 
att delta i studien (Bryman, 2011). Dessa två krav framkom i vårt missivbrev (bilaga 
1) som respondenterna skrev under och därmed godkände. Konfidentialitetskravet 
handlar om att undanhålla information om respondenterna som gör det omöjligt för 
enskilda individer att röja respondentens identitet. Detta strävade vi efter att nå, då vi 
aldrig namnger respondenterna i våra dokument (Bryman, 2011). Vi har även varit 
noga med hur vi förvarat datainsamlingen för att enbart vi haft åtkomst till 
materialet. Till sist förhåller vi oss till Nyttjandekravet, vilket menas med att den 
insamlade datan inte delges, utan enbart används till forskningsändamålet. Detta har 
vi strävat att uppnå via kommunikation, då vi har varit tydliga inför respondenterna 
verbalt att den insamlade datan enbart kommer användas i denna studie. 
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4 Resultat 
Studiens resultat är hämtat från den data som samlades in genom de åtta 
semistrukturerade intervjuerna med fyra förskolechefer och fyra förskollärare. 
Studiens syfte är att synliggöra vilka uppfattningar förskolechefer och förskollärare 
har om undervisningsbegreppet i relation till förskolan. Resultatet presenteras i två 
olika delar: 1) resultat förskolechefer och 2) resultat förskollärare. Till varje kategori 
skrivs det fram citat för att visa på förskolechefernas och förskollärarnas svar utifrån 
de teman och kategorier som ligger till grund för resultatpresentationen. 

4.1 Resultat förskolechefer 

Resultatet från intervjuerna med förskolecheferna visar två övergripande 
uppfattningar om undervisning: målstyrda processer och spontana 
undervisningstillfällen. I temat målstyrda processer presenteras två underliggande 
teman, yrkeskompetens i målstyrda undervisningsprocesser och undervisning 
planerad efter läroplansmål. I temat spontana undervisningstillfällen presenteras 
undervisningskompetens i spontana undervisningstillfällen och spontan 
undervisning i relation till miljön.  
      
Tabell 1: Förskolechefers uppfattningar om undervisning 

 Tema 1 
Målstyrda processer 

Tema 2 
Spontana undervisningstillfällen 

Kategori 1 Yrkeskompetens i planerandet 
av målstyrda 
undervisningsprocesser 

Undervisningskompetens i 
spontana undervisningstillfällen 

Kategori 2 Undervisning planerad efter 
läroplansmål 

Spontan undervisning i relation 
till miljön 

4.1.1 Tema 1, Målstyrda processer 

I resultatet av studiens insamlade data kan vi se att samtliga förskolechefer 
benämnde undervisning som en planerad och målmedveten situation, där 
förskolläraren med hjälp av ämnesdidaktiska planeringar integrerade med 
läroplanens strävansmål, skapar en målstyrd process. I kategori ett presenteras 
förskolechefernas uppfattningar om vilken yrkeskompetens som bör undervisa i 
förskolan. Kategori två benämner sedan förskolechefernas syn på hur undervisningen 
bör planeras efter läroplansmålen. 

Yrkeskompetens i planerandet av målstyrda undervisningsprocesser 

Förskolecheferna delade uppfattning om att det enbart är en förskollärare som bör 
planera och ansvara för undervisningen i förskolan. Förskolecheferna delade också 
uppfattning om att hela arbetslaget är välkomna att delta vid undervisningstillfället. 
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Sen så behöver vi ha en organisation ute på våra förskolor som stödjer att arbetslaget också kan 
bedriva undervisning. Så att vi inte får något vi och dom. Men tillsammans så jobbar man i ett 
arbetslag där det kan ingå olika kompetenser (Förskolechef 1). 

Sen kan ju barnskötare vara med och genomföra själva undervisningen tänker jag, men det är 
förskolläraren som ska ha planerat och bedriver undervisning. (Förskolechef 2). 

Förskolechef tre och fyra höll med om att förskolläraren ska planera undervisningen 
men att det inte nödvändigtvis är förskolläraren som behöver utföra undervisningen. 

Det står ju i läroplanen att det är förskolläraren som ska bedriva undervisning, eller ansvara för 
att undervisning sker, men ja, alla kan undervisa. Arbetslaget kan också bedriva undervisning. 
Tillsammans så jobbar man i ett arbetslag där det kan ingå olika kompetenser. Alla som är runt 
barnen kan undervisa (Förskolechef 3). 

Men det kan ju vara tillexempel så att förskolläraren har organiserat för undervisning. Att man 
har en miljö tillexempel som gör att det blir en undervisande situation. Så det behöver ju inte 
vara den faktiska förskolläraren som står där och har undervisning (Förskolechef 4). 

Samtliga förskolechefer beskrev att de kommer att ge sina anställa förutsättningar för 
att utveckla sin kompetens kring undervisning samt den nya läroplanen genom att 
erbjuda personalen exempelvis kompetensutvecklingsdagar, nätverksträffar och tid 
till gemensam diskussion under våren. 

Undervisning planerad efter läroplansmål 

Det rådde delade meningar huruvida förskolläraren bör delta i utförandet av 
undervisningstillfället. Däremot menade samtliga förskolechefer att förskolläraren 
vid planerandet av undervisningen bör utgå från läroplanens strävansmål, då de 
innehar en högskoleutbildning och därmed en fördjupad kunskap för bland annat 
didaktiska grundfrågor som utgör syftet med undervisningstillfället. En förskolechef 
menade att frågan varför, bör besvaras med hjälp av läroplanens strävansmål. 
Förskolecheferna var överens om att läroplansmålen bör vara centrala i ett planerat 
undervisningstillfälle och påpekade vikten av att läroplansmålen inte ska 
efterkonstrueras. 

