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Abstract 

This study aims to highlight the concept of teaching and illustrate to what 

extent it is discussed and understood in preschool and the importance of 

the preschool director's leadership in this. The aim is also to clarify how 

preschool teachers' attitude towards the word teaching is affected by fac-

tors such as educational background, work experience and organizational 

conditions. With this paper, I would also like to show what different as-

pects preschool teachers emphasize as important for the quality of pre-

school teaching. 

My theoretical foundation is based on social constructivism with under-

standing-based perspectives. The study is also based on an educational 

perspective on quality. 

The empirical foundation is based on surveys with 1616 preschool teach-

ers in 91 different municipalities. The result shows that there is a correla-

tion between to what extent the concept of teaching is discussed and un-

derstood in preschool and the preschool director’s leadership. There is 

nothing in this study, however, that suggests that educational background, 

work experience or organizational conditions would affect preschool 

teachers' attitude towards the concept of teaching. Relationships, interac-

tion and communication are emphasized as important aspects of quality 

in preschool teaching. These aspects are also highlighted in previous re-

search. 

The conclusion is that preschool teachers themselves need to be involved 

in the conquest of the concept of teaching in preschool, and that the pre-

school director have an important role in creating good conditions for this. 

Based on this study teaching and quality can be understood as intersub-

jective words that are created in the meeting between preschool teachers, 

children and curriculum aims. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa undervisningsbegreppet i förskolans 

kontext och undersöka i vilken utsträckning det är diskuterat och begrip-

liggjort i förskolan. I denna studie undersöks även förskollärarnas inställ-

ning till att begreppet nu skrivs in i förskolans läroplan samt vilka 

aspekter de anser som betydelsefulla för kvaliteten i förskolans undervis-

ning. 

Min teoretiska utgångspunkt grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv med en förståelsebaserad orientering. Jag tar också avstamp i 

ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet.  

Studiens empiriska grund har utgjorts av en enkätundersökning med 

1616 förskollärare i 91 olika kommuner. Resultatet visar att det finns 

samband mellan förskolechefens ledarskap och i vilken utsträckning för-

skollärare upplever att undervisningsbegreppet har diskuterats och be-

gripliggjorts i deras verksamhet. Det finns dock ingenting i denna studie 

som tyder på att utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet eller organi-

satoriska förutsättningar skulle påverka förskollärares inställning till att 

undervisningsbegreppet nu skrivs in i förskolans läroplan. Relationer, 

samspel och kommunikation lyfts fram som betydelsefulla aspekter för 

kvaliteten i förskolans undervisning, vilket stämmer väl överens med tidi-

gare forskning.  

Slutsatsen är att förskollärarna själva behöver vara delaktiga i erövringen 

undervisningsbegreppet i förskolan och att förskolechefen har en viktig 

roll i att skapa förutsättningar för detta. Undervisning och kvalitet kan ut-

ifrån denna studie förstås som intersubjektiva begrepp som skapas i mö-

tet mellan förskollärare, barn och läroplansmål. 

Nyckelord 

Undervisning i förskolan, Pedagogisk kvalitet, Förskolechefens ledarskap 
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1 INLEDNING 

Det finns nog ingen i Sverige idag som inte håller med om att barn lär sig 

mycket i förskolan. Det råder en stor politisk enighet om att förskolan läg-

ger grunden för ett livslångt lärande samt till att barnen på sikt tillägnar 

sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Att däremot tala om under-

visning i förskolesammanhang är inte alls lika självklart, trots att skolla-

gen anger att undervisning ska bedrivas i alla skolformer (Jonsson, Willi-

ams, & Pramling Samuelsson, 2017). Granskningar av förskolans verk-

samhet visar att undervisning som begrepp inte har definierats i förskolan 

och att det råder en stor otydlighet vad gäller förskollärarens uttalade an-

svar för undervisningen och det pedagogiska uppdraget (Skolinspekt-

ionen, 2016a, 2016b, 2017, 2018). Detta gör mig nyfiken på att undersöka 

undervisningsbegreppet i förskolan lite närmre.  

I år är det 20 år sedan förskolan fick en egen läroplan 1998. Under dessa 

20 år har det hänt mycket i förskolan och mycket har ändrats i skolförfatt-

ningarna sedan dess. Innehållet i läroplanen har förtydligats efterhand 

och kunskapsuppdraget har blivit alltmer tydligt framträdande. När för-

skolan i och med den nya skollagen (SFS 2010:800) blev en egen skolform 

förtydligades även förskolans roll i utbildningssystemet och förskollära-

rens ansvar lyftes fram. I skollagen framgick då att det är legitimerade för-

skollärare som ska bedriva undervisningen och att det är förskollärare 

som också har ansvaret för densamma. Undervisning som begrepp saknas 

dock helt i dagens läroplan. Regeringen har nu därför gett Skolverket i 

uppdrag att göra en översyn av förskolans läroplan för att tydliggöra 

bland annat undervisningsbegreppet. I regeringsbeslutet går det att läsa: 

Av läroplanen framgår inte på ett tydligt sätt hur förskollärares ansvar för 
undervisningen ska ta sig uttryck eller hur undervisning förhåller sig till 
begreppet utbildning. Dessutom visar det på problem för förskolans didaktik 
som behöver uppmärksammas. Även förskolechefens och arbetslagets ansvar 
för och i undervisningen och utbildningen i förskolan kan behöva tydliggöras. 
Det är även viktigt att klargöra relationen mellan undervisning, den omsorg 
som barnen ska erbjudas, barnens egeninitierade lek samt barnens utveckling 
och lärande. 

(Utbildningsdepartementet, 2017) 

Även Skolinspektionens (2016a, 2016b, 2017, 2018) senaste kvalitets-

granskningar visar att undervisning som begrepp, form och innehåll är 
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ännu inte självklart i förskolan och att förskollärare sällan ser sig som un-

dervisande lärare.   

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en otydlighet i hur såväl 
undervisning i förskolan bedrivs som hur förskollärares ansvar för 
undervisningen ska tolkas och konkretiseras. Granskningen visar också att 
begreppet undervisning inte diskuteras och definieras i förskolan på ett sådant 
sätt att det synliggör hur undervisning kan omsättas och bedrivas i praktiken. 
Därutöver behöver också klargöras vad förskollärares ansvar för 
undervisningen innebär. 

(Skolinspektionen, 2016b, s. 7) 

Precis som det står i regeringsbeslutet visar svårigheter med undervis-

ningsbegreppet på problem för förskolans didaktik som i dagsläget främst 

präglas av begrepp såsom omsorg, lek, utveckling och lärande (Utbild-

ningsdepartementet, 2017). ”I skolan undervisar man och i förskolan le-

ker man” (Doverborg, Pramling, & Pramling Samuelsson, 2013, s. 10), är 

en vanlig föreställning och forskning visar att många förknippar begrep-

pet undervisning med traditionell katederundervisning och förmed-

lingspedagogik (ex. Doverborg m.fl., 2013; Engdahl, 2010; Rosenqvist, 

2000; Rubinstein Reich, Tallberg Broman, & Vallberg Roth, 2017). Det 

finns därmed en viss rädsla för en skolifiering av förskolans verksamhet 

och det finns förskolor som av den anledningen rentav tar avstånd från 

undervisningsbegreppet (Enö, 2005; Jonsson m.fl., 2017; Rubinstein 

Reich m.fl., 2017; Skolinspektionen, 2016a, 2018). Skolifiering, menar Ru-

binstein Reich m.fl. (2017), är ett mycket intressant uttryck med tanke på 

att också förskolan numera är en egen skolform och dessutom är denna 

föreställning om undervisning otidsenlig och speglar troligtvis inte da-

gens undervisning i skolan, då våra läroplaner idag präglas av en mer re-

lationell syn på kunskap och lärande. 

Förskolan har under historien behövt, och behöver än idag, förhålla sig till 

ständigt pågående komplexa förändringsprocesser rotade i flera paral-

lella traditioner och arbetssätt. Retoriken om förskolan har på senare tid 

präglats av en tydlig förskjutning mot en allt större betoning på kunskaps-

uppdraget med lärande och numera också undervisning. Skolinspekt-

ionen (2016a, 2017, 2018) skriver att svårigheterna att förhålla sig till 

detta pekar på de utmaningar det innebär att introducera nya begrepp och 

perspektiv. Nu när regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över försko-

lans läroplan är dock utgångspunkten att undervisning i förskolan ska ges 

en vid tolkning (Utbildningsdepartementet, 2017). Undervisningsbegrep-

pet syftar inte till att förändra förskolans särart, specifika innehåll och 
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uppdrag utan snarare förena en medvetenhet om dessa med en tydligare 

betoning på att undervisa. Enligt regeringens uppdrag till Skolverket ska 

den reviderade läroplanen fortsätta att vara målstyrd och kommer i sig 

inte att ange några specifika metoder eller principer för undervisning. 

”Detta förutsätter att förskolechefer, förskollärare och annan personal har 

den kunskap och kompetens som krävs för att tolka, omsätta och anpassa 

innebörden i mål och riktlinjer till verksamheten, för att därigenom kunna 

realisera läroplanens intentioner”, står det i regeringsbeslutet (Utbild-

ningsdepartementet, 2017, s. 4). Detta medför ett stort professionellt 

handlingsutrymme som kan innebära en utmaning, inte minst i förhål-

lande till frågor om likvärdighet (Rubinstein Reich m.fl., 2017). För att 

kunna förstå och fördjupa innebörden av begreppet undervisning behö-

ver därför förskollärare och annan personal i förskolan få möjlighet att 

diskutera och reflektera kring uppfattningar och tolkningar av begreppet, 

hävdar Skolinspektionen (2016b, 2016a, 2017, 2018). Om förskolor inte 

diskuterar tillräckligt vad undervisning är och hur en målstyrd process 

ska se ut finns risk att barn går miste om värdefulla tillfällen för lärande, 

menar de. En klar framgångsfaktor och förutsättning för att utveckling ska 

kunna ske är alltså att personal och förskolechef kan ta till sig och skapa 

nya kunskaper tillsammans genom dialog och kollegiala samtal. Det är 

därför angeläget att skapa sådana utrymmen i förskolans organisation. 

”Det handlar om att skapa förtroende för varandra och varandras ansvar 

och roller”, skriver Skolinspektionen (2018, s. 47). 

Vidare konstaterar Skolinspektionen (2016b) att förskolans uppdrag är 

brett och komplext. Det är också ett uppdrag där olika yrkeskategorier be-

skrivs ha olika ansvar, och där förskolläraren har ett uttalat ansvar för att 

leda undervisningen i förskolan. Förskolan är det första steget i barnets 

utbildning och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det är därför 

viktigt att förskollärare tar, och ges förutsättningar att ta, det ansvar för 

undervisningen som skollagen och läroplanen för förskolan anger.  

Eftersom alla skolformer enligt Skollagen ska bedriva undervisning, och 

det är nu åtta år sedan förskolan blev en egen skolform, är det högst aktu-

ellt för förskolan att sätta undervisningsbegreppet på agendan. I och med 

att undervisningsbegreppet nu skrivs in i förskolans läroplan, och med 

tanke den starka ambivalens som finns till att relatera till begreppet i för-

skolan, upplever jag att det är intressant att undersöka i vilken utsträck-

ning förskollärare upplever att begreppet har diskuterats och begriplig-

gjorts i deras verksamhet. I denna studie undersöks även förskollärarnas 

inställning till att begreppet nu skrivs in i förskolans läroplan samt vilka 
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aspekter de anser som betydelsefulla för kvaliteten i förskolans undervis-

ning.  

1.1 Syfte 

Jag vill med denna studie belysa undervisningsbegreppet i förskolans kon-

text och undersöka i vilken utsträckning det har diskuterats och begrip-

liggjorts i förskolan.  

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frå-

geställningar valts: 

1.2.1 Frågeställning 1 

I vilken utsträckning upplever förskollärare att undervisningsbegreppet 

har diskuterats och begripliggjorts i deras verksamhet, och finns det sam-

band med deras upplevelse av förskolechefens ledarskap? 

1.2.2 Frågeställning 2 

Hur påverkar olika faktorer, såsom utbildningsbakgrund, arbetslivserfa-

renhet, förskolechefens ledarskap och organisatoriska förutsättningar, 

förskollärares inställning till att undervisningsbegreppet och förskollära-

rens ansvar för undervisningen nu förtydligas i förskolans läroplan? 

1.2.3 Frågeställning 3 

På vilka sätt varierar förskollärares uppfattning kring vad som är betydel-

sefullt för kvaliteten i förskolans undervisning?  
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2 BAKGRUND 

Förskolan är djupt präglad av tradition både vad gäller arbetssätt som in-

nehåll. En viktig hörnsten i verksamheten har alltid varit leken som an-

setts vara betydelsefull för barns utveckling och lärande. Detta rotar sig 

långt tillbaka i förskolans historia och kan härledas redan till Friedrich 

Fröbels tankar om att leken ska vara fri och lustfylld (Granbom, 2011). 

Skolverket (2008) menar att svensk förskola ofta framhålls internationellt 

som en förebild, tack vare dess starka betoning på att lek, omsorg och lä-

rande ska bilda en helhet. Frågan väcks därför nu om leken och omsorgen 

riskeras att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva 

undervisning. Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den? 

Undervisningsbegreppet i förskolan frambringar många frågor och Skol-

inspektionen (2016b, 2018) menar att det finns svårigheter för förskolan 

att förhålla sig till den förskjutning som skett mot det allt mer betonade 

kunskapsuppdraget. Förskolan har under historien behövt förhålla sig till 

ständigt pågående komplexa förändringsprocesser rotade i flera paral-

lella traditioner och arbetssätt, och för att få en förståelse för hur såväl 

tradition som förändring har präglat, och än idag präglar, förskolans upp-

drag blir det därför betydelsefullt att beskriva hur förskolan har utveck-

lats över tid. 

2.1 En tradition av omsorg, lek och lärande 

Under förskolans långa historia har en mängd olika begrepp använts för 

att beteckna de institutioner som riktar sig till barn innan skolåldern, 

såsom barnträdgårdar, barnkrubbor, lekskolor, daghem, förskola och för-

skoleklass. I Martin Korpi och Utbildningsdepartementets (2015) artikel 

Förskolan i politiken – om intentioner och beslut bakom den svenska försko-

lans framväxt går det läsa att barnomsorg har bedrivits i Sverige, om än i 

måttlig omfattning, ända sedan mitten av 1800-talet. Den första formen 

var barnkrubban som fanns till för de allra fattigaste familjerna. Här fanns 

inget fokus på pedagogik, utan i barnkrubban stod omsorgen om barnet 

helt i fokus. Personalen saknade oftast utbildning och deras främsta upp-

gift var att hålla barnen rena och mätta (Martin Korpi & Utbildningsdepar-

tementet, 2015). 

Vid ungefär samma tid kom även den så kallade kindergarten eller barn-

trädgården till Sverige från Tyskland, vars verksamhet grundade sig i na-
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turfilosofen och pedagogen Friedrich Fröbels filosofi om att betrakta bar-

net som en planta som behöver näring i form av pedagogik och moderlig 

omsorg för att kunna växa (Granbom, 2011; Martin Korpi & Utbildnings-

departementet, 2015; Persson, 2008). Barnträdgården drevs helt och hål-

let i pedagogiskt syfte och riktade sig till förmögna och bildade familjer. 

Barnkrubborna och barnträdgårdarna var föregångarna till det som se-

nare utvecklades till daghem respektive lekskolor, och med dessa histo-

riska rötter sprungna ur såväl fattigvård som pedagogisk filosofi växer på 

så sätt den svenska förskolan fram (Martin Korpi & Utbildningsdeparte-

mentet, 2015). 

Vidare skriver Martin Korpi och Utbildningsdepartementet (2015) hur ef-

terfrågan på organiserad barnomsorg drastiskt ökade under 1960-talet 

då ett oerhört behov av arbetskraft ledde till att kvinnorna var nödvän-

diga på arbetsmarknaden. Denna stora efterfrågan resulterade i 1968 års 

Barnstugeutredning vars ambition var att sammanföra traditionerna från 

daghemmen och lekskolorna till en gemensam verksamhet under benäm-

ningen förskola (Granbom, 2011; Martin Korpi & Utbildningsdepartemen-

tet, 2015). 

I Barnstugeutredningen fördes nu idéer om arbetslag, åldersblandade 

barngrupper, temaarbete, kreativa miljöer, lek och dialogpedagogik fram. 

Dialogpedagogiken innebar en ömsesidig relation mellan aktiva pedago-

ger och barn, där respekt för barnet och tilltro till barnets förmåga, nyfi-

kenhet och lust att lära var grunden. Omsorg om barnet skulle förenas 

med det pedagogiska arbetet som skulle läggas upp i teman, istället för 

ämnen, och utgå från barns egna intressen, kreativitet och lek. Barnstu-

geutredningen bröt radikalt med skolans då rådande förmedlingspedago-

giska tradition (Granbom, 2011; Martin Korpi & Utbildningsdepartemen-

tet, 2015; Persson, 2008). 

2.2 Två skilda traditioner möts 

Diskussionen om förskolan har också handlat mycket om hur förskolan 

ska förbereda barnen för skolan och göra dem skolmogna (Martin Korpi 

& Utbildningsdepartementet, 2015). Efter hand ifrågasattes dock idén om 

skolmognad mer och mer. Borde inte skolan kunna möta varje individ 

såsom hon eller han är, och borde inte undervisningen anpassas till barnet 

snarare än tvärt om? Enligt Förskolan i politiken gjorde detta att försko-

lans pedagogik, som anpassades utifrån barnen, steg i aktning och det ut-

trycktes rent ut att skolans arbetssätt borde ta efter förskolans (Martin 



Vad är undervisning?  Cecilia Lindström 

7 

 

Korpi & Utbildningsdepartementet, 2015). Dåvarande skolminister Ylva 

Johansson uttryckte detta på följande vis: 

Förskolepedagogiken flyttade in i skolan och skolan hade absolut något att 
lära av förskolan. Leken behövs till exempel för lärandet, både i förskolan och 
skolan. Men förskollärarna var rädda för att skolan inte skulle se barnet. 
Skolan å sin sida var rädd för flum. Skolans bidrag till förskolan var att se det 
längre perspektivet. Där kunde förskolan lära av skolan. I skolan 
kommunicerar man skolans mål, i förskolan det enskilda barnet. Här kunde 
förskola och skola lära av varandra. 

(Martin Korpi & Utbildningsdepartementet, 2015, s. 66) 

Förskolan skulle i och med detta kunna bli en viktig del i utbildningssyste-

met och under mitten av 90-talet lades en historisk proposition fram som 

föreslår en överföring av förskolan till utbildningssektorn (Martin Korpi 

& Utbildningsdepartementet, 2015). 1997 lades ett förslag till en läroplan 

för förskolan fram, ett måldokument som skulle utgå från en värdegrund 

och kunskapssyn som är gemensam med skolans, men som även tillvara-

tar de olika verksamheternas särdrag och kvaliteter. Förslaget innebar en 

gemensam struktur för förskolans och skolans läroplaner med mål som 

anger inriktningen för det pedagogiska arbetet, samt att läroplanen riktas 

dels till alla som arbetar i förskolan, dels till förskolläraren. Dock fattades 

det beslut om några väsentliga förändringar i förhållande till detta förslag, 

då idén om att förskolans läroplan skulle ha mål att uppnå för det enskilda 

barnets lärande var alltför oförenligt med förskolepedagogisk tradition 

och kultur, skriver Martin Korpi och Utbildningsdepartementet (2015). 

Förskolans läroplan fick då istället mål för verksamheten att sträva mot 

och dokumentet vände sig till hela arbetslaget och inte enbart till förskol-

läraren. Läroplanen för förskolan grundade sig i en syn på barns utveckl-

ing och lärande som både var välbekant men samtidigt ny i förskolan och 

på denna grund av såväl tradition som förnyelse trädde således förskolans 

läroplan i kraft 1998. Ansvaret för förskolan övergick till Utbildningsde-

partementet vilket också innebar att förskolan nu blev en del av utbild-

ningsväsendet (Martin Korpi & Utbildningsdepartementet, 2015). 

