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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningsbegreppet är definierat i 

läroplanen och hur begreppet undervisning uppfattas av förskollärare inom förskolan och 

om detta styrs av när de fick sin utbildning och fortbildning. Den teoretiska bakgrunden 

inhämtades i dokument som utgivits av skolverket, den reviderade läroplanen för 

förskolan och olika rapporter som belyser undervisningsbegreppet. Underlag till studien 

har inhämtats via ett antal kvalitativa forskningsintervjuer av förskollärare som varit 

verksamma i förskolan under kort eller lång tid, dvs nyutbildade eller med många års 

yrkeserfarenhet för att kunna få en uppfattning om hur begreppet undervisning har 

förändrats över tid. Studien visar att förskollärarna inte är så negativt inställda till eller 

oroliga för vad införandet av undervisningsbegreppet i förskolan kan komma att leda till i 

framtiden. 
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Inledning  

 

Vad är det som händer? När ska skolverket och politiker bestämma vad som egentligen 

gäller i förskolan? Revideringarna av läroplanen (Skolverket, 2010, 2016, 2018) har 

duggat tätt under 2000-talet och man kan lugnt påstå att förskolan är i förändring. I den 

senaste revideringen, som kommer börja gälla den 1 juli 2019, har ett nytt begrepp lagts 

till, ett begrepp som man tidigare inte velat förknippa med förskoleverksamheten, 

nämligen undervisning (Skolverket, 2018). Denna studie syftar till att få en djupare 

kunskap kring hur verksamma förskollärare uppfattar och tolkar begreppet. Redan 2010 

beskrevs det i skollagen (2010:800) att förskolan ska bedriva undervisning då den blev en 

egen skolform, men detta blir helt klart tydligare nu när begreppet finns med även i 

läroplanen. I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står följande 

om undervisning:  

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 

utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 

(Skolverket, 2018, s. 7) 

Här kan man förstå att undervisningen i förskolan inte innebär samma sak som för de 

senare delarna av skolan, där man har kunskapskrav man ska uppnå, utan kan fortfarande 

kopplas till det som tidigare benämndes som lärande.  

Ibland stöter man på föräldrar och pedagoger som anser att förskolan ska ha mer fokus på 

omsorgsuppdraget och andra som anser att förskolan ska ha mer fokus på utbildning. 

Genom att koppla begreppen undervisning och utbildning till förskolan hoppas Skolverket 

(2018) på att kunna höja statusen för förskoleverksamheten och visa på att den faktiskt 

handlar om barnens utveckling och lärande, och därigenom utbildning och undervisning. 

Man vill tydligt visa på att omsorg och undervisning ska bilda en helhet, inte att det ena 

ska utesluta det andra. Detta är vad skolverket hoppas på, men hur kan det gå till i 

praktiken? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en inblick i verksamma förskollärares uppfattningar om 

begreppet undervisning i förskoleverksamheten. 

 

Frågeställningar 

Hur uppfattar förskollärare att begreppet undervisning användas inom 

förskoleverksamheten? 

Vilka positiva och negativa uppfattningar har förskollärarna om att använda begreppet 

undervisning i förskolan? 
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Bakgrund 

Nedan följer redovisningar kring grunden av hur den svenska förskoleverksamheten sett ut 

från 80-talet då begreppet ”Educare” kom att beskriva förskoleverksamheten. Sedan följer 

en beskrivning om hur begreppet undervisning har kommit in i skollag och läroplan samt 

hur detta bidrar till att förskolan är i förändring. Styrdokumenten är centrala för denna 

studie och dessa i relation till att undervisningsbegreppet nu införts i skollagen och 

läroplanen för förskolan redovisas grundligt.  

Förskoleverksamhetens grunder, från omsorg till “Educare” 

Under 80- och 90-talet började förskolan gå ifrån att endast vara en plats där arbetande 

föräldrar kunde lämna sina barn för att få omsorg till att få ett mer skolämnesrelaterat 

innehåll (Vallberg Roth, 2011). Man gick från social och välfärdsverksamhet till att bli en 

institution för kunskapsutveckling, lärande och undervisning. Under 2010 skrivs förskolan 

in som en egen skolform i skollagen (2010:300). Om man ser tillbaka på förskolans 

historia kan man tydligt se att den både varit undervärderad och underfinansierad, vilket 

nu kan komma att förändras genom att försöka öka statusen för förskoleverksamheten, 

bland annat genom att göra den till en egen skolform och med reviderade läroplaner 

(Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). Man kan dra paralleller mellan dessa 

uttalanden till hur man arbetat för att begreppet undervisning nu finns med i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018). Förskolans verksamhet kommer upp alltmer på den politiska 

agendan vilket kommer leda till att allt fler i samhället kommer få kunskap kring vad 

förskoleverksamheten har för inverkan på barnens livslånga lärande. Jonsson, Williams 

och Pramling Samuelsson (2017) har även de kommit fram till att förskolan är i en stor 

förändring, när förskollärarna mer och mer ska minska på omsorgsuppdraget och fokusera 

mer på undervisningsuppdraget. I och med nya revideringen av läroplanen förtydligas de 

olika ansvarsområden som finns inom den dagliga förskoleverksamheten.  

 

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) beskriver att den svenska förskolan bedriver något 

som internationellt kallas för “Educare” som innebär att undervisning och omsorg bildar 

en helhet. Detta begrepp myntades under 80-talet och ger förskolans pedagoger ett dubbelt 

uppdrag. Skolinspektionen (2018) beskriver även dom att den svenska förskolan bedriver 

”Educare”, och att den svenska förskolan är högt ansedd internationellt. Under de senare 

åren beskriver Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) att omsorgen fått en lägre status än 

lärande inom förskolan, vilket både ökar klyftan mellan de barnskötare och förskollärare 

som verkar i förskolan. Detta då barnskötarna får lägga fokus på omsorgsuppdraget som 

innebär till exempel hygien och känslomässigt välbefinnande, medan förskollärarna ska 

lägga fokus på de lärandeprocesser som finns och ska bedrivas bland barnen i förskolan. I 

Van Leare och Vandenbrocks (2018) artikel kring hur omsorg och lärande ska bilda en 

helhet finns även där bevis på att det finns en uppdelning mellan omsorg och lärande i 

förskoleverksamheten. De har i en studie kommit fram till att det finns olika synpunkter 

på begreppet “Educare” och hur praktiken inom förskolan ser ut. Några av de 

respondenter som deltog ansåg att omsorg och lärande är två separata delar, trots att man 

ska se på uppdraget som en helhet, andra förskollärare de intervjuat sade också att det 

finns svårigheter att bedriva omsorg och lärande samtidigt, samt att det fanns respondenter 

som hävdade att omsorgen är lika viktig som undervisningen. Vallberg Roth (2011) menar 

att då man går från fokus på omsorg till kunskapsutveckling kan det bidra till att man får 

ett högre prestationskrav på sig, både som barn och förskollärare inom verksamheten. 
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Olika tolkningar av begreppet undervisning  

Utbildningsdepartementet (2010) har i en rapport beskrivit att undervisning ska ske under 

ledning av förskollärare, att man ska leda de processer som ger utveckling och lärande hos 

barnen utifrån de styrdokument som ligger som grund för förskoleverksamheten. 

Utbildningsdepartementet fick sedan i uppgift av stadsrådet Jan Björklund att utarbeta 

förslag på en ny revidering av läroplanen för förskolan där de såg att 

undervisningsbegreppet måste förtydligas. Något man också gick ut med i rapporten är att 

man sett att förskollärarnas kompetens måste fördjupas och utvecklas till att kunna förstå 

och använda begreppet undervisning på ett korrekt sätt som är relevant för 

förskoleverksamheten.  

Hilden (2018) beskriver begreppet undervisning i förskolan som något som sker 

tillsammans med barnen. Hon menar att det innebär att barnen lär sig något utifrån 

läroplanen genom förskollärarens målmedvetenhet samtidigt som man utgår från barnens 

intressen, tidigare erfarenheter och kunskap. 

Utifrån Vetenskapsrådets (2015) kartläggningar och forskning kring praktiskt arbete i 

förskolan kan man se att undervisning i förskolan ska innehålla en balans mellan omsorg 

och lärande. Man behöver ta bort uppfattningen av att undervisning är formella och 

vuxenstyrda situationer till att istället se alla situationer i förskolan som undervisning där 

man som lärare kan utöka barnens lärande och utveckling. 

I den studie som Hedefalk, Almqvist och Lundqvist (2015) bedrivit beskrivs hur den 

traditionella undervisningen går till, att läraren bestämmer innehållet. Detta är dock inget 

som kan kopplas till den undervisning som bedrivs i dagens förskola. De menar på att 

förskollärarna inte ger barnet ett rätt svar då de undrar över någon företeelse, utan istället 

blir medforskare och leder barnets handlingar mot undersökning och utforskning som kan 

komma att ge barnen de svar de söker. 

Jonsson m.fl. (2017) menar att lärande och undervisning är två delar av en helhet, där 

undervisningen kan stärka alla former av lärande, samt att undervisningen sker 

tillsammans med barnen. Undervisningen i förskolan har en styrka där man tar tillvara på 

det som barnen själva anser är viktigt och samtidigt kunna följa barnens intressen och rikta 

deras uppmärksamhet mot det lärandemål man som förskollärare satt upp.  

Sheridan och Williams (2018) beskriver att undervisning i förskolan påverkas från många 

håll, så som samhällets krav, de traditioner som finns i förskolan, hur den pedagogiska 

verksamheten ska se ut och förskollärarnas kompetens. Detta kan man se påverkar hur 

begreppet uppfattas och att det är under utveckling. De skriver också hur undervisningen i 

förskolan ska utgå från den vardag både vuxna och barn möter och menar då att 

förskollärarens uppdrag blir att främja lärande och skapa villkor för den.  

I en studie av Westman och Bergmark (2014) ser man att lärare inom förskolan kämpar 

med att förändra den syn på undervisning som finns idag, då den syn som råder är starkt 

förknippat med en mer traditionell uppfattning, vilket de menar ej gäller för 

undervisningsbegreppet i förskolan.  

I Skolinspektionens (2016) rapport kan man se att förskollärare anser att begreppet 

undervisning hör hemma i skolan och att man hellre använder sig av begreppet lärande när 

de beskriver förskolans kunskapsuppdrag. De berättar i granskningen att begreppet är 

överkurs för förskoleverksamheten, att det är negativt laddat och att då detta begrepp inte 

använts då man beskrivit förskolan tidigare är främmande. Skolinspektionen (2016) fick 

till och med höra att det är klart och tydligt att man inte undervisar i förskolan. 
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Uppfattningar kring hur begreppet undervisning skall finnas med i 

förskoleverksamheten eller ej 

Hedefalk m.fl. (2015) har i en studie reflekterat kring om man ska oroa sig för att 

begreppet undervisning kopplas till förskoleverksamheten eller inte. De kom fram till att 

den undervisning som pågår inom förskolan är “icke-traditionell”, och så som många fasar 

över, att omsorg och lek kommer förvinna, inte kommer ske om man ser på hur 

undervisningen i förskolan faktiskt ser ut. Undervisningen är inte lärarcentrerad, utan man 

som förskollärare ska rikta barnens uppmärksamhet mot ett valt lärandeobjekt, och ska 

följa barnens intressen så pass att de behåller sin fokus på det de vill undersöka och 

utforska. I studien framkom det att det faktiskt är undervisning som sker, hela dagen och 

inte bara under de aktiviteter som är pedagogiskt planerade. Undervisningsbegreppet i 

förskolan handlar därför om hur förskollärarna ska bedriva undervisning, ha tydliga mål 

för den, och utarbeta metoder som utgår ifrån hur man tolkar begreppet. Hedefalk m.fl. 