Så nu när jag själv börjar tänka mycket kring det så är det ju det här att det ska vara något som 
är målstyrt […] eller målmedvetet. Så att det sker med något mål, så att det inte bara är något 
som är, utan att det sker med något planerat. Men det ska vara genomtänkt innan nu utifrån 
läroplanen. Så nu vill vi att barnen ska få mer kunskap om trianglar och så har man en plan för 
det. Och så ser man efteråt, kom vi dit vi ville, att man också kan utvärdera och se om min 
undervisning gav den effekten jag hade tänkt som pedagog (Förskolechef 3). 

Förskolecheferna menade även att det inte finns någon uttalad strategi för hur 
utformningen av undervisningstillfällena bör ta form.  

Jag kan nästan säga att undervisning i förskolan är mer avancerad än den i skolan. Därför det 
finns inget självklart sätt att se på vad undervisning är (Förskolechef 1). 

En aktivitet som utgår från samma upplägg och läroplansmål kan variera beroende 
på barns intresse samt deras tidigare kunskap och erfarenheter.  
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4.1.2 Tema 2, Spontana undervisningstillfällen 

I resultatet framkom att flertalet av förskolecheferna beskrev att undervisning inte 
bara är en målstyrd process, utan något som kan ske spontant utan en 
ämnesdidaktisk planering. Det är upp till förskolläraren att synliggöra en möjlig 
undervisningssituation och koppla det till ett läroplansmål. Detta citat sammanfattar 
de skildringar som låg till grund för temat spontana undervisningstillfällen: 

En målstyrd process kan man säga, som en förskollärare har tänkt kring. Den kan vara spontan, 
men det måste finnas en tanke innan (Förskolechef 1). 

Men sen kan ju undervisningen ske spontant och medvetet. Men någonstans så måste ju den här 
medvetenheten finnas i den spontana handlingen också, så det är väll där du ska ha läroplanen 
med i dina handlingar, i din medvetenhet (Förskolechef 4). 

Nästkommande tema presenteras utifrån två delar. Första delen handlar om hur 
förskolecheferna uppfattar vilken undervisningskompetens som behövs för att ta 
tillvara på de spontana undervisningstillfällena. Andra delen i detta tema går in på 
hur dessa undervisningstillfällen påverkas av miljöns utformning.  

Undervisningskompentens i spontana undervisningstillfällen 

Förskollärarens kompetens i det spontana undervisningstillfället kan visa sig 
exempelvis vid en påklädningssituation, måltid eller om ett barn vill spela ett spel, 
menar en av förskolecheferna. Förskolecheferna beskrev att det behövs en 
medvetenhet i de spontana undervisningstillfällena kopplat till läroplanen 
(Skolverket, 2018) för att spontan undervisning ska ske. Samtidigt menade en 
förskolechef att de tidigare ämneskunskaperna förskollärarna besitter behövs och kan 
ses som en utgångspunkt i relation till att bygga på barns intressen.  
     Något som inte får glömmas är att integrera den spontana undervisningen med 
leken, något flertal av förskolecheferna vidhåller. Samtliga förskolechefer menade att 
leken är en viktig beståndsdel i förskolans verksamhet och att den inte kan ersättas av 
något annat. 

Det häftiga är ju också att i läroplanen så lyfter vi ju fram leken ännu mer i den nya läroplanen. 
Så leken får mer utrymme för undervisning, det är ju precis det som är förskolans största 
ingredienser. För att genom lek lär vi oss, och då sker ju undervisning på ett lustfullt sätt 
(Förskolechef 3).  

Förskolecheferna menade att förskollärarnas förhållningssätt till leken är en viktig 
beståndsdel i de spontana undervisningstillfällena. 

Spontan undervisning i relation till miljön 

Alla förskolechefer menade att miljön bör vara genomtänkt, utformad och anpassad 
utifrån barngruppens behov och intressen. En inspirerande miljö, menade 
förskolecheferna, är planerad efter läroplanen för att främja undervisning, utmana 
och stimulera barnen. En viktig förutsättning för den spontana undervisningen enligt 
en av förskolecheferna är miljön.  
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Men det kan ju vara till exempel så att förskolläraren har organiserat för undervisning, att man 
har en miljö till exempel som gör att det blir en undervisande situation (Förskolechef 4). 

Genom att organisera miljön ges större möjligheter för olika former av spontan 
undervisning. 

4.2 Resultat förskollärare 

Resultatet från förskollärarna visar på två övergripande teman ”Undervisningens 
utförande i förskolan” och förutsättningar för undervisning. Temat ”Undervisningens 
planering och utformning i förskolan” presenteras i två kategorier. Den första 
kategorin är målstyrda processer och den andra kategorin är förskollärarnas 
uppfattningar om vilka som undervisar i förskolan. Tema 2 presenteras utifrån 
kategorierna tolkningar av styrdokumenten och styrdokumentens otydlighet kring 
spontana undervisningstillfällen.  

Tabell 2: Förskollärares uppfattningar om undervisning 
 Tema 1 

Undervisningens utförande i 
förskolan 

Tema 2 
Förutsättningar för 
undervisning 

Kategori 1 Målstyrda processer Tolkningar av styrdokumenten 

Kategori 2 Förskollärarnas uppfattningar 
om vilka som undervisar i 
förskolan 

Styrdokumentens otydlighet 
kring spontana 
undervisningstillfällen 

 

4.2.1 Tema 1, Undervisningens utförande i förskolan 

Det första temat är undervisningens utförande i förskolan. Temat presenteras utifrån 
två kategorier målstyrda processer och förskollärarnas uppfattning om vilka som 
undervisar i förskolan. 

Målstyrda processer 

Vid analysen av data från intervjuerna med förskollärarna, rådde inget tvivel om att 
förskollärarna delade uppfattning om att undervisning är en planerad målstyrd 
process eller situation där det ska uppnås ett lärande.  

Men undervisnings begreppet för mig tänker jag, det är ju en situation, i alla fall där man vill 
uppnå ett lärande i och att man har planerat, eller att man har ett mål med att varför gör vi det 
här. Undervisning sker i en planerad och styrd aktivitet som har ett fokus på lärande, att det ska 
ske lärande i den här aktiviteten (Förskollärare 2). 