Under 2000-talet begrundades förskolans roll i en kommande ny skollag. 

Att förskolan skulle integreras i skollagen innebar att förskolan skulle bli 

en egen skolform. Det blev därför viktigt att ta ställning till en terminologi 

sprungen ur skolans, snarare än förskolans, tradition med begrepp såsom 

skolform, elev, undervisning, rektor och så vidare. Regeringen gav även 

Skolverket i uppdrag att revidera förskolans läroplan med några förtydli-

ganden och vissa nya avsnitt. Vissa av riktlinjerna adresserades nu tydligt 
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till förskolläraren och det tydliggjordes därmed att det är denne som har 

pedagogiska ansvaret för barnens utveckling och lärande. Riktlinjer fanns 

även för var och ens ansvar i arbetslaget (Martin Korpi & Utbildningsde-

partementet, 2015).  

Den 1 juli 2011 började såväl den nya skollagen som den reviderade läro-

planen för förskolan att gälla. Förskolan blev nu alltså en egen skolform, i 

syfte att fastslå förskolans ställning som den första delen i utbildningssy-

stemet samt för att stärka kvaliteten och likvärdigheten. Begreppen ut-

bildning och undervisning kom nu att omfatta även förskolans verksam-

het, och det ställdes även krav på att det i varje förskola måste finnas be-

höriga förskollärare som ansvarar för undervisningen. Förskollärarlegiti-

mation infördes och endast legitimerade förskollärare fick nu tillsvidare-

anställas som förskollärare (Martin Korpi & Utbildningsdepartementet, 

2015) 

2.3 Att erövra nya begrepp – en utmaning 

Förskolan och skolan, två skilda traditioner, ryms nu således inom samma 

skollag vilket innebär förskolan nu har ett gemensamt yrkesspråk med 

skolan, och omfattas av begrepp såsom utbildning och undervisning. För-

skolan är idag en egen skolform och förskollärares yrkesutövning kallas 

därmed undervisning (Rubinstein Reich m.fl., 2017). Det är dock en utma-

ning att introducera nya begrepp och förhållningssätt i en verksamhet 

starkt formad av historia och tradition. Det talas sällan om utbildning och 

undervisning i svensk förskola idag, utan istället används ord som verk-

samhet, arbete, aktiviteter, tema, projekt, lek, lärande, skapande och om-

sorg. Det går därmed tydligt att urskilja spår som sträcker sig tillbaka från 

Fröbeltraditionen och barnträdgårdarnas tid (Jonsson, 2013).  

Med anledning av att regeringen nu ger Skolverket i uppdrag att se över 

förskolans läroplan och förtydliga bland annat begreppen utbildning och 

undervisning finns anledning att diskutera innebörderna i dessa. Försko-

lan och skolan har olika uppdrag i och med att barnen i förskolan inte ska 

nå specifika kunskapskrav. Dock har retoriken om förskolan förändrats 

med en tydlig förskjutning mot en allt större betoning på kunskapsupp-

draget med lärande och numera också undervisning. Utmaningen blir där-

för att förena dessa skilda uppdrag och traditioner med gemensamma be-

grepp (Skolinspektionen, 2018). Förskolans särart präglas som sagt av 

omsorg och lek som grund för barns trygghet, utveckling och lärande och 
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det finns därför en rädsla för att detta kommer att luckras upp nu i en ut-

bildningsdiskussion som mycket förs med begrepp hämtade ur skolans 

tradition (Eidevald, 2016). Eidevald (2016) skriver att formuleringarna i 

skollagen har lett till en osäkerhet i förskolans arbetslag, och på vissa håll 

även konflikter. Betyder detta att endast legitimerade förskollärare får ge-

nomföra undervisning? Och vad skiljer undervisning från annan pedago-

gisk verksamhet?  

Skolinspektionens (2016b, 2016a, 2017, 2018) granskningar visar att 

personalen hellre talar om begreppet lärande än om begreppet undervis-

ning. Lärande anses som ett begrepp som är lättare att identifiera sig med 

eftersom det känns mjukare och inte lika stort som begreppet undervis-

ning, menar personalen (Jonsson m.fl., 2017). Lärande är ett begrepp som 

länge funnits inom förskolans tradition och som är väl förankrat i försko-

lans uppdrag med en stark koppling till leken (Skolinspektionen, 2017).  

Förskolepersonals användning av lärande som huvudbegrepp är kanske ändå 
inte är så märkligt med tanke på att ”lära” och ”lärande” återfinns drygt 50 
gånger i läroplanen, medan begreppet undervisning endast finns som be-
grepp i skollagen, men inte alls i läroplanen. Begreppet lärande är också 
mycket återkommande i forskningen, vilket visar att ett brett lärandebegrepp, 
kopplat till lek, är väl förankrat i förskolan. 

(Skolinspektionen, 2017, s. 15) 

När personalen talar om lärande menar de att detta är en process som 

sker hela tiden, i allt som görs med barnen, och att barn lär sig hela tiden. 

Skolinspektionen menar dock att det är viktigt att begreppen undervis-

ning och lärande inte förväxlas med varandra, utan betonar att undervis-

ning handlar om ”det någon vill lära ut, medan lärandet är det resultat som 

uppstår när barnet lärt sig något” (Skolinspektionen, 2018, s. 21). Risken, 

menar Skolinspektionen (2016a, 2017, 2018), när förskollärare inte defi-

nierar vilken betydelse de själva har som undervisande lärare är att an-

svaret för lärandet läggs på barnen som då lämnas utan riktning i sin ut-

veckling och sitt lärande. Om verksamheten inte är tillräckligt aktivt och 

medvetet målstyrd riskerar barnen att gå miste om möjligheter att utma-

nas och lära i riktning mot målen i läroplanen. 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår att med undervisning avses målstyrda 

processer som, under ledning av lärare eller förskollärare, syftar till ut-

veckling och lärande genom att kunskaper och värden inhämtas. I Skol-

verkets Förslag till reviderad läroplan för förskolan står följande beskriv-

ning: 
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I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och 
utmana barnen med målen i läroplanen som utgångspunkt och riktning, och 
syftar till en lärandeprocess hos barnen. Förskolläraren ska ansvara för det 
pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet 
främjar barns utveckling och lärande. Barns utveckling och lärande sker hela 
tiden och undervisningen ska därför utgå från ett innehåll som kan vara 
planerat eller ha uppstått spontant. 

(Skolverket, 2018, s. 2) 

Enligt såväl rådande läroplan som i Skolverkets Förslag till reviderad läro-

plan för förskolan ska verksamheten präglas av en pedagogik där omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2010, 2018). Försko-

lans läroplan bygger därmed på en modell som internationellt betecknas 

educare, vilket innebär att omsorg och pedagogik kombineras med 

varandra. Skolverket (2008) skriver att denna modell i svensk förskola 

har lyfts fram av OECD som en förebild internationellt. När regeringen nu 

ger Skolverket i uppgift att förtydliga undervisningsbegreppet i försko-

lans läroplan är utgångspunkten att undervisning i förskolan ska ges en 

vid tolkning. Begreppet syftar inte till att ändra förskolans uppdrag eller 

särart. Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet i undervis-

ningen i förskolan (Skolinspektionen, 2017). ”Det är i vardagen som 

mycket av de pedagogiska processerna och barnens meningsskapande 

sker. Detta står inte i motsats till målstyrda processer, det vill säga under-

visning, som med kompetenta förskollärare kan planeras strategiskt, men 

som genomförs i stunden”, skriver Skolinspektionen (2018, s. 43). Under-

visning i förskolan kan alltså som målstyrda processer under ledning av 

förskollärare utgöra en del av omsorg, lek och fostran.  

2.4 Betydelsen av tydliga roller, ledarskap och kolle-

giala lärprocesser 

Förskolan har ett läroplansuppdrag där olika personalkategorier beskrivs 

ha olika ansvar. De förberedande utbildningarna ger också dessa olika 

personalkategorier olika kunskaper och kompetenser att hantera uppdra-

get (Jonsson m.fl., 2017). Skolinspektionen (2016b, 2016a, 2017, 2018) 

kan dock konstatera att deras granskningar genomgående visar på att rol-

ler och ansvar inte är tydliggjorda i förskolan och att förskollärares sär-

skilda ansvar, för undervisningen i synnerhet, inte är synliggjort och kon-

kretiserat i verksamheten. Detta verkar många gånger härröra ur en före-

ställning om likhet, det vill säga att alla i personalen är lika mycket värda 

och gör samma saker i det dagliga arbetet (Skolinspektionen, 2016b, 
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2016a, 2017, 2018). Skolinspektionen menar att dessa frågor ofta över-

lämnas åt arbetslagen själva att hantera, istället för att förskolechefen tar 

ansvar för att tydliggöra roller och ansvar i verksamheten. Detta kan bidra 

till en svårighet för förskollärarna att kliva fram och ta det ansvar som 

skollag och läroplan anger (Skolinspektionen, 2016b, 2016a, 2017, 2018). 

I Skolverkets (2018) Förslag till reviderad läroplan för förskolan beskrivs 

förskollärarens ansvar för undervisningen på följande vis: 

Undervisningen i förskolan ska syfta till barns utveckling och lärande genom 
inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskolläraren ska i 
undervisningen ansvara för att: 

 omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

 planeringen utgår från målen i läroplanen och från det kunnande och de 
erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig 

 spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och 
rutiner i förskolan blir en del av undervisningen 

 utveckla pedagogiskt innehåll och lärmiljöer som inspirerar till utveckling 
och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och 
nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet. 

(Skolverket, 2018, s. 14) 

För att förskollärare ska kunna ta sitt undervisningsansvar krävs det att 

förskolechefen skapar förutsättningar för detta, och att arbetslaget disku-

terar sina respektive roller och ansvar. I Skolinspektionens (2016b, 

2016a, 2017, 2018) granskningar framgår det att det finns förskolechefer 

som aktivt verkar för att förskollärarna ska bli förtrogna med undervis-

ningsbegreppet och för att det ska användas som en del i yrkesspråket. 

Dock kan olika uppfattningar och förståelser för uppdraget leda till en 

splittring bland personalen, vilket då kräver en mycket tydlig ledning. För-

skolechefens ledarskap är därmed mycket central, inte minst för att tyd-

liggöra förskollärares ansvar för undervisningen och för att processerna i 

förskolan i högre grad ska utgå från målen i läroplanen (Skolinspektionen, 

2016b, 2016a, 2017, 2018). 

När undervisningsbegreppet visar sig vara så otydligt i förskolan, och icke 

problematiserat av förskolechefer och förskollärare, finns det en risk att 

barnen går miste om många möjligheter att utmanas och lära i riktning 

mot läroplansmålen, skriver Skolinspektionen (2018). Förskolans under-

visningsuppdrag behöver därför tydliggöras på alla nivåer och förskollä-

rare och annan personal behöver få möjlighet att diskutera och reflektera 
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kring olika uppfattningar och tolkningar av begreppet. En klar framgångs-

faktor och förutsättning för att skapa en samsyn kring uppdraget är att 

personal och förskolechef kan ta till sig och skapa nya kunskaper tillsam-

mans genom dialog och kollegiala samtal. Genom detta bidrar de till att 

utveckla beprövad erfarenhet och till att möjliggöra ett vetenskapligt för-

hållningssätt. Detta fodrar att förskolechefen kan kommunicera, och entu-

siasmera personalen kring, visioner och mål samt utmana invanda före-

ställningar (Skolinspektionen, 2016b, 2016a, 2017, 2018). I Skolinspekt-

ionens granskningar blir det påtagligt att det är just de förskolechefer som 

lyckas skapa en samsyn kring uppdraget och som inspirerar personalen 

till utveckling samt leder det pedagogiska arbetet vidare, som utmärker 

sig som goda ledare. I dessa förskolor är också förutsättningarna för hög 

kvalitet mycket goda (Skolinspektionen, 2018). 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Denna forskningsöversikt grundar sig i såväl nationella som internation-

ella källor som på olika sätt belyser undervisning i förskolan samt om att 

utveckla kvalitet i undervisningen. EBSCO, som tillhandahålls av Karlstads 

universitetsbibliotek, har använts för att söka vetenskapliga källor. Nyck-

elorden i denna studie, såsom undervisning, förskola, förskollärare och 

kvalitet har utgjort sökord i kombination med andra relevanta begrepp. 

3.1 Forskning om undervisning i förskolan 

Förskolans undervisning och didaktik har sin alldeles egna särart visar 

flera forskningsstudier. Forskningen inom området växer intensivt och 

det sker en pågående problematisering kring vad undervisning i förskolan 

innebär, hur det kan ta sig uttryck samt varför undervisningsbegreppet är 

relevant även för förskolan (Sheridan & Williams, 2018). Att begreppet är 

komplext i relation till förskolans didaktik visar flera forskare (ex. Dover-

borg m.fl., 2013; Jonsson, 2011; Jonsson m.fl., 2017; Rosenqvist, 2000). 

Inte sällan relateras undervisningsbegreppet till skolans värld, vilket 

skapar en osäkerhet och oro hos många i förskolan. Bland annat framhål-

ler Enö (2005) att förskolans personal positionerar sig gentemot skolan 

och skolans kunskapssyn. Här ställs bilden av förskolan, där lärande och 

omsorg bildar en helhet, i motsättning till bilden av skolan där undervis-

ning och omsorg tydligt särskiljs. 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) har genomfört en stu-

die om hur personal i förskolan samtalar om begreppet undervisning i för-

skolan. Fokusgruppssamtal användes i denna studie för att samla data 

från personal i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna har svårt för 

begreppet och att det finns flera motsatsförhållanden i deras samtal kring 

det. Dels uttrycker de att undervisningsbegreppet har blivit ett krav som 

förskolan behöver förhålla sig till, men samtidigt menar de att begreppet 

har höjt förskolans status. Personalen i studien anser att barn har rätt till 

god undervisning och att begreppet på så vis kan leda till en ökad likvär-

dighet, medan de parallellt också uttrycker en rädsla för att förskolans 

särart ska förloras. Begreppet förknippas även här mycket med skolans 

tradition, och härleds då till en föreställning om att barns lärande riskerar 

att begränsas av prestation. Denna tydliga ambivalens och motsägelsefull-

het i förskolepersonalens samtal tyder på en pågående process där attity-
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der och inställningar till undervisningsbegreppet i förskolan är under dis-

kussion och förändring, konstaterar Jonsson m.fl. Sammanfattningsvis vi-

sar denna studie att samma argument som kan kopplas till en positioner-

ing gentemot undervisningsbegreppet, också pekar på att undervisning i 

förskolan kan ses som en rättighet för barn. Undervisningsbegreppet får 

på så vis implikationer för barnen i förskolan, menar Jonsson m.fl. och 

skriver:  

Å ena sidan kan barn beskrivas som aktiva och orienterade mot sin omvärld 
genom att de testar, observerar, lyssnar och prövar olika saker vilket leder till 
att barn lär sig något. Å andra sidan, finns en läroplan i svensk förskola som 
pekar ut nationella intentioner för vad som är viktigt att barn lär sig. Sådana 
intentioner fordrar ett riktat och medvetet arbete från förskollärarnas sida. 
Lärande och undervisning kan ses som två aspekter med inbördes relation där 
undervisning kan stärka alla former av lärande. En av styrkorna med 
förskolans undervisning skulle kunna vara att ta tillvara det som barn upplever 
som meningsfullt samtidigt som barns intressen riktas mot de 
innehållsdimensioner som vår kultur värderar i dagens samhälle – en 
undervisning med barn. 

(Jonsson m.fl., 2017, s. 106) 

Även Rosenqvist (2000) har genomfört en liknande studie med fokus-

gruppssamtal, då hon har undersökt förskollärarstuderandes föreställ-

ningar kring undervisning i förskolan. Även hon kom fram till att under-

visningsbegreppet är starkt förknippat med skoltraditionell undervisning, 

men studien pekar även på möjligheten att skapa nya innebörder i begrep-

pet. Rosenqvist skriver att undervisning också kan förstås som att i dialog 

expandera barnets lärande och möta barnen i kommunikation utifrån de-

ras intressen och erfarenhetsvärld. Detta ställer krav på förskollärares 

kompetens och förmåga att vidga barnens tänkande och låta barnen an-

vända sitt kunnande på nya sätt och i nya sammanhang.  

Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) har gjort en liknande undersök-

ning kring undervisning i förskolan i Norge. I studien genomfördes video-

observationer av vardagsaktiviteter i förskolan och därefter intervjuades 

förskollärarna utifrån dessa. I denna framkommer det att förskollärare 

inte vill använda sig av begreppet undervisning, även om de ser sig själva 

som ledare för barnen. I videoobservationer framgår det hur förskollä-

rarna planerar och väljer ut aktiviteter och riktar barnens uppmärksam-

het och intresse. Samtliga förskollärare i studien har en strategi och tyd-

liga intentioner om vad de vill att barnen ska lära sig i aktiviteterna de 

genomför. Med andra ord leder de målstyrda processer som syftar till ut-

veckling och lärande. Förskollärarna menar dock att det de gör skiljer sig 
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från den undervisning som sker i skolan. Författarnas slutsatser är att 

dessa förskollärare inte har ett tillräckligt språk eller begrepp för att 

kunna beskriva vad som karaktäriserar förskolans sätt att undervisa. För-

fattarna tolkar detta som en indikation på att det finns ett behov av att 

"översätta" begreppet undervisning och definiera innehållet i begreppet 

utifrån förskolans undervisningspraxis. 

I en annan norsk studie ställer Vatne (2012) frågan om innehållet i försko-

lan alltmer liknar innehållet i skolan. Studiens empiriska grund har ut-

gjorts av en enkätundersökning och resultatrt tyder inte på att förskolans 

innehåll har blivit mer lik skolans. Vatne menar att detta kan bero på att 

personalen i förskolan klarar att balansera kraven från ett alltmer kun-

skapsdrivet samhälle med en helhetssyn på lärande och utveckling. 

Dalgren (2017) har genom videoobservationer undersökt hur förskollä-

rares och barns samspel konkret organiseras och använder sig av begrep-

pet inbäddad undervisning (embedded teaching) för att beskriva hur för-

skolans pedagogiska praktik ofta betecknats som något som sker i nuet. 

Inbäddad undervisning definieras på så sätt som undervisningsstrategier 

vilka integreras i förskolans vardagliga aktiviteter och rutiner såsom lek 

eller måltider. Begreppet kan ses i kontrast till ett mer strukturerade 

undervisningsformer och kan länkas till det som Jonsson (2011, 2013) 

kallar för nuets didaktik. Även nuets didaktik syftar nämligen på att rikta 

uppmärksamhet mot potentiella lärandeinnehåll i vardagliga aktiviteter. 

Jonssons (2013) studie är en intervjustudie, som beskriver att nuets di-

daktik kopplar didaktikens grundfrågor till en här-och-nu-situation uti-

från ett barnperspektiv. I den här typen av undervisningssammanhang 

sammanflätas lärande med lek, fostran och omsorg i förskolans vardag. 

Båda beteckningarna nuets didaktik och inbäddad undervisning fångar på 

så sätt något betydelsefullt i förskolans pedagogiska praktik som skiljer 

sig från skolans, skriver Dalgren (2017). I förskolan sker undervisningen 

ofta spontant, i stunden, i nuet – inbäddad i de institutionellt vardagliga 

aktiviteterna. I nuets didaktik och inbäddad undervisning anses förskoll-

lärares kompetens och medvetenhet kring förskolans uppdrag och mål 

som avgörande. Båda dessa studier visar det betydelsefulla i att ta tillvara 

det som spontant uppkommer i förskolan medan de samtidigt betonar för-

skollärarens ansvar för medveten planering av läroplansinnehåll i relat-

ion till barns erfarenheter och förutsättningar.  

