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Abstract 
The purpose of this study is to raise the point of view and the work around 
equivalent education in preschool. In the study, qualitative interviews has 
been used as data collection method according to a guide, but follow up 
questions have been based on the responders answers. Five different pre-
school managers has been interviewed to get a wide range of their look on 
equivalent education. The responder’s answers has been analyzed according 
to the thematic analysis. The result shows that all the different head of pre-
schools felt that equivalent education is an important matter to raise the 
quality and the meaning of the preschool. They also felt that it’s important to 
have knowledgeable and professional staff at the preschools, because it has a 
big meaning of how the head of preschools can complete their assignments. 
The result is connected to the ecological system theory. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att lyfta förskolechefers syn på och arbete kring 
likvärdig undervisning i förskolan. I studien har kvalitativa intervjuer använts 
som datainsamlingsmetod, med en intervjuguide där följdfrågorna baserades 
på respondenternas svar. I undersökningen har fem förskolechefer intervjuats 
för att få en bredd på förskolechefens syn på likvärdig undervisning. Analy-
seringsarbetet har skett genom tematisk analys. Resultatet visar att alla 
deltagande förskolechefer ansåg att likvärdig undervisning är ett viktigt 
begrepp för att lyfta fram förskolans kvalitet och betydelse. De lyfte även 
vikten av att ha kunnig och professionell personal ute på förskolorna, då de 
ansåg att det hade stor betydelse för hur de som chefer kunde fullfölja sitt 
uppdrag. Resultatet är kopplat till den ekologiska systemteorin.  

 

Nyckelord 

Förskola, förskolechef, likvärdighet, undervisning, utbildning, ekologisk 
systemteori. 
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1 INLEDNING  

Mångfald är ett ord som nämns flertalet gånger i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) utan någon vidare förklaring av vad begreppet innebär. 
Svaleryd & Hjertson (2012) menar att begreppet mångfald oftast används när 
det syftas på olikheter, och framförallt olikheter när det gäller kön, ålder, 
etnisk bakgrund, social tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
familjeförhållande och utbildning. Av dessa definitioner finner jag det intres-
sant att fokusera på utbildning och inkludering av alla barn i förskolan och 
vad det egentligen innebär. I utkasten till nya läroplanen (Skolverket, 2017) 
framkommer det att förskolan ska erbjuda likvärdig utbildning för alla barn i 
förskolans verksamhet. Även i skollagen (SFS 2010:800) där förskolan är 
inkluderad står det att alla barn har rätt till den ledning och stimulans de 
behöver både i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utvecklas 
efter utbildningens mål. I förskolan vill det säga strävansmålen. Skollagen 
säger att detta ska ske efter barnens egna förutsättningar. Detta finner jag 
intressant hur förskolan i Sverige som har mellan ca 15–24 barn inskrivna på 
sina avdelningar ska få till en likvärdig undervisning. Att barn är olika och att 
inget barn är det andra likt är känt sedan länge, så hur ska förskollärare jobba 
med att få till en likvärdig undervisning när barnen har olika förförståelse och 
förutsättningar till lärandet. Förskolan i Sverige är idag inte obligatorisk och 
barnen varierar i ålder mellan ett till sex år och har rätt till olika antal timmar 
i förskolan beroende på hur vårdnadshavarens arbetstider ser ut och vart i 
Sverige barnet bor. Förskolorna runt om i Sverige skiljer sig även åt i andra 
avseenden, en del förskolor har bara förskollärare anställda, medan vissa 
även har barnskötare eller långtidsvikarier utan utbildning inne i förskolan. 
Undervisning är en målstyrd process som ska ledas av en förskollärare 
(Skolverket, 2017). Detta anser jag är ett problem, hur ska vi tänka kring att 
alla barn ska ha rätt till likvärdig undervisning när lika förutsättningar inte 
finns där från början? Jag anser att detta är ett relevant problem då revide-
ringen av läroplanen släpps 2018 och personal i svenska förskolan ska jobba 
efter den omgående. Detta är något som förskolecheferna runt om i Sverige 
ska se till att alla sina anställda förskollärare arbetar efter. Anser förskoleche-
ferna att förskollärarna har tillräckligt med kunskap för att erbjuda alla barn 
likvärdig utbildning, är en fundering jag har. Jag gör denna studie för att 
skapa bättre förutsättningar för förskollärarna i svensk förskola, och lyfta 
synen på likvärdig undervisning ur förskolechefers perspektiv, detta då jag 
anser att det är av stor vikt att veta hur förskolecheferna tänker kring begrep-
pet undervisning. Detta grundar sig på vetenskapen av att det är förskoleche-
ferna som styr hur förskolan ser ut och de som sätter riktlinjer som förskollä-
rarna ska följa.  
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1.1 Bakgrund 
Förskolan i Sverige fick ett nytt styrdokument i form av en läroplan med 
strävansmål att förhålla sig till år 1998. Detta år hamnade även förskolan 
under utbildningsdepartementet istället för socialdepartementet som det 
tidigare varit under. I och med att utbildningsdepartementet nu fick hand om 
förskolan så hamnade förskolan under skollagen och behövde nu förhålla sig 
även till den (Sverige & Utbildningsdepartementet, 1998). År 2002 så anpas-
sade man skollagen för att omsorgsbiten i förskolan skulle få plats i lagen. År 
2010 reviderades läroplanen med tillägg som gjorde läroplanen mer inne-
hållsfokuserad och tydligare i sitt syfte om hur förskollärare kan utveckla 
barns lärande (Skolverket, 2010). Under 2017 började en ny revidering av 
läroplanen att ta form där många nya begrepp framkom. När första remissen 
till ny revideringen av läroplan för förskolan (Skolverket, 2017) blev offent-
lig, lyftes ett nytt begrepp upp i förskolans värld, begreppet undervisning.   