Förskollärarna menade att läroplanen för förskolan ska ligga till grund för 
planeringen av undervisningen. Samt att undervisningen ska utgå från barnen och 
deras erfarenheter och intressen.  
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Förskollärarnas uppfattningar om vilka som undervisar i förskolan 

Förskollärarna delade uppfattning att det behöver vara en förskollärare som planerat 
för undervisningstillfället. Däremot skiljde sig uppfattningarna om vilka som kan 
undervisa. 

Ja det tror jag, och är man inom förskolan, man jobbar ju inom lag, så det ska man har ju 
arbetskollegor, så det ska man ju kunna göra tillsammans. Man får utmana varandra, det är en 
undervisning för oss, likväl som för barnen (Förskollärare 1). 

Jo men alla kan väll driva undervisning. Men de kanske inte blir på samma djup, som vi som har 
en pedagogisk fråga, kanske får ett annat djup bakom det (Förskollärare 2). 

Som jag tänker att det kanske behövs att man har den här pedagogiska utbildningen. Men att. 
Jag skulle vilja säga att vem som helst kan undervisa (Förskollärare 3). 

Flertalet av förskollärarna menade att samtliga i arbetslaget kan undervisa vilket 
motiveras på olika sätt. Däremot menade förskollärare fyra att det enbart är den som 
besitter en lärarexamen som kan undervisa i förskolan. 

Enligt skollagen kan endast den med lärarutbildning bedriva undervisning (Förskollärare 4). 

Med hänvisning till förskolans styrdokument menade förskollärare fyra att all 
personal inte kan bedriva undervisning. 

4.2.2 Förutsättningar för undervisning 

Tema 2 presenteras utifrån förskollärarnas uppfattningar om förutsättningar för 
undervisning. Förskollärarna talade om förutsättningar för att främja 
undervisningssituationer. I intervjuerna framkom att förskolläraren som undervisar 
bör ha vissa förutsättningar som att utgå från barnen i undervisningen och ha 
tålamod.  

Jag anser att det krävs ämneskunskap, rätt förhållningssätt, möjlighet att nätverka mer kring 
begreppet samt tillräckligt med tid för att planera, utföra och utvärdera undervisningstillfällena. 
(Förskollärare 4) 

Temat presenteras utifrån kategorierna tolkningar av styrdokumenten och 
styrdokumentens otydlighet kring spontana undervisningstillfällen. 

Tolkningar av styrdokumenten 

Samtliga förskollärare ansåg att den målstyrda aktiviteten bör utgå från läroplanen. 
På frågan om det blir någon skillnad på deras arbete i den målstyrda processen nu 
när den reviderade läroplanen kommer, svarade en förskollärare att: 

Den största skillnaden blir kanske att man mer systematiskt kommer att arbeta mot läroplanen 
istället för att lägga till målen efteråt […] Jag tänker att man fortfarande kan arbeta 
projektinriktat, precis som vi gör i dag, där vi utgår från barnens intresse och planerar 
projekttiden utifrån ett mål kopplat till läroplanen (Förskollärare 4). 

En förskollärare talade om att förskolechefers höjda förväntningar på att 
förskollärare använder planeringstiden till att planera för undervisning. Tiden för 
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planering av undervisningen är något som samtliga förskollärare talade om. Det bör 
finnas tillräckligt med tid för förskollärarna att planera en undervisningssituation, 
men det är förskollärarens ansvar att tiden utnyttjas till fullo.  

Ambitionen finns för oss att det ska ske ett lärande med barnen, den är det inget fel på. Men det 
är ju det här att hinna planera det och kunna driva det hela vägen […] fokusera på våran 
planering, att vi ska utföra undervisning, vi ska planera undervisning på våran planeringstid 
(Förskollärare 2). 

Inför implementeringen av den nya läroplanen var en förskollärare tydlig med att 
belysa vikten av att diskutera begreppet undervisning i arbetslaget, eftersom ett 
begrepp kan ha olika innebörder, vilket i sin tur kan leda till att det blir en krock i 
arbetet. Något förskolläraren har märkt av. Förskolläraren sade att: 

Ett begrepp kan ha olika innebörder och det märker bara vi i vårt arbetslag, att jag och min 
kollega har olika syn på vad ordet undervisning betyder. och då kan det bli en krock. Då är det 
bra att man kan diskutera det. Men det kanske inte är alla arbetslag som kan det heller. Då står 
dom kanske fyra pedagoger med olika tänk på vad en undervisning innebär. Så vi måste jobba 
med samtänket kring undervisningsbegreppet (Förskollärare 3). 

En annan förutsättning för undervisning menade förskollärarna är miljön. Även här 
delade flera förskollärare uppfattning i relation miljön. Den bör utgå från barnen, 
vara planerad för att stimulera barns utforskande samt ge barnen utrymme att 
tillägna sig nya kunskaper. Förskollärarna uttryckte att miljön kan påverka 
undervisningen, utifrån de leksaker och material som erbjuds. En förskollärare sade 
att: 

Jag tror att vi är mer medvetna nu kring hur vi ska organisera miljöerna […] är mer medvetna 
om hur vi ska organisera miljöerna. Och att det ska vara ett syfte med leksakerna vi har eller 
materialet och hur vi ställer upp dom (Förskollärare 2). 

Medan en annan förskollärare sade: 

Sen är det klart att vi anordnar ju miljön för att barnen själva ska bli intresserad av saker och ge 
oss hintar om vad de vill bli undervisade i till exempel (Förskollärare 3).  

En förskollärare problematiserade miljöns utformning utifrån de lokaler som finns 
tillgängliga och menade på att en del rum blir lättare att utforma rum i rummen 
utifrån den befintliga lokalen.  

Och det där med miljön och det, det har du ju sätt här ute, det är ju ett återkommande, det har 
ju vi diskuterat, sen jag började här ute. Här inne är det ju enklare, där vi har riktiga lokaler, 
riktiga förskolelokaler, men här inne är det inte lätt att åstadkomma något. Det är ju rum i 
rummen som gäller, men ja (Förskollärare 1). 

