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Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet undervisning i 

förskolans verksamhet, vilka skillnader som kan urskiljas mellan den aktuella 

Läroplanen för förskolan och den Läroplan som kommer gälla från juli 2019 samt 

vilken uppfattning förskollärarna har till undervisningsbegreppet. Studien utgick 

ifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi utförde åtta semistrukturerade intervjuer 

med yrkesverksamma förskollärare. Studiens teoretiska grund bygger på ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar på en osäkerhet i tolkningen av begreppet 

undervisning hos förskollärarna i studien, en förändrad samhällssyn i skrivningarna i 

den revideringen av läroplanen och att förskollärarna ser positivt på den tydlighet 

som speglas i den reviderade Läroplanen för förskolan. Den slutsats som kan dras 

utifrån resultatet är att inför det förändrade uppdraget kan reflektioner leda till bättre 

samförståelse i arbetslagen och därmed minska osäkerheten samt förbereda 

arbetslagen för det kommande undervisningsuppdraget i förskolan. 
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1. Inledning 
  
Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) trädde i kraft första gången 
1998. Läroplan för förskolan har sedan dess reviderats vid tre tillfällen 2010, 2016 
och 2018. Det som skiljer Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) från tidigare 
revideringar är att begreppet undervisning för första gången tydligt har skrivits in i 
texten och inte enbart finns som en referens till Skollagen (SFS 2010:800). Vidare 
har ansvarsfördelningen mellan barnskötare och förskollärare förtydligats ytterligare 
gällande förskolans undervisning, där förskolläraren har ett uttalat ansvar. Andra 
förändringar i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) är att yrkesbeteckningen 
förskolechef har ersatts av rektor och där det tidigare stod verksamhet står det 
numera utbildning (Skolverket, 2018). 
  

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 
växande ansvar och intresse hos barnen /…/ (Skolverket, 2016. s. 4). 

  
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden för ett växande 
intresse och ansvar hos barnen /.../ (Skolverket, 2018, s. 5). 

 
I förskolan menar Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) har inte 
begreppet undervisning varit självklar som det är i grundskolan, då förskolans främst 
förknippats med lek. Förutsättningen för att förskolläraren nu ska kunna börja 
bedriva en undervisning som är anpassad till förskolans verksamhet och den 
barngrupp som är aktuell är att förskolläraren måste kunna samspela med alla barn i 
förskolan (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Jonsson, Williams 
och Pramling Samuelsson (2017) menar att om undervisningsbegreppet ska 
användas i förskolan behöver alla barn få samma möjligheter till undervisningstid 
och undervisningskvalitet. Detta för att förskolan ska vara en likvärdig utbildning 
oavsett var i Sverige den anordnas (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 
2017). Majoriteten av alla barn i förskoleålder går i förskola och det har varit relevant 
att föra diskussionen om vad som utgör undervisningen, samt hur förskollärare bäst 
kan bidra till barnens utbildning i förskolan. Det förutsätter att förskollärare besitter 
kunskap om vad undervisningen ska innehålla och hur undervisningen skall utformas 
(Doverborg m.fl., 2013). Björklund, Pramling Samuelsson och Reis (2018) beskriver 
att förskollärares kompetens om olika teoretiska perspektiv och av väl avvägd 
didaktisk utformning av undervisningen inom specifika ämnen möjliggör för barns 
lärande. Den här studien belyser hur åtta utbildade och yrkesverksamma 
förskollärare ställer sig till revideringen av förskolans Läroplan och vilka skillnader 
som vi kunde utläsa mellan Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och 
(Skolverket, 2018) samt hur studiens deltagare tolkar begreppet undervisning i 
förskolan. Detta var för oss högst relevant att studera då revideringen träder i kraft 1 
juli 2019, då vi nyss påbörjat vårt arbetsliv som förskollärare. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
  
Vårt syfte var att studera vad begreppet undervisning i förskolan innebar för åtta 
verksamma förskollärare. Vi studerade även hur undervisningsbegreppet belystes i 
förskolans nuvarande Läroplan (Skolverket, 2016) i relation till Läroplan för 
förskolan (2018) som träder i kraft 2019. Slutligen ville vi se vilka uppfattningar 
förskollärarna i studien hade till införandet av begreppet undervisning i läroplanen. 
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·       Hur tolkar åtta verksamma förskollärare begreppet undervisning i förskolans 
verksamhet? 

 
·       Vilka skillnader kan utläsas mellan Läroplan för förskolan 2016 och Läroplan 

för förskolan 2018? 
 
·         Vilka uppfattningar har förskollärarna till undervisningsbegreppet i 

Läroplan för förskolan 2018? 
 

3. Uppsatsens disposition 
  
I denna studie har vi fördjupat oss i begreppet undervisning i förskolekontext och 
dess inträde i förskolans reviderade Läroplan. Under rubriken bakgrund presenteras 
tidigare forskning om studiens fokusområde, relevanta begrepp samt det 
sociokulturella teoretiska perspektivet studien utgick från. Under nästa rubrik metod 
synliggörs studiens studiedesign, urval, genomförande, analysmetod, tillförlitlighet 
och etiska principer. Därefter kommer avsnittet resultat där vi presenterar resultatet 
av vår studie. I avsnittet analys kopplas studiens resultat till tidigare forskning och 
till förskolans styrdokument samt till vårt teoretiska perspektiv. Slutligen kommer 
avsnittet diskussion där vi diskuterar vårt resultat, metod och slutsatser samt och 
redogör för vidare forskning. 
 

4. Bakgrund 
  
Under bakgrund presenteras förskolans styrdokument och tidigare forskning. Vidare 
förklaras relevanta begrepp och vi redogör för studiens valda teoretiska perspektiv.  
 

4.1 Skollagen (SFS 2010:800) 
 
I Skollagens (SFS 2010:800) åttonde kapitel förskolan beskrivs förskolan som det 
första steget i det svenska utbildningsväsendet. Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker 
vidare att det endast är legitimerade lärare/förskollärare som får undervisa i skolan 
och förskolan. Det finns dock undantag för personer som arbetar i förskolan och som 
har en annan behörighet och som kan ses gynna barnens utveckling och lärande för 
fortsatt utbildning. “Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 
och förbereda barnen för fortsatt utbildning” (SFS 2010:800, § 2). 
 

4.2 Tidigare forskning  
 
I följande avsnitt delades tidigare forskning upp i tre olika teman: undervisningens 
relevans för förskolan, förskollärares förhållningssätt i undervisningen och lek som 
verktyg i undervisningen. 

 

4.2.1 Undervisningens relevans för förskolan 
 
Dalgren (2017) poängterar att undervisningsbegreppet inte har använts så ofta i 
förskolesammanhang trots att förskolan är en del i utbildningsväsendet och 
innefattas i definitionen av undervisning enligt Skollagen (SFS 2010:800). Dalgren 



3 

 

(2017) menar fortsättningsvis att det är högst relevant att tala om undervisning även i 
förskolan och citerar Skolinspektionens definition av undervisning som ”hur 
förskollärare genom målstyrda processer stimulerar och utmanar barnen i sin 
utveckling och i sitt lärande” (Dalgren, 2017, s. 207). Avhandlingen undersöker hur 
interaktion mellan förskollärare och barn i den dagliga verksamheten går till i 
praktiken. Utifrån studiens resultat och med stöd av annan forskning kommer hon 
fram till att förskolläraren genom att använda didaktik kan avgränsa lärandet genom 
adekvata ramar, vilket till viss del innebär en vuxenstyrd undervisning. Det innebär 
inte att detta arbetssätt bör ses som negativt utan kan tolkas som ett professionellt 
verktyg för förskolläraren att avskärma lärandet genom didaktiken (Dalgren 2017). 
Sheridan och Williams (2018) beskriver att begreppen undervisning och utbildning 
hör ihop och att de påverkar varandra. Vidare menar de att utbildning är 
tidsbegränsat och ett “större” begrepp. Emedan undervisning är tidlöst och en 
ständigt pågående process, där undervisning främjar ett målmedvetet lärande mot 
Läroplanens strävansmål (Sheridan & Williams, 2018). Jonsson och Pramling 
Samuelsson (2017) menar att en förutsättning för att undervisningsbegreppet ska ges 
möjlighet att ingå i förskolans utbildning är att samtliga förskolor ges samma 
förutsättningar för att undervisningstiden och kvalitén ska vara likvärdig, varhelst 
den genomförs. Löfgren (2017) beskriver att sedan slutet av 1990-talet har förskolan 
utvecklats mot en mer och mer skolförberedande verksamhet. Detta genom att 
undervisningens innehåll i högre grad fokuserar på typiska skolämnen såsom 
matematik, naturkunskap eller teknik. Även fokuset på barns språkkunskaper har 
ökat, exempelvis menar Löfgren (2017) genom att förskolan använder sig av olika 
tester för att se var de olika barnen befinner sig i lärprocessen. Detta trots att 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) trycker på att förskolan ska utvärdera 
verksamheten i förskolan och inte barnen individuella lärande. Löfgren (2017) talar 
om ’school-kind of learning’ (skolans sätt att lära) och ’prechool-kind of learning’ 
(förskolans sätt att lära) där han menar att förskolans sätt att lära handlar om att 
vuxna och barn lär tillsammans och utgår från barnens tidigare erfarenheter och 
kunskaper. Medan skolans sätt att lära mer handlar om att barnen ska lära sig utifrån 
specifika mål samt uppnå dessa inom en viss given tidsram. Löfgren problematiserar 
huruvida ökande test och trycket på att barnen ska undervisas i förskolan kan skapa 
följdverkningar som att förskolan börjar likna skolan mer och mer. 
 
4.2.2 Förskollärares förhållningssätt i undervisningen 
 
Lillvist, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) beskriver att det är en mängd 
faktorer som påverkar barns utveckling i förskolan och deras framgångar i 
grundskolan. Författarna pekar på att förskollärarnas kompetens är central. En 
annan viktig aspekt är förskollärarens förståelse för Läroplanens innehållsområden 
både teoretiskt och praktiskt. Vidare skriver de att det är viktigt att förskollärare 
bibehåller och utvecklar sina kompetenser över tid samt håller sig uppdaterade med 
ny forskning, detta för att kravet på förskollärarna alltmer ökar. En ökning som beror 
på att förskolan numera är en del av utbildningsväsendet och att olika influenser i 
samhället, exempelvis politiker och föräldrar är delaktiga i att forma förskolans 
utbildning (Lillvist, Sandberg, Sheridan & Williams, 2014).  
 
Björklund, m.fl. (2018) lyfter problematiken med att möjliggöra för alla barns lärande 
i förskolan när det inte finns fasta mål som barnen ska uppfylla. De menar att 
barnens olika erfarenheter och förkunskaper kommer avgöra hur lärandet behöver 
anpassas till varje enskilt barn. Här framhålls också betydelsen av förskollärares 
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kompetens att utifrån kunskap om olika teoretiska perspektiv och väl avvägd 
didaktisk utformning av undervisningen, kunna möjliggöra för barn lärande inom 
olika ämnen. Björklund, m.fl. (2018) lyfter vidare fram att didaktiken är 
förskollärarens professionsvetenskap. En professionsvetenskap, som lärandet ska 
teoretiseras igenom tillsammans med arena där undervisning utspelar sig. 
Författarna skriver i artikeln att undervisningen aldrig kan ses som en färdig produkt 
som är oförmögen att förändras, den är snarare en böljande ström av handlingar som 
ser olika ut beroende på barns olika förkunskaper och erfarenheter. Vidare 
poängterar de att didaktiken är betydelsefull i sammanhanget då lärande och 
undervisning behöver analyseras mot Läroplanens målskrivningar tillsammans med 
valda teoretiska utgångspunkter. Förskolläraren har Läroplanen att tillgå men 
Läroplanen kommer att tolkas av förskolläraren utifrån, vad som ska undervisas om, 
hur det ska genomföras i praktiken och varför det bör utformas på ett specifikt sätt 
(Björklund, m.fl., 2018). Dalgren (2017) menar att i förskolan är didaktiken ständigt 
närvarande i de aktiviteter som genomförs även om den inte är uttalad. Det innebär 
att fokus riktas mot potentiella lärtillfällen och innehåll. I aktiviteterna är det de 
vuxnas handlingar som synliggör vad som sker och med hjälp av “inbäddad 
undervisning” blir det undervisning även om det inte benämns som just undervisning 
(Dalgren, 2017).  
 
Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) menar att i de aktiviteter som 
barnen deltar i ska bidra till att de får en utökad förståelse om det lärandeobjekt som 
studeras. Hur barn samspelar med varandra och hur förskolläraren stöttar barnen är 
enligt författarna förskoleundervisningens hörnstenar. Melker m.fl. (2018) skriver 
även att språket är en viktig del i undervisningen då den fyller funktionen av att 
“bära” kunskap från en individ till en annan. De använder begreppet scaffolding som 
de översätter till att “stödja” eller vara en “stötta” för barn i deras lärprocesser. ”När 
läraren stöttar och vägleder barnen ökar barnens förståelse för innehållet i 
undervisningen” (Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018, s. 69). Jonsson 
och Pramling Samuelsson (2017) skriver att det är viktigt att förskollärare är 
närvarande och delaktiga i barns utbildning, vilket innebär att uppmärksamma barns 
kroppsspråk och uttryck för att didaktiskt kunna planera undervisningen.  
 
Melker, m.fl. (2018) framhåller att begreppet undervisning i förskolesammanhang 
behöver förtydligas samt förtydligande om förskollärarens ansvar, att de ska bedriva 
undervisning, som skrivs fram i förskolans Läroplan. Revideringen behöver därmed 
förtydligas för att bidra till en utökad klarhet. Författarna menar att risken att 
förskolan skulle skolifieras minskar om förskollärare blir bättre på att använda 
breddade språkliga verktyg i sin yrkesroll, samt att undervisning i förskolan utgår 
från en förskoledidaktiskt utgångspunkt. Björklund och Ahlskog-Björkman (2017) 
förklarar att förskolans Läroplaner i de nordiska länderna främst talar om vad 
verksamheterna ska innehålla men i mindre grad hur pedagogerna ska göra. 
Förskolläraren ska följa Läroplanens mål och författarna menar att det är 
förskollärarnas kompetenser som ger förskollärarna verktygen att undervisa barnen 
på det sätt som passar dem, det vill säga utifrån barnens tidigare erfarenheter och 
kunskaper. Även Björklund och Ahlskog-Björkman menar att didaktiken är relevant 
då lärandet sker i samspel mellan den som ska lära och med den som lär ut 
tillsammans med det innehåll som är i fokus. 
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4.2.3 Lek som redskap för undervisning 
 
Pramling och Wallerstedt (2019) menar att barns tillgång till lek är avgörande och 
bör ses som en hörnsten i undervisningen. Lek som initieras av barn likväl som 
vuxna. Författarna pekar ut att revideringen av Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2018) formuleras i en tid då många frågetecken om förskolans undervisning 
cirkulerar. Sitt syfte med den beskrivna undersökningen beskrivs av författarnas som 
att studera undervisning som en aktivitet som sker genom att samspela flera personer 
tillsammans, för att därefter utveckla och fördjupa aktivitetens innehåll. Författarna 
lyfter att en riskfaktor kan vara att förskollärarna blir ansvariga för planering och 
utförande av undervisningen i förskolan medan annan personal blir ansvariga för 
lekaktiviteter. Det skulle kunna innebära en klyfta mellan undervisning och lek som 
inte uttrycks i Läroplan för förskolan. 
 
Undervisning i förskolan behöver enligt Eidevald och Engdahl (2018) och Melker, 
m.fl. (2018) interagera med leken och en lekfullhet. Den fria leken lyfts som en 
aktivitet där barnen får frihet att utforska samspel och situationer utifrån olika 
perspektiv. Det betyder inte automatiskt att förskollärare inte är med i leken. 
Förskolläraren kan istället möjliggöra att en fördjupning av barns egna lekar sker. I 
undervisning som utgår från ett lärande nära förankrat i lek, där läraren avser att 
undervisa med leken som ett redskap, kan undervisningssituationen bli värdefull för 
barnens lärande. Förskollärarens roll blir här att möjliggöra för barn att fördjupa sin 
förståelse för de specifika lärandeobjekten (Eidevald & Engdahl, 2018; Melker, m.fl., 
2018). Björklund och Palmér (2019) skriver att när detta sker kommer leken att 
fortskrida framåt, ibland vuxeninitierat och andra gånger barninitierat, men här har 
förskolläraren möjlighet att införliva en undervisning som leder till att barnen 
utvecklar och fördjupar kunskap genom leken. För att undervisningen ska utvecklas 
på så sätt krävs det att förskolläraren och barnen samspelar med samma målbild. 
“Barnet, förskolläraren, innehållet, relationen mellan dessa tre samt relationen till 
leken och i det yttersta förskolan som utbildningsform bildar en komplex helhet” 
(Björklund & Palmér, 2019, s.83) 
 

4.3 Begrepp 
  
Didaktik: Kommer från det grekiska ordet dida´skein vilket betyder att lära ut eller 
undervisa. Didaktiken ställer sig bland annat frågorna vad, hur och varför i samband 
med undervisning för att synliggöra undervisningens innehåll (vad), dess 
tillvägagångssätt (hur) och undervisningens syfte (varför) (Egidius, 2006). 
   
Paradigmskifte: Är när en norm eller grundsyn genomgår en förändring och ersätts 
av en ny grundsyn, någonting samhällsomvälvande (Egidius, 2006). Ett exempel är 
när dagis blev förskola. 
 
Proximal utvecklingszon: Detta innebär vad en person kan genomföra tillsammans 
med en erfaren samarbetspartner. Det är ny kunskap som är nästa länk i en livslång 
kedja av lärande men som man ännu inte behärskar på egen hand, ett av Vygotskijs 
mest refererade begrepp (Säljö, 2011). 
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Scaffolding: Härstammar från det engelska ordet scaffold och är ett sätt för barnen 
att komma i kontakt med sina proximala utvecklingszoner. Förskollärarens uppgift är 
att stötta och bana väg för barnet mellan utvecklingszonerna, då kan barnet relatera 
till lärandeobjektet och fördjupa sin kunskap. Tillslut behövs inte längre 
"byggnadsställningarna" (författarens uttryck) och barnet rör sig mer självständigt 
fram en utvecklingszon i taget (Pihlgren, 2017, s.74).  
 
Skolifiering: Pihlgren (2017) beskriver skolifiering som en mer strikt 
undervisningsform som är vuxenstyrd motsatsen är att låta barnen välja aktiviteter 
själva (Pihlgren, 2017).  
 

4.4 Teoretiskt perspektiv 
  
Strandberg (2006) skriver att Vygotskijs syn på barns utveckling handlar om att barn 
lär sig i ett sociokulturellt sammanhang. Vygotskij ansåg att människan inte föds med 
en speciell intelligens utan formas efter den miljö och kultur som människan möter, 
kanske främst i början av livet. Samspelet är vitalt för barns utveckling då barnen 
behöver “låna” sin kunskap i början, innan det hunnit bli ett lärande hos barnet 
(Strandberg, 2006). Vygotskijs kärnfrågor var hur människan i ett kollektivt 
sammanhang kan vidareutveckla sin förståelse för världen, språket beskrev han 
exempelvis som ett viktigt redskap för att uppnå en förändring (Säljö, 2011). Pihlgren 
(2017) menar att språk fungerar för människan som kommunikativt medel både 
tillsammans med andra (kommunikationen) men även inom sig själv (tänkandet), 
författaren beskriver det som interpersonella och intrapersonella processer (Pihlgren, 
2017).  
  
Vygotskij ansåg att tillägnandet av kunskaper är i ständig förändring och ständigt på 
väg mot nytt lärande och att detta lägger grunden för att använda kunskapen på nya 
sätt för att få nya erfarenheter (Säljö, 2011). Säljö (2011) skriver fortsättningsvis att 
“/.../ hans teori måste förstås som en vetenskaplig teori som inte direkt kan omsättas 
i handlingsregler /.../ perspektivet har mycket att bidra med i frågor hur man kan 
organisera lärande /.../ Det han skriver fram är inte recept” (Säljö, 2011, s.175). 
Studiens syfte och frågeställningar berör huruvida den reviderade Läroplanen 
(Skolverket, 2018) i praktiken ska förbereda och stötta yrkesverksamma förskollärare 
att bedriva undervisningen i förskolan. Pihlgren (2017) lyfter det sociokulturella 
perspektivet som en av de teoretiska utgångspunkterna för dagens Läroplaner. Det 
sociokulturella perspektivet, likt Läroplanerna är tolkningsbara, liknande som Säljö 
(2011) beskriver Vygotskijs teori som “inte recept”. Därmed är det oundvikligt att inte 
ta med förskollärares förhållningssätt och tolkningar om hur undervisningen ska 
bedrivas i förskolan. Melker, m.fl. (2018) menar att den sociokulturella forskningen 
visar att det är avgörande att den undervisning som bedrivs, görs utifrån förskolans 
kontext. De menar fortsättningsvis att “Även om inte Läroplanen uttalar sig om 
teoretiska perspektiv, så kan man nog våga påstå att den representerar ett 
sociokulturellt erfarenhetsperspektiv” (s. 66). Utgår man från ett sociokulturellt 
perspektiv innebär undervisning att samtala och föra dialog mellan individer, barn-
vuxna och barn-barn och att i undervisningssituationen omarbetas och förändras 
undervisning av alla som ingår och att alla som interagerar med varandra lär 
tillsammans (Melker, m.fl., 2018). Ett av Vygotskijs mest omnämnda begrepp menar 
är proximal utvecklingszon. Det innebär vad som är nästa möjliga lärande i en 
lärandekedja som en person, vuxen eller barn kan erövra med hjälp av en erfaren 
samarbetspartner. Här menar Säljö (2011) att en individ är mottaglig för att 
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undervisas. När en utvecklingszon är uppnådd kommer nästa länk i lärandekedjan 
(Säljö, 2011). Pihlgren (2017) beskriver scaffolding i förskolan som följande: att som 
förskollärare vara stöttande och uppmuntrar och där alla deltagande delger sina 
tankar och erfarenheter på ett sätt som leder till att alla får upptäcka och utforska 
tillsammans i samspel. 
 
Eftersom vi utgår ifrån det sociokulturella perspektivet i vår studie blir språket 
avgörande för att undervisa, utan språk och kommunikativa medel är undervisningen 
i princip omöjlig. Utifrån förskolans Läroplan ska barn lära sig utifrån sina egna 
förutsättningar, vi kopplar det till den medforskande pedagogen och proximala 
utvecklingszonen. Vidare till att lärandet sker i samspel och att barn i förskolan lär sig 
i samspelet med andra människor, material och väl avvägda undervisningsmiljöer.  
 

5. Metod 
  
Under metodavsnittet presenteras studiedesign, urval, genomförande, analysmetod, 
tillförlitlighet och etiska principer.  
 

5.1 Studiedesign 
  
Denna kvalitativa studie bedrevs utifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi 
undersökt åtta yrkesverksamma förskollärares uppfattningar om undervisning i 
förskolan samt deras tolkning av på införandet av undervisningsbegreppet i den 
reviderade Läroplanen. Bryman (2011) menar att en kvalitativ forskningsmetod 
intresserar sig för ord och dess innebörd, inte av siffror eller statistiska data. Den 
kvalitativa metoden bygger på tolkningar av den insamlade datan (Bryman, 2011). En 
kvalitativ intervju är en metod för att synliggöra utvalda deltagares uppfattningar, där 
en kvantitativ forskningsmetod inte gör personliga uppfattningar rättvisa (Bryman, 
2011; Kvale, 1997). Vi valde att använda oss utav en semistrukturerad intervjuform 
vilket gav oss möjlighet att exempelvis ställa följdfrågor. Utifrån studiens fokus så 
undersökte vi förskollärarnas personliga uppfattningar. I och med att 
undervisningsbegreppet är nytt i förskolans värld var det svårt att anta att alla hade 
hunnit att bilda sig en fördjupad uppfattning. Genom att vi valde en kvalitativ 
forskningsmetod gavs möjligheter för en bred svarsvariation. Vi undersökte också 
skillnader i den nuvarande Läroplanen (Skolverket, 2016) och den reviderade 
(Skolverket, 2018) och jämfört dessa. 
 