Att undervisa de barn i förskolan blir enligt flera av dessa studier en fråga 

om att skapa förutsättningar i form av lek och aktiviteter där barn och 
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vuxna samspelar och kommunicerar. Samspel och kommunikation kan 

därför ses som återkommande nyckelkomponenter i dessa studier.  

3.2 Forskning om att utveckla kvalitet i undervis-

ningen 

I forskning som rör förskolan föreligger en vid samstämmighet om vikten 

av personalens utbildning och kompetens och dess betydelse för hög kva-

litet i förskolan (ex. Sheridan, 2001; Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuo-

rinen, 2011). Bjørnestad och Pramling Samuelsson (2012) lyfter exempel-

vis i sin skandinaviska forskningsöversikt fram personalens utbildnings-

nivå som en viktig kvalitetsfaktor i förskolan. Där framgår att förskolor av 

hög kvalitet karakteriseras av en god personaltäthet, låg personalomsätt-

ning och välutbildad personal. En mycket viktig kvalitetsfaktor som lyfts 

är interaktionen mellan vuxna och barn. Även de vuxnas lyhördhet för 

barnen samt deras förmåga att skapa en stressfri miljö ses som betydelse-

fullt. Dessa faktorer, anser Bjørnestad och Pramling Samuelsson, är 

bundna till antalet barn per vuxen och hur stor barngruppen är. Förskol-

lärare upplever större möjligheter att arbeta utifrån läroplanens intent-

ioner med mindre antal barn i gruppen. Detta skriver Pramling Samuel-

son, Williams och Sheridan (2015) i en vetenskaplig rapport där de, uti-

från enkätsvar och intervjuer, problematiserar förskollärares uttryck 

kring möjligheter och svårigheter att arbeta med läroplanens intentioner 

i förhållande till barngruppens storlek. Forskning visar också att det blir 

svårt för personalen att uppmärksamma och engagera sig i enskilda barns, 

eller i ett färre antal barns, lärande när barnen sällan eller aldrig delas i 

mindre grupper som möjliggör samtal och interaktion (Sheridan, 2001). 

Samspel och kommunikation mellan lärare och barn ses som nyckelfak-

torer även i forskningen som rör kvalitativ och framgångsrik undervis-

ning i skolan. Hattie (2009) som genomfört den hitintills mest omfattande 

analysen av resultat av ett större antal andra studier inom området, har 

understrukit vikten av lärarens agerande och betydelsen av goda relat-

ioner till, samt höga förväntningar på, barnen. Även annan internationell 

forskning lyfter relationens betydelse för barns och elevers förutsätt-

ningar till lärande i en undervisning som bör förstås som dialogisk (ex. 

Alexander, 2010).  

I Scherp och Scherps (2007) forskning kring lärande och skolutveckling 

har det genom intervjuer, observationer och enkäter framkommit att lä-

rares och skolledares lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till barns 
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lärande och utveckling främst handlar om att bygga upp förtroendefulla 

relationer till barnen och knyta an till deras föreställningsvärld. Detta är 

något som till stor del handlar om lärarens kompetens, men som läraren 

också behöver stöd i eftersom lärares kompetens och engagemang inte är 

statiska egenskaper utan kan påverkas och utvecklas. I detta är skolledar-

skapet mycket viktigt. I Scherp och Scherps forskning framgår att lärare 

betonar betydelsen av att skolledare är tydliga för att bidra till skolut-

veckling. Tydlighet avser dels att vara tillgänglig och ge tydliga besked om 

hur olika vardagssituationer ska hanteras, men främst att vara tydlig med 

den pedagogiska inriktningen av verksamheten. En viktig förutsättning är 

att skolledaren upplevs ha en god förståelse av vardagsarbetet. Scherp och 

Scherp menar att lärare efterfrågar skolledares engagemang och aktiva 

medverkan i den pedagogiska praktiken. ”Lärare och skolledare är över-

ens om att ett medskapande och meningsskapande ledarskap utgör grun-

den för såväl skolutveckling som elevers lärande”, skriver de (s. 13). 

3.3 Behov av vidare forskning 

Sammanfattningsvis blir det tydligt i den forskning som presenterats här 

att såväl undervisning som kvalitet kan förstås som intersubjektiva be-

grepp som skapas av människor och som uppstår i mötet mellan förskol-

lärare, barn och vardagspraktik. Undervisning lyfts idag fram som ett ny-

gammalt begrepp i förskolan där forskare menar att undervisning egent-

ligen inte är något nytt, utan har sedan Fröbels tid på olika sätt varit en 

del av förskolans tradition. Sheridan och Williams (2018) skriver exem-

pelvis att undervisning som begrepp har haft skilda innebörder genom ti-

derna, haft olika fokus och uttryck och benämnts som undervisning i för-

skolan först på senare tid. Undervisning är ett stort forskningsfält inom 

grundskolans och gymnasieskolans verksamhet, men vad beträffar för-

skolan har forskningen varit mer varit inriktad mot lärande än mot under-

visning. Det går dock att notera att under de senaste åren har undervis-

ningsbegreppet i förskolan uppmärksammats i såväl forskning och media 

som i diskussioner inom professionen. Detta har bidragit till att synliggöra 

undervisning både som begrepp och innehåll i förskolans praktik. Detta är 

därför ett forskningsfält som är under utveckling och som har ett behov 

av att belysas ur förskolans kontext. Här blir min studie ett bidrag i denna 

pågående och växande forskning om undervisningsbegreppet inom för-

skolans område.  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Den övergripande utgångspunkten för denna studie har sin grund i en 

socialkonstruktionistisk kunskapsteori, det vill säga ett epistemologiskt 

antagande om att vår kunskap och vårt vetande kan ses som socialt kon-

struerade faktorer som utvecklas via diskurser, det vill säga kommunikat-

ion i olika former kring det vi erfar. I detta ses förstås språket som ytterst 

centralt. Eftersom språk är något som vi människor tillsammans skapar 

blir därför också vår uppfattning av, och vår kunskap om, verkligheten so-

cialt konstruerad (Sandberg & Targama, 2013; Wenneberg & Nilsson, 

2010). ”Att vi kan utvecklas till en tänkande varelse bygger på att vi har 

lärt oss ett språk som redan på förhand strukturerar verkligheten för oss”, 

skriver Wennberg och Nilsson (2010, s. 13). Enligt socialkonstruktion-

ismen konstrueras alltså innebörder av olika begrepp av människorna 

som använder dem, i den tid och i det sammanhang de används. Det gör 

att innebörden av begrepp kan förändras över tid. Människor gör också 

olika erfarenheter, deltar i olika sammanhang, och tar del av olika slags 

information. Detta leder till varierande "sanningar" hos olika personer, 

fastän det många gånger finns en etablerad och dominerande uppfattning. 

"Sanningar" blir i detta perspektiv sociala överenskommelser, som har sin 

grund i gemensamma erfarenheter, inte minst skolning och fostran inom 

ramarna för en viss kultur (Sandberg & Targama, 2013; Wenneberg & 

Nilsson, 2010). Undervisning i förskolan, vilket är forskningsintresset för 

denna studie, sätts in i en kontext av nationella styrdokument men också 

av förskolans praktik där undervisningen får sin utformning och sitt prak-

tiska genomförande. Jag tar också avstamp i den dualism mellan tradition 

och förändring som präglat förskolan genom tiden (som presenterats i ka-

pitel 2) och utgår från att det är utifrån detta som undervisningsbegreppet 

tolkas och ges en mening i förskolans praktik. För att närma mig studiens 

syfte och de frågeställningar som ställs utgår jag således från ett social-

konstruktionistiskt perspektiv med en förståelsebaserad orientering.  

4.1 Om ett förståelsebaserat perspektiv på ledar-

skap och skolutveckling 

”Förståelse är ett bedrägligt ord i svenskan”, skriver Sandberg och Tar-

gama (2013, s. 59), och syftar på att begreppet kan ges två ganska skilda 

innebörder. Å ena sidan kan förståelse beteckna en pågående process, där 
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någonting blir begripligt och meningsfullt för oss. Å andra sidan kan för-

ståelse ses som resultatet av processen där vi har en förståelse för någon-

ting, det vill säga att vi har etablerat ett sätt att förstå någonting på. När vi 

möter något försöker vi begripliggöra det genom att relatera det till vår 

tidigare erfarenhet. Lyckas vi med detta förstår vi vad vi möter och kan då 

lägga till det som en ytterligare del i vår samlade erfarenhet, i relation till 

annat som redan finns där. Lyckas vi däremot inte kan vi ignorera det. An-

nars skulle det också kunna leda till funderingar som gör att vi ändrar om 

i våra erfarenheter och omprövar det som tidigare fanns där för att istället 

bygga upp en ny föreställning om vad det är, hur det fungerar, och så vi-

dare. Vi har då begripliggjort det genom att skapa en ny förståelse och har 

samtidigt kanske omprövat ett tidigare sätt att förstå omvärlden (Sand-

berg & Targama, 2013). Sandberg och Targama (2013) menar att dessa 

nya föreställningar eller förståelsemönster skapas baserat på: 

• våra egna erfarenheter och de funderingar och reflektioner som de gett 
upphov till  

• påverkan från andra människor, genom att man relativt okritiskt tar till sig 
eller "ärver" föreställningar om verkligheten från en social omgivning som 
man respekterar  

• påverkan inom ramen för samspel med andra människor, där man 
diskuterar och jämför erfarenheter och tolkningar av dem. Det kan vara 
organiserade dialoger, men kanske oftare samtal i vardagen, där man 
agerar och samtalar kring det man gör, hör och ser. Genom våra 
reflektioner under och efter de här aktiviteterna och samtalen formas 
omedvetet uppfattningar om verkligheten med gemensamma drag för en 
större eller mindre grupp  

(Sandberg & Targama, 2013, s. 60) 

Vidare skriver Sandberg och Targama (2013) att den mest centrala förut-

sättningen för att åstadkomma en utveckling av förståelse är reflektion. 

Det är genom reflektionen vi medvetandegör vår egen förståelse med de 

underliggande antaganden och förgivettaganden som innefattas i denna. 

Det är sedan denna medvetenhet som utgör en förutsättning för att vi ska 

kunna förändra och utveckla vår förståelse på ett kvalitativt sätt. Det är 

dock viktigt att poängtera att när vi reflekterar på egen hand sker det inom 

ramen för vår befintliga förståelse.  För att vi ska kunna befria oss från den 

låsningen behöver vi oftast någon typ av impuls utifrån. Detta kan vara ett 

problem vi ställs inför, en överraskande händelse eller en fördjupad dis-

kussion med andra, vilket leder till nya infallsvinklar eller till att frågor 

väcks. Förståelse kan således ses både som en individuell och en kollektiv 

företeelse (Sandberg & Targama, 2013; Scherp & Scherp, 2007). 
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När Sandberg och Targama (2013) anlägger ett förståelsebaserat per-

spektiv på ledarskap samt utveckling av människor och organisationer 

konstaterar de att en gemensam förståelse av arbetet är en förutsättning 

för en fruktbar samverkan. Denna gemensamma förståelse av arbetet in-

nefattar dels en likartad förståelse av kollektivets arbete i sin helhet, och 

dels en förståelse av varje individs specifika roll och kompetens i genom-

förandet av den gemensamma arbetsuppgiften. Scherp och Scherp (2007) 

talar i detta sammanhang om en lärande organisation. I den lärande orga-

nisationen har också ledarskapet en stor betydelse för utvecklingen av 

skolorganisationen och människorna i den. Skolledarens viktigaste roll i 

detta blir att skapa en fördjupad förståelse av uppdraget hos medarbe-

tarna, att utveckla en gemensam syn på arbetet samt att den pedagogiska 

kvaliteten i verksamheten garanteras genom att leda det gemensamma lä-

randet om hur uppdraget kan förverkligas. ”Det är viktigt att lärandet inte 

stannar vid ett individuellt lärande hos några få av organisationens indi-

vider, utan att det blir till ett gemensamt lärande”, skriver Scherp och 

Scherp (2007, s. 53) och fortsätter: ”väsentligt är därför att skapa grupp-

processer där individer tillsammans på ett systematiskt sätt tydliggör, 

verbaliserar och lyfter fram sina lärdomar”.  

4.2 Om lärande och undervisning 

Att undervisa, menar Scherp och Scherp (2007), innebär att organisera 

situationer så att barns och elevers lärande underlättas. Utan tydliga före-

ställningar om lärprocessen blir det svårt att veta hur goda förutsätt-

ningar för lärande kan skapas. Teorier om lärande blir därför betydelse-

fulla som vägledning för undervisningen och för förskolors och skolors or-

ganisering.  

Som framgått i tidigare avsnitt är det väsentligt att skilja på begreppen 

lärande och undervisning. Om vi börjar med begreppet lärande så kan det 

förklaras olika beroende på vilket teoretiskt perspektiv som anläggs. De 

flesta moderna teorier, och den syn på kunskap och lärande som speglas i 

dagens läroplaner, vilar på ett konstruktionistiskt eller sociokulturellt er-

farenhetsperspektiv där lärande ses som en process som sker i interakt-

ion och kommunikation med omgivningen och som utgörs av fördjup-

ningar, vidgningar och nyanseringar av tidigare föreställningar. Detta sker 

inte för egen del, utan i en helhet och i ett sammanhang. I detta blir barns 

och elevers delaktighet viktigt, eftersom det som eftersträvas är att ut-

mana barnets eller elevens vardagstänkande. Lärare får en mycket aktiv 
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handledande roll i detta, genom att knyta an till barnens och elevernas er-

farenhetsvärld och vara medskapande i att bredda och fördjupa deras för-

ståelse (Scherp, 2014). Att följa barns intresse, menar Doverborg, Pram-

ling och Pramling Samuelsson (2013), står inte på något vis i motsättning 

till att följa läroplanens mål och intentioner. Samtidigt som förskollärare 

följer barnens intressen måste denne vara aktiv genom att också inspirera 

barnen, väcka nyfikenhet och rikta deras intresse och uppmärksamhet 

mot det som de förväntas lära sig någonting om. Undervisning, skriver de, 

är när förskollärare är aktiva med en avsikt att påverka barn. Att förskol-

lärare kan rikta uppmärksamheten mot ett lärandeobjekt och samtidigt 

vara närvarande i nuet och möta barns egna intressen och erfarenhets-

värld är en central komponent i att utveckla en undervisning som svarar 

mot förskolans uppdrag.  

Enligt läroplanen och de teoretiska perspektiv på kunskap och lärande 

som denna vilar på ska personalen i förskolan gå in i interaktion och sam-

spel med barnen och utmana dem i riktning mot de mål som finns formu-

lerade i skollag och läroplan (Doverborg m.fl., 2013; Jonsson, 2011). 

Undervisning förutsätter på så vis en interaktion mellan den som under-

visar och den som undervisas, och blir därmed en kommunikation som är 

dialogisk snarare än monologisk (Doverborg m.fl., 2013). 

Detta kräver en undervisning som bygger på både lyssnande och 
kommunicerande, och där ömsom barnen kan vara initiativtagare och läraren 
lyssnare och läraren vara initiativtagare med barnen som lyssnar, men att 
båda parter bidrar till den kommunikation och det samspel som utvecklas. 

(Doverborg m.fl., 2013, s. 14) 

Ett sätt att förklara och synliggöra denna kommunikativa process på är 

genom att utgå från den didaktiska triangeln (figur 1), som bland annat 

presenteras på Skolverkets hemsida.  
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Figur 1:  Den didaktiska triangeln, hämtad från Skolverkets hemsida. 

Triangeln med lärare, elev, och innehåll i de olika hörnen speglar kärnan i 

den didaktiska verksamheten, det vill säga hur innehållet tar form dels ut-

ifrån elevernas tidigare erfarenheter, intressen och synsätt och dels uti-

från de förutsättningar som lärarens olika val skapar. Dessa val kan exem-

pelvis röra sig om vilket urval som görs, hur det presenteras och vilka ar-

betsformer som tillämpas (Öhman, 2014). Man brukar prata om didakti-

kens grundfrågor, eller det som också kan kallas för lärarens reflekte-

rande alfabet. Rubinstein Reich m.fl. (2017) beskriver detta på följande 

vis:   

vad som kan undervisas (innehåll som exempelvis språk/kommunikation, 
musik och matematik)  

hur det kan undervisas (former/strategier)  

var undervisning kan ske (rum/platser)  

när undervisning kan ske (tid)  

vem (aktör)/vilka (materiella aktörer/agenter) som kan utföra och inkluderas i 
undervisning. Materiella ting/agenter kan exempelvis framträda som 
riktningsgivare i undervisningssituationer  

den reflekterande varför-frågan (undervisningens funktion) kan kopplas till 
alla övriga frågor som Vilka? Varför dessa? Hur? Varför på de sätten? och så 
vidare.   

(Rubinstein Reich m.fl., 2017, s. 150) 

Pramling Samuelsson (2018) anser att detta är ett brukbart sätt att tänka 

om undervisning i förskolan som är förenligt med förskolans tradition och 
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betonar vikten av att förskollärare medvetet arbetar med målstyrda pro-

cesser genom att göra barn medvetna om, uppmärksamma dem på och 

utveckla ett intresse för olika aspekter av omvärlden. ”Förskollärarna kan 

skapa förutsättningar för lärande men de kan inte automatiskt orsaka 

det”, skriver hon och konstaterar vidare att även om undervisning är dia-

logisk, blir inte alla dialoger undervisning (Pramling Samuelsson, 2018, s. 

17).  

4.3 Om pedagogisk kvalitet 

Denna studie utgår från ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet. Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att utgångspunkten i detta 

perspektiv är att pedagogisk kvalitet är ett mångdimensionellt och sam-

mansatt fenomen. Förskolans pedagogiska kvalitet blir därmed intersub-

jektiv, alltså en subjektiv uppfattning. Kvaliteten finns inte i sig utan den 

skapas och utvecklas i mötet mellan lärare, barn och objekt för lärande. 

Persson (2015) beskriver detta möte som kvalitetens brännpunkt, det vill 

säga att kvaliteten i förskolans undervisning skapas och avgörs i konkreta, 

kommunikativa möten mellan vuxna och barn. Likvärdighet och kvalitet 

blir i och med detta en fråga om förskollärares kompetens och hur de kom-

municerar, interagerar, förstår och lyssnar på barnen. 

Den pedagogiska kvaliteten omfattas både av värderingar om vad som an-

ses bra för barn, men också av målorientering eftersom den har en tydlig 

riktning för lärandet utifrån målen i läroplanen. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att likväl som det finns en tydlig riktning för 

lärandet i förskolan bör lärandet också utgå från barns erfarenheter, tidi-

gare kunskaper och intressen. Undervisningen i förskolan handlar på så 

vis både om att tillägna sig redan befintlig kunskap och om att barn och 

lärare tillsammans skapar kunskap. 

Pedagogisk kvalitet gestaltas i interaktionen mellan lärare och barn och mellan 
barn. När detta samspel är av hög kvalitet tar läraren medvetet tillvara 
barnens erfarenheter och använder aktuella händelser, för att på ett naturligt 
sätt försätta barnen i situationer där de får tänka, reflektera och lösa problem. 
Utmärkande för hög kvalitet är att lärarna använder både material och sig 
själva som resurser för att skapa en miljö, i vilken varje barn ges möjligheter 
till utveckling och lärande i riktning mot läroplansmålen. Utmaningen är att 
kombinera förskolans innehåll, kort- och långsiktiga målsättningar med barns 
egna intentioner och vilja att lära sig, så de bevarar sin lust att lära och 
utvecklar en vilja till livslångt lärande. På så sätt utgör lärarens kompetens och 
förmåga att samspela med barn kärnan i pedagogisk kvalitet. 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s. 18) 
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Författarna förklarar att det finns fyra dimensioner av pedagogisk kvali-

tet: en samhällsdimension, en lärardimension, en barndimension och en 

verksamhetsdimension. Dimensionerna är inte hierarkiska utan samspe-

lar med varandra och bildar en helhet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009). 