(2015) har kommit fram till att kvaliteten i förskoleundervisningen är kopplat till 

förskollärarnas kompetens, och därför måste man ge möjlighet för fortbildning för att 

undervisningsbegreppet i förskolan ska tolkas på rätt sätt. De har också kommit fram till 

att man inte enbart kan låta sig styras av barnens intresse, utan måste också rikta barnens 

uppmärksamhet mot det lärandeobjekt man har arbetet fram. Hildén (2018) beskriver även 

hon att begreppet undervisning inom förskolans värld kan väcka negativa tankar och 

känslor, då man gärna kopplar ihop begreppet med att en lärare står och föreläser inför en 

grupp elever.  

Jonsson m.fl. (2017) har sett att verksamma förskollärare har för avsikt att skydda barnen 

mot alltför mycket undervisning. En del förskollärare ser på undervisning som en 

begräsning och prestation, samtidigt som man oroar sig för att barnen inte ska få leka lika 

mycket på sina egna villkor och inte få vara lika kreativa som innan den förändringen nu 

sker i förskolan i och med att begreppet undervisning lagts till i läroplanen. De menar att 

respondenterna i studien till en del ser att undervisningsbegreppets införande i läroplanen 

är något negativt och att verksamheten kan komma att bli sämre då de anser att barnen ska 

få slippa det som de anser att undervisning är. Man tycker sig se att verksamheten som 

tidigare funnits inte ses som tillräcklig och att verksamheten nu är mer krävande och 

snävas in. I studien kom de även fram till att förskollärare tycker att 

undervisningsbegreppet är otänkbart att använda vid interaktioner med vårdnadshavare, 

vilket även det påverkar hur implementeringen av begreppet sker, och om man tänker sig 

att begreppet ska finnas med i förskolans verksamhet. Sæbbe och Pramling Samuelsson 

(2017) har skrivit en artikel som beskriver att även norska förskollärare är kritiska till att 

benämna förskoleverksamheten som undervisning, men samtidigt ser sig själva som 

lärare, vilket skapar motsättningar mellan praktik och teori. Jonsson m.fl. (2017) menar 

dock att trots att det finns motsättningar bland förskollärare att använda sig av begreppet 

undervisning kan de se en möjlighet till att införandet kan innebära både en 

professionalisering i arbetslaget och att förskolans kvalitet kan komma att öka. Införandet 

av undervisningsbegreppet är under förändring och diskussion, vilket kan påverka den 

attityd som nu råder då man inte riktigt vet hur man ska tolka begreppet inom 

förskoleverksamheten menar Jonsson m.fl. (2017), samtidigt som även Sheridan och 

Williams (2018) poängterar att undervisning i förskolan inte handlar om att en lärare ska 

förmedla kunskap och information till barnen, utan är mer komplex och dynamiskt än så. 
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Vad säger skollagen om undervisning? 

Som nämnts tidigare blev förskolan en egen skolform 2010 och det är skrivet i skollagen 

(2010:800) att undervisning ska bedrivas i verksamheten. Tidigare har inte begreppet 

undervisning kopplats till förskoleverksamheten i skollagen. I skollagen definieras 

undervisning som målstyrda processer som ska ske under ledning av en eller flera 

förskollärare, men utöver detta finns ingen närmare beskrivning. Detta kan komma att 

bidra till varför det finns otydligheter kring begreppet i förskoleverksamheten. Under 2019 

kommer även en del nya eller omarbetande förordningar att gälla i förskolan som kan 

komma att påverka hur undervisningsbegreppet tolkas i förskolan. 

 

Skolverkets koppling till undervisningsbegreppet 

Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny revidering av läroplanen och går 

ut med ett pressmeddelande den 23 mars 2018 att man nu lämnar över förslag på hur 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2019) ska komma att förändras. I pressmeddelandet 

står det bland annat att begreppet undervisning ska förtydligas. Redan här står det 

beskrivet att man inte kommer se på begreppet undervisning i förskolan, som nu finns 

med i läroplanen, på det sätt som man kan se som traditionell undervisning, det vill säga 

med lektioner eller katederundervisning. Den tolkning av begreppet undervisning som ska 

gälla i förskolan innebär bland annat vardagliga aktiviteter, pedagogiskt planerade 

aktiviteter, rutiner som är medvetet utformade och samt spontana tillfällen som bidrar till 

barns lärande. Man vill se att förskollärare tar tillvara på de situationer där det finns 

möjlighet till undervisning och utveckling.  

 

För de yngsta barnen i förskolan  

Hildén (2018) har på uppdrag av skolverket arbetat fram ett underlag som ska ge konkreta 

exempel på hur undervisning för barn i åldrarna 0-3 år ska se ut och innehåller ett antal 

reflektionsfrågor som syftar till att man ska diskutera inom arbetslaget för att bättre förstå 

vad begreppet innebär. Hon har behandlat följande områden som är kopplade till hur 

undervisningen i förskolan ska se ut i teori och praktik; att fylla definitionen av 

undervisning och dess innehåll, att undervisning i förskolan är både mål- och processtyrd, 

vilken förskollärarens roll är i undervisningen, barns delaktighet och inflytande i 

undervisningen, samt hur undervisning tillsammans med de yngsta barnen kan och ska se 

ut. Hildén (2018) beskriver att undervisning i förskolan är något som sker tillsammans 

med barnen, och inte som den traditionella beskrivningen av begreppet där läraren lär ut 

och eleven lär in. Hon beskriver sedan att man i förskolan måste fylla begreppet med 

relevant innehåll som utgår ifrån de grunder som finns inom det pedagogiska arbetet i 

förskolan, så som styrdokumenten. Hennes tolkning av undervisningsbegreppet i 

förskolan som jag nämnt tidigare kan beskrivas som att förskollärarna har ambitioner till 

att barnen lär sig något utifrån från de ramar som finns i läroplanen. Genom leken kan en 

stor del av undervisningen för de yngre barnen ske, men leken blir först undervisning när 

förskolläraren fångar upp och vidareutvecklar det som barnet visar uppmärksamhet och 

intresse mot (Hildén, 2018).  

 

En kunskapsöversikt kring undervisning i förskolan 

Skolverket har bett framstående forskare att skriva en kunskapsöversikt kring forskning 

om undervisning i förskolan. Kunskapsöversikten har Sonja Sheridan och Pia Willams 

varit redaktörer för och de har utformat den för att kunna ge större kunskap kring vad 
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undervisning i förskolan innebär, samt exempel på hur undervisning kan bedrivas i 

förskoleverksamheten. 

Sheridan och Williams (2018) inleder kunskapsöversikten genom att förklara begreppet 

undervisning på följande sätt: den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, vilket är 

hämtat från skollagen. Även i denna text markeras det tydligt att det är förskollärarna som 

ska ansvara för utformningen av undervisningen, men det är arbetslaget som helhet som 

ska utföra den. Det synsätt en förskollärare ska ha när det kommer till 

undervisningsbegreppet är att allt det som pågår i förskolan, olika situationer, aktiviteter 

och miljö är undervisning på ett eller annat sätt, men att man måste ha en tydlig plan 

bakom utformning och kring genomförande av dessa (Sheridan & Williams, 2018). De vill 

genom denna kunskapsöversikt skapa reflektion kring hur relationen mellan undervisning 

och lärande, lek, omsorg och utveckling ska se ut.  

Uppdraget undervisning i förskolan är kopplat till en omsorgsfull och lekfull 

undervisning. Genom stöttning från förskollärare, miljö och de andra barnen i förskolan 

ska barnet få möjlighet till både spontan och planerad undervisning vilket ska ge barnet 

möjlighet till utveckling. För att nå en hög kvalitet på undervisningen i förskolan måste 

förskollärarna behärska förmågan att hitta en balans mellan spontan och planerad 

undervisning genom att ta in barnens tankar, känslor och handlingar menar Sheridan och 

Williams (2018). 

Sheridan och Willams (2018) beskriver i ett av kapitlen att begreppet undervisning kan 

beskrivas och lyftas genom att se till förskolans grundläggande hörnstenar, vilka är 

undervisning, lek, lärande och omsorg, och hur dessa förhåller sig till varandra. De menar 

att man ska basera undervisningen på den lek som pågår bland barnen, samt att utgå från 

en vetenskaplig och beprövad grund. Man kan se omsorg och lärande som dimensioner 

inom undervisningspraktiken i förskolan (Sheridan & Williams, 2018). Undervisningen i 

förskolan ska utgå ifrån begreppen meningsskapande, lek, lärande, omsorg, 

kommunikation, perspektivtagande, lärandeobjekt och stöttning. Dessa begrepp är en del i 

vad som ska kallas för undervisning i förskolan (Sheridan & Williams, 2018). 

 

Tre perspektiv att ta i aktning 

Undervisningen i förskolan ska utgå från tre olika perspektiv; barn-, förskollärar- och 

undervisningsperspektiv beskriver Sheridan och Williams (2018). Inom barnperspektivet 

ska man tänka på att ta in barnen som delaktiga aktörer i undervisningen, det vill säga att 

de ska få en mening i samvaron tillsammans med andra barn och vuxna. Man utgår då från 

barnens intressen och de uttrycksformer de väljer och har. Kommunikationen mellan 

barnen och vuxna ska vara lekfull som utmanar och ger utrymme för bland annat 

reflektioner. Inom detta perspektiv beskriver Sheridan och Williams (2018) att de aspekter 

man ska ta i beaktning är barns lärande och utveckling uttryckt i språk, lek och handling, 

att barnens delaktighet och deras möjlighet till påverkan ska vara med och forma 

undervisningen, att barnen både ska ses som individer och en del av ett socialt samspel, 

samt att man ska ta in deras kulturella skillnader och likheter som resurser i 

undervisningen.  

När det kommer till det andra perspektivet, förskollärarperspektivet, beskriver Sheridan 

och Williams (2018), så som jag nämnt vid ett flertal gånger tidigare, att man som 

förskollärare ansvarar för undervisningen i förskolan. De beskriver vidare att man som 

förskollärare ska lära sig förmågan att få syn på både det pedagogiska innehållet och på 

det målinriktade arbetet. Man ska som förskollärare ha ett tydligt mål i alla delar av 
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förskolans vardag. Sheridan och Williams (2018) beskriver 4 punkter som ska tas i 

aktning när man diskuterar förskollärarperspektivet;  

 kompetens att utforma vardagen utifrån läroplanens mål 

 ha kunskap inom ämnen och didaktik och kunna utforma miljön utifrån dessa 

kunskaper 

 ha förmågan att introducera nya kunskaper och lärdomar för barnen, samt förmåga 

att kunna fånga barnens intresse och nyfikenhet  

 göra innehållet i alla delar av förskolan intressant, bland annat genom att föra 

metakognitiva och metakommunikativa samtal 

Det tredje och sista perspektiv som Sheridan och Williams (2018) beskriver är 

undervisningsperspektivet som utmärks av 5 punkter;  

 att undervisningen handlar om att skapa ett gemensamt perspektiv och att sträva 

efter att uppnå en samsyn för att kunna föra kommunikation med varandra 

 att undervisningen är en process där sociala, emotionella och kognitiva delar ingår 

tillsammans med lust, glädje, empati och vara en del i undervisningen där delarna 

ska kunna bilda en helhet och innehålla dimensionerna omsorg, lek, lärande, 

delaktighet och etik 

 att man genom undervisning tar vara på de spontana lärandetillfällen som uppstår 

 ha förmågan att kunna leda barnens lärande mot de mål som finns i läroplanen 

 att utforma undervisningen på ett sådant sätt så att den bidrar till ett livslångt 

lärande.  