5.1.1 Urval  
Studien utgick ifrån ett målinriktat urval där fyra förskolor besöktes i en mellanstor 
svensk stad. Bryman (2011) poängterar att studiens frågeställningar och syfte ofta 
avgör vilket urval en studie väljer (Bryman, 2011). Vår studie efterfrågade hur 
verksamma förskollärare uppfattar och tolkar undervisningsbegreppet i förskolan 
samt hur de ser på begreppets inträde i den reviderade Läroplanen. Det innebar att 
studien blev baserad på ett målinriktat urval och vi begränsade vårt urval till just 
utbildade förskollärare. Genom den semistrukturerade intervjuformen kunde vi 
under intervjuerna ställa följdfrågor som var relevanta för studien eller be 
informanterna att utveckla eller exemplifiera sina tillvägagångssätt (Bryman, 2011). 
De förskollärare som deltog fick vi kontakt med dels genom att vi kontaktade 
förskolechefer genom mejl med information och missivbrev som de sedan 
vidarebefordrade till sina anställda förskollärare. Dels, eftersom vi inte fick svar från 
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en av våra tilltänkta förskolors förskolechef inom det tidsspann som vi hade till 
förfogande vände vi oss till en förskollärare på en annan förskola som visat personligt 
intresse att delta vid ett tidigare tillfälle. 
 

5.2 Genomförande 
  
Vi formulerade ett missivbrev (bilaga 1) i studiens inledande fas med information om 
studiens syfte och informanternas rättigheter i processen. Vi skickade förfrågningar 
om deltagande i studien och missivbrevet till förskolecheferna för att respektera de 
tilltänkta informanternas möjlighet att tacka nej till deltagande i studien utifrån de 
etiska principerna. Vi baserade vårt missivbrev på Vetenskapsrådets (2017) 
rekommendationer att värna om studiens deltagare och för att bedriva en 
undersökning av god kvalitet.  
  
Intervjufrågorna (bilaga 2) skapades medan vi inväntade svar från de tilltänkta 
deltagarna. Frågorna utvecklade vi tillsammans och vi inspirerades av tidigare 
forskning. Vi delade upp frågorna i två fokusområden: förskollärarnas uppfattningar 
om den reviderade Läroplanen och deras uppfattningar om undervisningsbegreppet i 
förskolan. Forskningen hittade vi via databaserna ERIC och SwePub medan övrig 
litteratur hämtades från kurser som vi tidigare haft. När vi hittat den forskning och 
litteratur som var relevant delade vi upp dessa så att vi enskilt kunde bearbeta dessa 
och återgav varandra sammanfattningarna vid nästkommande möte, studien 
sammanställdes sedan gemensamt. Vi delade upp litteraturen för att undvika att 
processen skulle avstanna medan vi inväntade svaren från förskolecheferna och 
förskollärarna. 
  
I studien ingår fyra förskolor och sammanlagt intervjuades åtta yrkesverksamma 
förskollärare. Intervjuerna genomfördes genom att vi enskilt intervjuade fyra 
förskollärare var. Inför intervjuerna skickades inte intervjufrågorna ut, trots att det 
hade kunnat bidra med större förståelse för studiens huvudfokus. Ytterligare ett 
avvägande till att inte skicka ut intervjufrågorna var dessutom att det fanns mer 
material på området och vi ville inte riskera att få fabricerade “rätta” svar. Vi ville ha 
förskollärarnas egna uppfattningar. Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera och ägde 
rum på förskollärarnas arbetsplatser i avskilda rum för att ta hänsyn till deras 
bekvämlighet. Förskollärarna valde även tidpunkterna för intervjuerna. Detta för att 
respektera verksamhetens vardag och rutiner. Innan intervjuerna tillfrågades 
informanterna om de fått ta del av missivbrevet som hade skickats ut i förväg. De som 
inte hade läst missivbrevet tidigare gavs möjlighet till detta innan intervjun startades. 
Under intervjutillfällena uppmärksammades informanternas osäkerhet inför om 
deras svar var värdefulla eller besvarade de intervjufrågor som ställdes. För att inte 
leda in informanterna till att svara “som vi tänkt” så försäkrade vi dem om att det var 
deras uppfattningar som vi ville undersöka. Hade vi istället delgivit om det var rätt 
respektive fel svar hade resultatet riskerat att bli fabricerat.  
 
Intervjuerna transkriberades noggrant inspirerat av Kvales (1997) beskrivningar att 
transkriberingar är tolkningar av verbala samtal. Kvale (1997) menar att det finns 
fallgropar att ta i beaktan när intervjuer ska transkriberas för att det insamlade 
resultatet ska bli så sanningsenligt som möjligt och att det kan vara problematiskt att 
överföra ett samtal till en avskalad text. Med den vetskapen transkriberades våra 
inspelade intervjuer så noga som möjligt för att inte värdera eller förvränga 
intervjusvaren inför analysen av resultatet. Därefter bearbetades resultatet genom en 
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innehållsanalys. Resultatet delades upp under tre rubriker för att inte blanda ihop 
svaren. Under varje rubrik framträdde några underkategorier, vi skapade även en 
tabell (Tabell 1: Skillnader i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och Läroplan 
för förskolan (2018)) för att förtydliga skillnaderna ytterligare.  
 
 

5.3 Analysmetod 
 
Materialet analyserades och strukturerades med hjälp av analysmetoden, kvalitativ 
innehållsanalys (Bryman, 2011). Första steget var att läsa och jämföra Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016) och Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018). För att 
sammanställa den första rubriken; Begreppskillnader mellan Läroplan för förskolan 
(2016) och (2018), jämfördes relevanta skillnader och de synliggjordes sedan i en 
tabell (Tabell 1). I analysen utgick vi från frågeställningarna men de omformulerades 
till rubriker när resultatet, analysen och diskussionen skrevs. I vår analys 
återkopplade vi till vårt valda sociokulturella teoretiska perspektivet.  
 
Samtliga åtta intervjuer analyserades utifrån studiens frågeställningar. I analysen 
framkom några nyckelbegrepp dessa formulerades under två separata teman. Under 
första temat: Förskollärarnas syn på begreppet undervisning i förskolan blev 
nyckelorden; Förhållningssätt, Förskollärarkompetens, Rädsla för skolifiering och 
Stress. Nästa tema var: Förskollärarnas uppfattningar om undervisningsbegreppets 
inträde i Läroplan för förskolan 2018. Här framträdde nyckelorden: 
Ansvarsfördelning och tydlighet och Modernt paradigmskifte. 
 

5.4 Tillförlitlighet 
  
Tillförlitlighet ska enligt Bryman (2011) synliggöra om en studie går att styrka och om 
studiens resultat blivit synliggjorda i resultatsammanställningen (Bryman, 2011). Det 
beaktade vi när vi ställde samman vårt resultat och presenterade de olika teman som 
våra informanter delgav oss under intervjutillfällena. Åtta förskollärare intervjuades i 
studien och det är deras uppfattningar som speglas i resultatet. Det innebär att det 
inte är hela yrkesgruppen förskollärares uppfattning om begreppet undervisning. 
Bryman (2011) skriver att resultatet i kvalitativa studier inte kan ses som en enda 
sanning, snarare att det finns en uppsjö av olika verkligheter beroende på 
informanterna. Det är också viktigt att inte låta personliga åsikter påverka resultatet i 
studien (Bryman, 2011). 
 

5.5 Etiska principer 
  
Bryman (2011) lyfter fyra etiska principer som ska beaktas i vetenskapliga studier. 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa fyra principer har även vi tagit hänsyn till i genomförandet av 
vår studie. Vi skickade ut ett missivbrev med information om studiens syfte, 
tillvägagångssätt och om de etiska principer vi hade i åtanke när vi genomförde 
studien för att tillgodose informationskravet. I enlighet med samtyckeskravet var 
informanternas deltagande helt frivilligt, de valde själva om och vad de ville svara på. 
Därför togs som vi tidigare nämnt kontakt med förskolecheferna, för att tilltänkta 
informanter skulle ha rätt att avböja att ge samtycke. Deltagarnas namn, kön eller 
ålder var konfidentiellt - konfidentialitetskravet. Inte heller förskolornas kommun 
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eller vistelseorter nämns. Vi uppfyller nyttjandekravet med att det insamlade 
materialet endast i den föreliggande studien. Vetenskapsrådet (2017) förklarar att 
forskningsetik innebär att man tar i beaktning de frågor som berör hur deltagare i en 
studie bör behandlas. De ska skyddas från att skadas och kränkas i samband med sitt 
deltagande i en forskningsstudie. Forskaretik berör frågor som hur forskningen 
bedrivs och vilken fingertoppskänsla en forskare besitter i samband med exempelvis 
publicering och studiens trovärdighet (Vetenskapsrådet, 2017). Materialet kommer 
efter godkänd studie att raderas. 
 

6. Resultat  
Vårt resultat behandlar under rubrikerna: Begreppsskillnader mellan Läroplan för 
förskolan 2016 och 2018, Förskollärarnas syn på begreppet undervisning i 
förskolan och Förskollärarnas uppfattningar om undervisningsbegreppets inträde i 
Läroplan för förskolan 2018. 
 

6.1 Begreppsskillnader mellan Läroplan för förskolan 2016 och 2018  
  
Vi vill förtydliga att de ändringarna från Läroplanen som lyfts i denna studie inte är 
de enda i den kommande Läroplanstexten. De ändringar som lyfts fram här är av 
betydelse för studiens syfte och frågeställningar. Vi kommer uppmärksamma 
skillnaderna mellan de två berörda Läroplanerna både i en tabell och även förtydliga 
dem i varsitt stycke nedan. 

 

Tabell 1: Skillnader i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2018). 

Refererar till att Skollagen (SFS 
2010:800) benämner verksamheten 
som utbildning 

Förskoletiden benämns som utbildning, 
både som referering till Skollagen (SFS 
2010:800) och fristående i löpande text 

Förhållningssätt Utbildning 

Verksamhet Utbildning 

Mål = inriktningen på förskolan 
arbete och den förväntade 
kvalitetsutvecklingen 

Mål = inriktningen på utbildningen och 
kvalitetsutvecklingen 

 
Nytt stycke om likvärdig utbildning 

 
Nytt stycke om förskollärarens ansvar i 
undervisningen 

Förskolechef Rektor 
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Uppdrag och arbete är nyckelord. 
Förskollärarens och arbetslagets 
olika ansvar 

Förskollärarens ansvar i undervisningen, 
riktlinjerna ska uppnå målen 

Lärande Undervisning 

  
6.1.1 Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) 
 
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står undervisningsbegreppet enbart 
utskrivet om ett refererat till Skollagen (2010:800). Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016) uttrycker också övergripande ett förhållningssätt som ska se till de 
demokratiska värderingar och människors lika värde, som alla inom förskolan ska 
värna om. De vuxna ska agera som goda förebilder för barnen, för att påvisa vilka 
rättigheter och skyldigheter som förväntas av alla i ett demokratiskt samhälle. 
Förskolan ska vara lärorik, rolig och omsorgsfull och verksamheten utgå från en 
helhetssyn på barnet för att främja hens lärande. Målen i Läroplanen anger 
inriktningen för verksamheten och därmed den kvalitetsutveckling som bör ske. 
Förskolans huvudman är förskolechefen som ansvarar för att arbetet bedrivs enligt 
styrdokumenten och att arbetslagen erbjuds den kompetensutveckling som behövs 
för att utföra sina uppdrag på ett väl avvägt sätt. Slutligen ska barngruppen ses som 
en tillgång och viktig del för barnens lärande i förskolans verksamhet. 
 

 Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 
av varandra. (Skolverket, 2016, s. 7, egen kursivering) 

 
Slutsatsen blev att begreppen som kan utläsas i Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2016) är lärande, verksamhet och förskolechef.  
 
6.1.2 Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) 
 

Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som 
samspelet mellan vuxna och barn. (Skolverket, 2018, s. 11, egen kursivering) 
 

Under rubriken grundläggande värden i Läroplanen uppmärksammade vi att 
förskolan nu tydligare skrivs fram som en del av utbildningsväsendet och beskrivs 
med begreppet utbildning, både utifrån referenser till Skollagen (SFS 2010:800) 
samt i löpande text.  
 

I utbildningen ingår undervisningen. Undervisning innebär att stimulera och utmana 
barnen med Läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling 
och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller 
uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare 
ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade 
arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt 
ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen 
medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och 
lärande. (Skolverket, 2018, s.7) 
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I Läroplan för förskolan (Skolverket,2018) framträdde resultatet att målen ska visa 
inriktningen för utbildningen, dess kvalitet och barns möjligheter att vidareutvecklas. 
Förskolläraren ansvarar för att riktlinjerna lever upp till och strävar mot målen men 
det involverar även arbetslaget. Det har tillkommit två nya stycken. Det första om en 
likvärdig utbildning, det andra är förskollärarens ansvar i undervisningen. I stycket 
som berör den likvärdiga utbildningen finns däremot många av styckena från 
Läroplan för förskolan (Skolverket,2016) fortfarande kvar, de har däremot 
förtydligats hur undervisningen ska bedrivas, exempelvis en mer jämställd 
undervisning. I det andra nya stycket om förskollärarens ansvar i undervisningen så 
beskrivs det att förskolläraren ska uppmärksamma undervisningen i alla situationer 
som sker, vilket innebär planerade och spontana aktiviteter. Förskolläraren ska även 
ansvara för att miljöerna och undervisningsmaterialet ger barn förutsättningarna att 
lära. En annan märkbar skillnad är att Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) 
benämner sin huvudman med titeln rektor som ansvarar för förskolans kvalitet. 
Rektorn ska även se till att “förskollärare ges förutsättningar att ansvara för 
undervisningen” (Skolverket, 2018, s.19). 
 