Av egen erfarenhet har jag uppmärksammat att detta begrepp har startat 
många diskussioner inom förskolans värld. Diskussioner om vad undervis-
ning betyder och om och hur det har relevans inom förskolan. När jag varit 
runt på olika förskolor så diskuteras begreppet i stor omfattning.  Min erfa-
renhet av vad jag har hört är att det blivit två läger inom förskolan, där den 
ena sidan anser att begreppet undervisning är alldeles för skolifierat och 
ligger långt bort från vad förskolan ska erbjuda. Den andra sidan anser dock 
att det är hög tid att förskolan börjar använda begrepp så som undervisning 
då förskolan är i hög grad lika viktig som skolan och lägger grunden för hela 
skolgången upp till vuxen ålder.  

Utöver att begreppet lyfts i remissen till revideringen av läroplanen (skolver-
ket, 2017) så lyfts begreppet undervisningen även i skollagen (2010:800). Det 
står i skollagen att utbildningen är en rättighet för barn i Sverige. Ett under-
begrepp under begreppet utbildning är undervisning. Begreppet undervisning 
förklaras som att när undervisningen är målstyrd och har ett syfte så blir det 
till utbildning (SFS 2010:800).  Med detta anser jag att begreppet undervis-
ning inte egentligen är ett nytt begrepp för förskolans verksamhet, det har 
bara inte använts så tydligt innan, är min erfarenhet.   

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2014) menar att begreppet 
undervisning oftast är associerat med skolan och att förskolan har en bild av 
sig att barnen ska leka fritt. Vidare menar författarna att hela världen är i 
förändring och då även inkluderat förskolan. Med detta kommer nya krav på 
förskolan. Ett exempel på detta är revideringen av läroplanen (Skolverket, 
2017) som bidrar med nya begrepp som förskolans personal ställs inför.  

Även Pihlgren (2018) lyfter att ordet undervisning oftast är associerat med 
skolan och får pedagoger i förskolan att tänka på att läraren ska stå längst 
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fram i klassrummet och lära barnen. Detta anser Pihlgren (2018) är fel då 
undervisning syftar på när förskollärare håller i aktiviteter som har en tanke 
och ett syfte som är kopplat till mål. Pihlgren (2018) lyfter även att miljön 
inne på förskolan kan bli till en lärande undervisningsmiljö som bidrar till 
barnens nyfikenhet, lust och lärande. Samtidigt kan miljön i rummet försvåra 
eller motverka barnens nyfikenhet och lärande, genom att vara utmanande 
och inbjudande till barns nyfikenhet att lära.  Samtidigt som miljön kan vara 
rörig och genom det få barnen att bli röriga på grund av att de inte finner ett 
lugn i miljön.  Därför anser Pihlgren (2018) att det är av yttersta vikt att 
miljön inne på förskolan ses som en viktig faktor till lärande då miljön kan 
skapa undervisningstillfällen.  