Samhällsdimensionen omfattas av samhällets dominerande diskurser, för-

väntningar och krav på förskolan. Dessa speglas bland annat i lagar och 

styrdokument men även genom de ekonomiska resurser som förskolans 

tilldelas. Samhällsdimensionen av pedagogisk kvalitet inbegriper även 

hur uppdrag och mål tolkas och realiseras som konkret innehåll och ge-

nomförande i verksamheten. 

Lärardimensionen innefattar lärarens formella kompetens och utbildning, 

samt dennes förhållningssätt, värderingar, uppdragsförståelse och barn- 

och kunskapssyn. Lärardimensionen handlar också om lärarens val av in-

nehåll och aktiviteter, dennes medvetenhet om sin egen lärarroll och sin 

egen lärandeprocess, samt dennes kommunikation och samspel med bar-

nen. Central är lärarens kompetens att förena barns intresse med målen 

och intentionerna i förskolans uppdrag. 

Barndimensionen utgår från såväl barnperspektiv som i barns perspektiv. 

Fokus vilar på barns lärande och meningsskapande, det vill säga i barns 

intressen, erfarenheter och förståelse av omvärlden. Barndimensionen 

kommer till uttryck genom barns samspel samt genom barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande. 

Verksamhetsdimensionen tar sin utgångspunkt i helheten och i relationen 

mellan samtliga dimensioner. Denna dimension omfattar bland annat ut-

rymme, material, organisation, tid, antal lärare per barn och gruppstorlek. 

Det handlar även om hur såväl materiella som mänskliga resurser an-

vänds och är tillgängliga för att gynna barns utveckling och lärande. 

Hur läraren använder sina teoretiska kunskaper och praktiska erfaren-

heter samt materiella medel för att kommunicera och samspela med bar-

nen är mycket betydelsefullt för kvaliteten i förskolans undervisning.  För 

att förstå hur pedagogisk kvalitet skapas och utvecklas behöver fokus 

ligga på barns lärprocesser och lärares strategier för lärande samt hur 

dessa växelverkar utifrån mål i skollag och läroplan (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009).  
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5 METOD 

Syftet med denna studie är att belysa begreppet undervisning i förskolan. 

Jag ville med denna uppsats undersöka i vilken utsträckning förskollärare 

upplever att undervisningsbegreppet har diskuterats och begripliggjorts 

i deras verksamhet och om detta påverkas av deras upplevelse av försko-

lechefens ledarskap. Jag ville också undersöka eventuella samband mellan 

utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, organisatoriska förutsätt-

ningar samt förskolechefens ledarskap och förskollärares inställning till 

läroplanens nya skrivningar om just undervisning. Dessutom var jag också 

intresserad av att veta vilka olika aspekter förskollärare framhäver som 

betydelsefulla för kvaliteten i förskolans undervisning. Intentionen med 

denna undersökning var därför att samla in förskollärares attityder och 

inställning till undervisningsbegreppet och sedan analysera det insam-

lade materialet i syfte att hitta eventuella samband och mönster. 

5.1 Kvantitativa och kvalitativa studier 

Stukát (2005) menar att ett vanligt sätt att kategorisera pedagogisk veten-

skaplig forskning är i kvantitativa och kvalitativa studier. Uppdelningen 

mellan dessa två kategorier är i viss mån är jämförbar med uppdelningen 

av naturvetenskapliga och humanvetenskapliga metoder (Stukát, 2005). 

Det är vanligt att ett positivistiskt perspektiv och naturvetenskapliga stu-

dier ofta likställs med en kvantitativ metod medan ett hermeneutiskt per-

spektiv och humanvetenskapliga studier ofta likställs med en kvalitativ 

metod (Jacobsen, 2017). Detta stämmer emellertid inte rakt av, utan dessa 

vetenskapsteoretiska perspektiv skiljer sig på fler och mer djupgående 

sätt än så. Kvantitativ respektive kvalitativ metod är båda metoder för att 

samla in empiri, antingen i form av siffror eller i ord, och de lämpar sig 

olika väl för olika sammanhang (Jacobsen, 2017; Stukát, 2005). Jacobsen 

(2017) presenterar en pragmatisk inställning till detta, där metodvalet 

görs utifrån vad som är mest lämpligt, inte på ett antagande om att en av 

metoderna är bättre än den andra. I det pragmatiska synsättet är det inte 

möjligt för en forskare att ha en rent deduktiv eller induktiv ansats, utan 

baserar sig istället på abduktion där hypoteser och frågor ständigt växel-

verkar och där forskning ses som en kontinuerligt problemlösande pro-

cess. I ett pragmatiskt synsätt kan därför både siffror och ord vara viktiga 

och givande för samhällsvetenskapliga studier och kan därmed komplet-

tera varandra i en undersökning (Jacobsen, 2017). Såväl Stukát som Jacob-
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sen menar att det blir allt vanligare att kvalitativa och kvantitativa meto-

der kombineras i studier, och att åtskillnaden dem emellan på så sätt hål-

ler på att suddas ut i forskningspraktiken.  

5.2 Val av metod 

Valet av metod till denna studie var kvantitativ, även om studien byggde 

på ett hermeneutisk tolkande perspektiv på exempelvis begreppen under-

visning och kvalitet i undervisningen. Det är studiens syfte och frågeställ-

ningar som ska styra valet av metod, och eftersom intentionen med denna 

undersökning var att samla in förskollärares attityder och inställning till 

undervisningsbegreppet och söka efter eventuella samband och mönster 

valde jag att göra en enkätundersökning, det vill säga en kvantitativ data-

insamling. Syftet med enkät som metod är att samla in information som är 

lätt att systematisera och där många enheter i standardiserad form kan 

analyseras på ett samlat sätt (Jacobsen, 2017). Enkäten i denna undersök-

ning (bilaga 1) innehöll dock flera kvalitativa variabler, och i analysen av 

materialet blev det därför nödvändigt att kombinera såväl det kvantitativa 

som det kvalitativa perspektivet. Enligt Stukát (2005) kan kombinationen 

av olika metoder och olika typer av analyser vara givande för att få mer 

giltiga forskningsresultat och mer realistiska tolkningar.  

5.2.1 Fördelar med metoden 

En stor fördel med enkätundersökningar är att forskaren kan samla in ett 

stort antal fakta och analysera dem för att hitta mönster eller lagbunden-

heter, vilket var intentionen med just denna studie. Stukát (2005) skriver 

att detta brukar kallas för nomotetisk forskning, det vill säga att forskaren 

vill kunna förklara och dra säkra slutsatser. För att tolka resultaten är stat-

istiska analysmetoder ett viktigt hjälpmedel. Vidare framhåller Stukát att 

enkätundersökningar är särskilt fördelaktiga när forskaren vill nå ut till 

många människor, kanske fler än vad som är möjligt vid exempelvis inter-

vjuer eller observationer. ”Att få svar från en större grupp ger kraft åt re-

sultaten och möjligheten att generalisera sina resultat blir ju så mycket 

större än vid intervjuundersökningar med några få personer”, skriver han 

(s. 42). Ytterligare en fördel med enkäter är att respondenterna inte styrs, 

vare sig medvetet eller omedvetet, av den som intervjuar (Stukát, 2005). 

Det blir också lättare för forskaren att hålla en kritisk distans till de som 

undersöks. Det utvecklas inga personliga band, utan den enskilda respon-

denten blir helt enkelt en okänd enhet. Kvantitativa metoder har också 

fördelen att de är standardiserade, vilket gör att informationen blir lätt att 
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hantera i datorer och statistiska program. Komplexa samvariationer kan 

klargöras genom statistiska analyser och det går att säga en hel del om 

variationer och samband mellan många olika förhållanden samtidigt. Den 

kvantitativa metoden gör det därför enkelt att strukturera information, 

framhäva huvuddragen, det typiska, det vanliga och det avvikande (Jacob-

sen, 2017).  

5.2.2 Nackdelar med metoden 

Enligt kritikerna blir resultaten i den här typen av undersökning förvisso 

både breda och generella, men kan ha svårigheter att bli djupa. Det är där-

för relativt enkla och icke-komplexa förhållanden som kan mätas med 

denna metod (Jacobsen, 2017; Stukát, 2005) Det finns också en språklig 

svårighet med enkäter då det i dessa undersökningar, till skillnad från ex-

empelvis intervjuer, inte går att upprepa, betona, formulera om eller för-

tydliga frågorna. Detta innebär att det kan vara svårt att veta om frågorna 

har uppfattats korrekt. Det är därför viktigt att vara mycket noggrann i 

utformningen av en enkät, och det kan vara bra med en pilotundersökning 

och att få hjälp med att kritiskt granska enkäten innan den går ut (Stukát, 

2005). De som besvarar enkäten påverkas dessutom troligtvis av hur frå-

gorna är formulerade, vilka svarsalternativ som finns, ordningsföljd och 

så vidare. En enkät består dessutom av frågor och svarsalternativ som 

forskaren i förväg har definierat som relevanta och riktiga, vilket kanske 

inte alls överensstämmer med respondenternas uppfattning. Det finns 

heller inget utrymme för upplysningar om förhållanden som inte finns 

med i enkäten, men som kanske är mer intressanta än de vi frågar om. Det 

är därför angeläget att fundera kring vad som egentligen mäts och reflek-

tera kring begreppsgiltigheten (Jacobsen, 2017).  

5.3 Enkätkonstruktion 

Enkäten i denna undersökning konstruerades och administrerades i pro-

grammet Survey & Report. Enkäten var en webbenkät som skickades ut 

till respondenterna via e-post. Till största del utformades den som ett 

strukturerat frågeformulär, det vill säga att enkäten mestadels innehöll 

frågor med fastställda svarsalternativ. Anledningen till att jag valde att 

konstruera ett strukturerat frågeformulär, framför ett ostrukturerat 

frågeformulär med öppna frågor, var att jag ville smalna av och avgränsa 

informationen som samlades in. Detta underlättade sedan för den efter-

följande bearbetningen av enkäten. Jag kategoriserade vissa frågor och 

svarsalternativ i förhand, men kompletterade med någon enstaka öppen 
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fråga och kommentarsfält. En viktig förutsättning för denna typ av enkät 

är att forskaren på förhand vet vad denne vill fråga om, i annat fall finns 

det risk att få in information som inte har med undersökningen att göra. 

Givetvis behöver enkätfrågorna utgå från undersökningens syfte, och 

forskaren behöver ha funderat kring vilka frågor som kan vara lämpliga 

för att besvara studiens olika frågeställningar (Stukát, 2005). I figuren ne-

dan (figur 2) har jag gjort ett försök att visualisera enkätens struktur, och 

synliggöra hur frågorna i formuläret kopplas till studies syfte och fråge-

ställningar. 

 

   

Figur 2:  Enkätens struktur 

En enkät måste förberedas mycket noggrant och omsorgsfullt (Stukát, 

2005). Arbetet med enkätfrågorna är mycket viktigt, att de mäter det som 

avses att mätas, samt att de är tydliga med enkla satser och vanliga ord så 

missförstånd i största möjliga mån kan undvikas (Trost & Hultåker, 2016). 

I detta arbete har jag använt mig av en grupp på tio stycken förskollärare 

Syfte:

Jag vill med denna studie belysa undervisningsbegreppet i förskolans 
kontext och undersöka i vilken utsträckning det har diskuterats och 

begripliggjorts i förskolan. 

Frågeställning 3:

På vilka sätt varierar 
förskollärares 

uppfattning kring vad 
som är betydelsefullt 

för kvaliteten i 
förskolans 

undervisning?

Fråga 29-30

Kvalitet i undervisningen

Fråga 31

Öppen fråga

Frågeställning 2:

Hur påverkar olika faktorer, 
såsom utbildningsbakgrund, 

arbetslivserfarenhet, 
förskolechefens ledarskap och 

organisatoriska 
förutsättningar, förskollärares 

inställning till 
undervisningsbegreppet och 

förskollärarens ansvar för 
undervisningen som nu 
kommer att förtydligas i 

förskolans läroplan?

Fråga 27-28 

Förslag till reviderad 
läroplan för förskolan

Frågeställning 1:

I vilken utsträckning upplever 
förskollärare att 

undervisningsbereppet har 
diskuterats och begripliggjorts 
i deras verksamhet, och finns 

det samband med deras 
upplevelse av förskolechefens 

ledarskap?

Fråga 19-22

Undervisningsbegreppet

Fråga 23-26

Förskollärarens ansvar

+ Fråga 1-15 
Bakgrundsfaktorer 

+ Fråga 16-18 
Förskolechefens ledarskap 
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som kritiskt granskat enkäten, svarat på frågorna och tyckt till om språk 

och formuleringar i formuläret. Enkäten har varit ute på remiss till denna 

grupp och reviderats utifrån det vid två tillfällen innan den publicerades. 

Innan dess har även jag, tillsammans med min handledare, ändrat, lagt dit, 

tagit bort och formulerat om enkätens frågor flertalet gånger för att i 

största möjliga mån tydliggöra frågorna och skapa relevans utifrån under-

sökningens syfte och frågeställningar.  

Frågorna i enkäten har till största del bestått av så kallade attityds- eller 

åsiktsfrågor, eftersom jag eftersökte respondenternas inställning inom 

det undersökta området. Det brukar gå att urskilja två sätt att ställa atti-

tydfrågor. Det ena sättet är att be den svarande att ta ställning till olika 

påståenden och ange i vilken utsträckning hen instämmer i påståendena. 

Det andra sättet är att ställa frågor som besvaras jakande eller nekande 

(Trost & Hultåker, 2016). I denna enkätundersökning har båda dessa sätt 

använts, men de flesta av attitydsfrågorna har haft svarsalternativ som be-

stått av rangordningsskalor där respondenten har kunnat välja mellan 

”instämmer helt”, ”instämmer till stor del”, ”instämmer till viss del” och 

”instämmer inte alls”. Det är mycket vanligt att undersökningar inom be-

teende- och samhällsvetenskaperna är baserade på denna typ av rangord-

nings-, ordnings- eller ordinalskalor. I dessa skalor finns inga givna lika 

stora intervall mellan varje steg, men den som svarar uttalar sig ändå om 

att något är exempelvis är större, högre eller bättre än något annat (Trost 

& Hultåker, 2016).  

Jag har strävat efter konsekvens och begriplighet i sättet att ställa frågor, 

där respondenten lätt skulle kunna känna igen sig i frågeformulärets upp-

lägg. Det finns dock en risk med att alltid ställa frågorna på samma sätt då 

den som svarar kanske tröttnar på likformigheten och börjar svara slent-

rianmässigt, vilket kan ge upphov till slagsida i svaren (Jacobsen, 2017). 

Jag har därför vid enstaka tillfällen valt att formulera svarsalternativen 

lite annorlunda, och jag har även medvetet valt ändra riktningen i några 

frågor genom att växla från positivt till negativt laddade påståenden. 

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tre begrepp som är centrala 

i alla undersökningar. Validitet handlar om studiens begreppsmässiga och 

teoretiska relevans, det vill säga hur väl studien mäter det som avsågs att 

mätas. Gav frågorna som ställdes svar på det som skulle undersökas? 

Överfördes begrepp, hypoteser och frågeställningar till mätbara frågor på 
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ett sådant sätt att svaren blev meningsfulla och återspeglade det som 

skulle undersökas? Validiteten avser helt enkelt giltigheten i det som mäts 

eller frågas om. I detta är operationaliseringen mycket viktig (Djurfeldt, 

Larsson, & Stjärnhagen, 2010). 

Reliabilitet handlar om hur mätningen har gått till och avser därför frågor-

nas tillförlitlighet snarare än deras relevans. Även om frågorna som ställs 

är valida kan styrkan och precisionen i mätinstrumenten variera. Med re-

liabilitet avses ofta också replikerbarhet, det vill säga att samma eller i alla 

fall liknande resultat ska kunna uppnås vid upprepade mätningar. Bris-

tande reliabilitet kan uppstå när själva mätinstrumentet är dåligt, till ex-

empel otydligt formulerade frågor eller oklara svarsalternativ, men kan 

också påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga svarsförhållanden (Djur-

feldt m.fl., 2010). Trost och Hultåker (2016) menar att svarsförhållandena 

i en enkätundersökning kan variera i nästintill det oändliga och kan därför 

aldrig bli standardiserad i någon högre grad. 

Man kan aldrig styra den sociala verkligheten i vilken formulären besvaras; 
några gör det vid morgonkaffet efter en kväll med en myckenhet av festande; 
några andra gör det tillsammans med någon av familjemedlemmarna; några 
läser först igenom hela formuläret; några andra tar bara fråga efter fråga 
såsom de kommer i formuläret, några är på dåligt humör; några andra är på 
gott humör; några tycker att sociologer och liknande människor är parasiter 
och pack; några andra gör inte det.  

(Trost & Hultåker, 2016, s. 59) 

Generaliserbarhet handlar om hur väl resultatet gäller för hela populat-

ionen, inte bara den grupp som deltagit i undersökningen. Det handlar på 

så vis om huruvida någonting som ursprungligen är specifikt också kan 

göras allmängiltigt. Det kan uppstå problem när vi vill uttala oss om stora 

populationer eftersom vi sällan kan undersöka alla. Då behövs ett urval 

göras och olika åtgärder behöver vidtas för att urvalet ska vara så repre-

sentativt som möjligt. Ett representativt urval är en grupp som liknar po-

pulationen beträffande alla relevanta egenskaper. Ett grundläggande krav 

är att urvalet måste ha en viss storlek för att överhuvudtaget kunna vara 

generaliserbart. Dock finns det många andra aspekter att beakta gällande 

generaliserbarheten, och därför är det mycket viktigt att forskaren förkla-

rar hur undersökningsgruppen valts ut, hur många som ingår samt hur ett 

eventuellt bortfall skulle kunna påverka resultatet. I detta krävs en kritisk 

inställning samt kunskaper om urvalsmetoder för att kunna göra bra vär-

deringar och bra val (Jacobsen, 2017; Stukát, 2005).  
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Det finns många olika orsaker till att förekomsten av brister i validitet, re-

liabilitet och generaliserbarhet varierar mellan olika undersökningar. 

Mycket viktiga processer för att åstadkomma hög validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet är operationaliseringen och analysen kring urval och 

bortfall. Detta handlar således mycket om ett förebyggande arbete och 

sker mestadels i planeringsfasen av en undersökning (Djurfeldt m.fl., 

2010). Vilka tillvägagångssätt som har använts för att höja denna studies 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kommer att beskrivas under 

rubrikerna i återstående del av detta metodkapitel.  

5.5 Urval och bortfallsanalys 

Att nå stora och representativa urval är viktigt i den här typen av under-

sökning (Stukát, 2005). I denna studie var målgruppen utbildade förskol-

lärare och det gjordes ett bekvämlighetsurval genom att en förfrågan sän-

des till samtliga kommuner om en förteckning över e-postadresser till alla 

anställda förskollärare. De e-postadresser som skickades till mig i vad som 

kunde bedömas som komplett och korrekt form fördes sedan in enkät-

verktyget. Detta resulterade i att 7543 e-postadresser fördes in, vilka alla 

fick en förfrågan om att delta. I informationen som skickades ut framgick 

ett meddelande om att det var möjligt att avregistrera sig om man inte 

ansåg sig tillhöra rätt målgrupp. 141 personer valde att avregistrerade sig, 

vilket innebär att totalt 7402 personer återstod. Dock är risken mycket 

stor att många inte avregistrerade sig trots att de ansåg sig inte tillhöra 

rätt målgrupp. Många hörde av sig till mig och berättade att de inte arbetar 

som förskollärare i förskolan utan i förskoleklass och därför inte ansåg att 

det var relevant för dem att fylla i enkäten.  