 

Skolinspektionens koppling till undervisningsbegreppet 

Skolinspektionen har bedrivit en granskning av förskolans kvalitet och dess 

måluppfyllelse under 3 år på uppdrag av regeringen. Detta har genomförts genom bland 

annat kartläggningar och oanmälda granskningar av förskolor runt om i Sverige, för att 

kunna ge en bild av hur verksamheten ser ut nationellt. Under dessa år fann 

skolinspektionen ett antal brister i förskollärares praktik. Två av dessa var en stor brist och 

handlar om hur man som förskollärare anser att verksamheten bedriver undervisning eller 

ej, och om de såg sig själva som lärare eller inte. 

 

Begreppet är inte tydligt nog 

Det framkom att många inte förstod hur begreppet undervisning ska användas inom 

förskoleverksamheten, det vill säga att man inte förstår vad begreppet har för innehåll och 

form. Genom att förskollärarna i förskoleverksamheten inte använder sig av begreppet och 

dess innebörder på ett självklart sätt påverkar det undervisningen till det sämre, sämre på 

det sätt att man riskerar att inte ge den bästa möjliga utveckling och lärande för barnen 

(Skolinspektionen, 2018). Man såg att den pedagogiska delen av förskolan inte är 

tillräckligt målstyrt, och därför blir undervisningen otydlig. En del i detta såg 

Skolinspektionen (2018) var att arbetslagets pedagogiska praktik inte utgår tillräckligt 

mycket från de mål man satt upp med förskoleverksamheten och detta påverkar då den 

undervisning som ska ske enligt skolverket och skollagen. Efter granskningen framkom att 

förskollärare sällan ser sig själva som undervisande lärare, vilket i sin tur också påverkar 

förståelsen kring begreppet undervisning och hur det ska användas och tolkas i förskolan. 

En stor del av de förskollärare som blivit intervjuade under granskningen vände sig aktivt 

mot att det skulle vara undervisning som de bedriver i förskolan, och istället använder sig 
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av begreppet lärande som de ser i allt som sker i verksamheten med barnen. 

Skolinspektionen (2018) anser att man förväxlar begreppen undervisning och lärande, 

men menar på att undervisning är den process då någon vill lära ut något, och att 

begreppet lärande syftar på produkten, att det är ett resultat som uppstår.  

En annan del i problematiken kring undervisning i förskolan är att ansvaret för 

undervisningen ligger hos förskollärare, och om då inte hela arbetslaget får fortbildning 

inom vad begreppet innebär och hur man ska arbeta med det blir ansvar och roller inom 

arbetslaget oklart och odefinierat, vilket i sin tur också påverkar undervisningen negativt 

(Skolinspektionen, 2018). Granskningen visade också att om man befäster begreppet 

undervisning på ett korrekt sätt i förskolan kommer fokusen öka på kunskapsuppdraget. 

Skolinspektionen (2018) säger att man måste sätta in olika insatser, så som fortbildning 

bland verksamma förskollärare, för att de ska kunna inse att undervisningen, med andra 

ord, är en målstyrd process som är en del av dagens förskola. 

 

Traditioner inom förskolan påverkar undervisningsuppdraget 

Utifrån granskningen som Skolinspektionen (2018) genomförde visades det att många 

känner sig obekväma med att kalla praktiken i förskolan för undervisning, vilket de tror 

beror på att man länge skilt förskolans verksamhet mot de senare delarna av skolväsendet 

och att begreppet inte knutits an till förskolans kultur traditionellt sett. Pedagogikforskare 

menar på att om man ser på undervisning på det traditionella sättet i förskolans 

verksamhet kan det ge följder så som begränsningar och prestationstvång för barnen. Man 

menar dock att förskolan kan bibehålla sin avskildhet via specifikt innehåll och uppdrag 

från skolan, men samtidigt kan komma att kalla det för undervisning. Skolinspektionen 

(2018) har upptäckt att tveksamheten kring begreppet kan hänga ihop med hur man ser på 

undervisning traditionellt sett är kopplat till skolans senare delar, och att man samtidigt 

tänker sig att förskolan inte är en del av skolan. Man kan se att då begreppet undervisning 

nu är högst aktuellt, bland annat i forskning och media, kan det bidra till att man kan 

komma att använda sig av begreppet undervisning på ett korrekt sätt kopplat till vad man 

vill se i förskoleverksamheten.  

En annan brist som Skolinspektionen (2018) har funnit i sin granskning är att många 

förskolor fortfarande har störst fokus på den del av verksamheten som innebär omsorg, 

och därför kommer lärandeuppdraget som sekundärt. De menar att man kan se detta som 

följd av den tradition förskolan har, och att förskolan har ett dubbelt uppdrag, både 

omsorg och lärande. Det finns svårigheter med att introducera nya begrepp och 

förhållningssätt inom den tradition som förskolans verksamhet har. Omsorgen har längre 

tradition i förskoleverksamhetens historia och har en väldigt stark förankring i förskolan 

(Skolinspektionen, 2018). När man ser till hur allmänheten uppfattar förskolans uppdrag 

kan man se en förändring mot att ha haft fokus på omsorg till att nu få en mer 

kunskapsorienterad instruktion.  

 

Om undervisning är något som förskolans personal värjer sig mot för att 

läroplanens uppdrag och intentioner inte är implementerade i förskolorna, så visar 

det på problem för förskolans didaktik som behöver adresseras. Skolinspektionen 

ser det därför som centralt att förskolans undervisningsuppdrag tydliggörs på alla 

nivåer i styrkedjan, från lokal styrnings- och ledningsnivå till förskollärare och 

arbetslag i förskolorna. (Skolinspektionen, 2018, s. 21) 
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I sin granskning uttryckte de intervjuade förskollärarna att de kopplar 

undervisningsbegreppet till något negativt, att det inte känns bekvämt att använda 

begreppet, samt att de anser att begreppet är ett så kluvet ord. Skolinspektionen menar på 

att detta är ett starkt bidragande till de brister som finns kring att förskolan nu ska bedriva 

undervisning. 

 

Arbetet med begreppet undervisning 

Skolinspektionen (2018) har också sett att det finns gott om möjligheter för att bedriva 

undervisning men de tillfällen som uppstår inte tas tillvara på och utvecklas inte till vad de 

definierar som undervisning. Man vill att förskollärare ska fundera över sin roll i förskolan 

och poängterar att man måste träda fram som undervisande lärande för att öka kvaliteten i 

förskolans uppdrag. Ett sätt att vidareutveckla sitt professionella förhållningsätt och 

utforma undervisningen i linje med det uppdrag förskolan har är att man måste få 

möjlighet att reflektera med hela arbetslaget. Man ska då tänka till kring hur man ska 

förstå och fördjupa innebörden av undervisning, och hur man uppfattar och tolkar 

begreppet (Skolinspektionen, 2018).  
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Metod  
I denna del kommer det att redovisas vilken metod som har använts i detta examensarbete. 

Det finns en hel del att ta hänsyn till när man använder sig av metoden kvalitativ studie, 

och nedan finns också en beskrivning på vad denna metod innebär. Genom att redovisa 

vilken metod användes i studien ökar även den trovärdighet och transparens som är 

relevant för att genomföra vetenskapliga studier. 

Val av metod 

Den metod som valdes ut som mest passande för denna sorts studie är semistrukturerad 

kvalitativ forskningsintervju (Kvale & Brinkman, 2014; Trost, 2010; Denscombe, 2018). 

En semistrukturerad studie innebär att man till en viss del ställer förutbestämda frågor (se 

Bilaga 1) men också väljer följdfrågor allteftersom intervjun genomförs. Detta för att 

kunna söka efter att fördjupa kunskapen kring förskollärares tolkningar av det valda 

ämnet, vilket är Kvales och Brinkmans (2014) beskrivning av den kunskap man får ut av 

en sådan forskningsintervju.  

Motivering och beskrivning av urval av informanter 

När informanterna valdes ut i denna kvalitativa undersökning togs aspekten på att få ut så 

mycket information och kunskap som möjligt då det var ett begränsat antal personer att 

intervjua (Christoffersen & Johannessen, 2015). Man menar på att man inte kan få ut mer 

kunskap till slut då informanterna kommer ha liknande svar och man kan därför nöja sig 

med att välja ut 3 för att kunna besvara den problemställning som denna studie har. Att det 

var en begränsad tid för att utföra studien bidrog också till att detta antal valdes, vilket 

stämmer överens med hur författarna menar på att man kan utföra urvalet av informationer 

för en kvalitativ studie. 

Den urvalsstrategi som valdes är den Christoffersen och Johannesen (2015) beskriver som 

bekvämlighetsurval. Detta för att det inte var mycket tid till att genomföra studien, samt 

att genom denna metod kan man använda sig av de kontakter man fått genom till exempel 

de VFUer (verksamhetsförlagd utbildning) som genomförts. De informanter som valdes ut 

är väldigt lika varandra utifrån den detalj som vill studeras, vilket i denna studie handlar 

om hur begreppet undervisning uppfattas inom förskolan. När rekryteringen av 

förskollärare som informanter sedan genomfördes användes ett etablerat socialt närverk, 

och två förskollärare valdes då ut utifrån att det finns en god vänskaplig relation. Detta 

menar Christoffersen och Johannesen (2015) är att man utnyttjar sina personliga kontakter 

och är positivt då det krävs en viss tillit för att kunna få ut det mesta från denna sorts 

kvalitativa studie i form av intervjuer. Till valet av den tredje och sista informanten 

utnyttjades det även då ett socialt nätverk, men där finns inte samma vänskapsrelation, 

utan mer en bekantskap.  

Till sist togs det hänsyn till det tidsperspektiv som Christoffersen och Johannesen (2015) 

tar upp som en del i urvalet. Den innebär att rekryteringsprocessen skedde i tre steg; 

kontakt med informanterna togs cirka två veckor innan genomförandet av intervjuerna och 

då avtalades tid, sedan gick information ut via sms till informanterna där det stod var 

intervjuerna skulle äga rum och att det inte skulle behövas några särskilda förberedelser 

inför intervjun, och det till sist det tredje steget, där informanten kontaktades igen dagen 

innan intervjun för att påminna om det som blivit avtalat tidigare.  
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Tabell 1: beskrivning av grundläggande information om informanterna som är av vikt för 

studien 

Fiktiva namn: Anna Sara Lena 

Ålder 38 30 49 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna 

Åldrar i barngrupp 3-4 år 3-4 år 1-5 år 

Utbildningsår 2008 2014 1990 

Verksamma år 10 år 5 år 29 år 

Arbetslag Två förskollärare, 

en barnskötare 

Två förskollärare, 

en barnskötare 

Två förskollärare, 

en barnskötare, 

samt en resurs på 

hela förskolan.  

Fortbildning kring 

nya läroplanen? 

Ja, föreläsning 

kring de nya 

delarna, bland annat 

undervisning och 

utbildning 

Ja, föreläsning om 

de nya centrala 

punkterna där man 

stannade upp 

mycket vid 

begreppet 

undervisning 

Presentation med 

bildspel av 

förskolechef med 

frågeställningar och 

diskussionstillfälle. 

 

Genomförande av studie 

Det första som gjordes inför genomförandet av denna kvalitativa forskningsintervju, även 

kallad halvstrukturerad livsvärldsintervju, var att skriva ett manus i form av en 

intervjuguide (bilaga 1), samt att kunskap kring den tekniska förmågan att genomföra 

intervjuer införskaffades. Denna teknik är hämtad från Kvale & Brinkman (2014). De 

frågeställningar som formulerats till studiens syfte är utgångspunkten i intervjuguiden. 