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs ett tydligare ansvar för 
förskolläraren fram, då de i sitt yrkesuppdrag är ansvariga för undervisningen. 
Undervisningsbegreppet lyfts fram och förtydligas, i jämförelse med 
lärandebegreppet som används i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). 
Arbetsfördelningen finns med i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) men lyfts 
mindre utförligt och mer övergripande. 
 
Slutsatsen från granskningen av Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) visade 
begreppsförändringar som att: lärande har bytts mot undervisning, verksamhet har 
bytts ut mot utbildning och förskolechef har bytts mot rektor. Från att utbildning 
tidigare endast refererades utifrån Skollagen (SFS 2010:800) i Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016) har utbildning i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) fått mer 
utrymme och benämns både som referens till Skollagen (SFS 2010:800) och i 
löpande text. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) är även förskollärarens 
uppdrag och ansvar mer utförligt framskrivet jämfört med Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016). 
 

6.2 Förskollärarnas syn på begreppet undervisning i förskolan 
  
Utifrån intervjusvaren sammanställdes följande underkategorier: Förhållningssätt, 
förskollärarkompetens, rädsla för skolifiering och stress. Under varje kategori 
presenteras de mest återkommande svarsvariationerna från det insamlade materialet 
och vi kommer exemplifiera med citat ur intervjuerna. 
 
6.2.1 Förhållningssätt 
 
Betydelsen av förskolepersonalens förhållningssätt framträdde i informanterna 
intervjusvar. Informanterna pekade på vikten av att vara en medforskande pedagog 
och att ta till vara på barns intressen. Något som också framträdde var att barn och 
vuxna ska upptäcka tillsammans för att undervisning ska kunna ske. Exempelvis 
uttrycker en informant: 
  

Att man lyssnar på varandra och att man tillsammans tar reda på hur är det och det är ju 
det som är så spännande. Det är den undervisningsformen som jag verkligen gillar att 
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man liksom är tillsammans och undersöker och sen också, hur ska vi ta reda på det här, 
hur ska vi göra? 

  
I resultatet framträder det med tydlighet att informanterna poängterar betydelsen av 
att en vuxen måste vara med i lärprocessen för att det ska klassas som undervisning. 
Skulle en vuxen inte vara med och barnen “bara” samspelar med varandra i spontana 
situationer menade informanterna att de använder begreppet lärande istället för 
undervisning. Flera informanter poängterar att undervisning är planerad och att det 
då krävs en vuxen som hade planerat, vilket beskrivs av följande citat. 
  

/.../ vi pratar om aktiviteter som vi har gjort, leksituation som vi har gjort /.../ när vi 
pedagoger gått in och varit närvarande och styrt leken att det liksom kallas mer som 
undervisning /.../ jag tänker som så undervisning är ju mera styrt att man verkligen har 
en plan över vad barnen ska lära sig för någonting för att barnens lärande sker ju 
löpande under hela dagen och det är ju vi förskollärare, vi pedagoger i verksamheten som 
ser vad barnen lär sig för någonting och spinner vidare på barnens egen nyfikenhet och 
deras eget kunnande liksom för att det ska bli ett lärande hos barnen, och som sagt det 
blir ju undervisning är det som man planerar att lära barnen. Jag använder väldigt 
mycket utifrån barns intressen för att min uppfattning är att man lär sig ingenting om 
man inte tycker att det är kul och det är någonting som man är intresserad utav /.../ 

  
Resultatet visade även att informanterna belyste både spontana och planerade 
aktiviteter som potentiella undervisningstillfällen. De poängterade att undervisning 
sker hela tiden och att förskollärare måste ta tillvara det spontana i vardagen kopplat 
till förskoleundervisning. Fortsättningsvis lyfte informanterna att de alltid har 
“undervisat” men de har inte använt begreppet. Informanterna poängterade vikten av 
att dokumentera aktiviteterna som undervisning, dels för dokumentationens egen 
skull, dels för att kunna reflektera med barnen. I och med det blir den pedagogiska 
dokumentationen ett verktyg att använda i samverkan med barnen och deras hem. 
Nedanstående citat beskriver detta: 
  

/.../man har ju så mycket i sig men det viktiga är ju att man visar på med 
dokumentationen, man visar på för barnen och framför allt att man delger föräldrarna, 
det är jätteviktigt, det är då det kommer fram, då får de se hur mycket undervisning som 
faktiskt förekommer i förskolan för det har ju förekommit i hur många år som helst /.../ 
Det är jätteviktigt att jag vet vad jag jobbar för, jag kan mina mål, jag kan Läroplanen och 
jag vet varför jag gör det 
 

Slutsatsen vi drar av informanternas svar om sitt förhållningssätt blev att 
undervisning ska göras tillsammans i förskolan utifrån barns intressen. En annan 
viktig aspekt som framträdde var att dokumentationen som bedrivs ska synliggöra 
undervisningen. Resultatet visade att lärandet sker hela tiden i förskolan och att det 
sker tillsammans i alla miljöer och situationer, individer och miljöer är inte 
uppdelade i lärandet. 
 
6.2.2 Förskollärarkompetens 
 
Flera av informanterna belyste förskollärarens roll i jämförelse med personal i 
arbetslagen med annan utbildning. De lyfte att olika arbetsuppgifter är enligt 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) förknippade med de olika yrkesrollerna. Att 
förskollärare ska undervisa och att barnskötarna ansvarar för omvårdnaden: 
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Alltså för att styrka min roll som förskollärare så tycker jag ju kanske att man behöver 
vara utbildad och liksom ha gått en utbildning och liksom vet vad man pratar om för 
någonting, samtidigt som erfarenhet väger ganska tungt också när man kan väldigt 
mycket liksom att man för vidare det till barnen /.../ 

  
För att kunna bedriva undervisning i förskolan beskrev informanterna att det krävs 
utbildade förskollärare som är väl förberedda och pålästa. Syftet med 
undervisningstillfället och vad barnen ska lära sig har också en betydande roll i de 
intervjuer som genomförts. Citatet förtydligar den fördelning av ansvar som skiljer 
yrkesrollerna åt, förskollärare skulle undervisa men personal med annan utbildning 
kunde ta del av det: 
  

/.../ vi har gått en ganska lång högskoleutbildning för att kunna genomföra en 
undervisning. Då är det ju inte mer än rätt att det är vi som håller i undervisningen och, 
ja leder den på förskolan. Sen tycker jag ju självklart att barnskötarna också kan få ta del 
utav den men att vi liksom ändå är ansvariga för den 
 

En informant uttryckte en önskan om att ha “undervisningstid” där samtliga 
utbildade förskollärare är i tjänst mellan exempelvis 9:00-15:00, medan personal 
med annan utbildning kunde ansvara för de omkringliggande uppgifterna. 
Informanten beskrev på följande sätt: 
  

/.../ min önskan skulle ju vara att vi kom till att vi hade alla utbildade förskollärare i 
tjänst mellan nio och tre, till exempel. å att det var den tiden som kallades för 
undervisningstid då om man visste att ´då kommer alla förskollärare vara i barngrupp´ 
och det kommer vara en viss kvalitet på undervisningen under den tiden när det är som 
flest barn. Den här morronstunden när man ska öppna förskolan och det går åt tid till att 
räkna hur många som kommer och låsa upp dörrar och så där, att det kan va annan 
personal med annan utbildning då som var under den tiden och dom här lite 
omvårdnadsbitarna kunde frångå lite 
 

Slutsatsen av informanternas beskrivningar av förskollärarkompetens blev att 
förskollärarens ansvar och arbetsuppgifter i förhållande till personal med annan 
utbildning lyftes och diskuterades. Här poängterades även en önskan om 
undervisningstid, där förskollärare skulle vara i tjänst en viss tid varje dag för att 
säkerställa att undervisning sker. Vår slutsats blev att informantens intention var att 
höja kvalitén i förskolan i och med en utökad tilltro till förskollärarnas förmågor att 
bedriva undervisning. 
 
6.2.3 Rädsla för skolifiering 
 
Vi fann i intervjusvaren en oro hos informanterna om undervisningsbegreppet 
inträdet i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018). De frågade sig om det skulle 
innebära att förskolans sätt att undervisa skulle tvingas genomgå en förändring mot 
att likna grundskolans undervisningstraditioner. I förskolan undervisar man i alla 
aktiviteter som sker under dagen, i grundskolan är det tidsbundna lektioner för varje 
ämne menade de. En informant beskrev att: 
  

/.../ det känns som att det blir så väldigt inriktat på skola och undervisning, om det kan 
hålla sig i den linje som det fortfarande är nu att undervisningen bedrivs med barnfokus 
och barns intresse i första rummet för jag tycker att det är så det ska vara. De sitter så 
länge i skolbänkarna i alla fall så att blir det någonting åt det hållet så tror jag att 
politikerna är helt fel ute, utan det är fortfarande leken som är central i förskolan och det 
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är genom leken och deras nyfikenhet och upptäckarglädje de ska lära sig och jag hoppas 
verkligen att den kommer fortsätta att vara på det sättet. 
 

I vårt resultat poängteras att lärandemiljön och materialet på förskolan är vitalt för 
att utforma lärandet. Miljöns utformning diskuteras av informanterna främst utifrån 
ett vuxenperspektiv, där barnens idéer inte synliggjordes. En informant beskrev att: 
  

/.../ allt lärande som sker genom att en vuxen är närvarande eller med eller att man har 
haft en tanke med att man har utformat miljön eller materialet på ett visst sätt för att det 
ska kunna ske ett lärande 
 

Resultatet visade vidare att informanterna trodde att det lätt skulle kunna uppstå 
missförstånd i synen på undervisningsbegreppet, speciellt från barnens 
vårdnadshavare. Informanterna uttryckte en oro för att barnens vårdnadshavare 
skulle se på undervisning utifrån grundskolans undervisningsmetoder. En informant 
uttryckte en förhoppning om att förskolans undervisning skulle bedrivas på liknande 
sätt som det redan sker, det vill säga i leken. I annat fall förutspådde informanten att 
en skolifiering av förskolan skulle ske och eventuellt kunna missgynna förskolans 
undervisning. 
 
Slutsatsen blev att det fanns en oro hos förskollärarna inför att undervisa i förskolan, 
förskollärarna var rädda för att förskolan skulle riskera att skolifieras. Informanterna 
lyfte även en oro för att missförstånd skulle uppstå i samverkan med barnens 
vårdnadshavare. De menade sedan fortsättningsvis att vårdnadshavarnas inställning 
till undervisning utgick ifrån deras egen skolgång. Skulle de ha negativa associationer 
till begreppet kan deras syn på undervisning i förskolan också bli negativ med 
lektionsbundna aktiviteter menade informanterna. Informanterna menade dock att 
leken ska fortsätta vara en central del i förskolan, för att det är genom barnens lek 
och vetgirighet som de lär sig. 
 
6.2.4 Stress 
 
De negativa effekter som samtliga informanter framhåller i resultatet var den stress 
som förskollärarna möjligtvis kunde utsättas för, de beskrev att det blir ytterligare ett 
krav att uppnå. Informanterna menade däremot om arbetslagen får diskutera vad 
begreppet faktiskt innebär i praktiken kan stressnivån sjunka, eller rent av försvinna. 
En informant uttryckte att: 
  

/.../ jag tänkte att jag undervisar ju inte barnen, jag gör ju bara saker som jag alltid har 
gjort. Men sen började jag ju tänka att det är ju faktiskt undervisning och det jag gör är 
väldigt mycket /.../ 

  
Endast en av åtta informanter lyfte hur barnen kan påverkas negativt av införandet 
av undervisningsbegreppet i förskolan. Det som uttrycktes var: 
  

/.../ här tycker jag att det sker massor med undervisning /.../ ibland tror jag nästan att 
barnen blir för mycket undervisade, det känns så ibland får man då stoppa litegrann, att 
dom kan till och med bli lite stressade 

 
Slutsatsen visade en tvetydighet i vad begreppet undervisning innebär och hur det 
kan eller bör genomföras i förskolan. Resultatet visade även att förskollärare anser att 
de alltid har undervisat, men att förskollärarna inte har tillskrivit sig den högre 
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statusen som det innebär. “Förskolan är inte skola men vi kan ha samma uttryck” 
menade en informant. Det förändrade uppdraget med utökat ansvar kan även riskera 
högre stress. Utifrån tidigare citat uttrycktes det att undervisning redan bedrivs i 
förskolan och behöver inte per automatik leda till en högre stressnivå. 
 