Styrdokumentens otydlighet om spontana undervisningstillfällen 

Förskollärare två och tre ställde sig tveksamma till hur styrdokumenten skriver fram 
den spontana undervisningen då den spontana undervisningen inte har skrivits fram 
tillräckligt tydligt i styrdokumenten, vilket har lett till diskussioner inom arbetslagen 
huruvida spontan undervisning kan ske: 
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Men sen har jag diskuterat med mina kollegor också så här, ja men kan det inte, måste det vara 
planerat för att vara undervisning? Och lärande. Det är jätteluddigt (Förskollärare 2). 

Sen har vi jonglerat lite med om undervisning kan ske spontant. Så det är mycket tankar om 
undervisning kan vara mer än det planerade, målstyrda. Men just nu befinner jag mig att det ska 
finnas en plan (Förskollärare 3). 

Däremot nämnde inte förskollärare ett och fyra att undervisning kan vara spontant 
utan endast målstyrt. 

5 Analys  

I analysen presenteras studiens resultat utifrån det sociokulturella perspektivet med 
fokus på interaktion, kommunikation och miljö. Detta då vi anser att de blir viktiga i 
relation till planerandet och utförandet av undervisningen. De två rubrikerna som 
skrivs fram i analysen utgår från studiens frågeställningar, vilka är ”gemensamma 
uppfattningar om begreppet undervisning” och ”skillnader i uppfattningarna kring 
undervisning”. 

5.1 Gemensamma uppfattningar om begreppet undervisning i 
förskolan 

Samtliga förskolechefer och förskollärare benämnde undervisning i förskolan som en 
målstyrd process där grunden bör utgöras utifrån de strävansmål som 
förskolepersonal ska förhålla sig till, vilket utgör tema 1 i resultatet av 
förskolecheferna och som kategori förskollärarnas resultat. I det sociokulturella 
perspektivet ses interaktionen som en viktig del, då det är ett sätt att synliggöra hur 
barn utvecklas och tar till sig ny kunskap. Detta kan ses som avgörande för hur 
undervisningen utformas för att utmana varje barn (Säljö, 2011; Vygoskij, 2001). 
Resultatet visade att förskolecheferna och förskollärarna ansåg att undervisningen 
bör utgå från barngruppens intresse och deras tidigare kunskap och erfarenheter, 
vilket även förskollärarna menade att undervisningen skulle utgå ifrån. Vi tolkar att 
en central del i undervisningen är den språkliga kommunikationen. Både det verbala 
språket och kroppsspråket är viktiga förutsättningar i det sociokulturella perspektivet 
(Säljö, 2011; Vygoskij, 2001). För att bedriva undervisning i förskolan behövs det en 
kommunikation mellan pedagogerna och barnen. Genom språket skapas det en länk 
mellan det yttre, kommunikationen, och det inre tänkandet (Säljö, 2011). Med 
avseende på detta kan den kunskap som förskolläraren har planerat för i relation till 
undervisningstillfället förmedlas. Förskolecheferna menade att undervisningen 
kunde se olika ut beroende på barngruppen och därmed skiljer det vilka frågor och 
diskussioner som uppkommer mellan barnen och personalen från de olika 
undervisningstillfällena. 
     Samtliga respondenter, både förskolechefer och förskollärare, ansåg att en 
förskollärare ansvarar för planeringen av undervisningstillfället, vilket återges i 
kategorierna yrkeskompetens i planerandet av målstyrda processer samt i 
förskollärarnas uppfattning om vilka som undervisar i förskolan. Vidare menade 
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respondenterna att samtliga inom arbetslaget kan delta i undervisningstillfället, 
vilket stämmer överens med skollagens och läroplanens intentioner (SFS 2010:800; 
Skolverket, 2018). Genom att undervisa tillsammans i arbetslaget utgår 
undervisningen från olika kunskaper och erfarenheter, till skillnad mot vad en 
enskild förskollärare besitter. På detta sätt kan samtliga kompetenser tas tillvara på i 
undervisningen och flera erfarenheter som möts i ett socialt sammanhang och bildar 
en helhet i förskolans verksamhet. Detta kopplar vi till kommunikation och 
integrering utifrån det sociokulturella perspektivet. 
     I resultatet framkom att förskolecheferna och förskollärarna hade liknande 
uppfattningar om undervisningsmiljön, som vi tolkar utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv. De fyra förskolecheferna som intervjuades i studien belyste vikten av en 
genomtänkt miljö för att främja undervisning i kategorin spontan undervisning i 
relation till miljön. De menade att en genomtänkt miljö är utformad och anpassad 
efter barnens behov och intressen. Förskollärarna uttryckte att miljön och de leksaker 
och material som erbjuds kan stimulera barns utforskande samt ge barnen utrymme 
att tillägna sig nya kunskaper. Utifrån det sociokulturella perspektivet ses fysiska 
redskap, som betydande för barns utveckling och lärande (Säljö, 2011; Vygoskij, 
2001). Vår tolkning av en genomtänkt miljö utifrån ett sociokulturellt perspektiv är 
att redskapen är framtagna efter barnens utvecklingsnivå och deras intressen, vilket 
förskolecheferna och förskollärarna även beskrev. Miljön bör även vara tillgängligt 
för barnen, eftersom det tillsammans med materialet bildar en helhet som främjar 
barns utveckling och lärande. 
     Samtliga förskolechefer och en förskollärare talade om vikten av att diskutera 
begreppet undervisning tillsammans i arbetslaget inför implementeringen av den nya 
läroplanen. Genom att kommunicera tillsammans om vad undervisning är samt vad 
undervisningen bör innehålla kan samtliga i arbetslaget arbeta utifrån samma mål. 
Förskolecheferna ansåg även att det var viktigt att ge sina anställa förutsättningar för 
att kunna diskutera begreppet undervisning gemensamt. Detta kan exempel ske 
under förskolemöten, reflektioner och övriga sammanträden där alla i arbetslaget 
deltar.    