Manuset (bilaga 1) gav struktur och gjorde att man både fick en översikt kring de delar av 

ämnet som valts och gav förslag på frågor som användes under intervjun. För att 

underlätta genomförandet av intervjun formulerades korta lättförstådda frågor, som inte 

har alltför mycket akademisk jargong vilket Kvale och Brinkman (2014) råder till när 

dessa sorters intervjuer ska genomföras. Genom valet att välja att genomföra en 

halvstrukturerad intervju ger det utrymme att förändra till exempel ordningsföljd och form 

på frågorna i guiden. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att en forskningsintervju är en 

interpersonell situation, där man som intervjuare tillsammans med intervjuperson delar ett 

intresse och kan få fram kunskap kring intervjupersonens synpunkter om det valda ämnet. 

Intervjun av denna sort var väldigt spännande och ögonöppnande för hur undervisning 

både ser ut i teorin och praktiken i förskoleverksamheten. Det togs också i aktning att man 

måste tänka på hur man använder sig av tonfall då man pratar och om hur ansikts- och 

kroppsspråket uppfattas, vilket då ger ett rikare underlag. 

Efter detta beskrevs meningen och syftet med intervjun för intervjupersonerna, vilket 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver som nästa steg. Beskrivningen som gavs var inte 

alltför utförlig då det kan medföra att man styr intervjun för mycket åt ett håll och man 

syftar till att få ut informantens kunskap och erfarenheter kring ämnet. I den inledande 

fasen av intervjun beskriver Kvale och Brinkman (2014) även att man ska ta upp att 
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intervjun spelas in och varför man vill göra det, samt att man uppmuntrar informanterna 

till att utveckla alla de synpunkter de framför, för att kunna få ut så mycket som möjligt av 

intervjun.  

Genom att vara väl insatt i ämnet i fråga och ha kunskap kring de tekniker som krävs för 

att genomföra en intervju har detta ett stort avgörande för att intervjuerna ska bli lyckade 

och givande på bästa sätt (Kvale & Brinkman, 2014). En annan aspekt som ligger som 

grund för en givande intervju är att tänka på att ha ett gemensamt och vardagligt språk, där 

vi båda förstår de begrepp som kommer finnas med och är relevanta för studien kring hur 

begreppet undervisning tolkas i förskolan.  

I den avslutande delen ställdes två frågor utifrån Kvales och Brinkmans beskrivningar där 

den ena frågan är om informanten har något mer att tillägga, och andra om hur 

informanten upplevt intervjun. Den första kan även kopplas till etiska överväganden kring 

intervjun och den senare handlade även om att man får med sig kunskap kring tekniken 

kring genomförande av intervjuer.  

Till sist togs Kvales och Brinkmans (2014) krav på att lyssna aktivt, vilket de anser är 

minst lika viktigt som att kunna behärska frågetekniken i en kvalitativ forskningsintervju, 

att man ska tänka efter när det kommer till vilka svar som följdes upp för att inte få med 

irrelevant information, samt att man bör tänka på att använda sig av de begrepp som finns 

med i förskolans vardag när man talar om det valda ämnet.  

  

Bearbetning av data 

När utformningen av intervjuguiden gjordes togs de två dimensioner som Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver i sin metodlitteratur i aktning, tematisk och dynamisk. Dessa 

syftar till att kunna genomföra intervjuerna på bästa sätt för att sedan underlätta 

bearbetningen. Den tematiska dimensionen syftar till vad man vill undersöka och den 

dynamiska till hur man vill genomföra den.  

När intervjuerna var genomförda lyssnades inspelningarna ett flertal gånger, vilket Trost 

(2010) anser vara en metod av flera som man kan utgå ifrån vid bearbetningen. 

Transkriberingen av det ljudupptagna materialet som spelats in under intervjuerna 

innehåller både ordagrann översättning och en sammanfattning. Att tänka på när man 

bearbetar data är att de ska struktureras på ett sådant sätt som lämpar sig för den 

kommande analysen (Kvale & Brinkman, 2014). Man bör också tänka på tekniken kring 

hur man transkriberar, om man ska skriva ner de fysiska aspekterna av intervjun, till 

exempel hur informanterna använder sig av sitt kroppsspråk eller något anmärkningsvärt i 

deras tonfall, vilket Trost (2010) menar är klokt att göra. Under pågående intervju fördes 

anteckningar kring detta för att kunna ta med de i resultat delen av studien.  

Vid transkribering av materialet skrevs även tankar och tolkningar som dök upp, ned som 

anteckningar, vilket Trost (2010) menar sker mer eller mindre automatiskt. 

Analysprocessen började alltså redan då man genomförde transkriberingen av materialet.  

Under bearbetningen användes även en metod som liknade Brymans (2011) tematiska 

analys. Den går ut på att man analyserar data genom att använda sig av en matris, där man 

genom ett efter man läst data flera gånger och identifierat teman och subteman. Efter detta 

fylldes matrisen med kortare utdrag från transkriberingen av intervjuerna. Då man 

granskar data utifrån denna metod och söker efter teman ska man hålla ögonen öppna efter 

en rad saker som Bryman (2011) beskriver; repetitioner av begreppet eller teman, lokala 

typologier eller kategorier, så som lokala uttryck, om och hur informanterna använder sig 

av metaforer eller analogier, likheter och skillnader i hur informanterna diskuterar olika 
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teman, söka efter språkiga kopplingar som visar på orsakssamband och att söka efter olika 

samhällsvetenskapliga begreppet som kan bli utgångspunkter för de teman man finner.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet i studien 

I kvalitativ forskning ska hela arbetet genomsyras av trovärdighet och tillförlitlighet, som 

är väldigt nära förbundna, och inte bara datainsamlingen, vilket kan gälla för andra sorter 

av forskningsmetoder (Patel & Davidsson, 2011). Trosts (2010) beskrivning av 

trovärdighet innebär att man ska utföra studien på ett seriöst och relevant sätt. Detta 

kommer jag göra genom att inskaffa data som är relevant för min studie, att ta med de 

forskningsetiska övervägandena jag gör inför intervjuerna, och vara noga med att få fram 

mina informanters åsikter, kunskap och erfarenheter och inte låta mina åsikter ha någon 

betydelse i datainsamlingen. Patel och Davidson (2011) beskriver vidare att det uppstår 

svårigheter när man ska undersöka trovärdighets- och tillförlitlighetsaspekterna i en 

kvalitativ forskning då varje studie och intervju är så pass unik att det är svårt att fixera 

specifika regler eller procedurer kring dessa. Detta överensstämmer med det Denscombes 

(2018) beskriver, att det finns svårigheter i bedömningen av trovärdighet och 

tillförlitlighet inom kvalitativ forskning. Dock finns det några aspekter som är så pass 

generella att de kan stämma in på de flesta kvalitativa studier (Patel & Davidson, 2011). 

De jag kommer använda mig av är: 

 En bred grund av forskning, både i intervjuerna och den teoretiska delen av min 

studie, genom att intervjua minst 3 förskollärare vid minst 2 olika förskolor och ha 

ett brett underlag från flera olika källor i min teoretiska del av arbetet. 

 Vid transkribering, tänka på hur jag formulerar mig och tar med de aspekter som 

inte kommer med vid inspelningen, till exempel mimik och miljö. 

 Skriva studien så att jag får en innebördsrik helhet, med ett relevant resultat utifrån 

syfte och frågeställningar.  

 Se till att kunna balansera citat från intervjuerna med den kommenterade text jag 

kommer skriva i resultatdelen för att få en helhet som är meningsfull. 

 Beskriva min forskningsprocess i denna studie. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har arbetat fram fyra allmänna huvudkrav när man genomför den 

typ av kvalitativ forskning i detta examensarbete. Dessa finns med i det missivbrev (bilaga 

2) som informanterna tog de av innan intervjuerna startade. De fyra som följdes är:  

 Informationskravet, där informanterna fick information om vilket syfte studien har. 

 Samtyckeskravet, där informanterna fick information om att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan i studien. 

 Konfidentialitetskravet, där man ser till att obehöriga ej kan komma åt den data 

som insamlats in under intervjuerna.  

 Nyttjandekravet, som innebär att data som insamlades enbart används för detta 

examensarbete. 

Metoddiskussion 

Valet av att använda metoden kvalitativ forskningsintervju grundade sig i att syftet med 

studien var att få erfarenheter och åsikter kring hur förskollärare uppfattar begreppet 

undervisning. I och med att valet blev semistrukturerade intervjuer kunde en inlevelse i 
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intervjupersonernas egna subjektiva upplevelser införskaffas och jag kunde få ta del av 

förskollärarnas perspektiv på förskoleverksamheten, vilket Eliasson (1994) beskriver att 

man kan få ut av denna metod.  

De informanter jag valde ut fick inte tillgång till intervjufrågorna (se bilaga 1) då det finns 

risk för att de skapar svar på frågorna i förväg eller att välja att svara utifrån vad de tror att 

jag vill höra. De fick dock veta ämnet för studien för att känna sig lite förberedda på var 

intervjun handlade om, vilket i sig skapar en trygghet för informanterna.  

Något som kan komma att påverka vad och hur intervjupersonerna talar om något ämne är 

något som Kvale och Brinkmann (2014) benämner som maktasymmetri. Även Eliasson 

(1994) tar upp denna aspekt av kvalitativ forskning. Detta innebär att man som intervjuare 

ofta har en makt över situationen. Kvale och Brinkmann (2014) menar på att situationen 

kan bli en situation som känns förföriskt, ofta då man väljer ut informanter utifrån sin 

bekantskap, och därmed kan informanterna säga saker som de senare kan komma att 

ångra. Detta är något som beaktats under genomförandet av intervjuerna. Jag ville skapa 

en professionell anda som bidrar till att motverka att intervjun blev alltför personlig och 

vänskaplig. Dock fanns det en aspekt av familjaritet till de två informera som valdes ut 

utifrån bekvämlighetsurvalet då jag redan hade kontakt med dessa två sedan tidigare. Den 

tredje informanten hade jag inte träffat tidigare vilket på ett sätt påverkade studien på ett 

negativt sätt; att situationen kring intervjun inte blev lika öppen och tillitsfull. Trots det 

faktum att det fanns en spänning mellan professionell distans och personlig vänskap 

strävade jag att skapa en trygg, bekväm och öppen intervju för att informanterna skulle 

delge sig av deras personliga åsikter och tankar.  

När jag genomförde intervjuerna tog jag avstamp i vad Eliasson (1994) beskriver som 

empatiskt och solidariskt kunskapssökande, att man tar hänsyn och respekterar sina 

informanter, ser till helheten rörande situationen och den data man samlar in, samt förstår 

det sociala sammanhang som intervjun innebär.  

Att följa och visa upp Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer är av vikt i 

studien. Jag anser att man kan känna sig mer trygg om man får läsa ett dokument (se 

bilaga 1) med information kring dessa då man kan missa att säga nåt eller att missförstånd 

kan uppstå. Nedskriven information gör det hela tydligare.  

Jag hade inga större svårigheter att kunna få förskollärare att ställa upp på en intervju. Vid 

ett långt tidigare tillfälle hade jag frågat två förskollärare om de skulle kunna ställa upp, 

samt har bekanta på andra förskolor som jag kunde kontakta och fråga om de visste av 

någon skulle vilja ställa upp och ha tid till intervju. Dock kände jag ändå en viss stress när 

det kom till att genomföra intervjuerna. Jag skulle kunna anta att det handlade om att tiden 

var väldigt begränsad till att skriva detta arbete, att vi studenter samtalade sinsemellan och 

att vissa hade svårt att få tag i pedagoger som ville ställa upp, att jag inte genomfört 

många intervjuer tidigare och att intervjuerna och transkriberingarna av dessa var en stor 

del av arbetet. Jag hade gärna haft mer tid till att skriva arbetet då man hade kunnat 

använda sig av fler metoder för insamling av data vilket skulle kunna ge att mer 

sanningsenligt svar, till exempel att genomföra en intervju för att sedan göra observationer 

för att se hur dessa två stämmer överens.    
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Resultat 

Nedan kommer resultaten från intervjuerna med förskollärarna att redovisas. De består 

både av sammanfattningar och citat av vad de sagt och presenteras utifrån rubriker med 

beskrivning på vilket ämne de talat om. Redovisningarna utgår från det syfte och de 

frågeställningar som studien har. Först redovisas hur förskollärare uppfattar att begreppet 

undervisning, och sedan följer de positiva och negativa följderna som förskollärarna kan 

se av införandet av begreppet undervisning i förskolan.  