6.3 Förskollärarnas uppfattningar om undervisningsbegreppets inträde i 
Läroplan för förskolan 2018 
  
Informanternas svar utkristalliserades till två underkategorier ansvarsfördelningen 
och tydligheten och förändrad samhällssyn som vi förtydligar med utvalda citat från 
det insamlade materialet. 
 
6.3.1 Ansvarsfördelningen och Tydligheten 
 
Informanterna uttryckte att Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) har mer 
utförliga beskrivningar av ansvarsfördelningen än Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2016) i relation till förskollärar- och barnskötarrollen. Informanterna pekade på de 
olikheter som finns i utbildningar. De förtydligade att förskollärare har en 
högskoleutbildning som är förknippad med vad Läroplan för förskolan beskriver i 
förskollärarrollens ansvar och uppdrag (Skolverket, 2018). En fundering som 
uppkom hos flera informanter var förskollärarens ansvar i relation till antalet 
förskollärare på arbetsplatsen. I följande stycke lyfts ett citat där en förskollärare 
uttrycker detta: 

  
/.../ det är ju tydligare vilka roller man har på förskolan samtidigt så eftersom det är 
dåligt med förskollärare ute på skolorna nu så kan det ju ställa till det också. Det blir ju 
väldiga svårigheter för de förskolor som inte har så många förskollärare och väldigt högt 
tryck på just den förskolläraren som kanske är på plats om det bara finns någon enstaka. 

  
Samtliga informanter beskrev att Läroplanen (Skolverket, 2018) kommer bidra med 
ett förtydligande av ansvarsfördelningen. Förskollärar- respektive 
barnskötaruppdraget kommer att bli tydligare. Utifrån en informants utsagor har det 
funnits en negativ kultur att tala om att det finns skillnader mellan barnskötares och 
förskollärares uppdrag. Barnskötarna har enligt informanten blivit förnärmade av 
ansvarsfördelningen mellan dem och förskollärarna. Förskollärarna har i sin tur känt 
en rädsla för att "trampa dem på tårna". Informanten framhöll en förhoppning om att 
förtydligandet av ansvarsfördelningen kommer leda till en mer positiv inställning. 
Ytterligare ett förtydligande som informanterna lyfte var att det blir ett krav för 
förskollärare att bedriva undervisning, inte en rekommendation. En informant lyfte 
förskollärarens ansvar till skillnad från barnskötarens: 
  

/.../om man säger så här om det handlar om att förskolläraren ska ta större del utav 
själva undervisningen så tycker ju jag att det är rätt. Eftersom vi har gått en ganska lång 
högskoleutbildning för att kunna genomföra en undervisning. Då är det ju inte mer än 
rätt att det är vi som håller i undervisningen och ja leder den på förskolan. Sen tycker jag 
ju självklart att barnskötarna också kan få ta del utav den men att vi liksom ändå är 
ansvariga för den (En del av citatet finns även i avsnittet 6.1.2 Förskollärarkompetens). 

  
En annan informant lyfte förskolläraruppdraget på följande sätt: 
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/.../ jag upplever ju den nya som mer att den har blivit lite tydligare och lite mer riktad 
så, att det känns som att det är ett bättre fokus på förskolläraruppdraget så, det blir 
tydligare. 
 

Utifrån informanternas utsagor visade resultatet den väsentliga roll kompetensen 
spelar för att bedriva undervisning i förskolan. De pekade också på den avgörande 
roll Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) spelar för olika yrkesroller i förskolan. 
Det fanns en förhoppning om en acceptans att ha olika arbetsuppgifter utifrån olika 
utbildning, men förutsätter aktiva reflektioner i arbetslaget. Det skulle leda till en 
tydlighet som mildrar oron och tvetydigheten som uppmärksammas i resultatet. 
 
6.3.2 Modernt paradigmskifte 
 

Informanterna poängterade vikten av att hålla sig uppdaterad och att förskolan följer 
med i samhällsutvecklingen. Vi uppmärksammade varierade åsikter, där några 
informanter menade att det är positivt att Läroplanen revideras regelbundet. Andra 
påpekade en problematik i en kontinuerlig revidering, då det finns en risk att 
personalen i förskolan inte får chans att implementera den aktuella Läroplanen innan 
nästa tar vid. En informant belyste vikten av att Läroplanen uppdateras: 
  

Alltså jag tycker självklart att man ska ju se över, nu har det ju varit ganska tätt ändå, 
säg, säg vartannat år, tio eller ja 16, 18 så då, men vi lever ju också i en tid där det är stor, 
sker ganska stora förändringar och där måste vi ju hänga med liksom som lärosäte också, 
vi får uppdateringar och, och det vi behöver för att förhålla oss till så att det får vara 
aktuellt och inte jobba med nåt gammalt, förlegat liksom så jag tycker, det är bara 
positivt. 

  
Resultatet av intervjuerna visade att det krävs en samsyn om begreppen som bör 
reflekteras i arbetslaget. Fortsättningsvis påpekades av informanterna att en 
förändrad syn också skulle innebära att förskolan är en del av utbildningsväsendet, 
inte “bara” en plats för lek. En informant belyste följderna av förskolans revidering: 
  

/.../ att man vet ja men varför vi är här, för det är ju inte bara för att vara med barnen 
utan vi har ju ett uppdrag och sen så tror jag också att eftersom ordet undervisning och 
utbildning är mycket starkare i den här /.../ det blir en annan syn tror jag i samhället /.../ 
att i förskolan är vi inte bara och leker utan det finns faktiskt dom orden med /.../. 
 

Slutsatsen utifrån resultatet visade att förskolan har blivit första steget i 
utbildningsväsendet. Ökande krav kan resultera i högre stress hos förskollärare men 
också en höjd status. Vi insåg att stycket ansvarsfördelning och tydlighet hörde ihop 
med det moderna paradigmskiftet trots detta delade vi på dem för att underlätta 
läsningen. I resultatet framträdde olika uppfattningar om hur ofta Läroplanen bör 
revideras, vilket med för olika effekter på förskollärarnas arbete. 
 

7. Analys  
 
Under stycket analys kopplas resultatet samman med tidigare forskning, litteratur 
samt återkopplas till vårt teoretiska perspektiv.  
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7.2 Skillnader mellan Läroplan för förskolan 2016 och Läroplan för 
förskolan 2018 
 
Löfgren (2017) förtydligar att sedan 1990 har förskolan i stigande grad ansvarat för 
att förbereda barn inför grundskolan och att i och med införandet av förskolans första 
Läroplan så fick förskolans verksamhet tydligare riktlinjer. Efter de revideringar som 
skett har ämnen som matematik, teknik, naturkunskap och språk införlivats och 
arbetas med mer aktivt (Löfgren, 2017). Begreppen lärande och undervisning 
tenderar ofta att blandas ihop eller användas som synonymer till varandra menar 
Björklund, m.fl. (2018). Vidare skriver författarna att de inte anser att begreppen bör 
behandlas som likbetydande ord utan som ord som kompletterar varandra 
(Björklund, m.fl., 2018). Resultatet visade att Läroplanen hjälper till med 
förtydligandet av dessa begrepp och skillnaden på dem (se tabell 1). Omformuleringar 
i Läroplanerna synliggjordes i citaten om lärande i Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016) och undervisning i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018). 
Enligt Pihlgren (2017) är Läroplanen grundad på bland annat Vygotskijs teorier att 
samspel behövs för att utmana barns lärande. Förskollärarens förhållningssätt i 
förhållande till Läroplanens strävansmål innebär att utmana barnens intressen, deras 
tankeverksamhet och utformar varierat lärande som låter barnen utveckla sina 
erfarenheter och kompetenser (Pihlgren, 2017).  
 
Säljö (2011) lyfter Vygotskijs syn om att människor tolkar information på olika sätt. 
Eidevald och Engdahl (2018) beskriver att förskolläraren måste inleda 
undervisningen i förskolan utifrån barnens erfarenhet. Erfarenheten utgör 
startskottet för undervisningen men blir inte en slutprodukt i sig, utan 
vidareutvecklas till nytt undervisningsinnehåll (Eidevald & Engdahl, 2018). Studiens 
resultat visade att ett tydliggörande i den reviderades Läroplanen att: undervisningen 
i förskolan ska bedrivas och det är förskollärarens ansvar att undervisningen bedrivs 
utifrån Läroplanens mål. Ett resultat var att i Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2018) har två nya stycken presenterats: förskollärarens ansvar i undervisningen och 
en likvärdig utbildning. Resultatet visar betydelsen av att förskolläraren i 
undervisningen behöver upptäcka barns tidigare kunskaper och erfarenheter för att 
kunna hjälpa dem vidare i sin lärandekedja. Att arbeta med barns proximala 
utvecklingszonen (se Säljö, 2011). 
 

7.1 Förskollärarnas syn på begreppet undervisning i förskolan 
 
Under avsnittet behandlas förhållningssätt, förskollärarkompetens och rädsla för 
skolifiering. 
 
7.1.1 Förhållningssätt  
 
Melker, m.fl. (2018) beskriver att undervisningens grund utgår från i vilken 
utsträckning förskollärare kan använda didaktik i praktiken, att reflektera 
tillsammans med barnen och att koppla samspelet till lärandet. Doverborg, Pramling 
och Pramling Samuelsson (2013) poängterar att finns det skäl att se över hur 
undervisningen i förskolan bidrar till barns utveckling och lärande, eftersom barn 
vistas förhållandevis mycket i förskolan jämfört med hemmet. För att ett barn ska 
utvecklas inom ett speciellt område gäller det att barnet får möta området, alltså 
behöver förskolläraren också kunskap om det som förskolläraren ska undervisa om. 
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På så vis blir den medforskande pedagogen ett verktyg för undervisning (Doverborg 
m.fl., 2013). Den medforskande pedagogen blir ett verktyg för den proximala 
utvecklingszonen. I vårt resultat diskuteras att vara en medforskande pedagog i 
relation till vilket förhållningssätt som var viktigt för förskollärare att inta.  
 
Resultatet visade att det var viktigt för förskolläraren att ha olika arbetsverktyg för att 
kunna bedriva undervisningen, exempelvis dokumentation och reflektion. Ett annat 
viktigt verktyg som Björklund, m.fl. (2018) lyfter är didaktiken “förskollärarens 
professionsvetenskap” (s. 23) som används för att skapa en undervisning som är väl 
avvägd för förskolan. Undervisningen är inte en låst företeelse utan en levande 
praktik som ständigt är på väg mot nytt lärande. Undervisningen påverkas också av 
barnen och deras olika erfarenheter. En annan aspekt är att förskollärarens 
förhållningssätt är betydande för hur barnen lär sig. Det kräver dessutom att 
förskolläraren är väl förberedd på det lärandet som ska ske, men också lyckas fånga 
det spontana lärandet som uppstår i samspelet. Detta för att i förlängningen kunna 
identifiera och vidareutveckla lärandet mot nästa proximala utvecklingszon 
(Björklund, m.fl., 2018). Studiens resultat visade att informanterna ansåg att det var 
viktigt att lära och utforska tillsammans, samt att lärandet kunde ske spontant likväl 
som planerat i verksamheten. Ett annat resultat som flera informanter poängterade 
var att en undervisningssituation förutsätter att en vuxen var närvarande och 
delaktig. Säljö (2011) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv så utvecklas 
barn i samspel med andra oberoende av ålder och erfarenhet. Med hjälp av fysiska 
liksom abstrakta redskap “utvecklas hon också som kulturell varelse inom ramen för 
ett samhälle och en kulturell tradition” (Säljö, 2011, s. 171). Jonsson, m.fl. (2017) 
beskriver i sitt resultat att förskollärarna är ansvariga för att skapa 
undervisningssituationer som känns relevanta för barnen. De lyfter att förskollärarna 
ska hjälpa barnen att lära sig nya saker genom en för barnen betydelsefull 
undervisning. 
 