5.2 Skillnader i uppfattningarna kring undervisning   

I beskrivningen av begreppet undervisning i förskolan i tema 2, menade 
förskolecheferna att undervisning kan ske målstyrt och spontant, vilket skildrar det 
som skrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Förskollärarna uttryckte att 
undervisning är en målstyrd process utifrån en didaktisk planering, förutom två 
förskollärare som beskrev undervisning som något spontant. Det framkom i 
styrdokumentens otydlighet kring spontana undervisningstillfällen att dessa 
förskollärare var tveksamma mot att förskolans styrdokument inte är tillräckligt 
tydliga med hur spontan undervisning ska ta form i förskolans verksamhet. En 
förskollärare beskrev att genom oförståelse om hur ett spontant undervisningstillfälle 
kan genomföras, kan vissa undervisningstillfällen gå förlorade då okunskapen bidrar 
till att tillfället inte kan tas tillvara på. Säljö (2011) och Vygotskij (2001) menar att 
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med tanke på den osäkerhet och okunskap som förskollärarna beskriver kring den 
spontana undervisningen, kan det leda till att den spontana undervisningen inte 
utförs och barns spontana lärande uteblir. Vidare menar författarna att en 
medvetenhet om hur den spontana undervisningen kan utföras krävs då för att stötta 
och utmana barnen i de spontana händelserna (Säljö, 2011; Vygoskij, 2001). Detta 
stämmer överens med det sociokulturella perspektivet, främst genom interaktion, då 
förskollärarna behöver integrera läroplanen samt hur de i arbetslaget väljer att 
integrera strävansmålen med barngruppen.  
     Förskolecheferna lyfte leken som en del av den spontana undervisningen i 
kategorin undervisningskompetens i spontana undervisningstillfällen. Genom leken 
utbyts ett socialt samspel och sociala erfarenheter mellan barn till barn samt barn till 
vuxna (Säljö, 2011; Vygoskij, 2001). Genom att en personal deltar i barnens lek kan 
den vuxna stötta och utmana barnen att lära sig något nytt under lekfulla former. 
Sker leken då spontant kan barnens idéer och tankar tas tillvara direkt, till skillnad 
mot i ett målstyrt planerat lektillfälle. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir 
kommunikationen mellan vuxna och barn ett viktigt verktyg för bland annat leken 
med syfte att integrera den spontana undervisningen i vardagliga situationer (Säljö, 
2011; Vygoskij, 2001). 
          Det som skiljer sig i respondenternas svar, är vilka förutsättningar som behövs 
för att kunna bedriva undervisning i förskolan. Förskolecheferna beskrev i kategorin 
undervisning planerad efter läroplansmål att det behövs ämneskunskap och 
förståelse för läroplanen för att kunna bedriva målstyrd eller spontan undervisning, 
genom exempelvis leken. Medan förskollärarna menade i temat förutsättningar för 
undervisning att de behöver inneha ämneskunskaper. En förskollärare menade att 
det kan ses som en fördel att vara bekväm med det som ska undervisas. 
Förskolläraren menade att om hen inte vet vad som ska undervisas, blir det svårt att 
förmedla kunskapen vidare till barnen.  

6 Diskussion   

I avsnittet ”Diskussion” diskuteras studiens metod och därefter följer en 
resultatdiskussion utifrån rubrikerna ”spontan undervisning i förskolan”, ”vilka 
undervisar i förskolan?”, ”leder undervisning till skolifiering av förskolan?” samt 
”förskolans miljö i relation till undervisning”. Diskussionen utgår från bakgrund och 
tidigare forskning. I avsnittet presenteras studiens slutsats och avslutningsvis 
diskuteras studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag för fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Studien utgår från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har använts 
som datainsamlingsmetoden. Vi tolkar att vår datainsamlingsmetod har gynnat 
studien, då ingen annan datainsamlingsmetod hade kunnat användas i relation till 
studiens syfte och frågeställningar. Denna metod har resulterat i relevant data, vilket 
har kunnat gett svar på studiens syfte och frågeställningar. Genom semistrukturerade 
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intervjuer gavs det mer utrymme för en levande diskussion, genom följdfrågor och 
förtydliganden. Denna typ av metod bidrog till en djupare förståelse av 
respondenternas uppfattningar om begreppet undervisning i förskolan.  
     En fördel med att vi båda deltog vid alla intervjuer utom en, är att 
sammanställningen av resultatet gick smidigt. Eftersom båda var bekanta med 
resultatet sedan innan. Detta har även stärkt studiens tillförlitlighet genom att 
studiens resultat är framarbetat att svara på studiens syfte och frågeställningar.  
     Något som framkom under intervjuerna var att flertalet av förskolecheferna och 
förskollärarna deltar i ett forskningsprojekt om undervisning i förskolan. Detta 
resulterade i att respondenterna var insatta i begreppet undervisning. Hade 
respondenterna inte deltagit i forskningsprojektet hade svaren troligtvis sett 
annorlunda ut. I samanställningen av studien har det i efterhand önskats att det 
ägnats mer tid till att variera urvalet för att undersöka om det gett en mer varierande 
bild av förskollärarnas och förskolechefernas uppfattning om 
undervisningsbegreppet. Då uppsatsen utgår från en kvalitativ metod innebär det att 
studien endast speglar en del av den sociala verkligheten. Om denna studie skulle ha 
utgått från ett större urval med fler respondenter, hade resultatet troligen varierat då 
fler förskolechefer och förskollärare skildrat sin syn på begreppet undervisning. Detta 
hade lett fram till att studien kunnat skildra en generalisering ur ett större perspektiv, 
vilket kan leda till att studiens resultat kan bli överförbart i ett större sammanhäng 
eller vid ett senare tillfälle.  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien var att synliggöra hur förskolechefer och förskollärare 
uppfattar undervisning i relation till förskolans verksamhet. Resultatet visar att 
uppfattningarna om undervisning i förskolan skiljde sig till viss del mellan 
förskolecheferna och förskollärarna. Vi diskuterar förskolechefernas och 
förskollärarnas uppfattningar utifrån rubrikerna ”Spontan undervisning i förskolan”, 
”Förskollärarens särskilda ansvar i undervisningen”, ”Implementering av den nya 
läroplanen”, ”Kan undervisning i förskolan leda till skolifiering” och slutligen 
”Förskolans miljö i relation till undervisning”. 