Förskollärares uppfattningar om begreppet undervisning 

Undervisning beskrivs som något som sker jämt 

Gemensamt för alla de förskollärare som jag intervjuat i detta examensarbete är att de har 

samma grundtanke kring undervisningsbegreppet. De anser alla att allt som sker inom 

förskolans ramar innebär undervisning även om det är ett begrepp som är nytt för dem att 

använda när de pratar om verksamheten i förskolan. Lena berättar att “de inte köpt 

begreppet rent av” utan har fått reflektera kring vad det innebär för förskolans 

verksamhet, och Sara beskriver att “man är ju inte så van att använda det, då det länge 

tillhört skolan”. Detta spelar in i hur man tänker kring undervisning i förskolan då det 

skiljer sig markant från vad begreppet betyder i de högre formerna av skolväsendet. När vi 

pratar om vad undervisning i förskolan är talar alla förskollärare om att det ska vara roligt 

på förskolan och att man ska utgå från barnens intressen. Man lägger stor vikt vid att 

barnen ska vara med och påverka sin vardag och att genom till exempel reflektion kan visa 

vart förskollärarna ska bygga vidare undervisningen. 

Undervisning utifrån barnens förutsättningar 

Lena beskriver att de lägger upp undervisningen utifrån ett dokument där de skriver upp 

allt det barnen visar intresse för. Detta görs främst under höstterminen, men fortsätter även 

in under vårterminen. Om det inte bildas en tydlig uppfattning om ett specifikt tema, till 

exempel Pettsson eller superhjältar som Lena berättar att tidigare teman handlat om, 

analyserar förskollärarna vad som verkar centralt för barnen, till exempel lek. Då kan de 

leda barnen genom detta och forma en miljö där leken är central.  Lena berättar ett 

exempel på detta; “barnen kom en dag på att de ville leka vårdcentral, och byggde vi en 

vårdcentral, helt enkelt”. Det tog då in det barnen önskade allt eftersom och utformade då 

miljön i ett av rummen, samtidigt som de inkorporerar undervisning av de olika 

läroplansmålen utifrån den lek som uppstår. Även Anna beskriver att miljön spelar in i 

den undervisningen som sker och att det måste finnas en tanke bakom den för att 

undervisning ska kunna ske. 

Och det som har varit roligt är att varje gång, när det är barnen som bestämt vad vi 

ska göra så är det inget som har varit tråkigt, utan att allt har varit roligt. Så det är 

ett jättekul arbetssätt! (Lena) 

 

Undervisning uppfattas som något som sker jämt 

Enligt förskollärarna sker undervisningen både i de strukturerade situationerna i form av 

planerade aktiviteter, och i alla de spontana tillfällen som sker under dagens gång. När 

Sara får frågan om när undervisningen sker svarar hon snabbt; “Alltid! Jämt! Den sker i 
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leken, i de mer planerade aktiviteterna, men även i det som sker spontant”. Anna lyfter 

här hur hon ser på undervisning i förskolan: 

Undervisning, det är någonting som sker kontinuerligt under dagen och inte att “Nu 

har vi undervisning under en timme”. Det händer i allt det vi gör, både som mer 

styrd och planerad undervisning, och i det faktum att vi hela tiden har på oss den 

här rollen som att vara pedagoger och lyfta undervisning i allting som vi stöter på. 

(Anna) 

 

Undervisningsbegreppet tydliggör uppdraget 

I och med att begreppet ska användas ser Lena att uppdraget kan bli mer konkret och man 

får synliggöra “varför man gör som man gör”. Alla tre beskriver att alla de vardagliga 

situationer i förskolan, till exempel som påklädning av barnen när de ska vara ute eller då 

de byter blöja, innebär möjligheter till undervisning av alla de olika mål som finns 

uttryckta i läroplanen. Man ser tydligt att det är upp till förskolläraren att ta vara på alla de 

tillfällen där undervisning kan och ska ske, vilket både Anna och Lena berättar. Anna 

beskriver ett exempel hur hon tänker kring att allt som sker i förskolan innebär möjlighet 

till undervisning: 

Vid till exempel blöjbyten så brukar vi tänka mycket på det här med 

språkutveckling, att man pratar med barnen vid byte och det blir ju också en 

undervisning. Man kan ju som hitta vägar att undervisa i alla moment i förskolan 

om man bara har tänkt igenom; vad är det vi erbjuder barnen här, och vad 

undervisar vi i?  Ett annat exempel kan vara vid måltidssituationerna, där det kan 

uppstå samtal om hur man är mot varandra vid bordet. Man får då undervisning i 

socialt samspel då man bland annat måste visa hänsyn och vänta på sin tur till 

exempel. (Anna) 

 

De använder begreppet undervisning som en beskrivning på förskolans helhetsuppdrag 

En annan viktig del som både Lena och Anna tar upp när de pratar om undervisning är att 

omsorg och undervisning ska bilda en helhet. Man väver samman dessa två delar i 

förskolans verksamhet, och varken praktiken eller uppdrag kommer inte att förändras på 

grund av att ett nytt begrepp ska beskriva vad man bedriver för praktik i förskolan menar 

de. Lena berättar att omsorgen sker hela tiden och går in i undervisningen, och hon 

skämtar sedan och säger “det står inte på planeringen att vi ska byta blöja idag inte!”  

och menar på att omsorgen är självklar. 

 Undervisningen bildar en helhet med omsorgen. Man försöker ta tillvara på 

vartenda tillfälle, så som vid rutinsituationer, som blöjbyte och påklädning. (Lena) 

 

Begreppet undervisning används på olika sätt 

När man ser till hur man ska använda sig av begreppet kan man också se att det skiljer sig 

från förskola till förskola. Anna och Sara har redan börjat använda begreppet undervisning 

då de samtalar om förskolan med till exempel vårdnadshavare, medan Lena anser att de 

inte kommer använda begreppet på det sättet, utan att det kommer framförallt ligga i det 

administrativa, “när man ska skriva snygga dokument” som hon uttrycker det. 
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Fortbildning kring undervisningsbegreppet 

För att få en förståelse för vad undervisning i förskolan innebär krävs fortbildning menar 

förskollärarna. Att man ska få en fortbildning kring den nya läroplanen är självklart för 

alla som deltagit i min studie. Kommunerna har lagt upp fortbildningen på olika sätt men 

det finns ändå tryck på att ta upp och undersöka just begreppet undervisning. Man vill 

ändra den traditionella synen man har på undervisning för att tydligt och klart se och 

förstå vad undervisning i förskolan innebär. Genom att göra fortbildning till en naturlig 

del av förskoleverksamheten kan förskollärarna utvecklas i takt med att det sker 

förändringar, så som i detta exempel där man lägger in ett helt nytt begrepp som ska 

beskriva hur man ska bedriva förskoleverksamheten.  

På den ena förskolan i den ena kommunen har alla verksamma pedagoger kunnat närvara 

på samma fortbildning, som bestod av en klassisk föreläsning av två inom kommunen 

framstående pedagoger. Sara berättar att de “Gick igenom dom punkt för punkt, stannade 

upp ganska mycket kring just begreppen undervisning och utbildning” i deras fortbildning 

kring de nya centrala punkterna i revideringen. Kring denna fortbildning lyfter Anna det 

faktum att det är viktigt att alla i arbetslaget ska vara med och diskutera vad 

undervisningen i förskolan innebär för att kunna arbeta tillsammans på bästa sätt när hon 

berättar om föreläsningen. Under föreläsningen var det öppet för frågor och diskussioner 

kring de tankar som dykte upp.  

På den andra förskolan i en annan kommun har man också gett fortbildning kring den nya 

reviderade läroplanen men här har man ett annat upplägg. Här har man delat upp 

yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare och ger dom två olika fortbildningar. 

Förskolechefen hade bjudit in pedagogerna yrkeskategoriskt, förskollärare fick en kväll till 

fortbildning och barnskötarna en annan. Förskolechefen visade då ett bildspel och lyfte 

frågor och tankar kring den nya reviderade läroplanen. Lena berättar dock att dom inte ser 

att de ska implementera den nya läroplanen först till hösten, och att den fortbildning de 

fick nu dels handlade om vad undervisningsbegreppet innebär, men att det till största del 

handlade om förskollärarens ökade ansvar för pedagogiken i förskolan.  

Man kan då se att fortbildningen mellan olika kommuner skiljer sig åt, och att man har 

kommit olika långt i arbetet kring den nya revideringen.  

  

Den kvällen fick vi ju sitta på föreläsning om den reviderade läroplanen, och vi gick 

då framförallt igenom dom punkterna som är mest ändrat kring och vad det blir 

mest tryck på, så som begreppen undervisning och utbildning, i den reviderade 

läroplanen, och så var det öppet för diskussioner och tankar. (Anna) 

Dock har vi inte kommit så långt utan ska implementera begreppen undervisning 

och utbildning till hösten. Det vi diskuterade och kom fram till kring undervisning 

var vi ganska eniga om. (Lena) 

 

Användningen av begreppet undervisning innebär inte skola 

I enlighet med varandra berättar de intervjuade förskollärarna om att undervisning i 

förskolan är något annat än den traditionella undervisning som pågår i skolan. Man vill 

behålla förskolan unik och avskild från andra skolformer, och detta måste göras tydligt. 
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Anna beskriver att det är väldigt viktigt att man uttrycker att undervisningen i förskolan 

och skolan är olika till sitt sätt och upplägg; “Jag tror att det blir väldigt viktigt att vi 

uttrycker att det är det här vi menar med undervisning, att det inte ska vara en bild av att 

alla ska sitta och göra samma sak” Förskolan inte kommer innebära att alla strikt ska sitta 

och göra samma sak, medans en lärare lär ut något, som hon uttrycker det. I förskolan vill 

man utgå från barnens intressen för att skapa undervisning. 

Vår undervisning handlar jättemycket om att lyfta det barnen är intresserade av; att 

det ska vara lek- och lustfyllt och att det ska vara roligt och intressant för dem. Vi 

ska lyfta in alla barns intressen i undervisningen (Anna) 

 

Den mer allmänna uppfattningen de flesta i samhället har om undervisning har 

informanterna en tydlig bild av, att den innebär den traditionella synen att man har en 

lärare som lär ut, och elever som lär in, men att det inte ska vara så när det kommer till 

förskolan. Lena säger undervisningen i förskolan inte innebär “skolform”, så som 

undervisningen ser ut i de senare delarna av skolväsendet.  

I och med fortbildning kring vad undervisningsbegrppet innebär i förskolan märks det på 

informanterna att de har fått en annan syn på vad undervisning ska vara. 

Begreppet undervisning har jag nog tänkt tidigare att det är när man sitter på sin stol 

som en elev och läraren undervisar och så där. Sen är ju undervisning en form av 

lärande, så att det vi gör på förskolan är ju ett lärande så nånstans har jag ju som 

ändå förstått att vad undervisningen kan innebära. Men det är klart att det är 

undervisning så, men jag skulle nog tidigare inte ha använt det begreppet (Sara) 

Undervisning behöver inte vara en bild av att ska alla sitta och göra samma sak. Det 

är som de (allmänheten) kanske tänker sig skolmiljöer, som det har varit mycket 

förr i tiden också. (Anna) 

 

Att använda begreppet undervisning innebär en nya vana 

Tidigare har förskollärarna inte tänkt på att koppla just begreppet undervisning till 

förskolan då det är starkt förknippat med den praktiken som råder i skolan, och det var 

något som inte skulle ske i förskolan. Sara uttrycker att det är ett begrepp som tidigare inte 

använts i förskolan, men då de fått fortbildning kring det nya begreppet handlar det mer 

om en vanefråga. När de nu börjat ta in den nya läroplanen och vad begreppet 

undervisning ska innebära för verksamheten i förskolan uttrycker de klart och tydligt att 

det inte kommer bli någon förändring på vad de gör i praktiken i förskolan. Praktiken 

kommer bli den samma. Dock finns det uttryckt att administrationen runt verksamheten 

kan komma att bli förändrad.  