Enkäten skickades alltså ut till 7402 personer och 1616 svar kom in. Detta 

motsvarar en svarsprocent på 22 %, vilket förstås innebär ett stort bort-

fall. Detta skulle kunna bero på att kommunernas förteckningar över an-

ställda förskollärare som skickades till mig var kanske inte var helt aktu-

ella, somliga av de anställda kanske hade avslutat sin tjänst, tagit tjänstle-

digt, var föräldralediga eller av andra skäl inte hade kvar sin e-postadress. 

Förteckningarna var nog heller inte helt tillförlitliga eftersom några kom-

muner inte kunde garantera att alla som stod registrerade som förskollä-

rare hade en komplett och adekvat förskollärarutbildning. Ett annat pro-

blem är att det kan ha funnits med e-postadresser som var felaktigt regi-

strerade i förteckningen eller som helt enkelt hade upphört. 
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Trost och Hultåker (2016) skriver att svarsfrekvensen ofta blir lägre vid 

webbenkäten än vid postala enkäter. En orsak till bortfall är att det är lätt 

att glömma bort e-posten. Andra skäl kan vara att enkäten aldrig kommer 

fram på grund av exempelvis brandväggar och spamfilter. Det finns alltid 

en risk att det uppstår tekniska problem när enkäten skickas ut digitalt. 

Ett annat problem som Trost och Hultåker lyfter fram är att många inte 

tömmer sin e-post eller att undersökningen inte når mottagaren eftersom 

brevlådan är full. Det kan också finnas personer som av olika anledningar 

inte vill vara med i undersökningen. Några orsaker till detta kan vara då-

liga erfarenheter av tidigare enkäter, rädsla för registrering eller ointresse 

för att delta i något som inte ger något i utbyte. Det är därför viktigt att 

forskaren funderar över lämpliga åtgärder och försöker motivera många 

att delta. I denna undersökning hade varje deltagare i tilldelats en unik 

identitetsbeteckning, vilket innebar att det endast var de tillfrågade re-

spondenterna som hade tillgång till enkäten och kunde svara på den. Detta 

hindrade deltagarna från att svara på enkäten flera gånger. I enkäten var 

det möjligt för deltagarna att pausa och spara sina svar till ett senare till-

fälle. Identitetsbeteckningarna medförde att programmet kunde skicka en 

påminnelse till de som ännu inte svarat på enkäten. Även om deltagandet 

var helt frivilligt betonades betydelsen av varje persons medverkan i ett 

följebrev (bilaga 2) som skickades ut och jag betonade även min tacksam-

het för allas tid och engagemang. Efter ett par dagar skickade jag ut ett 

tack-meddelande (bilaga 3) till alla, samt en uppmuntran till de som ännu 

inte hade svarat. Efter en vecka skickades även en påminnelse (bilaga 4) 

ut, men då endast till de som inte hade besvarat enkäten. En påminnelse 

skickades även ut samma dag som enkäten stängdes (bilaga 5). 

När personer av någon anledning inte vill vara med eller kan nås i en 

undersökning brukar det kallas för ett externt bortfall. Det kan även före-

komma bortfall av variabler, eller ett internt bortfall, genom att vissa frå-

gor inte får några svar (Jacobsen, 2017; Stukát, 2005). I denna enkätun-

dersökning var vissa av frågorna obligatoriska men andra inte, vilket 

också innebar en risk för denna typ av bortfall. Å andra sidan fanns inte 

många ”vet ej”-alternativ som skulle kunna göra denna typ av bortfall 

ännu större. Alla typer av bortfall påverkar möjligheten att generalisera 

urvalet till populationen (Jacobsen, 2017). Det finns dock ingen regel för 

hur stort ett bortfall får vara för att resultatet fortfarande ska kunna anses 

tillförlitligt (Stukát, 2005). Givetvis ger bortfallet i denna studie konse-

kvenser för tillförlitligheten och generaliserbarheten, då det innebär en 

okontrollerbar felkälla och medför därför en osäkerhet. Orsakerna till 
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bortfallet kan som sagt vara många, och det är svårt att uttala sig om bort-

fallet eftersom jag inte vet vilka som har svarat på enkäten. Jag kan därför 

inte garantera att bortfallet är slumpmässigt. Det jag kan se är att bland 

de 1616 personer som svarat på enkäten fanns 91 olika kommuner repre-

senterade.  

5.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra krav på forskning som har beaktats 

vid denna studie: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiatets-

kravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

ska informera de som berörs av studien om den aktuella undersökningens 

syfte. Med samtyckeskravet menas att deltagare i en studie har rätt att 

själva bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte. Konfidentia-

litetskravet betyder att uppgifter om deltagarna i undersökningen ska be-

handlas så konfidentiellt som möjligt, och nyttjandekravet innebär att de 

insamlade uppgifterna endast får användas i forskningsändamål (Veten-

skapsrådet, 2002).  

Till varje deltagare i denna studie skickades det ett följebrev (bilaga 2) 

med information om mig som forskare och undersökningens syfte. Följe-

brevet innehöll även information om under vilken tidsperiod enkäten var 

möjlig att svara på samt upplysning om att deltagandet var frivilligt. Re-

spondenternas anonymitet garanterades och det försäkrades även att alla 

uppgifter skulle hanteras konfidentiellt samt att resultatet sedan skulle 

sändas till alla medverkande. 

5.7 Operationalisering 

Det finns som tidigare nämnt flera olika för- och nackdelar med enkät som 

metod, vilket givetvis har gett konsekvenser för den här studien på olika 

sätt. Det har därför varit viktigt för mig att i största möjliga mån göra med-

vetna och noga överväganden samt sträva efter att kritiskt reflektera över 

de val jag gjort under varje del av undersökningen, såväl i förarbetet och i 

enkätkonstruktionen som i själva genomförandet och i efterföljande ana-

lys. Jacobsen (2017) konstaterar att de val som gjorts, vad som tagits hän-

syn till och inte, samt vilka tolkningar såväl jag som forskare liksom re-

spondenterna gjort påverkar studien i stor grad. ”Som man frågar får man 

svar”, skriver Stukát (2005, s. 37) och syftar just på att exempelvis vilka 

frågor som ställs, hur de formuleras och på vilket sätt de ställs, avgör vil-
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ken typ av information man som forskare får. Av denna anledning är vik-

tigt att jag som forskare i möjligaste mån explicitgör de val som gjorts un-

der undersökningsprocessen samt klargör mina egna förväntningar och 

antaganden. I detta krävs bland annat stor och noggrann planering av kon-

kretiseringen av de begrepp som ska mätas i studien. Detta kallas för op-

erationalisering, det vill säga att ett abstrakt begrepp görs operativt eller 

mätbart (Jacobsen, 2017; Stukát, 2005). När ett begrepp definieras oper-

ationellt beskriver forskaren vilka aspekter han eller hon anser ingår i be-

greppet samt hur han eller hon menar och avser att dessa kan mätas. Det 

viktiga blir således inte att forskare och läsare är överens om definition-

ens relevans och giltighet, utan snarare att de är överens om vad som me-

nas. Forskaren och läsaren ska alltså i så hög grad som möjligt vara över-

ens om begreppens betydelser (Stukát, 2005).  

Många gånger är de begrepp som är intressanta att få mer kunskap en 

komplex sammansättning av flera olika faktorer, det vill säga beskriv-

ningar av fenomen som inte är direkt mätbara. Detta gör operational-

iseringen till en mycket viktig och tidskrävande fas i undersökningspro-

cessen som ofta kräver både tidigare kunskap och egen fantasi. Enkla be-

grepp kan ofta mätas genom en fråga. Begrepp såsom kön eller ålder är 

exempel på den typen av enklare begrepp. Ju mer komplext och mångdi-

mensionellt ett begrepp blir desto fler frågor behövs för att mäta det 

(Jacobsen, 2017). Begreppet undervisning som återfinns i studiens samt-

liga frågeställningar, och som utgör forskningsintresset för hela denna 

studie, är exempel på ett komplext och mångdimensionellt begrepp som 

kan förstås på många olika sätt, och som därför krävde flera frågor för att 

belysas. Enligt en socialkonstruktionisk kunskapsteori konstrueras inne-

börder av olika begrepp av människorna som använder dem, i den tid och 

i det sammanhang de används. Som beskrevs i kapitel 4 sätts begreppet 

undervisning in i en kontext av nationella styrdokument men också av för-

skolans praktik där undervisningen får sin utformning och sitt praktiska 

genomförande. Studien har också tagit avstamp i den dualism mellan trad-

ition och förändring som har präglat förskolan genom tiden (som presen-

terats i kapitel 2) och jag har därför utgått från att det är utifrån detta som 

undervisningsbegreppet tolkas och ges en mening i förskolans praktik. 

Studiens frågeställningar har på så vis haft sin grund i ett socialkonstrukt-

ionistiskt perspektiv med en förståelsebaserad orientering. 
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5.7.1 Operationalisering utifrån frågeställning 1 

När Sandberg och Targama (2013) förklarar utgångspunkterna i det för-

ståelsebaserade perspektivet skriver de att när vi stöter på eller möter nå-

got, såsom en händelse eller ett begrepp, försöker vi begripliggöra det vi 

konfronteras med genom att relatera det till vår tidigare erfarenhet. ”Här 

har språket en viktig roll eftersom begripliggörandet till största delen är 

en social process, där man diskuterar sig fram till en vettig verklighets-

uppfattning”, skriver de (s. 81). För att kunna mäta förskollärarnas upple-

velse av i vilken utsträckning undervisningsbegreppet har diskuterats och 

begripliggjorts i deras verksamhet valde jag att använda flera variabler 

som indikatorer på detta. Ett frågebatteri med följande fem olika frågor 

sattes utifrån ett socialkonstruktionistiskt och förståelsebaserat anta-

gande samman till ett index som fick arbetsnamnet ”Diskuterat & begrip-

liggjort”:  

 ”Jag använder begreppet undervisning när jag talar med andra om 

mitt jobb” 

 ”På min förskola har vi diskuterat vad undervisning i förskolan inne-

bär” 

 ”Det finns en samsyn om begreppet undervisning på min förskola” 

 ”Jag känner mig väl förtrogen med vad undervisning i förskolan inne-

bär” 

 ”Jag känner mig trygg som förskollärare kring mitt ansvar som skrivs 

fram i Läroplan för förskolan och i Skollagen” 

Indexets reliabilitet testades i Cronbachs alpha och fick resultatet 0,774 

vilket kunde betraktas som en hög reliabilitet, då jag har utgått från tum-

regeln att reliabiliteten anses vara hög vid 0,700 (Brace, Kemp, & Snelgar, 

2016). Dessa påståenden hade svarsalternativen ”instämmer inte alls”, 

”instämmer till viss del”, ”instämmer till stor del” och ”instämmer helt”. 

För att ytterligare täcka in området fick deltagarna även svara ”ja”, ”nej” 

eller ”vet inte, deltar ej i detta forum” på följande påståenden: ”Jag har dis-

kuterat begreppet undervisning med mina kollegor...” 

 ”... på planeringsdag” 

 ”... på arbetsplatsträff” 

 ”... på avdelningsmöte” 

 ”... på pedagogiskt ledningsmöte” 

 ”... i personalrummet” 
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Att ha en samsyn, en gemensam uppdragsförståelse samt en förståelse för 

allas specifika roll, ansvar och kompetens ses i det förståelsebaserade per-

spektivet som en förutsättning för en fruktbar samverkan. I detta är ledar-

skapet en central del, där ledarens viktigaste roll är att skapa grupproces-

ser som leder fram till ett gemensamt lärande och en fördjupad förståelse 

kring uppdraget (Sandberg & Targama, 2013; Scherp & Scherp, 2007). 

Detta bekräftas i Skolinspektionens (2016c, 2016b, 2018) granskningar 

som lyfter också fram betydelsen av förskolechefens ledning för att skapa 

kvalitet i förskolan. I granskningarna har det framgått tydligt att förskolor 

av hög kvalitet kännetecknas av att förskolechefen leder arbetet med att 

skapa en gemensam syn på uppdraget och ömsesidig begreppsförståelse. 

Det finns en tydlig struktur för uppföljning, utvärdering och utveckling, 

samt kompetensutveckling inom relevanta områden. Det är också av stor 

betydelse att förskolechefen har inblick i, och kunskap om, det dagliga ar-

betet i förskolan. Vidare kännetecknas förskolor med hög kvalitet av en 

tydlig organisation där förskollärarens roll och ansvar, för undervis-

ningen i synnerlighet, är klargjort. Kollegialt lärande ses i dessa verksam-

heter som en framgångsfaktor, tillsammans med tid för kontinuerlig re-

flektion och dialog. 

Utifrån detta var det också intressant att i denna studie undersöka om för-

skollärarnas upplevelse av i vilken utsträckning undervisningsbegreppet 

har diskuterats och begripliggjorts har något samband med deras upple-

velse av förskolechefens ledarskap. För att kunna mäta detta skapades ett 

frågebatteri med följande frågor: ”Jag upplever att förskolechefen på min 

förskola... ” 

 ”... har inblick i och förståelse för verksamheten” 

 ”... skapar förutsättningar för mig som förskollärare att ta ansvar för 

undervisningen i förskolan” 

 ”... är tydlig med vad förskollärarens ansvar för undervisningen inne-

bär” 

 ”... har skapat en organisation där det finns tid för mig att följa upp, 

utvärdera och utveckla undervisningen” 

 ”... har skapat en organisation där jag och mina kollegor har möjlighet 

att diskutera undervisningen” 

 ”... ser till att jag får den kompetensutveckling jag behöver för att 

kunna bedriva undervisningen” 
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Detta sammansattes till ett index som fick arbetsnamnet ”Förskolechefens 

ledarskap”. Reliabilitet testades även för detta index i Cronbachs alpha 

och fick vad som kunde betraktas som ett högt resultat; 0,894. 

Deltagarna fick även svara på följande påstående om förskolechefens le-

darskap: ”Min förskolechef har sitt kontor på min förskola” med svarsal-

ternativen: ”ja”, ”nej, men vi träffas ofta ändå” samt ”nej, vi träffas sällan”. 

5.7.2 Operationalisering utifrån frågeställning 2 

För att mäta förskollärarnas inställning till att undervisningsbegreppet 

och förskollärarens ansvar för undervisningen nu förtydligas i förskolans 

läroplan ställdes följande attitydfrågor med svarsalternativen ”instämmer 

inte alls”, ”instämmer till viss del”, ”instämmer till stor del” och ”instäm-

mer helt”: 

 ”Jag tycker det är mycket positivt att begreppet undervisning skrivs 

in i förskolans läroplan” 

 ”Jag tycker att det finns ett stort behov av att begreppet undervisning 

förtydligas i förskolans nuvarande läroplan” 

 ”Jag tycker att det finns ett stort behov av att förskollärarens ansvar 

förtydligas i förskolans nuvarande läroplan” 

 ”Läroplanens nya skrivningar om undervisning kommer att förändra 

den pedagogiska verksamheten i min förskola” 

 ”Läroplanens nya skrivningar om undervisning kommer att förändra 

ansvarsfördelningen i min förskola” 

För att ytterligare nyansera bilden av förskollärares inställning ställdes 

ytterligare frågor som handlade om förskollärares oro. Såväl tidigare 

forskning (ex. Enö, 2005; Jonsson m.fl., 2017; Rubinstein Reich m.fl., 2017) 

som Skolinspektionens (2016a, 2018) granskningar har visat att under-

visningsbegreppet har frambringat en oro för skolifiering i förskolan samt 

en rädsla för att förskolans särart ska förloras. Begreppet undervisning 

har blivit ett krav som förskolan måste förhålla sig till och dessutom för-

knippas begreppet mycket med skolans tradition, vilket kan härledas till 

en föreställning om att barns lärande begränsas av prestation (Jonsson 

m.fl., 2017). Sheridan och Pramling (2009) bekräftar detta och menar att 

fyra olika dilemman uppstår när förskollärare ska tolka och omsätta läro-

planens mål i praktiken: 
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• Att följa barnens intresse kontra att styra dem 

• Att hålla kvar förskoletraditionen kontra att bli skola 

• Att planera undervisning kontra att fånga vardagen som lärandetillfälle 

• Att låta barnen leka kontra att de ska lära sig 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s. 30) 

Utifrån detta skapades ett frågebatteri som handlade just om förskollära-

res oro kring undervisningsbegreppet. Påståendena formulerades som 

följer ”Jag känner mig mycket över att läroplanens nya skrivningar om 

undervisning kommer innebära att...” 

 ”... förskolans verksamhet skolifieras” 

 ”... förskolan kommer styra barns uppmärksamhet istället för att följa 

deras intressen” 

 ”... förskolan kommer planera in undervisningstillfällen istället för att 

fånga vardagen som lärandetillfällen” 

 ”... fokus på barns lärande övertar fokus på barns lek” 

Svarsalternativen till dessa påståenden var ”inte alls orolig”, ”till viss del 

orolig”, ”till stor del orolig” och ”mycket orolig”. Eftersom dessa påståen-

den hade en negativ riktning, jämfört med de andra påståendena, omko-

dades och vändes dessa inför analysen så att alla variabler hade samma 

riktning. Därefter testades samtliga av dessa variabler med Cronbachs 

alpha och gav resultatet 0,830 vilket kunde betraktas som en hög realiabi-

litet. Ett index konstruerades med arbetsnamnet ”Inställning”. 

5.7.3 Operationalisering utifrån frågeställning 3 

För att kunna mäta på vilka sätt förskollärares uppfattning kring vad som 

är betydelsefullt för kvaliteten i förskolans undervisning varierar utgick 

jag från det pedagogiska perspektivet på kvalitet som presenterades un-

der rubrik 4.4, samt utifrån didaktikens grundfrågor som presenterades 

under rubrik 4.3. 

I enkäten uppmuntrades de medverkande att ge uttryck för deras upple-

velse av vad som är betydelsefullt för kvaliteten i förskolans undervisning 

på olika sätt. Dels ombads de att rösta på tre alternativ som de ansåg som 

de allra viktigaste för att stärka kvaliteten i förskolans undervisning. Al-

ternativen grundade sig i de fyra olika dimensionerna för pedagogisk kva-

litet; samhällsdimensionen, lärardimensionen, barndimensionen samt 

verksamhetsdimensionen. Alternativen formulerades på följande vis: 
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”Det allra viktigaste för att stärka kvaliteten i förskolans undervisning 

är...” 

 ”... att barnen förbereds för ett växande ansvar och intresse för att ak-

tivt delta i samhället” 

 ”... att det finns ett tydligt mål och syfte utifrån läroplanen” 

 ”... att det finns en medvetenhet om de kunskaper och värden som bar-

nen ska utveckla” 

 ”... att förskolläraren bygger förtroendefulla relationer till barnen” 

 ”... att förskolläraren har gedigna ämneskunskaper” 

 ”... att förskollärare reflekterar tillsammans och gör en gemensam 

tolkning av läroplanens innehåll” 

 ”... att förskolläraren reflekterar över sin egen roll och sitt eget lä-

rande” 

 ”... att förskolläraren använder en aktiv språklig och kommunikativ 

interaktion med barnen” 

 ”... att förskolläraren har kunskap om barns tidigare erfarenheter, 

kunnande och intresse” 

 ”... att barns egna initiativ, lek och frågor tas tillvara” 

 ”... att barnen har stor möjlighet till delaktighet och inflytande” 

 ”... att förskolan har tillgång till stora utrymmen och lokaler” 

 ”... att förskolan har tillgång till mycket material” 

 ”... att det finns många utbildade förskollärare per barn” 

 ”... att barngrupperna är små” 

Denna fråga handlade således om vad förskollärarna generellt anser är 

viktigt för att skapa kvalitet i förskolan. I enkäten fanns även följande 

fråga som mer handlade om hur förskollärarna själva skapar kvalitet i 

undervisningen: ”Mitt allra viktigaste verktyg för att skapa kvalitet i 

undervisningen är...” 