7.1.2 Förskollärarkompetens 
 
Björklund m.fl. (2018) poängterar att förskollärarens kompetens är betydelsefull för 
att städja de yngre barnens lärande och utveckling. Författarna skriver också att det 
är många faktorer som spelar in i barnens framgångar i skolan men att det ändå är 
lärarnas kompetens som är det viktigaste. Det skulle innebära att barns erfarenheter 
och kunskaper är en produkt av den undervisning som redan ägt rum. Pihlgren 
(2017) tolkar Vygotskijs syn på undervisning som att samspelet mellan två individer 
är avgörande, då den ena individen behöver förutspå det lärande som är relevant 
utifrån den andra individens förförståelse och erfarenheter. Författaren skriver 
fortsättningsvis att “Vygotskij menar att undervisning är den viktigaste faktorn för 
barns intellektuella utveckling (Pihlgren, 2017, s. 32). I likhet med resultatet som 
visade att förskollärarna ska bedriva undervisningen skriver 
Utbildningsdepartementet (2017) att förskolans aktiviteter ska betecknas som 
undervisning. Förskolläraren ska enligt resultatet vara väl förberedda och införstådda 
med undervisningens syfte för att bedriva undervisning i förskolan. Läroplanens 
strävansmål behöver således finnas med i planeringen och beaktas i praktiken. Enligt 
Utbildningsdepartementet (2017) är ansvarsfördelning mellan förskollärare och 
annan pedagogisk personal fortfarande otydligt beskriven. Det innebär att 
förskolechefens och arbetslagets ansvar behöver förtydligas. Tydligheten i Läroplan 
för förskolan (Skolverket, 2018) som Utbildningsdepartementet efterfrågar, önskades 
också av informanterna i studien.  
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Björklund och Ahlskog-Björkman (2017) förklarar att förskolans Läroplaner i de 
nordiska länderna talar om vad förskolans verksamhet ska innehålla men inte hur 
pedagogerna ska göra det. Förskolläraren ska följa Läroplanens mål men författarna 
menar att det är förskollärarnas kompetenser som ger förskollärarna verktygen att 
undervisa barnen på det sätt som passar dem, utifrån barnens tidigare erfarenheter 
och kunskaper. Resultatet belyste förskollärarrollen respektive yrkesrollen för 
personal med annan utbildning. Resultatet visade att syftet med att undervisa barnen 
i förskolan och vad barnen ska lära sig var viktigt för informanterna. Dessutom 
påverkas undervisningen av den person som undervisar, det avspeglar 
undervisningen utgång. Ytterligare ett resultat som synliggjordes var tanken om 
undervisningstid i förskolan som skulle vara förskollärares ansvar. Utöver vad 
resultatet visade såg vi samband till Säljös (2011) förklaringar om begreppet proximal 
utvecklingszon, där en individ med hjälp av en mer erfaren individ kan utföra 
aktiviteter som hen ännu inte klarar att genomföra själv. Jonsson, m.fl. (2017) 
resultat visar att inte alla förskollärare är positiva till införandet av 
undervisningsbegreppet i förskolan, åtminstone inte i den utsträckning som skrivs 
fram i Läroplanen (Skolverket, 2018). De lyfter exempelvis att undervisning bör ske 
enbart i planerade aktiviteter och inte i spontana då det endast skapar en onödig 
stress för förskollärarna (Jonsson, m.fl., 2017). 

 

7.1.3 Rädsla för skolifiering 
 
Pihlgren (2017) skriver att förskolepedagogisk planering motsvarar den lokala 
pedagogiska planeringen i grundskolan. Författaren lyfter att förskolans planering 
skiljer sig från den planering som är kopplad till grundskolan, då förskolans 
planering behöver vara mer flexibel för det spontana lärande som sker och förutsätter 
att förskollärares förhållningssätt inte kan uteslutas. Resultatet från intervjuerna 
visade att informanterna menade att i förskolan var undervisningen ständigt aktiv, 
den förekom överallt, i alla förskolans situationer och i samspelet. Informanterna 
lyfte i resultatet en rädsla för att förskolans undervisning skulle bli mer lik skolans 
undervisning, -- bestämda ämnen på bestämda tidpunkter.  Jonsson, m.fl. (2017) 
uttrycker att undervisningstiden och kvaliteten i Sveriges förskolor behöver vara 
likvärdig för att undervisning ska kunna bedrivas. Utifrån jämförelser med Läroplan 
för förskolan (Skolverket, 2016) som enbart och kortfattat refererar till Skollagens 
(SFS 2010:800) föreskrifter om likvärdig utbildning, skrivs det i Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2018) däremot ett eget fristående och mer utförligt stycke om 
hur den likvärdiga utbildningen bör bedrivas. 
 
En vedertagen uppfattning om skolan som Säljö (2011) lyfter innebär att lärande är 
något som förknippas med att någon tillägnar sig kunskaper och erfarenheter. Han 
beskriver vidare att färdigheterna inte finns i människan utan att lärande utvecklas i 
relation till andra och till den miljö som individen befinner sig i. Resultatet visade 
samma uppfattningar som Säljö (2011) beskriver utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Studiens resultat synliggjorde att förskolans undervisning ses som 
flexibel och att lärande och undervisning skedde i alla miljöer, medan skolan har 
lektioner med fasta ämnen. Jonsson m.fl. (2017) uttrycker att den strikta 
innehållsbaserade inlärningen som är förknippat med grundskolan är ovanlig i 
svensk förskola. Först och främst är variationen större i förskolan i barnens 
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uppfattningar om ett lärandeobjekt, vilket förskolläraren bör ta i beaktan. Skulle 
förskolan ha en strikt innehållsbaserad inlärning skulle det kunna resultera i att 
barnen får en “tråkigare” tillvaro på förskolan. Det skulle också kunna innebära att 
förskollärarna oavbrutet måste ha en pedagogisk medvetenhet i alla situationer 
menar Jonsson, m.fl. (2017).  
 
Jonsson m.fl. (2017) visar på att det kan kännas självklart att ha 
undervisningsbegreppet i förskolan men det även kan ge föräldrar och 
vårdnadshavare uppfattningen att förskolan riskerar att skolifieras. Författarna lyfter 
även att föräldrarna och vårdnadshavarna kan ha negativa associationer om 
begreppet utifrån sin egen skolgång, vilket även synliggjordes i vårt resultat. Det kan 
finnas negativa erfarenheter av ord som lektioner eller krav att uppnå som inte hör 
hemma i förskolans begreppsförråd, till skillnad från de redan förankrade begreppen 
lek och lärande (Jonsson m.fl., 2017). I vårt resultat uttryckte informanterna att en 
nackdel med införlivandet av undervisningsbegreppet i förskolan skulle kunna vara 
vårdnadshavares negativa erfarenheter från den egna skolgången. Det skulle kunna 
leda till onödiga missförstånd om förskoleundervisningen. Björklund, m.fl. (2018) 
uttrycker att i förskolan är undervisningen baserad på barns tidigare kunskaper och 
erfarenheter, den är inte låst och kan ta vilken riktning som helst utifrån barns 
erfarenheter. Leken är en viktig del i förskolan och Pramling och Wallerstedt (2019) 
menar att det inte spelar någon roll om det är vuxna eller barn om inleder leken, men 
att leken måste finnas med som en röd tråd i förskolans utbildning. 
 

7.3 Förskollärarnas uppfattningar om undervisningsbegreppets inträde i 
Läroplan för förskolan 2018 
 
Under följande avsnitt berörs ansvarsfördelning och tydlighet och modernt 
paradigmskifte. 
 
7.3.1 Ansvarsfördelning och tydlighet 
 
Enligt Säljö (2011) intresserade sig Vygotskij för hur människan i sociala 
interaktioner med hjälp av språket kunde omvandla världen. Språket existerar både i 
en yttre och interaktiv aktivitet likväl som enskilt inom individen själv. Resultatet av 
de två Läroplanerna visade att förskollärarnas ansvar förtydligats i och med 
revideringen av Läroplanen (Skolverket, 2018). Den negativa syn som framträder i 
resultatet angående skillnader mellan förskollärares och barnskötares uppdrag 
kommer enligt informanterna förhoppningsvis förtydligas i och medförtydligandet av 
ansvar i Läroplanen (Skolverket, 2018). Jonsson m.fl. (2017) och Pihlgren (2017) 
skriver att det finns olikheter i förskolans arbetslag som vanligtvis består av 
förskollärare och barnskötare, men även helt outbildad personal. Det beskrivs ha stor 
påverkan för hur man gör barns lärande. Utifrån det kommer även undervisningens 
kvalitet att variera beroende på vem som undervisar och hur undervisningen ser ut. 
Förskollärare följer i regel Läroplanens mål och riktlinjer men även resterande 
personal ska använda Läroplanen. Jonsson, m.fl. (2017) menar fortsättningsvis att 
förskolepersonalens kompetenser behöver tas till vara på och diskuteras för att en 
undervisning ska kunna bedrivas. Dock menar de att undervisningen ska bedrivas av 
förskollärarna i arbetslaget för att förskolans mål ska kunna uppfyllas. Därmed kan 
undervisning ses som ett samspel mellan förskollärare och barn att mötas i ett och 
samma lärandeobjekt, liksom den proximala utvecklingszonen som Vygotskijs teori 
beskriver (Säljö, 2011). Pihlgrens (2017) nämner intrapersonella och interpersonella 



22 

 

processer kopplat till arbetet i förskolan. För att arbeta med detta behöver 
förskollärarna bedriva undervisningen. Informanterna lyfte i intervjuerna en 
osäkerhet om personal med annan utbildning var införstådda med det sociokulturella 
perspektivet. Enligt Lillvist, m.fl. (2014) blir mer och mer viktigt att förskollärare har 
en god kompetens för att kravet hela tiden ökar på förskollärarna från samhället och 
den Läroplan som gäller.  Melker, m.fl. (2018) menar att förskollärarens roll är att 
stötta barnen i undervisningen för att öka barnens förståelse om sitt lärande. Hur 
lärandeobjektet, förskolläraren och barnen samverkar med varandra utgör grunden 
för undervisningen. 
 
I resultatet synliggjordes att det är en självklarhet bland informanterna att det var 
just förskollärare som skulle bedriva undervisning i förskolan, i och med den 
utbildning som det krävs att få yrkesrollen som förskollärare. Det uttrycktes också en 
annan självklarhet att personal med annan utbildningsgrad ska vara delaktiga i 
undervisningen som bedrevs i förskolan, men ansvaret var fortfarande 
förskollärarens. 
 
7.3.2 Modernt paradigmskifte 
 
Det framgick av resultatet att en samsyn behövs av alla i arbetslaget om begreppet 
undervisning. Förskolan behöver följa med i samhällsutvecklingen för att hålla sig 
uppdaterad. Enligt Säljö (2011) upplevde Vygotskij sin samtid utifrån undervisning 
och uppfostran som alltför snäv, han opponerade sig mot att bara vuxna kan lära 
barn utifrån åldersbetingade stadier. Det kan beskrivas som att han redan då såg en 
förändring i hur samhället och forskningen utvecklat sin syn på lärande och 
undervisning, ett paradigmskifte utifrån Egidius (2006) begreppsförklaring. 
Resultatet utstakade en förändrad samhällssyn i och med att förskolan inte bara blir 
en plats för lek, utan benämns som en utbildning. Dalgren (2017) menar att det är 
viktigt att tala om undervisning även i förskolan, eftersom förskollärare i målstyrda 
processer vidareutvecklar barns lärande i olika sammanhang. Trots detta menar 
författaren att undervisningsbegreppet inte så frekvent används i diskussioner som 
berör förskolans undervisning. Jonsson, m.fl. (2017) lyfter i sin studie att kvalitén i 
förskolan kommer att höjas i och med införandet av undervisningsbegreppet i 
förskolan. De poängterar i sitt resultat att undervisning per automatik är 
vetenskapligt grundad vilket i förlängningen betyder att kvalitén i förskolan höjs. 
Dock visar deras resultat också att undervisning kräver ett engagemang från 
förskollärarna vilket inte är en självklarhet att det finns. 
 

8. Diskussion 
  
I detta avsnitt diskuterade vi studiens metod, resultat, slutsats och förslag till fortsatt 
forskning.  
 