Jag tänker mig egentligen att i det stora hela så förändrar ju inte det nya begreppet 

den verksamhet vi har, så som vi har bedrivit, utan är väl kanske mer att man får ett 

begrepp på det vi gör. På ett sätt likställer det förskolan lite grann med skolan, att 

det inte bara en är förvaring av barnen, att man inte bara leker, utan det finns ändå 

ett lärande och en undervisning. Det finns en sorts skola här även om den ser 

annorlunda ut. (Sara) 

För att praktiken ska vara den samma måste man förstå att undervisningsbegreppet ska 

tolkas annorlunda än hur det tolkas i resten av skolväsendet. För att behålla förskolans 

praktik anser Anna att man måste diskutera begreppet i arbetslaget så att alla är med på 

vad begreppet innebär. “Vi ställer oss frågor som: Vad betyder det här på riktigt? Hur får 

vi in det? Hur använder vi begreppet?” berättar Anna. 
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Om man ser på förskolan och skolan kan man se att förskolan alltid ska jobba med lärande 

genom lek, och lek genom lärande, vilket undervisning i skolan inte innebär. Omsorgen är 

framträdande inom förskolan, och den tillsammans med lärandet ska bilda en helhet och 

ligga som grund för att undervisning ska kunna ske. 

Nej, själva praktiken tror jag inte kommer förändras så, det läggs ju stor vikt vid lek 

och att lärandet ska vara lustfyllt. (Sara) 

För min egen del så har jag alltid tyckt att tryggheten är kopplat mycket till 

omsorgen, att se till att barnen är trygga och att det finns en famn att sitta i ibland. 

Det har jag alltid tyckt är grunden för att sen kunna lära sig saker och utvecklas. Så 

jag har alltid uppfattat det som att lärande och omsorg hänger ihop väldigt mycket -

hur man ser på begreppen så- så jag tycker ju att de behöver hänga ihop, att man har 

tryggheten först och att man får bygga relationerna är ju jätteviktiga för hur allting 

ska fungera för att det ska kunna ske undervisning (Anna) 

Vi ska diskutera i arbetslaget och se begreppet ur ett större sammanhang. Vi ställer 

oss frågor som: Vad betyder det här riktigt? Hur får vi in det? Hur använder vi 

begreppet? Men sen tror inte jag att det nya begreppet gör jättestor skillnad från hur 

vi arbetar idag och hur det kommer bli sen. (Anna) 
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Positiva följder av användning av begreppet undervisning i förskolan 

 

Tydligare uppdrag  

Med förändringarna i läroplanen tänker sig Sara att beskrivningen av professionen kan bli 

tydligare och kan tala om vad som sker på förskolan. Tydligheten kan även innebära 

förändringar i kvalitetstänk och redovisning, vilket i sin tur kan bidra till att det inte 

kommer ske missförstånd kring vad undervisningbegreppet innebär och betyder. 

Precis som när det bytte namn från dagis till förskola, att nånstans gör begreppen att 

våran profession blir liksom lite tydligare, att vi gör nånting här, även fast vi gjort 

det hela tiden så, så jag tänker mig att det kanske, blir kanske lite mer kvalitet, 

kvalitetstänk så. (Sara) 

 

Att få en förståelse för vad förskolan är 

I och med att begreppet undervisning ska beskriva det man gör på förskolan uttrycker Sara 

positivitet kring att det kanske kan ske en förändring till det bättre när det kommer till 

status, både kring yrke och verksamhet. Hon menar att en ändring av formuleringarna 

kring förskolan kan innebära att fler förstår vad barnen faktiskt gör på förskolan, att det är 

en fråga om utbildning och att den är viktig för barnens lärande och utveckling. Hon säger 

“att det är inte bara komma hit och leka av sig” som hon uppfattar att många tänker. När 

Sara pratar om att de nya begreppen kan verka statushöjande för förskollärarprofessionen 

är hon engagerad och jag uppfattade att också de andra förskollärarna som jag intervjuat 

önskar att fler skulle förstå innebörden av den undervisning barnen får i förskolan. Barnen 

lär sig så otroligt många saker i förskolan och det lägger en grund för det livslånga 

lärandet.  

Dels så tycker jag ju att det är positivt att man liksom ändå höjer upp statusen på det 

dom här barnen faktiskt gör. Att det är inte bara komma hit och leka av sig, utan 

dom lär sig så otroligt många saker, och att liksom få lite “kvitto” på det så. Det för 

ju även med sig uppfattningen att det vi pedagoger gör här på förskolan betyder 

någonting. Det är viktigt så för statusens skull, att det kan bli viktigt att vi likställts 

med skolan, tänker jag också lite grann. (Sara) 

 

Statushöjande för förskollärare som profession 

Kan de nya begreppen innebära en förändring kring statusen av förskolan? Detta råder det 

lite delande meningar om. Alla de tre förskollärarna som blivit intervjuade uttrycker att de 

anser att förskolans status i samhället är låg och att det råder en uppfattning kring att 

förskolan inte har stor påverkan i barnens liv och utbildning. Detta upplever de att både 

allmänheten i stort anser, och att andra lärare inom skolväsendet gör det samma!  

Anna uttrycker dock att hon sett förändringar till det positiva i och med de tidigare 

revideringarna av läroplanen då det märkts att det blivit mer diskussioner kring förskolan 

och dess verksamhet. Genom dessa diskussioner har flera börjat inse förskolans betydelse 

för barnens utveckling och utbildning. “I och med att begreppet införs kan det ju hända 

att det blir ytterligare ett steg högre i statusen” säger Anna och menar på att begreppet 

undervisning kan komma att påverka hur man ser på verksamheten och det kan innebära 

att förskolan tar ett steg närmare det övriga skolväsendet. Tidigare har man inte kopplat 

förskolan till skolvärlden på samma sätt anser hon.   
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Även Sara uttrycker att hon kan tänka sig att den nya reviderade läroplanen skulle verka 

statushöjande, men hos henne det finns ändå en tvekan kring om detta verkligen kommer 

att ske då hon, till skillnad från Anna, upplevt att de tidigare insatserna för att höja 

förskolans status inte har blivit så lyckade och inte gett den förändring som önskats. 

Det har skett så många förändringar inom det här yrket i hopp om att statusen skulle 

höjas och att man skulle komma tillbaks nånstans till det som var förut. Det har inte 

hänt. Jag tänker bara det att byta från att det ska heta förskola nu, från att det har 

hetat dagis, eller vid införandet av lärarlegitimationen, som också var en tanke att 

det skulle höja upp, men det har som inte hänt så mycket där. (Sara) 

När det gäller de personer som har direkt kontakt med förskolan menar Anna att man 

behöver använda sig av rätt ord och termer för att en statushöjning ska kunna ske. Hon har 

redan börjat använda begreppet undervisning då hon talat med vårdnadshavare och ser att 

implementeringen av begreppet kan få andra att “få upp ögonen för vad förskolan faktiskt 

har för roll i barnens utbildning” berättar hon.  

Lena har även hon stött på många som på något sätt ser ner på yrket och/eller 

verksamheten. Hon önskar att en statushöjning skulle innebära ett erkännande kring 

betydelsen av förskolan, både från allmänheten och andra lärare. När hon berättar om hur 

hon blivit bemött av olika personer som uttrycker sig om förskolan skrattar hon till då hon 

anser att förskollärare är så mycket mer än vad de flesta kanske anser. Hon hoppas att 

begreppen kan innebära just en statushöjning och berättar om hur de kan påverka både de i 

och utanför förskolans värld:  

Hur vi uppfattar oss själva, hur allmänheten uppfattar oss och kanske hur de högre 

skolformerna uppfattar oss. Det hade varit kul! Jag har stött på en förskollärare som 

var psykolog i botten och hon sade; -Ni är ju bara förskollärare! Japp, bara! Jag 

upplever att det finns en negativ klang hos de som jobbar i de senare delarna av 

skolan då man berättar att man jobbar i förskolan, att det är värsta dagis, sandlåda 

och så. Nä! Förskola!  (Lena) 

 

Rekrytering till förskollärarutbildningen 

En annan positiv följd av att begreppet undervisning ska förklara förskolan tänker Sara 

kan vara att fler väljer att utbilda sig till förskollärare. Hon berättar om att det finns ont om 

personal i förskolan och att fler måste utbilda sig. Länge har hon uppfattat att 

förskolläraryrket inte tas på så stort allvar och berättar om hur hon upplevt professionen 

med de yngsta barnen: 

Om det sker en statushöjning kan det absolut få såna följder som att fler skulle vilja 

utbilda sig till förskollärare, att det blir kanske mer eftertraktat så, för länge, länge, 

länge, har förskolan varit förknippat med ”klippa klistra”. Jag vet när min 

storasyster utbildande sig på gymnasiet, då gick hon barn och fritid, och då var det 

ju “klippa klistra- linjen" och det är ju klart att börjar man prata om utbildning och 

undervisning så blir det ju mer likställt med skolan och då tänker jag mig att då 

kanske skulle locka fler till professionen. (Sara) 

 

Negativa följder av användning av begreppet undervisning i förskolan 
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Begreppet undervisning kan innebära missförstånd 

Det märks tydligt att förskolan är i förändring på förskollärarna. De har alla fått 

fortbildning, på olika sätt i olika kommuner, och det har lagts stor uppmärksamhet på vad 

begreppet undervisning innebär vid dessa fortbildningar. Man uttrycker att då begreppet 

undervisning ofta ses som den traditionella form som pågår i skolan och de konstaterar att 

det kommer krävas arbete med att konkretisera vad undervisning i förskolan innebär. 

Det kommer ju säkert ta lång tid med det här också att få ut budskapet: varför man 

använder det begreppet, och att det kan bli missförstånd också. Många kan säkert 

vända sig emot att undervisning ska pågå i förskolan och tänka; ska det redan vara 

så när barnen är så små, ska de inte bara få leka och så istället för att man ser att 

undervisningen sker ju i leken med lek som verktyg. (Anna) 

Precis som vid tidigare förändringar av förskolan kommer det ta tid för allmänheten att 

både förstå och ta till sig vad begreppet undervisning innebär och hur det ska användas. 

Än idag finns det vårdnadshavare som säger dagis, något som förskolan hette tidigare, och 

förskollärarna uttrycker att detta även kommer ske med begreppen undervisning och 

utbildning. Man kan komma att behöva använda namnen parallellt tillsammans med de 

tidigare benämningarna, till exempel lärande, under en tid menar Sara. Detta under en 

övergångsperiod för att kunna förklara och förtydliga vad man menar med att det ska ske 

undervisning i förskolan. Anna tar upp att man till exempel kan diskutera vad begreppet 

innebär i teori och praktik på ett föräldramöte där vårdnadshavare har möjlighet att lyfta 

tankar och åsikter kring detta.   

För att en statushöjning ska kunna ske känner Anna att man måste arbeta in de nya 

begreppen i samhället, till exempel i media och kurslitteratur. Även Lena har reagerat på 

att fel namn på förskolan, det vill säga dagis, fortfarande används, och då främst i media. 