6.2.1 Spontan undervisning i förskolan 

Både förskolecheferna och förskollärarna beskrev undervisning som en planerad 
målstyrd process, men medan förskolecheferna menade att undervisning kan ske 
spontant ansåg förskollärarna att undervisning enbart är en målstyrd process och de 
ifrågasatte hur en spontan undervisning kan synliggöras i förskolan. 
Förskolecheferna menade att en spontan undervisning kan ges utrymme genom 
barns lek (Källhage & Malm, 2018) men att den är svår att bevara eftersom barn kan 
välja att avsluta leken när som (Eidevald & Engdahl, 2018). Personalen kan delta i 
leken med syfte att rikta barnens uppmärksamhet genom att ställa öppna frågor 
(Källhage & Malm, 2018). Undervisningen i förskolan i relation till skolan är en 
målstyrd process som sker under hela dagen. Skillnaden på förskolans undervisning 
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och skolans undervisning är att den kan ske spontant i förskolan och att det är upp 
till förskollärarna att ta tillvara på den lärandeprocessen som kan synliggöras 
(Dalgrens, 2017). Förskollärarna ställde sig dock tveksamma till om den spontana 
undervisningen sker i förskolans verksamhet, vilket de menade beror på att 
läroplanen (Skolverket, 2018) inte skriver fram begreppets innebörd. I Läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2018) står det att undervisningen kan ske spontant då 
barns lärande och utveckling sker kontinuerligt. 
     Kan det vara så att förskollärarna inte innehar förståelsen för betydelsen av den 
spontana undervisningen? Som Skolinspektionens (2018) rapport visar har 
förskollärare svårt att beskriva undervisning i förskolan och menar att förskolan 
arbetar med begreppet lärande istället för undervisning. Dock bör inte begreppen 
lärande och undervisning blandas ihop då det inte besitter samma betydelse 
(Skolinspektionen, 2018).  
     Den spontana undervisningen likt den planerade bör utgå från läroplansmålen. 
För att tillvarata en spontan undervisning, enligt Björklund, Pramling Samuelsson 
och Reis (2018), behövs en förståelse för läroplanens innehåll och hur 
vardagsaktiviteter och händelser går att koppla till strävansmålen. Ett exempel på 
den spontana undervisningen, är om en personal sitter med barnen och gräver i 
sandlådan, kopplar aktiviteten till strävansmål som hen kan se genom aktiviteten, så 
som matematik för att sedan utmana barnen genom att ställa öppna frågor 
(Björklund, Pramling Samuelsson & Reis, 2018). Samtliga i arbetslaget bör vara 
öppna för att inhämta nya kunskaper samt kunna lyssna på kollegors tankar, vilket i 
sin tur kan leda till en mer genomtänkt verksamhet utifrån läroplanens intentioner. 
Vi menar att när den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) träder i kraft, behövs 
det ett systematiskt kvalitetsarbete kring undervisning i förskolan då det 
systematiska kvalitetsarbetet stärker arbetslagets gemensamma syn på 
undervisningen i förskolan och hur undervisningen ska utföras (Doverborg, Pramling 
& Pramling Samuelsson, 2013).  

6.2.2 Förskollärarens särskilda ansvar i undervisningen 

Studiens resultat visar att förskolecheferna och förskollärarna delade åsikt om 
förskollärare bör planera undervisningstillfället. Vilka som utför 
undervisningstillfället är nästan samtliga förskolechefer och förskollärare eniga om. 
Det vill säga att samtliga i arbetslaget kan undervisa. Däremot särskiljer sig en 
förskollärares uppfattning, då respondenten menade att det enbart är en 
förskollärare som kan bedriva undervisning med syfte att denne har en lärarexamen. 
Det som framkommer i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är att 
förskolläraren bär ansvar för planeringen samt utförandet av undervisningen, men 
att alla i arbetslaget är välkomna att medverka i undervisningstillfället, vilket 
överensstämmer med nästan alla respondenters uppfattning om vem som undervisar. 
Däremot framkommer det i läroplanen (Skolverket, 2018) att förskolläraren har ett 
särskilt ansvar i undervisningen, vilket kan bli problematiskt. Några av 
respondenterna menade nämligen att undervisningen inte behöver ske med en 
förskollärare närvarande, vilket går emot det som skrivs fram i läroplanen, då det 
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skrivs fram att en förskollärare ska ansvara för planeringen och utförandet av 
undervisningen.  
  Björk-Willén, Pramling och Simonsson (2018) menar att förskolläraryrket vilar på 
fördjupade teoretiska kunskaper och att ytterligare teoretiska kunskaper krävs för att 
förstå hur undervisningen kan ske i förskolan. Detta kan kopplas samman med att 
förskolläraren bär det särskilda ansvaret i undervisningen. I studien av Hildén, 
Löfdahl Hultman och Berg (2018) lyfts det fram att förskollärarna inte får gömma sig 
bakom arbetslaget i undervisningen utan behöver kliva fram och ta sitt ansvar utifrån 
det som skrivs fram i läroplanen (Skolverket, 2018). Detta motiveras genom att 
förskolläraren, gentemot den andra personalen på förskolan har en legitimation.  