8.1 Metoddiskussion 
  
Utifrån Brymans (2011) och Kvales (1997) beskrivningar av en kvalitativ 
forskningsmetod så ansåg vi att metoden var relevant för vår studie. Vi fick 
betydande information. Det vi hade kunnat göra annorlunda var att besöka åtta 
förskolor istället för fyra, för att ytterligare bredda studien och få fler förskollärares 
uppfattningar. Däremot anser vi att med tanke på den tidsram vi hade till vårt 
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förfogande så hade det inte varit genomförbart. Semistrukturerade intervjuer valdes 
för likvärdigheten, då vi var två som utförde intervjuerna och vi behövde utgå ifrån en 
gemensam grund, med öppna frågor som kunde sammanställas till ett resultat. Vi 
ville också ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Det gjorde vi för att undvika 
“rätta svar” från informanterna, vilket hade kunnat ske om vi exempelvis haft 
svarsalternativ. Detta blev inte fallet eftersom det var deras egna uppfattningar vi 
efterfrågade (se Bryman, 2011). Detta var extra viktigt för oss då vi uppfattade en 
osäkerhet hos informanterna om svaren var relevanta eller ej och vi ville undvika att 
påverka de svar vi fick. Ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades och 
sammanställdes för att kunna göra en innehållsanalys så att gemensamma kategorier 
kunde utläsas från transkriberingarna. Transkriberingarna skrevs noggrant utifrån de 
inspelade intervjuerna för att inte misstolkas (Kvale, 1997). De fyra etiska principerna 
som Bryman (2011) beskriver är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som vi värnade om genom hela studien. 
Samtliga informanter gavs möjlighet att läsa missivbrevet (se bilaga 1) innan 
intervjuerna startade och tog ställning till om de gav samtycke eller ej till 
ljudupptagningen. 
 

8.2 Resultatdiskussion 
  
I resultatdiskussionen utgår vi ifrån och diskuterade våra framträdande resultat, 
relevant litteratur samt återkopplade till det sociokulturella perspektivet. 
 
8.2.2 Skillnader mellan Läroplan för förskolan 2016 och Läroplan för förskolan 2018 
 
Den första skillnaden vi uppmärksammade som relevant för studien är att begreppet 
undervisning skrivs in i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) både refererat till 
Skollagen (SFS 2010:800) men även i fritext utan referens. Björklund, m.fl. (2018) 
menar att lärande och undervisning ofta används utan att det reflekteras över 
innebörden av begreppen och att det inte bör användas som synonymer, utan som 
komplement till varandra. Den andra skillnaden vi uppmärksammade var att i 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) har begreppet verksamhet ersatts av 
begreppet utbildning och rektor har ersatt förskolechef. I och med att begreppen har 
omarbetats i Läroplanen har två nya stycken lagts till i Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2018), en likvärdig utbildning och förskollärares ansvar i 
undervisningen och där det i tidigare Läroplaner stod förskolans verksamhet står det 
nu utbildning. När begrepp som traditionellt hör ihop med grundskola träder i 
förskolans värld så skulle det kunna innebära att en samhällsförändring har skett. 
Det skulle kunna leda till att kraven och stressen för barnen blir större, vilket vi 
länkade samman med vårt resultat om förskollärarnas egna uppfattningar om 
begreppet undervisning. Vi tolkar att förskolan får högre status när förskolan ses som 
utbildning, inte som “dagis” eller barnpassning. Resultatet kan återkopplas till det 
sociokulturella perspektivet. För att möjliggöra för alla barns undervisning 
framträder Säljös (2011) beskrivning av den proximala utvecklingszonen som en 
viktig aspekt av undervisning. Vi menar att barnen ofta har olika erfarenheter och 
kunskaper, därav kan inte en förskollärare bedriva undervisning enbart utifrån en 
allmän utgångspunkt. Hen behöver istället ta de olika uppfattningarna och 
erfarenheterna barnen besitter i beaktning för att kunna identifiera nästa proximala 
utvecklingszon som kan variera från barn till barn.  
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8.2.1 Förskollärarnas syn på begreppet undervisning i förskolan 
 
Förhållningssätt  
 
Det framgick av resultatet att en medforskande pedagog som tar tillvara på barns 
visade intressen var ett viktigt förhållningssätt att inta för att kunna bedriva 
undervisning. Didaktik är ett viktigt verktyg som Björklund, m.fl. (2018) lyfter, 
författarna förklarar det som “förskollärarens professionsvetenskap” (s.23) som 
används för att möjliggöra för en förskoleundervisning. Resultatet visade att barn och 
vuxna kan lära tillsammans vilket också framgår av det sociokulturella perspektivet. 
Jonsson, m.fl. (2017) beskriver förskollärarnas ansvar att bedriva en undervisning 
som är betydelsefull för barnen, förskollärarna behöver hjälpa barnen i sitt 
utforskande genom en betydelsefull undervisning. Det vi tror riskerar att hända om 
de möjligheterna inte finns är att: förskolans undervisningsmetoder försvinner och 
ersätts av skolans sätt att undervisa. Utifrån analysen lyfter vi paradoxen i 
Doverborgs m.fl. (2013) uttalande att en medforskande pedagog behöver ha mer 
kunskap än barnen för att bedriva undervisning. Den medforskande pedagogen är 
enligt oss en person som kan vara i lärandet med barnen utan att besitta 
ämnesdidaktiska kunskaper. Säljö (2011) menar att eftersom det sociokulturella 
perspektivet lyfter den proximala utvecklingszonen där en mer erfaren lär en mindre 
erfaren, kan det bli problematiskt när man som medforskande pedagog kan vara lika 
ny inför ett lärande som barnen.  
 
Förskollärarkompetens 
 
Resultatet visade även att det fanns en oro hos informanterna den ständigt 
närvarande undervisningen som nu finns i förskolan skulle kunna ändras till 
tidsbundna lektioner i förskolan. Det framkom även i intervjuerna att undervisningen 
innebar att den skulle vara planerad och att en vuxen behövde delta. Som vi tidigare 
har skrivit poängterar Björklund, m.fl. (2018) att förskollärarens kompetens är 
avgörande för hur yngre barn lär sig och utvecklas. Det innebär att förskolläraren 
behöver medvetenhet om barns olika uppfattningar och erfarenheter om ett specifikt 
ämne och att det tas i beaktning. Vi tolkade att det skulle kunna sammanlänkas till 
Säljös (2011) beskrivning av det sociokulturella perspektivet. Det innebär inte att en 
person (barn) som exempelvis inte kan knyta sina skor lär sig det automatiskt efter 
att någon erfaren “skoknytare” (vuxen) berättar hur man gör. Vi tänker att genom 
den proximala utvecklingszonen skulle istället exemplet med “skoknytareren” i 
samspelet med en annan mer erfaren person, få träna på att knyta skor. Vi skrev barn 
och vuxen i exemplet för att förtydliga vad vi menar, detta betyder inte det att det 
måste vara en vuxen som lär ett barn, vem som helst kan vara den mer erfarna 
personen. Det skulle kunna innebära ett undervisningstillfälle i tamburen och att 
undervisningen kan synliggöras i alla förskolans miljöer.  
 
Det framkom även en uppfattning från informanterna att undervisning kan vara 
spontan och att den sker hela tiden. Resultatet visade också att informanterna ansåg 
att det hela tiden har undervisat i förskolan men att begreppet inte har använts. 
Förskollärarnas uppdrag innebär enligt Björklund och Ahlskog-Björkman (2017) att 
följa Läroplanens mål, däremot är det förskollärarnas kompetens att uppmärksamma 
barnens tidigare kunskaper och utforma undervisningen därefter som är viktigt. En 
intressant tanke som vi fick var att informanterna dels sa att undervisning skulle vara 
planerad, dels att den pågår ständigt i alla förskolans aktiviteter. Här såg vi ett 
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exempel på vad som händer om arbetslagen inte har en samsyn eller reflekterat om 
vad undervisning innebär i förskolan. Vi tänkte att en samsyn var viktig för den del av 
resultatet som menade att dokumentationen av undervisning var viktigt för att skapa 
en gemensam förståelse för vad begreppet innebär i förskolan, för att inte riskera 
missförstånd från föräldrar och vårdnadshavare. 
 
Rädsla för skolifiering 
 
Resultatet synliggjorde att missförstånd riskerar att uppstå mellan barns 
vårdnadshavare och förskolan i och med införandet av undervisningsbegreppet. 
Missförstånden kan bero på vilken inställning vårdnadshavare har utifrån sin egen 
erfarenhet. Begrepp som vanligtvis förknippas med skola kan kännas främmande att 
använda i förskolan då en rädsla finns att den lekbaserade praktiken skulle försvinna 
(Jonsson, m.fl., 2017). Vi blev införstådda med att det lätt kan uppstå missförstånd 
också hos pedagogerna i förskolan om de inte diskuterar vad undervisning innebär i 
förskolan. Det förekommer i dagsläget begrepp som används som synonymer till 
varandra exempelvis lärande och undervisning som bidrar till en otydlighet som 
behöver reflekteras över (Björklund, Pramling Samuelsson & Reis, 2018). Vi såg spår 
av detta när informanterna blev osäkra på om deras svarar var relevanta för våra 
intervjufrågor.  
 
Resultatet belyste även en skillnad i arbetsfördelningen mellan förskollärare och 
personal med annan utbildning. En intressant tanke som lyftes av en informant var 
om det skulle finnas fasta undervisningstimmar, inte lektionsbundet som i 
grundskolan men undervisning som skulle bedrivas av förskollärare under förskolans 
barntätaste timmar. Här skulle personalen med annan utbildningsnivå (än 
förskollärare) under tiden ansvara för andra arbetsuppgifter. Jonsson, m.fl. (2017) 
lyfter vikten av att undervisningstiden och kvalitén måste vara likvärdiga i alla 
svenska förskolor för att kunna bedriva undervisning (Jonsson, m.fl., 2017). Vi menar 
att det är nästintill omöjligt att göra alla förskolor helt likvärdiga, dels ekonomiskt 
dels utifrån personaltäthet eller storlek på barngrupperna, för att ge några exempel. 
Vi tänkte att undervisning kunde bedrivas ändå utifrån de förutsättningar som finns 
att tillgå. Om vi nu skulle utgå ifrån den proximala utvecklingszonen även i 
arbetsfördelningen på förskolan skulle personalen med annan utbildning än 
förskollärarna också kunna undervisa barnen eftersom de tekniskt sett också “ligger 
över” barnen i erfarenhetsnivå. Trots det uttryckte resultatet att det endast är 
förskollärare som ska bedriva undervisningen i förskolan. Skollagen (SFS 2010:800) 
uttrycker att utbildad personal ska bedriva undervisningen men det finns även 
beskrivet att outbildade men lämpliga pedagoger får bedriva undervisning (SFS 
2010:800).  
 
Utifrån Pihlgrens (2017) beskrivning av den planering som genomförs i för- 
respektive grundskola förekommer det en skillnad. Utifrån resultatet när en 
informant önskade sig undervisningstid skulle det för det första kunna innebära en 
mer skolliknande planering, för det andra skulle vi utifrån studiens valda perspektiv 
ställas inför en problematik. Att förskolans spontana undervisningssituationer skulle 
riskera att försvinna om planeringen skulle bli mer lik skolans. En annan risk som vi 
tror kan uppstå med uppdelade arbetsuppgifter är att barnskötare känner sig i 
underläge gentemot förskollärarna som då skulle stå över dem i hierarkin. 
Reflekterar arbetslaget tillsammans över vilka krav som skiljer dem åt kan en klyfta 
undvikas. Även om man är en del av ett arbetslag så kommer det finnas skillnader i 
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och med de olika utbildningarna. Det behöver inte innebära en negativ rangordning. 
En annan riskfaktor som nämns i resultatet är, om undervisningen ska bedrivas i 
förskolan kan det generera stress hos förskollärarna som har ansvaret. Vi menar att 
om alla förskolor hade samma undervisningstid skulle det kunna leda till en högre 
kvalité och status ur ett samhälleligt perspektiv. Det skulle i förlängningen kunna 
leda till lägre stressnivå för alla, samt en mer förenad samsyn i arbetslagen. Enligt 
Jonsson, m.fl. (2017) kan en stress vara att förskollärare är förpliktigade med en 
ständig pedagogisk medvetenhet. Endast en av de intervjuade informanterna lyfte 
stressen med införandet av undervisning i förskolan utifrån barns perspektiv. 
 