Man talar fortfarande ofta om dagis, och inte förskola. Detta innebär ju att man på ett sätt 

inte fullt ut förstår vad förskolan innebär och handlar om anser Anna, och tänker att det 

kan komma att ta lång tid innan det sker förändringar i hur allmänheten talar om 

förskolan, att det är en plats för undervisning och utbildning. Till sist säger Anna att om 

man har man mindre kontakt med förskolan kan det vara svårare att ta till sig och förstå 

vad förskolan och dess verksamhet innebär. 

 

Vårdnadshavarnas tankar  

Sara berättar också att det finns vårdnadshavare som ställer högre krav på 

förskoleverksamheten och kan fråga: “- Har ni bara lekt idag?”. Det finns alltså två läger 

bland vårdnadshavare uttrycker förskollärarna. De ena som är oroliga att det ska bli för 

likt skolan, och de andra som vill se att förskolan blir mer som i skolan. “Genom att 

skriva, att uppmärksamma, att det kommit ut en ny läroplan kan hjälpa” berättar hon när 

vi diskuterar kring hur förskolan syns i media och att den borde synas mer än vad den gör.  

Men jag kan absolut tro att det kan bli vanligt att tänka så, och känna sig orolig 

över, och undra vad är det riktigt som, vad är det man gör där egentligen och så, och 

att det kanske kan ifrågasättas så, för jag tror att i och med att vi dels har vi ju en 

utbildning så vi har ju läst om det här och utbildat oss i det här så vi kan det här! 

Det är våran profession, men sen är vi också ju insatta i läroplanen och vad som 

menas, och vi är också insatta i våran praktik, men som förälder så är det så klart att 

är du inte utbildad till förskollärare så har du ju inte den professionen och då kan 

det ju vara svårt, redan idag att riktigt förstå vad det vi gör. (Sara) 
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Kan begreppet undervisning i förskolan innebära en “skolifiering”? 

Något som uttrycks i allmänhet som en oroande faktor är att förskolan ska bli för lik de 

senare delarna av skolväsendet. Förskolan har blivit en skolform men att den ska bli för lik 

skolan verkar de intervjuade förskollärarna inte vara speciellt oroliga för då upplägget i 

förskolan är så olikt det som pågår i skolan. Leken är central och man jobbar för att 

behålla förskolans säregna art. Barnen lär genom leken och samspelet med andra barn och 

pedagoger. Sara berättar om hur hon ser på problemet kring “skolifiering” av förskolan: 

Nä men jag är nog inte så orolig över det för det känns ändå som att den verksamhet 

vi bedriver har ett injobbat arbetssätt på något vis, att det är här att man lär sig i lek 

och att lek är så inarbetat, det har alltid varit så. Sen när man kommer till 

förskoleklass och skola så blir det en annan sak. Jag tror inte att det kommer att bli 

någon stor förändring i själva praktiken, sen hur man tänker runt omkring det vi 

gör, jag tror det är där det kommer bli den stora förändringen. (Sara) 

 

Lena och berättar om tiden då man skulle skriva individuella utvecklingsplaner vilket hon 

anser hör hemma i skolan. Hon anser att det är bra att man tog bort denna del i förskolan 

då hon tyckte det blev för mycket bedömning av barnen och därmed liknande skolan mer. 

Skillnader i pedagogiken i förskola och skola är stora. Inom skolan råder mer 

förmedlingspedagogik enligt Lena och hon uttrycker: “Jag vill inte sätta betyg på någon, 

utan jag vill ge personen möjlighet att utvecklas, så mycket som det bara går”. 
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Analys 

I denna del av mitt examensarbete beskrivs först studiens viktigaste resultat och sedan 

ställs den teori som återfinns i bakgrundsdelen i relation till det resultat som framkommit 

av de intervjuade förskollärarnas tankar och åsikter. Efter detta kommer den teoretiska 

beskrivningen av begreppet kopplas ihop med hur de verksamma förskollärarna ser på vad 

undervisningsbegreppet innebär. Sedan kommer en redovisning av resultaten kring vilka 

de positiva och negativa följderna av införandet av begreppet kan vara. 

 

Studiens viktigaste resultat, undervisningens innebörd i förskolan 

I denna studie är den viktigaste upptäckten att förskollärarna inte är så negativt inställda 

eller oroliga för vad införandet av undervisningsbegreppet kan komma att leda till. Genom 

att de fått fortbildning kring den nya revideringen av läroplanen (Skolverket, 2018) kan 

man tydligt se att förskollärarna ser att undervisningen i förskolan inte kommer att likna 

den traditionella synen på undervisningen, den som pågår i de senare delarna av 

skolväsendet, där det råder förmedlingspedagogik. När de talar om hur de förstår och 

kommer att använda begreppet undervisning, menar de att den praktik som råder i 

förskolan inte kommer förändras. I relation till teorin kan man dra slutsatsen att det som 

Skolverket (2019) och Skolinspektionen (2016) syftar till att begreppet undervisning i 

förskolan ska innebära är förankrat hos de  

Ett annat viktigt resultat är att det finns viss skillnad mellan de olika förskollärarna och 

förskolorna då de fått olika fortbildningar på olika sätt. Användningen av begreppet 

undervisning kommer att flyta in i verksamheten redan nu då två av förskollärarna redan 

börjat använda sig av begreppet på en av förskolorna i den ena kommunen. Den tredje 

förskolläraren kommer dock inte använda sig av begreppet i vardagen utan mer i de 

administrativa delarna av verksamheten och i dokumentationen på den andra förskolan i 

en annan kommun. Användningen av begreppet kommer fasas in i verksamheten och de 

tidigare begreppen som använts för att beskrivningen ska fasas ut på olika sätt mellan de 

olika förskolorna. Enligt förskollärarna kommer det vara en övergångsperiod för att gå 

ifrån de tidigare begreppen som beskrivit förskolan (Skolverket, 2010, Skolverket, 2016), 

till de nya som återfinns i den nya revideringen av läroplanen (Skolverket, 2018). 

 

Hur begreppet undervisning ska användas inom förskoleverksamheten 

Det finns många olika sätt att se på undervisning i förskolan. Av alla de olika tolkningar 

och beskrivningar av begreppet undervisning som tas upp i den teoretiska bakgrundsdelen 

i detta arbete kan man se att de stämmer överens med det som förskollärarna uttrycker att 

undervisning är. Det framförs tydligt och på flera ställen att undervisningen i förskolan 

utgår från vad barnen visar intresse för och att undervisningen i förskolan sker genom lek 

(se Hedefalk m.fl., 2015, Jonsson m.fl., Sheridan och Williams, 2018, Hilden, 2018, 

Skolverket, 2019, Skolinspektionen, 2018). Att barnen ska vara delaktiga och ha 

inflytande över sin vardag har de intervjuade förskollärarna stor respekt för.  

Följa barnen 

För att ett lärande ska kunna ske i förskolan måste man följa barnens intressen och 

inkorporera undervisningen utifrån vad de anser är intressant. När förskollärarna utgår 

från barnens intressen innebär det att de ska de vara medforskare (se Hedefalk, m.fl., 

2015), men de måste även kunna rikta barnens uppmärksamhet mot de olika lärandemål 

man satt upp. Således måste undervisningen innebära både att följa barnen och en viss 
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styrning, vilket det framgår att de intervjuade förskollärarna har en förståelse för. Det syns 

tydligt både i bakgrunden och i intervjuerna att det är förskollärarna som måste se att alla 

situationer i förskolan innebär undervisning och se till att ta tillvara på dessa situationer 

för att undervisa i de olika lärandemålen som finns beskrivna i läroplanen. Även om det är 

förskollärarna som håller i undervisningen så är det i barnet som lärandet sker. Detta 

stämmer överens både med det förskollärarna säger, och det som framkommer i 

bakgrunden, att undervisningen är processen, och att lärandet är produkten (se 

Skolinspektionen, 2018). 

I takt med detta beskriver Jonsson m.fl. (2017) att man minskar på omsorgsuppdraget och 

fokuserar mer på kunskapsutvecklingen och undervisningen i förskolan. De intervjuade 

förskollärarna har uttryckt lite oro kring att omsorgen kan komma att få mindre plats, men 

att omsorg och undervisning alltid bildar en helhet. En av förskollärarna beskriver en 

djupare koppling mellan omsorgen och undervisningen i förskolan, att om man inte har en 

trygghet skapad av omsorgen kan inget lärande ske. Detta stämmer in på vad flera av 

författarna beskriver, att undervisning och omsorg ska bilda en helhet, och att omsorgen är 

en av grundstenarna för att lärande ska kunna ske (se Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015, 

Van Leare & Vandenbrocks, 2018, Sheridan & Williams, 2018).  

Fortbildning och förståelse 

Utbildningsdepartementet (2010) pratar om att begreppet måste förtydligas och att 

förskollärarna ska få fortbildning kring det nya begreppet. Två av de förskollärare som 

intervjuades verkar har fått en bättre fortbildning än den tredje då man hos den tredje 

förskolläraren har man delat upp arbetslaget och gett dem olika fortbildningar. Om man 

tar det Jonsson m.fl. (2017) skrivit i beaktande ser man att arbetslaget spelar in i hur 

begreppet implementeras och att arbetslaget som helhet måste förstå vad begreppet 

innebär för att en kvalitetshöjning ska kunna ske. Även Sheridan och Williams (2018) 

skriver om att även om det är förskolläraren som ska ansvara för undervisningen, så ska 

hela arbetslaget utföra den.  

 

Undervisning i förskolan kopplas inte ihop med skolans praktik 

Hedefalk m.fl. (2015) beskriver att förskolans undervisning skiljer sig mycket från den 

undervisning som finns i de senare delarna av skolväsendet. Detta stämmer tydligt överens 

med den förståelse förskollärarna har om begreppet undervisning i förskolan. 

Fortbildningen de fått kring den reviderade läroplanen har bidragit till denna förståelse, 

men är även något som förskollärarna själva insett då de är insatta i hur förskolans 

arbetssätt ser ut. Det finns som sagt en del mer negativa tankar som har dykt upp hos 

förskollärarna (jfr Hildén, 2018), bland annat att man ser att det råder 

förmedlingspedagogik i skolan men inte förskolan.  

Om man jämför resultatet från denna studie med det Jonsson m.fl. (2017) fått fram i sin 

studie är det många punkter som differerar. Där har man fått fram flera punkter som 

handlar om att förskollärare är negativa till att begreppet undervisning ska införas i 

förskolan (se Jonsson m.fl., 2017). Det är bara en av dessa punkter som stämmer överens 

med det resultat som framkommit i detta arbete, nämligen den om att det skulle vara 

otänkbart för förskollärare att använda begreppet undervisning i interaktioner med 

vårdnadshavare. Här har en av de förskollärare som intervjuats uttryckt att hon inte 

kommer använda sig av begreppet annat än i de dokument som kommer finnas inne i 

organisationen och administrationen av förskolan, och därför inte då hon samtalar 

vårdnadshavare eller andra som kommer i kontakt med förskolan.  
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Omsorg och undervisning, ett förhållande som kommer finnas kvar 

När man läser om att förskolan är i förändring finns det oro kring att undervisningen ska ta 

bort fokus från omsorgsuppdraget i förskolan. Van Leare och Vandenbrock (2018) skriver 

att det finns en tydlig uppdelning mellan undervisning och omsorg och att de ses som två 

olika delar. Detta stämmer inte överens med det resultat som framkommit av det 

förskollärarna uttrycker i de genomförda intervjuerna. De menar att det ena förutsätter det 

andra och att omsorgen alltid kommer finnas i förskolans praktik. Även Vallberg Roth 

(2011) tar upp och skriver att införandet av begreppet kan påverka förhållandet och att 

införandet av begreppet undervisning kan ge högre prestationskrav hos barnen, men i 

enighet med studies resultat kommer detta kanske ske hos förskollärarna, inte hos barnen. 