 ”... läroplanen och andra typer av måldokument” 

 ”... min erfarenhet” 

 ”... min kunskap kring hur och när barn lär” 

 ”... min kunskap kring vad barnen ska lära sig” 

 ”... min kommunikation och mitt samspel med barnen” 

 ”... barnens lek” 

 ”... pedagogiskt material” 

 ”... samspelet med mina kollegor” 
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På dessa påståenden kunde deltagarna välja mellan alternativen ”instäm-

mer inte alls”, ”instämmer till viss del”, instämmer till stor del” och ”in-

stämmer helt”. Även dessa alternativ formulerades utifrån de fyra di-

mensionerna av pedagogisk kvalitet samt utifrån didaktikens grundfrå-

gor. 

Slutligen valde jag att ha med en öppen fråga för att ytterligare kunna 

fånga in förskollärarnas uppfattning kring vad som är betydelsefullt för 

att skapa kvalitet i undervisningen. Eftersom barns lärprocesser, lärarens 

strategier för lärande samt hur dessa interagerar utifrån mål i skollag och 

läroplan är centralt i det pedagogiska perspektivet på kvalitet valde jag 

följande fråga: ”Beskriv med en mening hur du väljer ut det du undervisar 

om”. 

5.8 Analysförfarande 

Datamaterialet fördes över från programmet Survey & Report till pro-

grammet SPSS. I denna överföring sker kodningen automatiskt, och det 

enda jag gjorde manuellt var att föra in enstaka bortfallsvärden samt om-

koda somliga variabler genom att ändra riktning på dem eller skapa index. 

Därefter har jag gått vidare och arbetat med den statistiska analysen i 

SPSS. 

5.8.1 Univariat, bivariat och multivariat analys 

Det finns olika nivåer av statistisk analys. Redovisningen av resultatet i de 

flesta statistiska undersökningarna innehåller svar på frågor av rent be-

skrivande eller deskriptiv karaktär, där en variabel studeras i taget. Detta 

kallas för univariat analys, där exempelvis information om variablernas 

fördelning och spridning framkommer. I den bivariata analysen studeras 

sambandet eller samvariationen, det vill säga korrelationen, mellan två 

variabler samt den eventuella orsaksrelation denna kan spegla. Dock är 

det vanligt att dessa samband ofta blir ofullständiga då den ena variabeln 

sällan ensam och fullt ut kan förklara hela den observerade variationen i 

den andra variabeln (Djurfeldt m.fl., 2010). Djurfeldt, Larsson och Stjärn-

hagen (2010) menar att forskare inom samhällsvetenskapen inte använ-

der sig av deterministiska modeller och förväntar sig därför inte heller att 

hitta samband som är fullständiga och utesluter andra förklaringar. I de 

allra flesta fall handlar det om komplexa orsaksförhållanden där flera 

aspekter eller variabler samtidigt påverkar utfallet. Multivariata analyser 
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ger möjligheten att nyansera den komplexa bilden bakom orsakerna yt-

terligare. I den multivariata analysen undersöks en variabel i ljuset av två 

eller flera olika möjliga orsaksvariabler (Djurfeldt m.fl., 2010).  

Intentionen med denna undersökning var att kartlägga eventuella sam-

band och variationer, det vill säga att gå ett steg längre än den deskriptiva 

statistiken. Jag har dock arbetat mycket explorativt, det vill säga att många 

frågor har väcktes då datamaterialet undersöktes med deskriptiva meto-

der. Analyserna som genomfördes var därför såväl univariata som bivari-

ata.   

5.8.2 Variabeltyper och mätskalor 

Vilka olika analyser och tester som kan genomföras beror på variabelty-

per och mätskalor. Det finns kvalitativa och kvantitativa variabler. De kva-

litativa variablerna kan antingen vara på nominal- eller ordinalskalenivå 

medan de kvantitativa variablerna kan vara på antingen intervall- eller 

kvotskalenivå. Nominalskalan innebär en kategorisering av värdena, men 

denna kategorisering har ingen särskild följd. Exempel på detta kan vara 

kategorierna ”man” och ”kvinna”. Ordinalskalenivån, däremot, innebär en 

rangordning av värdena, men där det saknas nollpunkt och ekvidistanta 

skalsteg. Exempel på detta kan vara attitydfrågor där respondenten får 

svara enligt rangordningen ”instämmer inte alls”, instämmer till viss del”, 

”instämmer till stor del” och ”instämmer helt”. De kvantitativa variablerna 

kan som sagt vara på intervall- eller kvotskalenivå. Intervallskalan inne-

bär också en rangordning, men som både har en nollpunkt och ek-

vidistanta skalsteg. Nollpunkten på denna skala är dock godtycklig, vilket 

skiljer intervallskalan från kvotskalan där det finns en meningsfull noll-

punkt. Temperatur, där nollpunkten har olika innebörd beroende på om 

den mäts i Celsius eller Fahrenheit, brukar anges som ett exempel på in-

tervallskala. Ålder däremot, där nollpunkten alltid är densamma, är ett ex-

empel på kvotskala (Djurfeldt m.fl., 2010).  

De flesta variablerna i denna undersökning var kvalitativa och på ordinal-

skalenivå. Det fanns några på nominalskalenivå såsom kön och vissa ja- 

och nej-frågor. Det fanns även enstaka kvantitativa variabler, bland annat 

ålder och antal år i yrket.  

5.8.3 Signifikans och sambandsmått 

Den univariata, deskriptiva statistiken i denna studie har främst presen-

terats i löpande text, där fördelningen mestadels redogjorts i procent. Me-
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toderna och presentationen av resultaten i den bivariata analysen har be-

rott på de olika variabeltyperna. En enkel men samtidigt användbar stat-

istisk analysmetod som användes inledningsvis i denna studie var att göra 

så kallade korstabeller. I dessa går det att urskilja om det finns något sam-

band mellan variabler som kan vara på nominal, ordinal- eller intervall-

skalenivå.  

När sambandet undersöktes mellan två kvalitativa variabler prövades 

detta med Chi2-test. ”Chi2-test används för att testa univariata fördel-

ningar av kvalitativa variabler” skriver Djurfeldt m.fl. (2010, s. 188) och 

förklarar vidare att SPSS ”anger den exakta sannolikheten (p-värdet) för 

det Chi2 som gäller”. P-värdet anger den exakta sannolikheten för slumpen 

att generera den uppmätta skillnaden eller sambandet. I denna studie har 

den statistiska signifikansen antingen angetts på den så kallade 1 %-ni-

vån. Detta betyder att i ett fall av 100 skulle slumpen ge en skillnad minst 

lika stor som den som observerats. En signifikansnivå på 1 % betraktas 

som en övre gräns och p-värdet ska således understiga 0,01 för att sam-

bandet ska betraktas som statistiskt signifikant på 1 %-nivån (Djurfeldt 

m.fl., 2010).  

Det är dock viktigt att beakta att i statistiska tester ökar signifikansen ju 

fler observationer som urvalet innehåller, vilket innebär att även i stort 

sett obetydliga samband kan bli statistiskt signifikanta om antalet obser-

vationer är tillräckligt stort (Djurfeldt m.fl., 2010). Det är också viktigt att 

poängtera att chi2 inte är något sambandsmått, utan endast anger om två 

variabler är beroende eller oberoende av varandra. Hur mycket de beror 

på varandra går inte att utläsa och det går därför inte att uttala sig om 

styrkan i sambandet. Ett sambandsmått är däremot Spearmans rS, som 

anger styrkan i sambandet för variabler på ordinalskalenivå (Djurfeldt 

m.fl., 2010). Eftersom de flesta av variablerna i denna undersökning var 

på ordinalskalenivå genomfördes flera korrelationsanalyser där Spe-

armans rS beräknades. Eftersom denna undersökning innehöll 1616 ob-

servationer och därmed har lätt att få statistisk signifikans har jag i redo-

visningskapitlet valt att främst redogöra för sambandsmåtten från korre-

lationsanalyserna. I denna studie har jag utgått från att sambandsmått 

över 0,5 indikerar på ett starkt samband. I resultatkapitlet anges sam-

bandsmåttet inom parentes tillsammans med ** vid signifikans på 1 %-

nivån. 
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5.8.4 Regressionsanalys och variansanalys 

Inför analysen skapades ett antal olika index, vilket beskrevs under rubri-

ken 5.7 ovan. När en variabel omkodas på detta sätt kan variabeltypen och 

mätnivån förändras. På hemsidan www.spssakuten.se går det läsa att ”ur 

statistisk synpunkt har sammansatta index en fördel eftersom det är lät-

tare att hävda att de utgör intervallskalor än vad det är att hävda att en-

skilda surveyfrågor gör det. Surveyfrågor är ofta på ordinalskalenivå.” Att 

variablerna är på intervallskalenivå är en förutsättning för många statist-

iska analystekniker, såsom till exempel regressionsanalys och Anova. 

Anova är en förkortning av analysis of variance och är således en varians-

analys som jämför medelvärden i fler grupper än två (Djurfeldt m.fl., 

2010). I vetenskapliga frågeställningar, såsom de i denna studie, kan det 

vara lämpligt att undersöka om ett medelvärde på en variabel skiljer sig 

mellan olika grupper. Anova testar hypotesen att alla medelvärden är lika, 

det vill säga att skillnaderna mellan grupperna är noll. Ger variansana-

lysen ett signifikant p-värde som understiger gränsen för signifikans på 1 

%-nivån, det vill säga att värdet understiger p=0,01, kan det med 99 pro-

cents säkerhet konstateras att minst ett av medelvärdena skiljer sig från 

de andra på ett sätt som inte beror på slumpen (Djurfeldt m.fl., 2010). I 

denna studie har enstaka Anova-tester gjort, och vid signifikanta resultat 

gick jag vidare med ett så kallat Post hoc-test för att undersöka mellan 

vilka grupper det fanns statistiskt signifikanta skillnader. 

I studien har också vissa bivariata regressionsanalyser genomförts för att 

kunna analysera och förklara effekten av en (oberoende) variabel på en 

annan (beroende) variabel. I detta mäts regressionskoefficienten R2. 

SPSS-akuten förklarar detta på ett lättförståeligt sätt på sin hemsida: ”R2 

anger andelen förklarad varians mellan 0 och 1 och kan utläsas som pro-

cent – ju högre värde, desto bättre förklaringskraft. 0,316 betyder att 31,6 

% av variationen i den beroende variabeln förklaras av den oberoende va-

riabeln.”  

  

http://www.spssakuten.se/
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

För att ge en god överskådlig bild av studiens resultat presenteras här in-

ledningsvis deskriptiv, beskrivande, statistik över hur respondenternas 

svar fördelar sig beträffande utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet 

och organisatoriska förutsättningar. Därefter har jag valt att presentera 

studiens resultat utifrån aktuella frågeställningar.  

1616 förskollärare från 91 olika kommuner svarade på enkäten, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 22 %. 97 % av de som svarade på enkäten 

var kvinnor, 2,8 % var män och 0,2 % identifierade sig med alternativet 

”annat”. Medelåldern på de medverkande var 46 år och i snitt har de ar-

betat i 18 år inom förskolläraryrket. Majoritet tog sin förskollärarexamen 

efter 1998, då förskolans läroplan trädde i kraft. 28 % uppgav att Pedago-

giskt program var det huvudsakligt rådande styrdokumentet under deras 

utbildning och 14 % uppgav att Barnstugeutredningen var det. En tredje-

del av de som svarat har arbetat i annan pedagogisk verksamhet utöver 

förskola, såsom i förskoleklass eller i grundskolan. Drygt en tredjedel har 

även erfarenhet av särskilt ledningsansvar. 

66 % av de som svarat arbetar inte inspirerat av någon särskild inriktning 

medan 26 % arbetar Reggio Emilia-inspirerat. 8 % uppger att de arbetar 

inspirerat av Waldorf, Montisorri, Ur och skur eller annan pedagogik.  

74 % svarar att de arbetar på en förskola med max 20 anställda. 41 % 

uppskattar att fler än hälften av de anställda är utbildade förskollärare, 

och 72 % uppger att det finns fler utbildade förskollärare på sin egen av-

delning. 46 % av de medverkande förskollärarna arbetar med äldre barn 

(3-6 år), 34 % arbetar med yngre barn (1-3 år) och 18 % arbetar i ålders-

blandade grupper (1-6 år). 2 % uppger att de inte arbetar i barngrupp alls. 

Nästan hälften av respondenterna (47 %) uppskattar att få av barnen på 

deras förskola, det vill säga under 10 %, har annat modersmål än svenska. 

6.1 Resultat utifrån frågeställning 1 

Den första frågeställningen som denna studie avsåg att besvara var föl-

jande: ”I vilken utsträckning upplever förskollärare att undervisningsbe-

greppet har diskuterats och begripliggjorts i deras verksamhet, och finns 

det samband med deras upplevelse av förskolechefens ledarskap?” 

43 %, det vill säga under hälften, av förskollärarna upplever helt eller till 

stor del att undervisningsbegreppet har diskuterats på deras förskola. 
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Detsamma gäller om det finns en samsyn på förskolan, vilket bara 30 % 

av förskollärarna instämmer helt eller till stor del i. Dock instämmer 68 % 

av förskollärarna helt eller till stor del i påståendet Jag känner mig väl för-

trogen med vad begreppet undervisning i förskolan innebär. 76 % instäm-

mer dessutom helt eller till stor del i påståendet Jag känner mig trygg som 

förskollärare kring mitt ansvar som skrivs fram i Läroplan för förskolan och 

i Skollagen. 20 % uppger att de ofta använder sig av undervisningsbegrep-

pet när de talar med andra om sitt jobb. 43 % gör det ibland medan 25 % 

gör det sällan. 12 % uppger att de aldrig använder sig av begreppet.  

Det vanligaste forumet där förskollärarna har diskuterat undervisnings-

begreppet med sina kollegor är på arbetsplatsträffar. 72 % har uppgett att 

de har diskuterat begreppet i detta forum, 28 % har inte gjort det och 1 % 

av deltagarna vet inte eftersom de inte deltar på arbetsplatsträffar. 68 % 

uppger att de har diskuterat undervisningsbegreppet med sina kollegor 

på planeringsdagar och 67 % på avdelningsmöten. 50 % av deltagarna har 

varit med i diskussioner om begreppet undervisning på pedagogiskt led-

ningsmöte, 25 % har inte diskuterat begreppet i detta forum och 25 % av 

de deltagande förskollärarna vet inte eftersom de inte medverkar i dessa 

möten.  

I korrelationsanalysen framkom det att variablerna Det finns en samsyn 

om begreppet undervisning på min förskola och På min förskola har vi dis-

kuterat vad begreppet undervisning innebär har ett starkt positivt sam-

band (rS=0,707**). Samma två variabler korrelerade dessutom medel-

starkt med variablerna Jag upplever att förskolechefen på min förskola är 

tydlig med vad förskollärarens ansvar för undervisningen innebär 

(rS=0,404** och rS=0,405**) och Jag upplever att förskolechefen på min för-

skola har skapat en organisation där det finns tid för mig att följa upp, ut-

värdera och utveckla undervisningen (rS=0,400** och rS=0,380**).  

Dessa variabler ingår i indexen Diskuterat & begripliggjort respektive För-

skolechefens ledarskap. I en korrelationsanalys mellan dessa två index blev 

sambandsstyrkan signifikant och medelstark (rS=0,488**). Utifrån detta 

gjordes en regressionsanalys mellan indexen, vilket visade resultatet R2= 

0,247. Detta betyder att cirka 25 % av förändringen i indexet Diskuterat & 

Begripliggjort kan förklaras av förändringen i indexet Förskolechefens le-

darskap. 

Det finns ett mycket svagt samband mellan indexet Diskuterat & begriplig-

gjort och variabeln Min förskolechef har sitt kontor på min förskola 

(rS=0,127**). Ett Anova-test visade att de förskollärare som uppger att 
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förskolechefen har sitt kontor på deras förskola, eller de som ändå träffar 

sin chef ofta, har något högre medelvärde på indexet än de som har en chef 

inte har sitt kontor på deras förskola och som de sällan träffar. Ett Post 

hoc-test bekräftar att de vars förskolechef inte har sitt kontor på deras 

förskola och som de sällan träffar skiljer sig signifikant från de andra grup-

perna (p=0,000). De vars förskolechef har sitt kontor på deras förskola 

och de vars förskolechef inte har det men som de ändå ofta träffar skiljer 

sig däremot inte signifikant från varandra (p=0,537).  

6.1.1 Analys 

Enligt resultatet upplever de flesta av förskollärarna att undervisningsbe-

greppet inte har diskuterats i någon större utsträckning på deras förskola 

samt att det saknas en djupare samsyn kring det. Många upplever att det 

till viss del har diskuterats, och då främst på arbetsplatsträffar, plane-

ringsdagar och avdelningsmöten. Resultatet indikerar på ett starkt sam-

band mellan att ha diskuterat undervisningsbegreppet och att det finns en 

samsyn kring det på förskolan. Detta kan i utifrån ett socialkonstruktion-

istiskt perspektiv med en förståelsebaserad orientering tolkas som att ju 

större möjlighet människor har att diskutera och reflektera tillsammans 

desto större blir den gemensamma förståelsen. Enligt Sandberg och Tar-

gama (2013) är en gemensam förståelse en viktig förutsättning för en 

fruktbar samverkan och här visar också forskningen (ex. Scherp & Scherp, 

2007) att ledaren har en mycket viktig roll i att skapa förutsättningar för 

professionella och kollegiala förståelsefördjupande lärprocesser. Detta 

stärks även i föreliggande studie, då det gick att urskilja ett samband mel-

lan förskolechefens ledarskap och förskollärarnas uppfattning kring i vil-

ken utsträckning undervisningsbegreppet har diskuterats och begriplig-

gjorts på förskolan. I förskolechefens ledarskap tycks att vara tydlig med 

vad förskollärarens ansvar för undervisningen innebär samt att skapa en 

organisation med tid för uppföljning, utvärdering och utveckling av 

undervisningen som de viktigaste delarna för att skapa en samsyn. Detta 

är även resultat som framkommit i Skolinspektionens (2016c, 2016b, 

2018) granskningar då bland annat tid för reflektion och struktur för upp-

följning, utvärdering och utveckling samt tydlighet i roller och ansvar lyfts 

som viktiga aspekter. 

Resultatet i denna studie visar också att det inte har någon större bety-

delse var förskolechefen har sitt kontor någonstans, dock finns det vissa 

indikatorer på att hur ofta förskollärarna träffar sin chef kan ha betydelse. 

Även detta bekräftas i exempelvis Skolinspektionens granskningar som 
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menar att förskolechefens insyn i och förståelse för vardagsverksamheten 

är betydelsefull för förskolors kvalitet och utveckling. 

6.2 Resultat utifrån frågeställning 2 

Undersökningens andra frågeställning löd: ”Hur påverkar olika faktorer, 

såsom utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, förskolechefens ledar-

skap och organisatoriska förutsättningar, förskollärares inställning till att 

undervisningsbegreppet och förskollärarens ansvar för undervisningen 

nu förtydligas i förskolans läroplan?”  

De enkätfrågor som berörde förskollärarnas inställning till att undervis-

ningsbegreppet och förskollärarens ansvar för undervisningen nu förtyd-

ligas i förskolans läroplan fördes samman till ett Inställningsindex. I detta 

index ingick påståendet Jag tycker det är mycket positivt att begreppet 

undervisning skrivs in i förskolans läroplan, vilket 68 % instämmer helt el-

ler till stor del i. 75 % instämmer helt eller till stor del i påståendet Jag 

tycker att det finns ett stort behov av att begreppet undervisning förtydligas 

i förskolans nuvarande läroplan. Endast 33 % instämmer dock i påståendet 

Läroplanens nya skrivningar om undervisning kommer att förändra den pe-

dagogiska verksamheten i min förskola och 27 % i påståendet Läroplanens 

nya skrivningar om undervisning kommer att förändra ansvarsfördelningen 

i min förskola.   