Vetenskapsrådet (2015) genomförde en studie baserat på tre problem. Alla 
dessa problem handlar om vad ordet likvärdighet innebär och hur förskolorna 
arbetar likvärdigt. Under studiens gång upptäckte vetenskapsrådet (2015) att 
det inte fanns tidigare studier kring likvärdigheten i förskolan trots att borde 
vara relevant att bedriva studier om likvärdighet i förskolan. Vetenskapsrådet 
(2015) kom fram till i sin studie att hög kvalitet i förskolan bidrar till en mer 
likvärdig förskola. De kom även fram till att för barn som kommer från 
missgynnande förhållanden, minoritetsgrupper eller utsatta på andra sätt är 
förskolans kvalité mycket betydelsefull. Vetenskapsrådet (2015) har sett att 
kvalitén i förskolan har betydelse för barns resultat i skolan och hur det går 
senare i barnens liv. Pedagogiska relationer mellan barn och förskolepersonal 
ger barnen stöd i den sociala, emotionella och kognitiva utvecklingen som 
gynnar barnets lärande. Studien kommer även fram till att eftersom barn 
befinner sig i olika sammanhang så är det av stor vikt att det finns en god 
samverkan mellan förskolepersonal och vårdnadshavare. Detta främjar 
barnens lärande och utveckling (Vetenskapsrådet, 2015).  

Så frågan kvarstår vad likvärdig undervisning i förskolan är? Detta antar jag 
är en fråga som det inte finns ett tydligt svar på. Beroende på vem man frågar 
kommer det komma fram helt olika svar på grund av hur just den responden-
ten tolkat styrdokumenten. Men då det är förskolechefer som står ytterst 
ansvariga för vad som sker i förskolan så är det av yttersta vikt att veta hur de 
tänker kring detta (Eriksson, Beach och Svensson, 2015).  

Förskolans verksamhet kan ses som att den är uppbyggd som en pyramid. 
Där politikerna är på toppen, förskolechefer kommer på steget under och 
sedan kommer förskollärare med barnskötare tätt under sig. Med tanke på att 
förskolecheferna är i mitten har de regler och förordningar att hålla sig till, 
men de är även ansvariga för vad som sker. Förskolecheferna blir därför en 
slags mellanhand. Jag anser att för att förskollärarna ska veta vad som för-
väntas av dem så är det av stor vikt att förskolecheferna är på det klara med 
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vad de anser och vad de har för förväntningar på sina anställda, för annars har 
inte förskollärarna en chans att leva upp till förväntningarna.  

I remissen till utkastet av läroplan för förskolan står det att undervisning ska 
ske under ledning av en förskollärare men samtidigt så står det att hela 
arbetslaget ska främja barnens utveckling (Skolverket, 2017). Tankar som 
dyker upp är att i Sverige är det stor brist på förskollärare och alla avdelning-
ar på förskolor har inte förskollärare anställda utan en del förskolor kan bestå 
endast av barnskötare och långtidsvikarier utan utbildning. Hur möter dessa 
förskolor upp till kravet om att bedriva undervisning? Räcker det att barnskö-
tare får färdiga undervisningsmallar av förskollärare och förhåller sig till 
dem, eller kan dessa förskolor inte erbjuda barnen undervisning och får de 
endast hålla sig till omsorgsuppdraget?  När man fortsätter att läsa i utkastet 
för den reviderade läroplanen så står det klart och tydligt att alla barn ska 
erbjudas likvärdig undervisning oavsett vart i Sverige barnet bor.  Detta 
krockar med förskolor som bara har barnskötare anställda, de har ej möjlighet 
att följa läroplanens krav och kan vi då kalla dessa förskolor för förskola?  
Enligt min erfarenhet så har en del förskolechefer placerat ut förskollärarna 
så jämt fördelat som det går för att täcka upp förskolor och avdelningar så att 
det alltid ska finnas en legitimerad förskollärare på plats.  Men samtidigt har 
jag som jag tidigare nämnt stött på förskolor utan förskollärare på plats. Hur 
ställer sig förskolecheferna till det, ska förskolecheferna gå in och bedriva 
utbildningen då? Då det är de som står ytterst ansvariga för att den pedago-
giska biten och att läroplanen efterföljs. (Eriksson, Beach och Svensson, 
2015). 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att lyfta förskolechefers syn på och arbete kring likvär-
dig undervisning i förskolan. 