Att det skett en skiftning i förhållandet undervisning och omsorg framkommer i en av 

intervjuerna med förskollärarna, och denna har jobbat väldigt länge inom förskolan. Detta 

stämmer överens med det Jonsson m.fl. (2017) beskriver, att man minskat på 

omsorgsuppdraget och lagt mer fokus på undervisningen. Att det skulle gett omsorgen en 

lägre status är något som förskollärarna dock dementerar (jmf. Löfdahl och Folke-

Fischtelius, 2015). Det framgår tydligt hos dem att omsorgen i själva verket är en 

förutsättning för att undervisning i förskolan ska kunna ske.  

En av förskollärarna uttrycker en oro för att Sveriges förskola ska bli för lik andra länders 

förskolor, där undervisningsuppdraget är mer framträdande och omsorgen mindre 

prioriterad. Detta till trots att Sveriges förskola är högt ansedd enligt Skolinspektionen 

(2018). Därför kan man se att andra länders förskolor inte kan komma att påverka 

Sveriges förskola, utan att det snarare kan bli åt andra hållet, att Sveriges förskola 

inspirerar andra länder.  

Slutsats 

Om man ser till det stora hela är det inte mycket som skiljer sig mellan den teoretiska 

bakgrund och resultatet av intervjuerna med förskollärarna. Det man kan se som skiljer sig 

åt mellan dessa är att oron inte är lika stor som den beskriv vara i teorin, och att det krävs 

mer fortbildning kring begreppet undervisning då det finns motsättningar till att använda 

sig av det, till exempel när man samtalar om förskolan med till exempel vårdnadshavare.  
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Diskussion 

 
Hur uppfattar förskollärare att begreppet undervisning användas inom 

förskoleverksamheten? Utifrån resultatet i denna studie kan man dra slutsatsen att 

användningen av begreppet kommer variera bland olika förskollärare och förskolor. Detta 

skulle kunna bero på till exempel den enskilda förskollärarens personliga övertygelse eller 

hur den fortbildning som hen fått har sett ut. Det överskådliga resultatet från studien visar 

på att undervisningsbegreppet kommer att kunna användas som beskrivning av förskolans 

praktik utan större problem, och verksamheten med barnen kommer inte förändras menar 

förskollärarna som blivit intervjuade. Där användningen av begreppet kan komma att 

påverka förskolan är genom en förhoppning av statushöjning av verksamheten och 

professionen. En del av resultatet från studien kan ses som att det kommer innebära en 

förändring sker kring det administrativa arbetet kring verksamheten och hur att det 

systematiska kvalitetsarbetet förändras i sin utformning.  
  
Resultatet har gett mycket ny kunskap från förskollärare kring hur man ska axla ansvaret 

för omsorgs- och undervisningsuppdraget i förskolan. Det är en överlag positiv bild som 

målats upp av att undervisningsbegreppet införs i läroplanen och att det ger goda 

möjligheter till bland annat en statushöjning. Om man ser till det material som skolverket 

(Skolverket, 2018) och skolinspektionen (Skolinspektionen, 2016 & 2018) tillhandahåller 

ger en väldigt god förståelse av hur man kan konkretisera vad undervisning i förskolan 

innebär och hur man ska göra i praktiken. Mina reflektioner kring dessa material är att jag 

rekommenderar att alla som är eller ska bli verksamma inom förskoleverksamheten läser 

dessa och jag skulle se hur bra dessa skulle passa vid fortbildning kring den nya 

revideringen av läroplanen. De ger även en förståelse för hur man ska undvika att 

förskolan ska bli “skolifierad” och att tappa den unika och internationellt högt ansedda 

förskola vi har i Sverige.  

Alla de intervjuade förskollärarna uttryckte sig positivt kring att begreppet undervisning 

kan leda till en förändrad syn på förskolan. De har hopp om att revideringen av läroplanen 

ska ge en statushöjning kring förskoleverksamheten och förskolläraryrket. Man önskar att 

man ska kunna se på förskolan som viktig, avgörande och professionell, inte så som en av 

de intervjuade förskollärarna uttryckte, att förskolan bara är ”klippa och klistra”, vilket 

hon menade var en utbredd uppfattning om förskolans verksamhet. Det hon menar på då 

är att man ser förskolan mer som en förvaring av barnen och att det man gör i förskolan är 

bara lek och på ett sätt meningslöst. Man vill se att både samhället och lärare för andra 

åldrar ska få upp ögonen för vad förskolan verkligen betyder för barnets utbildning och 

utveckling. Alla de intervjuade förskollärarna har fått negativa kommentarer kring deras 

profession av från flera håll och detta känner även jag som student av. Många förknippar 

fortfarande förskolan till hur dagisverksamheten tidigare såg ut.  

Det finns självklart en oro kring att förskolan ska bli något nytt, där man ser mer till 

kunskapsuppdraget med dess krav på prestationer, än till den omsorg som det tidigare 

varit fokus på. Jag uppfattar dock att förskollärarna är införstådda med vad undervisning i 

förskolan innebär, att det är något som är helt skiljt från den förmedlingspedagogik som 

råder i de senare delarna av skolväsendet. Förskollärarna pratar tydligt om att 

undervisning och omsorg ska vara en helhet i förskolan och jag uppfattar att de inte 

kommer låta omsorgen försvinna i den nya praktik som ska skapas i och med den 

reviderade läroplanen. Det krävs fortbildning för att man ska kunna inse detta då de flesta 

inte kan se skillnaden då traditionen kring både förskola och skola är så stark.  

Jag anser utifrån den forskning jag läst och de intervjuer jag genomfört att fortbildningen 

ska vara gemensam och inkludera alla pedagoger i förskolan. Här lägger olika kommuner 



 

 

29 

 

och förskolechefer upp fortbildningen på olika sätt och det påverkar implementeringen av 

begreppet mycket. Har man olika syn på begreppet inom arbetslaget kan missförstånd ske 

som kommer påverka undervisningen i förskolan. När man delar upp mellan förskollärare 

och andra pedagoger kan jag även se att klyftor kan skapas. Jag tänker mig att det måste 

finnas tydligare riktlinjer kring hur man ska utbilda sin personal för förskolecheferna för 

att fortbildningen ska ge så mycket som möjligt och att förståelsen av vad begreppet 

undervisning blir korrekt och att förskolan ska bli likvärdig.  Tyvärr verkar det som att en 

del ändå inte kommer använda begreppet undervisning i samspel med till exempel 

vårdnadshavare, utan ser mer att begreppet ska användas i reflektionsdokument eller 

kvalitetsredovisningar. 

En fundering som har växt fram är om det kan finnas ett samband mellan om man har 

jobbar längre i förskolan och varit med om de tidigare förändringarna av förskolan eller 

om man utbildat sig mer nyligt? Tidigare var ju omsorgsuppdraget starkare och man tog 

aktivt avstånd från att förskolan skulle på något sätt likna skolan och dess praktik. Detta 

anser jag kan vara ett område för fortsatt forskning.  

 

Reflektioner kring genomförandet av studien 

Att få skriva en studie där valet av ämne var fritt var givande, roligt och väldigt intressant. 

Man fick verkligen gräva ner sig i den problemställning man valt att undersöka, och 

utveckla kunskap kring ett ämne som man valt att undersöka.  

Till största del är utbildningen till förskollärare teoretisk med vetenskapligt beprövad 

grund med praktisk utbildning på VFU:er. Nu fick man komma ut och fråga vad 

förskollärare säger om hur praktiken stämmer överens eller inte med teorin. Jag skulle 

gärna mer likande upplägg av denna sort i utbildningen då man verkligen fått gå till 

grunden i problemställningar och få undersöka vad praktiken säger i jämförelse med den 

teori vi läser och tar in. Jag anser att vi bara gått på ytan i många ämnen och områden 

under utbildningens gång.  

 

Till vidare forskning 

Först och främst skulle det vara intressant att följa hur förskolan utvecklas i takt med att 

det nya begreppet används och tolkas. En studie skulle kunna utföras kring hur de kommer 

förändras över tid, hur det ser ut nu när det är nytt och hur det kommer se ut när det är 

etablerat och vad det sker för förändringar utifrån den nya revideringen av läroplanen. Blir 

det en statushöjning för professionen förskollärare? Förändras förskolans uppdrag, praktik 

eller annat inom vardagen på förskolan? Innebär begreppet negativa eller positiva följder 

för barn, barngrupp, förskollärare eller vårdnadshavare? 

Något man skulle kunna fortsätta undersöka kring detta begreppet och hur det uppfattas är 

att göra studier om vad vårdnadshavarna har för åsikter och tankar kring begreppet. Hur 

uppfattar de att begreppet undervisning och utbildning kommer påverka förskolan och 

deras barns framtid?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att få en inblick i verksamma förskollärares uppfattningar om 

begreppet undervisning i förskoleverksamheten  

Frågeställningar:  

Hur uppfattar förskollärare att begreppet undervisning användas inom 

förskoleverksamheten?  

Vilka positiva och negativa uppfattningar har förskollärarna om att använda begreppet 

undervisning i förskolan?  

  
1. Information om respondent  
 Namn:  

 Ålder:  
 Kön:  

 Vilka åldrar respondenten arbetar med idag:  

 Utbildningsår:  

 Verksamma år inom förskolan:  

 Eventuell fortbildning kring nya revideringen (2019) av läroplanen:  

 Berätta kort om hur ditt arbetslag ser ut  

  

  

2. Begreppet undervisning  
o Berätta för mig hur du uppfattar att undervisningsbegreppet används inom 

förskolan  

 Kan du ge ett exempel på vad undervisning innebär i förskolan 

enligt dig?  

o Berätta för mig hur du uppfattar att man skulle kunna använda begreppet 

undervisning i förskolan  

  

3. Positiva och negativa följder av att använda begreppet undervisning  

o Vad anser du om att begreppet undervisning nu finns med i både skollag och 

läroplan?  

o Vilka negativa följder kan du se av att begreppet kopplas till förskolan?  

 Hur kommer detta påverka dynamiken mellan utbildade 

förskollärare och de andra pedagogerna inom förskolan, exempelvis 

barnskötare?  

o Vilka positiva följder kan du se av att begreppet kopplas till förskolan?  

 Tror du det kommer det finnas mer tid för förskollärare att 

fokusera på att bedriva undervisning i förskolan nu när ansvaret inom 

förskolans olika uppdrag delats upp?  

 Statusen för yrket?  

  

4. Finns det något mer du vill tillägga som vi inte berört?  
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Bilaga 2 – Missivbrev 

 

  

Hejsan!   

Jag heter Ida Landström och skriver nu mitt avslutande examensarbete för 

förskollärarutbildningen vid Umeå Universitet. Det ämne jag valt att behandla är 

hur undervisningsbegreppet kan och ska tolkas inom förskoleverksamheten med 

anledningen att begreppet nu finns med i läroplanen för förskolan och är högst relevant 

inom dagens förskola.   

Studien kommer genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer, som den jag tänkt 

genomföra med dig. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helt välja att avbryta ditt 

deltagande.   

Intervjun kommer genomföras med råd och riktlinjer för forskningsetiska intervjuer 

utifrån Vetenskapsrådets fyra krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets - och 

nyttjande kravet. De uppgifter jag får av dig i denna intervju kommer avidentifieras, inte 

användas på annat sätt än som underlag för den undersökning jag genomför i mitt arbete 

med mitt examensarbete, samt att ingen obehörig kommer få tillgång till detta material. 

Din medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta ditt deltagande när helst du vill.  

  

Vänligen   

Ida Landström, student vid förskollärarprogrammet, Umeå Universitet.       

Kontaktuppgifter:  

Mail: ida.landstrom@hotmail.com, idla0029@umu.se   

Mobil: 072-2246952 
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