I inställningsindexet ingick även frågor om huruvida förskollärarna kän-

ner en oro över att läroplanens nya skrivningar om undervisning kommer 

innebära att förskolans verksamhet skolifieras, att förskolan kommer styra 

barns uppmärksamhet istället för att följa deras intressen, att förskolan 

kommer planera in undervisningstillfällen istället för att fånga vardagen 

som lärandetillfällen samt att fokus på barns lärande övertar fokus på barns 

lek. I dessa påståenden uppger 20-24 % av förskollärarna att de är mycket 

eller till stor del oroliga. Mellan 80-86 % är därmed till viss del eller inte 

alls oroliga. 

Chi2-testet visade på många signifikanta resultat, exempelvis mellan andel 

utbildade förskollärare och variabeln Jag känner mig mycket orolig för att 

förskolan kommer planera in undervisningstillfällen istället för att fånga 

vardagen som lärandetillfällen. På vilket sätt dessa variabler samvarierar 

visar som sagt inte ett Chi2-test, men i korrelationsanalysen framgick det 

att det finns ett signifikant men också mycket svagt negativt samband mel-

lan dessa variabler (rS=-0,103**).   
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I korrelationsanalysen framgick det också att det finns en signifikant men 

däremot mycket svag sambansstyrka mellan erfarenhet av särskilt led-

ningsansvar och variablerna Jag tycker det är mycket positivt att begreppet 

undervisning skrivs in förskolans läroplan (rS=0,150**), Jag tycker att det 

finns ett stort behov av att begreppet undervisning förtydligas i förskolans 

nuvarande läroplan (rS=0,130**) samt Jag tycker att det finns ett stort be-

hov av att förskollärarens ansvar förtydligas i förskolans läroplan 

(rS=0,129**). 

Sammantaget framgick det således i korrelationsanalysen att det inte 

finns några nämnvärda samband mellan exempelvis utbildningsbak-

grund, arbetslivserfarenhet och organisatoriska förutsättningar och förs-

kollärares inställning till att undervisningsbegreppet nu skrivs in i försko-

lans läroplan. Inte heller fanns det någon korrelation mellan förskollärar-

nas inställning och variabeln Min förskolechef har sitt kontor på min för-

skola. Ett mycket svagt men signifikant samband gick att urskilja mellan 

indexet Inställning och indexet Förskolechefens ledarskap (rS=0,196**). 

En korrelationsanalys gjordes också mellan indexen Inställning och Disku-

terat & Begripliggjort. Denna korrelationsanalys visade på ett signifikant 

och lite starkare samband (rS=0,401**). Vid en regressionsanalys mellan 

dessa två index blev R2=0,167 vilket innebär att cirka 17 % av föränd-

ringen i Inställningsindexet kan förklaras av förändringen i indexet Disku-

terat & begripliggjort.  

6.2.1 Analys 

De flesta förskollärarna i denna undersökning uppvisade en positiv in-

ställning till att begreppet undervisning kommer att skrivas in i förskolans 

läroplan. De uppger att det finns ett behov av ett förtydligande av under-

visningsbegreppet samt av förskollärares ansvar för undervisningen i nu-

varande läroplan. Samtidigt uppger de att de nya skrivningarna troligtvis 

inte kommer innebära några större förändringar vare sig för den pedago-

giska verksamheten eller för ansvarsfördelningen i förskolan, vilket jag 

tycker är ett intressant resultat som kan vara värt att diskutera.  

Inga samband mellan förskollärares inställning till att undervisningsbe-

greppet nu skrivs in i förskolans läroplan och exempelvis utbildningsbak-

grund, arbetslivserfarenhet eller organisatoriska förutsättningar kunde 

urskiljas, och jag har inte heller hittat någon liknande undersökning som 

skulle kunna visa på ett sådant samband. Däremot skiljer sig resultatet i 



Vad är undervisning?  Cecilia Lindström 

49 

 

föreliggande studie från tidigare studier som visat på en stor oro och po-

sitionering gentemot undervisningsbegreppet (ex. Enö, 2005; Jonsson 

m.fl., 2017; Rosenqvist, 2000; Sæbbe & Pramling Samuelson, 2017). I den 

här undersökningen uppgav endast 20-24 % av förskollärarna att de är 

mycket eller till stor del oroliga för konsekvenserna av införandet av 

undervisningsbegreppet i förskolans läroplan. Detta är ett intressant re-

sultat som jag återkommer till i metoddiskussionen.  

En mycket svag negativ korrelation uppdagades mellan andel utbildade 

förskollärare och oro för att inskrivningen av undervisningsbegreppet i 

förskolans läroplan skulle kunna innebära att lärandetillfällen inte längre 

fångas i vardagen, utan planeras vid särskilda undervisningstillfällen. Ti-

digare studier framhäver betydelsen av förskollärares utbildning för 

bland annat kvaliteten i förskolan (ex. Sheridan, 2001). Jag har dock inte 

funnit några som stärker att andel utbildade förskollärare skulle innebära 

en minskad oro eller minskad positionering gentemot undervisningsbe-

greppet. Detta går inte heller att uttala sig om utifrån detta resultat, ef-

tersom sambandet var så pass svagt.  

Ett svagt samband mellan förskollärares inställning och förskolechefens 

ledarskap framkom också, men starkare var sambandet mellan förskollä-

rares inställning och i vilken utsträckning de upplever att undervisnings-

begreppet har diskuterats och begripliggjorts i deras verksamhet. Detta 

innebär att de som i större utsträckning upplever att undervisningsbe-

greppet har diskuterats och begripliggjorts i deras förskola också har en 

mer positiv inställning till att begreppet nu skrivs in i förskolans läroplan. 

Återigen kan därmed vikten av kollegiala förståelsefördjupande lärpro-

cesser understrykas. 

6.3 Resultat utifrån frågeställning 3 

Studiens tredje och sista frågeställning var följande: På vilka sätt varierar 

förskollärares uppfattning kring vad som är betydelsefullt för kvaliteten i 

förskolans undervisning? Denna frågeställning besvarades främst genom 

deskriptiv statistik men även genom vissa bivariata analyser. 

När respondenterna uppmuntrades att rösta på de tre faktorer som de an-

såg som mest betydelsefulla för att stärka kvaliteten i förskolans fick föl-

jande tre faktorer de högsta värdena:  

 att förskolläraren bygger förtroendefulla relationer till barnen  
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 att förskolläraren använder en aktiv språklig och kommunikativ in-

teraktion med barnen  

 att barngrupperna är små 

De minst betydelsefulla aspekterna ansågs vara att förskolan har tillgång 

till mycket material, att förskolan har tillgång till stora utrymmen och lo-

kaler samt att förskolläraren har gedigna ämneskunskaper.  

När förskollärarna skulle ange vilket deras viktigaste verktyg är för att 

skapa kvalitet i undervisningen framgick det tydligt att deras kommuni-

kation och samspel med barnen, barnens lek och samspelet med deras kol-

legor ses som mycket betydelsefullt. Mellan 95-99 % av förskollärarna in-

stämde helt eller till stor del i att dessa tre tillhör deras allra viktigaste 

verktyg. Förskollärarnas kunskap kring hur och när barn lär ansågs också 

som ett betydelsefullt verktyg med 93 % som instämmer helt eller till stor 

del. Det var lägst andel förskollärare som instämde helt eller till stor del i 

att deras kunskap kring vad barnen ska lära är det viktigaste verktyget (69 

%). 73 % höll helt eller till stor del med om att läroplanen och andra typer 

av måldokument är det allra viktigaste verktyget för att skapa kvalitet i 

undervisningen. 85 % uppgav att de instämde helt eller till stor del i att 

deras erfarenhet är det viktigaste verktyget, och 71 % gjorde detsamma i 

att det mest betydelsefulla är pedagogiskt material.  

I den bivariata korrelationsanalysen ställdes såväl olika bakgrundsvariab-

ler som olika index mot de variabler som handlade om att skapa kvalitet i 

förskolans undervisning. Inga starka korrelationer gentemot faktorer 

såsom kön, ålder, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet eller organi-

satoriska förutsättningar kunde urskiljas. Den variabel som korrelerade 

starkast med indexen Inställning (rS=0,340**), Förskolechefens ledarskap 

(rS=0,221**) och Diskuterat & Begripliggjort (rS=0,246**) var Mitt allra 

viktigaste verktyg för att skapa kvalitet i undervisningen är läroplanen och 

andra typer av måldokument. Sambandsstyrkan i dessa korrelationer be-

traktas dock fortfarande som relativt svaga eftersom ingen av sambands-

måtten överstiger rS=0,5. 

Jag valde även att göra en korrelationsanalys sinsemellan de variabler 

som handlar om att skapa kvalitet i förskolans undervisning. I denna ana-

lys visade det sig att variablerna grupperade sig i två olika riktningar ur 

ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet. Den ena gruppen innehöll variabler 

ur förskollärardimensionen kombinerat med variabler ur samhällsdimens-

ionen. Den andra gruppen innehöll också variabler ur förskollärardimens-

ionen men istället kombinerat med variabler ur barndimensionen. Dessa 
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två grupperingar, med variabler ur de olika dimensionerna som korrele-

rade medelstarkt sinsemellan, illustreras i tabellerna nedan: 

Tabell 1: Korrelationer mellan variabler kombinerade ur förskollärardimensionen 

och samhällsdimensionen 

 

Läroplanen 

och andra  

typer av  

måldokument 

Min  

erfarenhet 

Min kunskap 

kring hur och 

när barn lär 

Min kunskap 

kring vad  

barnen ska 

lära sig 

Läroplanen 

och andra  

typer av  

måldokument 

. rS=0,318** rS=0,367** rS=0,402** 

Min  

erfarenhet 
rS=0,318** . rS=0,522** rS=0,455** 

Min kunskap 

kring hur och 

när barn lär 

rS=0,367** rS=0,522** . rS=0,501** 

Min kunskap 

kring vad  

barnen ska 

lära sig 

rS=0,402** rS=0,455** rS=0,501** . 
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Tabell 2: Korrelationer mellan variabler kombinerade ur förskollärardimensionen 

och barndimensionen 

 

Min kommu-

nikation och 

mitt samspel 

med barnen 

Barnens lek 

Samspelet 

med mina  

kollegor 

Min kommu-

nikation och 

mitt samspel 

med barnen 

. rS=0,502** rS=0,405** 

Barnens lek rS=0,502** . rS=0,424** 

Samspelet 

med mina kol-

legor 

rS=0,405** rS=0,424** . 

 

Dessa variabler korrelerade alltså medelstarkt sinsemellan men svagare 

med de övriga variablerna. I frågan om det viktigaste verktyget för att 

skapa kvalitet i förskolans undervisning var den enda variabeln som inte 

korrelerade särskilt starkt med någon annan den om pedagogiskt 

material.  

För att ytterligare försöka nyansera bilden av förskollärarnas uppfattning 

kring vad som är betydelsefullt för kvaliteten i förskolans undervisning 

uppmanades deltagarna att med en mening beskriva hur de väljer ut det 

de undervisar om. Deras svar lades sedan in i ett ordbehandlingsprogram 

där av varje begrepp räknades för att se hur frekvent de användes i förs-

kollärarnas beskrivningar. Småord som pronomen och konjunktioner 

räknades inte med. Utfallet av högfrekventa ord i förhållande till hur förs-

kollärare väljer ut det de undervisar om illustreras i figur 3 nedan. 
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Figur 3:  Ordmoln med högfrekventa ord i förhållande till hur förskollärare väljer ut 

det de undervisar om 

6.3.1 Analys 

Att förskollärarna i denna undersökning lyfter fram förtroendefulla relat-

ioner till barnen och en aktiv språklig och kommunikativ interaktion med 

barnen som viktiga aspekter för kvaliteten i förskolan stämmer väl över-

ens med tidigare forskning inom området (ex. Alexander, 2010; Hattie, 

2009; Scherp & Scherp, 2007). Att små barngrupper ses som en viktig fak-

tor för kvaliteten i förskolans undervisning är föga förvånande i dagens 

aktiva debatt om förskolans stora barngrupper, men studier visar även på 

att barnantalet hör ihop med möjligheten att skapa förtroendefulla relat-

ioner och att samspela och kommunicera med barnen (ex. Sheridan, 

2001). Även barns lek och samspelet med kollegorna lyfts i denna studie 

fram som viktiga aspekter för kvaliteten i förskolans undervisning, vilket 

bekräftar att tonvikten ligger på just kommunikation, dialog och samspel.  

Även när förskollärarna i denna studie ombads att beskriva hur de väljer 

ut det de undervisar om, det vill säga det didaktiska innehållet i undervis-

ningen, framkom begrepp som belyser vikten av förskollärares förmåga 

att samspela och kommunicera med barn samt att lyhört följa deras in-

tressen. Exempel på genomgående ord som var utmärkande och högfre-

kventa i förskollärarnas svar var barnen, intresse, behov, nyfikenhet och 

tillsammans men samtidigt också begrepp som mål och läroplan. För att 

undervisningen ska svara mot förskolans uppdrag betonar Doverborg 
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m.fl. (2013) att det är en viktig förutsättning att förskolläraren har för-

måga att lyssna in barnens intressen och erfarenheter genom att möta 

dem i dialog och samtidigt arbeta målstyrt genom att utmana dem i rikt-

ning mot de mål som finns formulerade i skollag och läroplan. Detta styrks 

i föreliggande studie då korrelationer mellan variabler ur såväl förskollä-

rardimensionen kombinerat med samhällsdimensionen som ur förskollä-

rardimensionen kombinerat med barndimensionen gick att urskilja. Detta 

kan ur ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet, med stöd av tidigare forsk-

ning, förstås just som att det finns en betydelsefull dualism i förskollära-

rens kompetens i att förena barns lek, intressen och erfarenheter med 

medvetet, målstyrt arbete i riktning mot läroplanens mål och intentioner. 

Dessa aspekter bör därför förstås som sammanflätade snarare än att som 

motsättningar. ”Det är i vardagen som mycket av de pedagogiska proces-

serna och barnens meningsskapande sker. Detta står inte i motsats till 

målstyrda processer, det vill säga undervisning, som med kompetenta för-

skollärare kan planeras strategiskt, men som genomförs i stunden”, skri-

ver Skolinspektionen (2018, s. 43). Undervisning i förskolan kan alltså 

som målstyrda processer under ledning av förskollärare utgöra en del av 

omsorg, lek och fostran, vilket kan knytas an till det som forskare kallar 

för nuets didaktik eller inbäddad undervisning (Dalgren, 2017; Jonsson, 

2011, 2013). Undervisning i förskolan blir på detta vis en kommunikativ 

och dialogisk process där det didaktiska innehållet (med utgångspunkt i 

didaktikens grundfrågor, se s. 22) tar form i mötet mellan förskollärare, 

barn och läroplansmål. Jag skulle på så vis vilja utveckla den didaktiska 

triangeln (se s. 22) på följande vis för att bättre spegla en undervisning 

som svarar mot förskolans särart, specifika innehåll och uppdrag: 
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Figur 4:  Den didaktiska triangeln, utvecklad för att spegla en undervisning som sva-

rar mot förskolans särart, specifika innehåll och uppdrag   

Precis som Persson (2015) beskriver blir därmed detta möte också bränn-

punkten för undervisningens kvalitet i förskolan.  

  

 

Läroplansmål 

Barn Förskollärare 

Didaktiskt  

innehåll 

(vad, hur, var, när, vem/vilka, varför) 
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7 DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att belysa begreppet undervisning i förskolan 

och undersöka i vilken utsträckning det har diskuterats och begriplig-

gjorts i förskolan. Avslutningsvis vill jag därför sammanfatta och disku-

tera mina resultat i relation till mitt syfte, uppsatsens inledning, teori och 

forskningsöversikt. Nedan följer även ett resonemang och en problemati-

sering kring valet av metod. 

7.1 Metoddiskussion 

I den här studien har en kvantitativ enkätundersökning varit den metod 

som har använts för att producera data. Denna metod valdes eftersom den 

anses vara mest förtjänstfull för att kunna samla in ett stort antal fakta och 

analysera dem för att hitta mönster eller lagbundenheter, vilket var in-

tentionen med just denna studie. En stor fördel med enkäter är också att 

de är standardiserade och ger större möjlighet att generalisera resultaten 

(Jacobsen, 2017; Stukát, 2005). Jag vill dock betona att enkätundersök-

ningar inte kan ses som en helt neutral och objektiv forskningsmetod som 

neutralt och objektivt kan studera omvärlden. Enkäten i denna undersök-

ning innehöll många tolkande perspektiv på exempelvis begreppen 

undervisning och kvalitet i undervisningen, och i analysen har det därför 

varit nödvändigt att kombinera såväl det kvantitativa som det kvalitativa 

perspektivet. Stukát (2005) framhåller att kombinationen av olika meto-

der och olika typer av analyser kan vara givande för att få mer giltiga 

forskningsresultat och mer realistiska tolkningar. 

Några testrespondenter fick besvara enkäten innan den publicerades, vil-

ket möjliggjorde korrigeringar i syfte att skapa en enkät med en så tydlig 

syftesanknytning som möjligt. Studien som genomfördes bland 1616 för-

skollärare, vilket utgjorde en svarsfrekvens på 22 %. Eftersom det externa 

bortfallet är så pass stort, och eftersom jag inte kan uttala mig om hur 

bortfallet ser ut, så kan jag inte med säkerhet veta om det är slumpmässigt 

eller inte. Det finns givetvis en risk att resultatet kan ha påverkats av att 

bortfallet inte är slumpmässigt. Att mina resultat inte överensstämmer 

med tidigare forskning gällande oro kring undervisningsbegreppet skulle 

exempelvis kunna bero på att de förskollärare som känner stor oro inför 

begreppet inte heller väljer att delta i en undersökning som handlar om 

begreppet. 
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Forskningsintresset för denna studie har varit begreppen undervisning i 

förskolan och kvalitet i undervisningen. Dessa begrepp operational-

iserades och definierades utifrån aktuell forskning och teoretiska ut-

gångspunkter. Bland annat utgår studien från det pedagogiska perspekti-

vet på kvalitet, där kvalitetsbegreppet betraktas ur fyra dimensioner: 

samhällsdimensionen, förskollärardimensionen, barndimensionen och 

verksamhetsdimensionen. Att bryta ned kvalitetsbegreppet på detta sätt 

skapar möjlighet att studera och analysera vissa aspekter av begreppet 

frånskilt eller i relation till de andra aspekterna. Samtidigt blir också stu-

dien styrd utifrån den kvalitetsdefinition som är gjord. Det finns säkerli-

gen fler sätt att betrakta kvalitetsbegreppet på, vilket kanske hade kunnat 

ge andra resultat och skillnader i analysen. Detsamma gäller begreppen 

undervisning och ledarskap som också påverkats av den forskning och de 

teoretiska perspektiv som ringats in och legat till grund i just denna stu-

die.  

När respondenterna uppmuntrades att på olika sätt redogöra för sin atti-

tyd och inställning till undervisningsbegreppet och till kvalitet i undervis-

ningen utifrån förutbestämda formuleringar, fanns en risk att dessa inte 

helt överensstämde med verkligheten. Detta skulle kunna bero på att re-

spondenterna kanske inte fann alternativ som de själva ansåg stämde utan 

de valde istället det alternativ som uppfattades som mest likt. Här skulle 

jag kunna valt att ha fler kommentarsfält för att få en bild av responden-

ternas uppfattning av såväl frågeställningar som svarsalternativ.  Det är 

också möjligt att respondenterna redogjorde för undervisningsbegreppet 

och kvalitetsbegreppet såsom de tror eller vill att begreppen ska uppfatt-

tas. Att redogöra för sin egen yrkespraktik förutsätter, som jag ser det, re-

flektion och stor medvetenhet kring sin egen förskollärarroll, och sina di-

daktiska val, i relation till uppdraget. Hade syftet med studien varit att be-

lysa vad som faktiskt sker i praktiken hade en mer närgående undersök-

ning krävts där exempelvis metoder såsom observationer eller intervjuer 

hade varit lämpliga. 