8.2.3 Förskollärarnas uppfattningar om undervisningsbegreppets inträde i Läroplan 
för förskolan 2018 
 
Ansvarsfördelning och tydlighet 

Det syntes i resultatet att förskollärarna som deltog i studien har en stolthet över sitt 
yrke när de talar om det ansvar som förskolläraren faktiskt har. Vår första tanke när 
vi såg texten i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) var att klyftan i 
ansvarsfördelningen har ökat mellan förskollärare och det resterande arbetslaget, till 
skillnad från en mer jämn fördelning och på så vis mindre klyfta mellan förskollärare 
och arbetslag i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Efter sammanställt 
resultatet har vi insett att trots att det på papper kan se ut som att klyftan och 
ansvarsfördelningen blir större har vi nu ändrat uppfattning. Vi tror att om 
diskussioner förs leder det till en samsyn och klyftan skulle istället minska. Dessutom 
skulle det kunna innebära att det som tidigare sett som negativt, att göra skillnad på 
förskollärare och barnskötare skulle försvinna. Utifrån de olika utbildningarna 
framgår det att det är skillnad i ansvar som en informant uttrycker det. Skollagen 
(SFS 2010:800) uttrycker att outbildade men ändå lämpliga vuxna undantagsvis får 
bedriva undervisning i förskolan. Pihlgren (2017) menar att det är 
förskolepersonalens ansvar att synliggöra möjligheterna för barnen att utvecklas i de 
proximala utvecklingszonerna. Personalen behöver visa barnen vad nästa steg i 
kedjan är för att barnen ska få så bra förutsättningar att utvecklas som möjligt. 
Kanske kan man då tänka sig att förskolläraren är mer tränad att se barnens 
utvecklingsmöjligheter, även om en mycket erfaren och skicklig barnskötare också 
möjligtvis skulle kunna göra det samma. Emellertid framgår det inte av studiens 
resultat, där det uttrycks att det är just förskollärare och inga undantag som ska 
ansvara för undervisningen. Här kan vi också ana att otydligheten lämnar spår som 
med fördel skulle kunna belysas ytterligare för att poängtera uppdraget att undervisa 
i förskolan. Vi problematiserar utifrån de olika yrkesrollernas utbildningar. Vi tänker 
på vad Pihlgren (2017) förklarar om inter- respektive intrapersonella perspektiv. 
Exempelvis kan man inte anta att barns intressen och perspektiv kan tas i beaktning 
om till exempel barnskötare inte vet att de finns. En problematik som uppstår är att 
en till synes lämplig person som inte har yrkesrollen som förskollärare får undervisa, 
men formuleringen en annan lämplig person är svårtolkad. Vem som avgör om 
någon är lämplig eller ej och vad begreppet är förknippat med i den här kontexten 
framgår inte. Björk-Willén m.fl. (2018) lyfter vad Vygotskij förklarar som ett 
vetenskapligt begrepp. Det betyder i relation till en förskollärarens språk, att de 
använder ett “ämnesspecifikt språkbruk” (s. 52) som ämnar att lära barnen specifika 
ord, begrepp eller fraser.  
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Modernt paradigmskifte 
 
Pihlgren (2017) menar att begreppet undervisning inte alltid har förknippats med 
förskolan, däremot är det väl anknutet till skolan med sina lektioner, en 
undervisande lärare och en klass som undervisas. Med undervisning menar 
lagstiftningen (SOU 2002: 121) “de målstyrda processer som syftar till att någon lär 
sig och utvecklas” (s. 11) vilket är lika aktuellt i förskolan som det är i grundskolan 
och uppåt. Undervisning är enligt författaren den aktivitet där två (eller fler) personer 
är fokuserade på samma objekt för lärande. Utifrån resultatet poängterades det av 
informanterna att förskolan behöver knyta an till den samhällsutveckling som 
ständigt pågår. De menar vidare att det är skillnad på dagens barn och de som var 
barn när Läroplan för förskolan för första gången trädde fram, det är även skillnad på 
de samhällen som de växte upp i. Eidevald och Engdahl (2017) skriver att det var ett 
flertal förändringar som var relevanta inför revideringen av Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2018), bland annat samhällets syn på internationalisering, hållbar 
utveckling och lekens betydelse. Dessutom skulle som redan beskrivits begreppen 
undervisning och utbildning förklaras. Att förskolan ska utvecklas i samma takt som 
samhället anser vi är avgörande för att barnen ska bli så väl rustade som de kan för 
att bli goda demokratiska samhällsmedborgare i framtiden. Pihlgren (2017) beskriver 
att “Vi lär, något förenklat, för att vidareutveckla samhällets och mänsklighetens 
möjligheter, inte endast våra egna” (s. 38). 
 

8.3 Slutsats 
 
Vår sammantagna slutsats över studien är att deltagarna överlag var positiva till 
revideringen men uttrycker samtidigt en oro inför uppdraget att undervisa i 
förskolan. De välkomnar förändringarna som Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2018) ger uttryck för och hoppas att tydligheten kommer att infinna sig när 
begreppen har landat och bearbetats på arbetsplatserna. Trots att begreppen som 
traditionellt förknippas med skolan träder in i förskolan behöver det inte innebära att 
metoderna kommer att se likadana ut i förskoleundervisningen. Vygotskijs syn på 
lärande beskriver Säljö (2011) som möjliga vägar till ämnen som personen inte skulle 
uppleva i vardagen, exempelvis så kan en person som aldrig upplevt öken ändå lära 
sig om den. I skolan kommer lärandet ofta gälla abstrakta fakta, det vill säga som 
man inte har egna erfarenheter av, lärandet kommer ovanifrån och kan ibland 
upplevas som alltför avlägset mina egna erfarenheter (en utvecklingszon långt fram). 
I sådant lärande är det av största vikt att lärare i undervisningssituationen kan 
förankra detta diffusa och avlägsna lärande till barnens eget kunnande om 
lärandeobjektet (Säljö, 2011). Vilket vi tänker skulle kunna beskriva 
förskoleundervisning där man ska ta tillvara på barns intressen och egna 
erfarenheter. Slutsatsen som dras är att det hänt en del sedan forskningen skrevs som 
belyser att undervisning inte behöver vara planerad, till att det i dagsläget uttrycks i 
Skollagen (SFS 2010:800) att undervisning i förskolan kan vara både planerad likväl 
som spontan. Slutsatsen vi drar är att beroende av den otydlighet som finns om 
undervisning i förskolan är det inte konstigt att förskollärarna i denna studie är 
osäkra inför sitt ny uttalade uppdrag. En annan slutsats vi drar är att arbetslagen med 
fördel skulle kunna bearbeta revideringen redan nu för att undvika stress och råda 
bot på den osäkerhet som resultatet visar. 
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Sammanfattningsvis visade resultatet att trots att det är tvetydigt vad begreppet 
undervisning innebär, eller hur det kan eller bör genomföras i förskolan så uttrycks 
det att förskollärare alltid har undervisat, men förskollärarna har inte tillskrivit sig 
den högre statusen som det innebär. En högre status kan även resultera i högre stress 
i och med det utökade ansvaret. Nedanstående citat från en informant uttrycker en 
tilltro till den egna kapaciteten och kompetensen. Resultatet uttryckte att det redan 
bedrivs undervisning och att det inte automatiskt behöver leda till en högre stressnivå 
för förskollärarna. “Förskolan är inte skola men vi kan ha samma uttryck” sa en 
informant. Pihlgren (2017) beskriver att i en undervisningssituation behöver 
förskolläraren ge barngruppen utrymme för att möjliggöra för ett samlärande att ske. 
God undervisning kännetecknas av en balans mellan ämnesdidaktiska kunskaper, väl 
avvägda aktiviteter grundade på god planering och trygghet i de sociala interaktioner 
som äger rum i förskolan (Pihlgren, 2017). Vi tänker att undervisning behöver finnas 
i förskolan för att barnen ska bli väl rustade för sin utbildning i grundskolan och 
uppåt. Därmed behöver också förskollärarna vara införstådda med vad undervisning i 
förskolan innebär. Det sägs att barnen är vår framtid, därmed är förskollärarrollen en 
viktig beståndsdel i den livslånga undervisningen och revideringar av Läroplanen 
synliggör att förskolan håller sig ajour med samhällsutvecklingen. 
 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
  
Eftersom begreppet undervisning är i begynnelse i förskolans värld så benämner vi 
det som ett samtida paradigmskifte, vi ser stor potential till att forska ytterligare på 
de effekter som paradigmskiftet för med sig i framtiden. Studien är i högsta grad 
relevant och anknutet till förskolan och den likt ett livslångt lärande har inget slut. En 
intressant vidare forskning kan vara att undersöka effekterna efter att undervisning 
har trätt i kraft i förskolan. Vi frågar oss vad som kommer hända med förskolan i 
framtiden. Förskoleklassen har blivit obligatorisk och vi undrar om förskolan också i 
framtiden kommer bli det, då finns en oro för barns stressnivåer. Vad är viktigast, att 
bespara barnen den utökade stress som det kan innebära att införa 
undervisningsbegreppet eller är det viktigare att få en högre status på förskolan? Ett 
dilemma med detta är att det kommer behöva implementeras i förskolan för att sedan 
kunna ge mätbara resultat, alltså kan det vara intressant att undersöka vad som 
händer när undervisning etablerats i förskolan. Det kan innebära att man famlar lite i 
mörkret då det är mycket som är under progression i arbetet med förskolan, för att 
kasta ljus över tvetydigheten behöver vi våga anta utmaningen att forska på 
outforskad mark. Att bredda forskningen till hela Sverige och se hur stor osäkerhet 
som faktiskt råder hade varit intressant, samt att se hur stora skillnaderna är ute i 
landet. Det kan bidra till att knäcka koden till vilka medel som kan underlätta för att 
förtydliga undervisningsbegreppet i förskolans utbildning. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 
 

Hej! 
   
Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på Mälardalens högskola och 
ska genomföra vårt examensarbete, en studie kommer genomföras om begreppet 
undervisning i förskolan.  

Vår studie vill få insikt i hur ett fåtal av er utbildade förskollärare upplever begreppet 
undervisning. Vår studie kommer baseras på enskilda intervjutillfällen, en kvalitativ 
metod som vi uppskattar kommer ta mellan 30–45 minuter. Vid godkännande från er 
kommer intervjuerna spelas in, för att vi ska kunna skapa ett så rättvist resultat som 
möjligt. Inspelningarna kommer inte delges någon, endast intervjuaren kommer 
lyssna av dessa. Det väsentliga för studien kommer sedan att diskutera mellan de två 
förskollärarstudenter som genomför studien. Efter godkänt examensarbete kommer 
all insamlad data att förstöras. 

Vi kommer att beakta de fyra etiska principerna som kortfattat innebär att samtliga 
deltagare ska informeras om studiens syfte och ge sitt frivilliga samtycke att delta i 
studien. Det innebär att du när som helst kan avbryta om du inte längre önskar delta 
utan några negativa konsekvenser för dig som deltagare. Vi värnar om er anonymitet 
och att ni vet vad som kommer hända med studien, deltagares namn, förskola eller 
kommun kommer inte delges. Vi kommer inte heller att benämna er vid ålder eller 
kön, vårt fokus ligger på att undersöka hur utbildade förskollärare ser på begreppet. 
Slutligen att det insamlade materialet inte kommer delges obehöriga. Genom ett 
ventileringsseminarium kommer vi delge studiens resultat med en mindre grupp 
förskollärarstudenter, samt lärare på Mälardalens högskola. Den slutgiltiga studien 
kommer att publiceras på databasen DiVa där ni kan ta del av studien. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss 

  

  

Kontaktinformation 

Student: Caroline Wrenéus                                        Student: Annelie Karlsson 
                                                                                  

Handledare: Andreas Grahn 

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor, mall 
 

• Frågor om reviderade Läroplanen: 
1. Har du medvetenhet om att förskolans Läroplan har reviderats och att den nya 
träder i kraft nästa år? *Beskriv hur personalstyrkan bearbetar revideringen.  
2. Hur ställer du dig personligen till revideringen? (*Motivera gärna) 
3. Beskriv vad du tror att revideringen för med sig för förskoleverksamheten? 
4. Beskriv vad du tror ligger bakom revideringen av Läroplanen? 
5. Beskriv utifrån din uppfattning om du anser att finns skillnader och likheter i 
Lpfö98/16 och den reviderade 2019? (*Ge gärna exempel) 
 

• Frågor om den personliga uppfattningen:   
1. Kan du beskriva din uppfattning om begreppet undervisning i 
förskolsammanhang? (*Utveckla gärna hur du gör) 
2. Hur anser du att undervisning bedrivs i på er arbetsplats? (*Utveckla gärna) 

• Vad anser du krävs för att undervisa i förskolan? (*Ge gärna exempel) 
3. Vilka effekter tror du kommer framträda när förskolan tillskrivs undervisning? 
(*Motivera gärna) 
 
4. Är begreppet undervisning ett ord som används på din arbetsplats? (*Ge gärna 
exempel på när) 
 
5. Finns det någonting du vill tilläga?



 

 

 