6.2.3 Implementering av den nya läroplanen 

Samtliga förskolechefers uppfattningar om undervisningen, både den målstyrda och 
den spontana var att den ska utgå från ett eller flera läroplansmål. Som tidigare 
redogjorts i denna studie innehåller den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2018) ändringar. Exempelvis benämns förskolan som ”verksamheten” (Skolverket, 
2016) medan den numera benämns som ”utbildningen” (Skolverket, 2018).  Andra 
förändringar som skrivs fram är digital kompetens, hållbar utveckling, 
minoritetsspråk, rätt till teckenspråk, kroppslig och personlig integritet, jämställdhet 
samt stöd och stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar 
(Skolverket, 2018).  
     I utförandet av undervisningen är det viktigt att planerandet utgår från målen och 
att de inte efterkonstrueras (Björklund m.fl., 2018). Flera förskolechefer berättade att 
personalen tidigare utgår från ett läroplansmål vid konstruktionen av aktiviteter och 
vid reflektionsmöten fylls det på med mål som synliggörs i aktivitetens utförande. 
Skillnaden som blir i relation till förskolans verksamhet är att läroplansmål som kan 
kopplas till aktiviteten, bör göra det vid planerandet av undervisningstillfällen för att 
utesluta efterkonstruktion. Skolinspektionen (2018) menar att undervisning i 
förskolan ska ses ur ett brett perspektiv för att lämna utrymme till egna tolkningar, 
men att den alltid ska utgå från ett förutbestämt mål (Skolinspektionen, 2018). 
Samtliga förskolechefer berättade att arbetet med att implementera den nya 
läroplanen kommer ske under våren genom bland annat kompetensutvecklingsdagar 
samt nätverksträffar. Att arbeta systematisk kring läroplanen är något som Björklund 
med flera (2018) stödjer. Författarna menar att det blir svårt för personalen att 
planera, organisera och följa upp undervisningen om det inte finns en djupare 
förståelse för förskolans läroplan.  

6.2.4 Kan undervisning i förskolan leda till skolifiering? 

Samtliga förskolechefer belyser yrkesbenämningen på förskolechef som byts ut till 
rektor när den reviderade läroplanen sätts i bruk, vilket kan ses som en liknelse med 
skolans värld. Diskursen om skolifiering kommer från att förskolan flyttat fokus från 
omsorg till utbildning (Botö, 2008). Visst finns det ett samband mellan förskolan och 
skolan då båda verksamheterna utför undervisning, men i förskolan kan den ske 
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spontant (Dalgren, 2017). Enligt Skolinspektionens (2018) granskning framkommer 
det att en del verksamma förskollärare menar att undervisningsbegreppet inte 
innebär någon skillnad i relation till förskolan då det redan följs, medan andra 
förskollärare anser att införandet av undervisning i förskolan leder till att förskolan 
kan bli skolifierad.  Utifrån våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda 
utbildningen noterar vi att det verkar finnas en kritik gentemot 
undervisningsbegreppet och skolifiering. Undervisning i förskolan förekommer och 
bör göras lekfullt för barnen, vilket möjliggörs med hjälp av olika material som 
barnen redan förknippar till lek (Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018). 
Undervisning kan även ske genom leken, utifrån olika ändamål, som grundar sig i 
barns visade intresse (Wood, 2014). För att inte blanda ihop förskolan med skolan 
läggs stor vikt vid att uppmuntra till lek i relation till barns utveckling och lärande 
(skolverket, 2018). 
     Eftersom förskollärarna är nära barnen under dagtid, kan olika situationer 
användas för att kopplas till den spontana undervisningen och den bör utföras i 
förskolan då en utbildad förskollärare ska ansvara för undervisningen (SFS 
2010:800; Skolverket, 2018). Vi har i analysen av studien upptäckt att diskussionen 
kring undervisning och vem som ansvarar för planerandet är återkommande. För att 
få en genomtänkt verksamhet där samtlig personal arbetar mot samma mål tänker vi 
att de verksamma inom förskolan behöver diskutera vad läroplansmålen betyder och 
hur de kan appliceras till verksamheten. Doverborg, Pramling och Pramling 
Samuelsson (2013) menar att kvalitetsarbete och undervisning hänger ihop. 
Författarna skriver att kvalitetsarbete kan stärka arbetslagets gemensamma syn på 
undervisningsbegreppet och hur det kan utföras i verksamheten (Doverborg, 
Pramling & Pramling Samuelsson (2013). Flertalet av förskollärarna uppgav att deras 
syn på undervisning kan komma att förändras, eftersom de ansåg sig ofärdiga med 
begreppets betydelse i relation till förskolans verksamhet. 

6.2.5 Förskolans miljö i relation till undervisning      

Något som både förskolecheferna och förskollärarna tog upp i relation till 
undervisning var miljön. Både miljöns utformning och miljöns innehåll. Philgren 
(2017) skriver om en miljö som kan kopplas till förskolechefernas och förskollärarnas 
beskrivning av en förskolemiljö, den scaffoldingstöttande miljön. Förskolechefernas 
och förskollärarnas beskrivning på en undervisningsmiljö innebär att det finns ett 
syfte med de leksaker och material som erbjuds för att väcka barnens intresse. Likaså 
att miljön är utformad efter barngruppens behov samt att den är planerad efter 
läroplanens mål. Förskolecheferna menade även att en genomtänkt 
undervisningsmiljö behöver kompletteras med en personal som utmanar och stöttar 
barnen.  
     Med en scaffoldingstöttande miljö innebär det att förskollärarna eller arbetslaget 
organiserar en miljö där barn ges möjlighet att pröva den kunskap som de tar till sig i 
ett sammanhang. Denna typ av miljö kräver att personalen utgår från barnens 
intressen och erfarenheter för att skapa olika undervisningsmiljöer. Med hjälp av en 
närvarande förskollärare ges barnen möjlighet och stöd för att nå sin proximala 
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utvecklingszon i den scaffoldingstöttande miljön (Pihlgren, 2017). I Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2018) står det att miljön ska vara inspirerande för barnen och 
främja barns samspel och utforskande samt stödja utveckling, lek, lärande och 
kommunikation.  
     Organisationen av utomhusmiljön var något som inte lyftes av någon förskolechef 
eller förskollärare, vilket kan sammankopplas med att lärmiljöer ofta associeras till 
inomhusmiljön, och utomhusmiljön associeras till att leka fritt (Källhage & Malm, 
2018). Viktigt blir då att i arbetslaget organisera undervisningsmiljöer utomhus 
(Källhage & Malm, 2018), för att sedermera utföra undervisning utomhus och ta 
tillvara på de spontana undervisningstillfällena som uppstår (Ernst, 2014). 