7.2 Resultatdiskussion 

Sedan 2010 har förskolan varit en egen skolform och omfattas därmed av 

Skollagen (SFS 2010:800) som slår fast att undervisning ska ske i alla skol-

former. Diskussionen om undervisningsbegreppet i förskolan är därför 

viktig, och i det inledande kapitlet till denna uppsats visade jag på att 

undervisning som begrepp, form och innehåll är ännu inte självklart i för-

skolan och att förskollärare sällan ser sig som undervisande lärare. Det 
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finns en tydlig ambivalens och osäkerhet till begreppet bland dagens för-

skolor (Enö, 2005; Jonsson m.fl., 2017; Rosenqvist, 2000; Rubinstein 

Reich m.fl., 2017). Bland annat Skolinspektionen (2016a, 2017, 2018) me-

nar att just dessa svårigheter pekar på de utmaningar det innebär att in-

troducera nya begrepp och perspektiv, och lyfter vidare vikten av att för-

skollärare får möjlighet att diskutera och reflektera kring uppfattningar 

och tolkningar av begreppet för att kunna förstå och fördjupa innebörden 

av det. I detta har förskolechefen en nyckelroll i att leda och skapa ut-

rymme för förskolans personal att diskutera och reflektera över den här 

typen av pedagogiska frågor (Skolinspektionen, 2016c). Är det något re-

sultat i denna studie som känns särskilt viktigt för mig så är det just detta. 

Även om resultatet inte kan garanteras vara generaliserbart ger en det 

ändå en indikation på att det finns ett samband mellan förskolechefens 

ledarskap och i vilken utsträckning förskollärare upplever att undervis-

ningsbegreppet har diskuterats och begripliggjorts i deras verksamhet. De 

aspekter i förskolechefens ledarskap som framkom som särskilt betydel-

sefulla för att skapa en samsyn var tydlighet vad beträffar förskollärarens 

ansvar för undervisningen samt att skapa en organisation med tid för upp-

följning, utvärdering och utveckling av undervisningen. Detta är också 

faktorer som i Skolinspektionens (2016c, 2016b, 2018) senaste gransk-

ningar lyfts som viktiga för kvaliteten i förskolan och som jag tänker bör 

beaktas i diskussionen kring vad som ger kvalitativa konsekvenser för för-

skolans praktik, både bland förskollärare och förskolechefer, men också 

bland huvudmän, politiker och ansvariga för lärar- och rektorsutbild-

ningar.  

Resultatet i denna studie visar även på ett positivt samband mellan att 

undervisningsbegreppet har diskuterats och begripliggjorts i verksam-

heten och förskollärares inställning till att begreppet nu skrivs in i försko-

lans läroplan, vilket jag tycker är tänkvärt. Sambandet som ses i aktuell 

studie kan sammankopplas med tidigare forskning som också grundar sig 

i ett förståelsebaserat perspektiv på ledarskap och skolutveckling, där just 

kollegiala förståelsefördjupande lärprocesser ses som nyckeln till utveckl-

ing och förändringsprocesser (Sandberg & Targama, 2013; Scherp, 2014; 

Scherp & Scherp, 2007).  

Det finns ingenting i denna studie som tyder på att utbildningsbakgrund, 

arbetslivserfarenhet eller organisatoriska förutsättningar såsom andel ut-

bildade förskollärare eller antal anställda skulle påverka förskollärares 

inställning till undervisningsbegreppet. Dock kan olika uppfattningar och 
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förståelser leda till en splittring bland personalen, skriver Skolinspekt-

ionen (Skolinspektionen, 2017), vilket då kräver en mycket tydlig ledning. 

Om det råder en oro eller osäkerhet kring undervisningsbegreppet på för-

skolan borde förskolechefen, enligt resultaten i denna studie, främst foku-

sera på att skapa en tydlighet vad gäller roller och ansvar i verksamheten 

samt skapa utrymme och förutsättningar för medarbetarna att fördjupa 

sin gemensamma förståelse och utveckla en gemensam syn kring den här 

typen av pedagogiska frågor.  

För att få en bild av vad som karaktäriserar undervisning i förskolan har 

jag också försökt att ringa in på vilka sätt förskollärares uppfattning kring 

vad som är betydelsefullt för kvaliteten i förskolans undervisning varie-

rar. Det är tydligt i studiens resultat att förskollärare samstämt lyfter fram 

relationer, samspel och kommunikation som betydelsefulla kvalitetsa-

spekter, vilket också är aspekter som lyfts i tidigare forskning kring 

undervisning av hög kvalitet (ex. Alexander, 2010; Hattie, 2009; Persson, 

2015; Scherp & Scherp, 2007). Studien har utgått från ett pedagogiskt per-

spektiv på kvalitet, som definierar kvalitetsbegreppet utifrån dimension-

erna: samhällsdimension, förskollärardimension, barndimension och 

verksamhetsdimension. I korrelationsanalys framgick det att kvalitetsa-

spekter ur förskollärardimensionen korrelerade med såväl kvalitetsa-

spekter ur samhällsdimensionen som ur barndimensionen. Detta har jag 

tolkat, i relation till tidigare forskning och litteratur, som att kärnan i för-

skollärarens didaktiska kompetens utgörs av deras förmåga att i under-

visningen utgå från barns intressen och erfarenheter samtidigt som de ut-

går från de mål och riktlinjer som anges i läroplan och andra styrdoku-

ment. Min yrkeserfarenhet som förskollärare och utvecklingsledare säger 

mig att det finns en tendens att särskilja dessa och att det finns, precis som 

Sheridan och Pramling (2009) skriver, ett dilemma i följa barnens intresse 

kontra att styra dem. Risken, menar Skolinspektionen (2016a, 2017, 

2018), om förskolans verksamhet inte är tillräckligt aktivt och medvetet 

målstyrd är att ansvaret för lärandet läggs på barnen som då lämnas utan 

riktning i sin utveckling och sitt lärande. Jag ser därför att vi i högre grad 

behöver fokusera på att fånga barns intressen och nyfikenhet i stunden 

och integrera den målstyrda undervisningen i förskolans vardag, såväl 

spontant som planerat. Detta lyfts också fram i Skolverkets (2018) Förslag 

till reviderad läroplan för förskolan, där det framgår att förskolläraren ska 

ansvara för att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga 

aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen samt att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
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7.3 Avslutande diskussion och nya frågeställningar 

Uppsatsens titel är Vad är undervisning? – om erövringen av undervisnings-

begreppet i förskolan. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med 

en förståelsebaserad orientering kan man tänka att det finns olika sätt att 

se på undervisning, vad det är och vad som är särskilt utmärkande för en 

undervisning av hög kvalitet. Begrepp såsom undervisning och kvalitet, 

vilka har behandlats i denna uppsats, kan i detta perspektiv förstås som 

intersubjektiva det vill säga att de skapas i mötet mellan människor. 

I min egen lärprocess under denna studie har det i och med detta blivit 

tydligt att det inte finns något enkelt och entydigt svar på vad undervis-

ning är, utan att detta behöver diskuteras och begripliggöras bland förs-

kollärarna på förskolan. Det som sedan blir avgörande för undervisning-

ens kvalitet är förskollärarens förmåga att, inom ramen för förskolans 

särart, specifika innehåll och uppdrag samt vardagsverksamhet, skapa 

kommunikativa och utmanande möten mellan dem själva, barnen och må-

len i läroplanen. Många studier, liksom min egen, visar på att relationer, 

samspel och kommunikation är grunden för undervisning av hög kvalitet. 

Min förhoppning är att studiens resultat kan tjäna som diskussionsun-

derlag inom professionen.  

Målgruppen för denna studie har utgjorts av förskollärare, men eftersom 

förskolan har ett uppdrag där olika yrkeskategorier beskrivs ha olika an-

svar skulle samma typ av undersökning kunna göras med exempelvis 

barnskötare eller förskolechefer. Det skulle också vara intressant att följa 

upp denna undersökning med kvalitativa metoder, såsom intervjuer, för 

att fördjupa sig i förskollärarnas uppfattningar och på så vis säkerligen 

kunna få fatt i fler nyanser. 

Undervisning, lek, lärande och omsorg ska blida en helhet i förskolans ut-

bildning, och vi kan konstatera att förskolan är mycket betydelsefull för 

barns lärande och kunskapsutveckling. Vi vet också att mycket av det som 

sker – och som under många år har skett – i förskolan är undervisning. 

Intressant vore dock, tänker jag, att på motsatt sätt fundera kring vad som 

inte är undervisning i förskolan. Detta skulle också kunna vara ett sätt att 

närma sig en diskussion och ett begripliggörande kring undervisningsbe-

greppet inom professionen. Det skulle också kunna utgöra grund för en ny 

intressant studie.  

Det tycks för mig som att det är hög tid för förskolan att erövra undervis-

ningsbegreppet. För mig innebär detta att undervisningsbegreppet inte 
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ska skolifiera förskolans verksamhet utan att vi i förskolan istället behö-

ver förskolefiera undervisningsbegreppet. För att erövra begreppet 

undervisning i förskolan behöver förskollärarna själva vara delaktiga i 

denna process och utifrån förskolans särart, specifika innehåll och upp-

drag fundera över vad som bör ske i mötet mellan förskollärare, barn och 

läroplansmål.  
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BILAGA 1: ENKÄTFRÅGOR 

Bakgrund 

Nedan följer ett antal frågor om din bakgrund  

 

1. Kön: 

Kvinna 

Man 

Annat 

 

2. Födelseår (t.ex. 1989): 

 

 

3. Kommun: 

 

Välj önskat svarsalternativ 

 

Arbetslivserfarenhet 

Nedan följer ett antal frågor om din arbetslivserfarenhet  

 

4. Förskollärarexamen, år (t.ex. 2005) 

 

 

5. Huvudsakligt rådande styrdokument under min förskollärarutbild-
ning var:  

Barnstugeutredningen 

Pedagogiskt program 

Lpfö98 

Lpfö98, reviderad 2010 
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Lpfö98, reviderad 2016 

 

6. Totalt antal år i yrket (t.ex. 7 eller 7,5): 

 

 

7. Erfarenhet av arbete i annan pedagogisk verksamhet än i förskolan i 
mer än ett halvår (t.ex. i förskoleklass eller grundskola) 

Nej 

Ja, specificera:  

 

8. Erfarenhet av särskilt ledningsansvar (t.ex. arbetslagsledare) 

Nej 

Ja, specificera  

 

Organisation 

Nedan följer ett antal frågor om organisationen på din förskola  

 

9. Är din förskola inspirerad av någon särskild pedagogisk inriktning? 

Nej 

Ja, Reggio Emilia 

Ja, Waldorf 

Ja, Montisorri 

Ja, Ur & Skur 

Ja, annat:  

 

10. Antal anställda på din förskola: 

Färre än 10 anställda 
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10 - 20 anställda 

20 - 30 anställda 

30 - 40 anställda 

40 - 50 anställda 

Fler än 50 anställda 

 

11. Andel utbildade förskollärare på din förskola: 

Få i personalen är utbildade förskollärare (uppskattningsvis under 10 %) 

Det finns flera i personalen som är utbildade förskollärare (uppskattningsvis mel-
lan 10-50 %) 

De flesta av personalen är utbildade förskollärare (uppskattningsvis mer än 50 %) 

 

12. Andel barn med annat modersmål än svenska på din förskola: 

Få av barnen har annat modersmål än svenska (uppskattningsvis under 10 %) 

Det finns flera barn som har annat modersmål än svenska (uppskattningsvis mel-
lan 10-50 %) 

De flesta barnen har annat modersmål än svenska (uppskattningsvis över 50 %) 

 

13. Antal avdelningar på din förskola: 

1 - 2 avdelningar 

3 - 4 avdelningar 

5 - 6 avdelningar 

7 eller fler avdelningar 

 

14. Ålder på barnen du huvudsakligen arbetar med: 

Yngre barn (1-3 år) 

Äldre barn (3-6 år) 
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Åldersblandat (1-6 år) 

Jag arbetar inte i barngrupp 

 

15. Finns det fler utbildade förskollärare på din avdelning? 

Ja 

Nej 

Jag arbetar inte på en avdelning 

Eventuell kommentar 

 

 

Förskolechefens ledarskap 

Nedan följer ett antal frågor om förskolechefens ledarskap på din förskola  

 

16. Hur många förskolor har din förskolechef ansvar för? 

1 - 2 förskolor 

3 - 4 förskolor  

5 eller fler förskolor 

 

17. Min förskolechef har sitt kontor på min förskola 

Ja 

Nej, men vi träffas ofta ändå 

Nej, vi träffas sällan 

 

18. Jag upplever att förskolechefen på min förskola... 
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 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
till stor del 

Instäm-
mer helt 

18a) ... har inblick i och förståelse för verksamheten     

18b) ... skapar förutsättningar för mig som förskol-
lärare att ta ansvar för undervisningen i för-
skolan 

    

18c) ... är tydlig med vad förskollärarens ansvar för 
undervisningen innebär     

18d) ... har skapat en organisation där det finns tid 
för mig att följa upp, utvärdera och utveckla 
undervisningen  

    

18e) ... har skapat en organisation där jag och mina 
kollegor har möjlighet att diskutera undervis-
ningen 

    

18f) ... ser till att jag får den kompetensutveckling 
jag behöver för att kunna bedriva undervis-
ningen 

    

 

Undervisningsbegreppet 

Nedan följer ett antal frågor om din uppfattning av begreppet undervis-
ning i förskolan  

 

19. Jag anser att jag bedriver undervisning på min förskola 

Ja 

Nej 

Eventuell kommentar 

 

 

20. Jag använder begreppet undervisning när jag talar med andra om 
mitt jobb  

Aldrig 

Sällan 

Ibland 
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Ofta 

 

21. Jag har diskuterat begreppet undervisning med mina kollegor... 

 Ja Nej Vet ej, deltar inte i detta forum 

21a) ... på planeringsdag    

21b) ... på arbetsplatsträff    

21c) ... på avdelningsmöte    

21d) ... på pedagogiskt ledningsmöte    

21e) ... i personalrummet    

 

22. Välj det alternativ som passar bäst 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

22a) På min förskola har vi diskuterat vad 
undervisning i förskolan innebär     

22b) Det finns en samsyn om begreppet under-
visning på min förskola     

22c) Jag känner mig väl förtrogen med vad 
undervisning i förskolan innebär     

 

Förskollärarens roll och ansvar 

Nedan följer ett antal frågor om din uppfattning av förskollärarens roll i 
och ansvar för undervisningen  

 

23. Jag känner mig trygg som förskollärare kring mitt ansvar som skrivs 
fram i Läroplan för förskolan och i Skollagen 

Instämmer inte alls 

Instämmer till viss del 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt 
 

24. Välj det alternativ du anser passar bäst angående planering av 
undervisningen 
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All undervisning ska planeras 

Undervisning kan ske utan planering så länge det finns en medvetenhet om mål 
och syfte  

Undervisning sker hela tiden i förskolan 

 

25. För att undervisa barn i förskolan måste jag som förskollärare… 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
till stor del 

Instäm-
mer helt 

25a) … ha ett tydligt mål och syfte     

25b) ... utgå från vad barnen ska lära sig     

25c) … utgå från hur barnen lär sig     

25d) … rikta barnens uppmärksamhet mot nå-
got specifikt utifrån målen i läroplanen     

25e) … ha en reflekterande och utforskande di-
alog med barnen     

25f) … ha kunskap om barns tidigare kunnande, 
intresse och erfarenheter     

25g) ... medvetet bredda, utmana och utveckla 
barnens kunnande, intresse och erfarenheter     

25h) ... ta tillvara spontana och vardagliga till-
fällen att expandera barnens lärande     

25i) … skapa trygghet och goda relationer till 
barnen     

 

26. Det absolut viktigaste för undervisningen i förskolan är att jag som 
förskollärare... 

... har kunskap om och utgår från målen i läroplanen 

... har kunskap om vad barnen kan och behöver utveckla 

... utgår från barnens intresse 

 

Förslag till reviderad läroplan för förskolan  
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Skolverket har lämnat ett förslag till reviderad läroplan för förskolan till 
regeringen. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förs-
kollärarens ansvar förtydligats. Nedan följer ett antal frågor om din upp-
fattning kring förslaget om revidering av förskolans läroplan.  

 

27. Välj det alternativ som passar bäst 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
till stor del 

Instäm-
mer helt 

27a) Jag tycker det är mycket positivt att begreppet 
undervisning skrivs in i förskolans läroplan     

27b) Jag tycker att det finns ett stort behov av att 
begreppet undervisning förtydligas i förskolans nu-
varande läroplan  

    

27c) Jag tycker att det finns ett stort behov av att 
förskollärarens ansvar förtydligas i förskolans nu-
varande läroplan 

    

27d) Läroplanens nya skrivningar om undervisning 
kommer att förändra den pedagogiska verksam-
heten i min förskola 

    

27e) Läroplanens nya skrivningar om undervisning 
kommer att förändra ansvarsfördelningen i min 
förskola 

    

 

28. Jag känner mig mycket orolig över att läroplanens nya skrivningar om undervis-
ning kommer innebära att… 

 Inte alls 
orolig 

Till viss 
del orolig 

Till stor 
del orolig 

Mycket 
orolig 

28a) … förskolans verksamhet skolifieras     

28b) … förskolan kommer styra barns uppmärksam-
het istället för att följa deras intressen     

28c) … förskolan kommer planera in undervisnings-
tillfällen istället för att fånga vardagen som lärande-
tillfällen  

    

28d) … fokus på barns lärande övertar fokus på barns 
lek     

 

Kvalitet i undervisningen 

Nedan följer ett antal frågor om din uppfattning kring kvalitet i undervis-
ningen 
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29. Välj tre alternativ! Det allra viktigaste för att stärka kvaliteten i förskolans under-
visning är... 

... att barnen förbereds för ett växande ansvar och intresse för att aktivt delta i 
samhället 

... att det finns ett tydligt mål och syfte utifrån läroplanen 

... att det finns en medvetenhet om de kunskaper och värden som barnen ska ut-
veckla 

... att förskolläraren bygger förtroendefulla relationer till barnen 

... att förskolläraren har gedigna ämneskunskaper 

... att förskollärare reflekterar tillsammans och gör en gemensam tolkning av läro-
planens innehåll 

... att förskolläraren reflekterar över sin egen roll och sitt eget lärande 

... att förskolläraren använder en aktiv språklig och kommunikativ interaktion med 
barnen 

... att förskolläraren har kunskap om barns tidigare erfarenheter, kunnande och in-
tresse 

... att barns egna initiativ, lek och frågor tas tillvara 

... att barnen har stor möjlighet till delaktighet och inflytande 

... att förskolan har tillgång till stora utrymmen och lokaler 

... att förskolan har tillgång till mycket material 

... att det finns många utbildade förskollärare per barn 

... att barngrupperna är små 

   

30. Mitt allra viktigaste verktyg för att skapa kvalitet i undervisningen är...  



Vad är undervisning?  Cecilia Lindström 

 

 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

30a) ... läroplanen och andra typer av 
måldokument     

30b) ... min erfarenhet     

30c) ... min kunskap kring hur och när 
barn lär     

30d) ... min kunskap kring vad barnen 
ska lära sig     

30e) ... min kommunikation och 
mitt samspel med barnen     

30f) ... barnens lek     

30g) ... pedagogiskt material      

30h) ... samspelet med mina kollegor     

 

31. Beskriv med en mening hur du väljer ut det du undervisar om 
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BILAGA 2: FÖLJEBREV 
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BILAGA 3: TACK-MEDDELANDE 
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BILAGA 4: PÅMINNELSE 
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