6.3 Slutsats 

Studien visar utifrån de förskolechefer och förskollärare som deltog, att 
undervisningsbegreppet inte är färdigdiskuterat i förskolans verksamhet. 
Förskolecheferna var inte överens om vem som bör utföra undervisningen. Två 
förskolechefer menade att det ska vara en förskollärare, medan de övriga menade att 
hela arbetslaget kan undervisa. Hos förskollärarna rådde en viss tveksamhet om 
huruvida undervisning kan ske spontant eller inte. Vi tänker att när den reviderade 
läroplanen (Skolverket, 2018) träder i kraft, behövs det ett systematiskt 
kvalitetsarbete kring undervisning i förskolan. För som Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér (2015) menar, stärker det systematiska kvalitetsarbetet arbetslagets 
gemensamma syn på undervisningen i förskolan och hur undervisningen ska utföras. 
Vi menar att samtliga i arbetslaget bör vara öppna för att inhämta nya kunskaper, 
samt kunna lyssna på kollegors tankar, vilket i sin tur kan leda till en mer 
genomtänkt verksamhet utifrån läroplanens intentioner.  

6.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att studiens resultat är relevant för förskolläraryrket, då det är viktigt att 
lyfta fram undervisningsbegreppets innebörd då den nya Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2018) träder i kraft i juli 2019. Denna läroplan ställer krav på att 
förskollärarna ska förstå begreppet undervisning, samt hur detta begrepp kan brukas 
i förskolans kontext. Eftersom resultatet visade på en viss osäkerhet huruvida 
undervisning kan ske spontant eller inte, tror vi att det är viktigt att undervisningens 
utförande diskuteras i förskolans verksamhet. Genom att diskutera det tillsammans i 
arbetslaget, skapas en gemensam förståelse för undervisningsbegreppet och hur 
arbetet skall gå till väga i förskolans verksamhet för att uppnå förskolans 
strävansmål.  

6.5 Förslag för fortsatt forskning 

Studiens resultat visar att förskolechefer och förskollärare delade uppfattningen om 
undervisning som en målstyrd process. Resultatet visar även att den spontana 
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undervisningen i förskolan utifrån förskollärarna ännu inte är ett bearbetat begrepp. 
Därför finner vi det intressant att undersöka förskolechefernas och förskollärarnas 
uppfattningar igen, efter att den reviderade läroplanen trätt i kraft. Vi ser det 
motiverande att undersöka vidare vilka hjälpmedel och förutsättningar 
förskolecheferna gett sina anställda för att förstå undervisningsbegreppet utifrån 
läroplanens (Skolverket, 2018) framskrivning. Vidare ser vi det motiverande att 
undersöka om förskollärarnas uppfattning om den spontana undervisningen blir 
förståelig.  
     Ett annat förslag för fortsatt forskning är att tillfråga fler respondenter från olika 
kommuner. Detta för att se om det resultatet överensstämmer med resultatet från 
denna studie. Syftet med en sådan studie kan vara att synliggöra huruvida förskolans 
styrdokument är tydligt framskrivna eller inte gällande exempelvis 
undervisningsbegreppet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Information	om	en	studie	om	hur	förskolechefer	och	förskollärare	ser	på	undervisning	i	
förskolan.	Med	detta	brev	frågar	vi	dig	om	deltagande	i	vår	studie.		

Hej,	Vi	heter	Patricia	Wallin	och	Amanda	Andersin	och	läser	förskollärarprogrammet	vid	
Mälardalens	Högskola.	Vi	går	den	sjunde	och	sista	terminen	där	vi	skriver	vårt	
självständiga	arbete	och	kommer	att	forska	om	begreppet	undervisning	i	förskolan.	
Syftet	med	studien	är	att	belysa	hur	förskollärare	samt	förskolechefer	beskriver	
undervisning	i	förskolans	verksamhet.		

Vår	datainsamlingsmetod	kommer	att	vara	personliga	intervjuer	med	förskolechefer	oh	
förskollärare.	Detta	för	att	få	en	fördjupad	kunskap	om	din	syn	på	undervisning.	Vi	
uppskattar	att	intervjuerna	tar	cirka	30–45	minuter.	Under	besöket	kommer	intervjun	
att	spelas	in,	Därefter	kommer	intervjun	att	skrivas	ut	i	sin	helhet	för	att	kunna	
analysera	svaren.	Undersökningen	kommer	att	publiceras	på	DIVA	efter	godkännande	
av	examinator.		

Deltagandet	är	frivilligt	och	du	har	alltid	möjlighet	att	avbryta	ditt	deltagande.	All	data	
som	samlas	in	under	undersökningen	kommer	förvaras	så	att	ingen	obehörig	kommer	åt	
den.	Insamlade	data	kommer	endast	användas	till	studien	och	inte	av	andra	parter.	
Undersökningen	kommer	att	följa	de	fyra	forskningsetiska	principerna	och	därmed	
kommer	inga	namn	att	nämnas	eller	kunna	härledas	till.		

Om	du	har	några	frågor	eller	funderingar	så	får	du	gärna	kontakta	oss!	

Sign:______________________________________________________________________________		

Kontaktinformation		

Student: Amanda Andersin                                      Student: Patricia Wallin  
 
Handledare: Martina Norling  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
• Ålder? 
• Befattning? 
• Hur länge har du arbetat inom förskolan? Som chef och som förskollärare? 
• Vilken utbildning har du?  
• Arbetar du på en kommunal eller privat förskola? 

Undervisning i förskolan 
• Hur definierar du undervisningsbegreppet i förskolan?  
• Vad tänker du om den nya läroplanen?  
• Hur ser du på förskolan i relation till utbildning och lärande?  
• Vilka är de viktigaste beståndsdelarna i din egen praxisteori?  

 