 

1.3 Frågeställning, huvudfråga eller forskningsfråga 

• Vad innebär likvärdig undervisning i förskolan för förskoleche-
ferna? 

• Hur säkerställer förskolecheferna likvärdig undervisning i försko-
lan, utifrån deras uppfattning av ”likvärdighet"? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) skriver om en studie 
som tittar på hur förskolans personal resonerar kring begreppet undervisning i 
förskolan. De har i studien sett att begreppet undervisning skapar ett spän-
ningsfält och delar förskolans personal i olika läger. Jonsson, Williams och 
Pramling Samuelsson (2017) menar att personalen i förskolan tycker att det 
är bra med begreppet undervisning men det blir svårt i mötet mellan krav och 
rättigheter och samtidigt att sätta krav på barnen som i sin tur kan leda till 
prestationsångest. I sin slutsats kommer Jonsson, Williams och Pramling 
Samuelsson (2017) fram till att undervisning handlar om att kunnig och 
medveten personal har lättare för att bedriva undervisning och att barn i 
Sverige har undervisning i förskolan som en rättighet utifrån sina egna behov.  

Eriksson, Beach och Svensson (2015) har genomfört en studie som granskar 
en förskolechefs ansvar och uppdrag i förskolan sett ur ett kommunalt för-
valtningsperpsektiv. Författarna menar att förskolechefer har ett stort ansvar 
men att inte all personal i förskolans verksamhet är medveten om vad försko-
lechefens ansvar och uppdrag egentligen innebär. De lyfter att i läroplanen 
för förskolan (2010) så skrevs det in vad förskolechefens faktiska roll i 
förskolan är.  Författaren menar att det står klart och tydligt att det är en 
förskolechef som har yttersta ansvaret för det pedagogiska arbetet i förskolan. 
Vidare lyfter Eriksson, Beach och Svensson (2015) att förskolechefen även 
har som ansvar att verka för att utbildningen i förskolan ständigt utvecklas.  

Öqvist och Cervantes (2017) lyfter att när skollagen 2011 blev tydligare med 
att förskolan skulle vara en egen skolform, så fick förskolan ett nytt koncept 
och förskolan blev målinriktad. Författarna lyfter att det var här som förskol-
lärarna fick ett nytt uppdrag som handlar om att förskollärarna skulle bedriva 
undervisning för barnen i förskolan. Öqvist och Cervantes (2017) kommer 
fram till i sin studie att hur lärarna utmanar barnen och bedriver undervisning 
i förskolan är en stor del i det stora systematiska kvalitetsarbetet. Författarna 
ser även att förskollärarna har det problematiskt med hur de ska bedriva 
undervisning och utmana barnet för att det ska ske lärtillfällen då lärarna inte 
vet hur de ska göra detta. Detta blir problematiskt då det är deras uppdrag 
som förskollärare att bedriva detta. Öqvist och Cervantes (2017) lyfter även 
att det inte är bara förskollärarna som ska se till att undervisningen fungerar 
utan att även förskolechefen har ansvar att detta sker och att personalen vet 
hur de ska göra detta. 

Öqvist och Cervantes (2017) lyfter att ett bra sätt för förskolechefen att veta 
hur förskollärarna arbetar med undervisning är att titta på det systematiska 
kvalitetsarbetet.   
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Melker, Mellberg och Pramling Samuelsson (2018) har under sin studie sett 
att en stor andel av Sveriges förskollärare och förskolechefer inte anser att de 
har krav på sig att genomföra undervisning i förskolan, trots att det är en del 
av förskolans uppdrag. Melker, Mellberg och Pramling Samuelsson (2018) 
tror att personalen i förskola inte vill använda sig av begreppet undervisning 
då de inte vill att förskolan ska bli skolifierad, de ser vidare att personal i 
förskolans verksamhet hellre ser undersvisningsbegreppet som ett annat ord 
för förskolans lek och lärande. 
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3 TEORI 

Denna studie bygger på den ekologiska systemteorin. Nilholm (2016) beskri-
ver att den ekologiska systemteorin handlar om att analysera delarna i helhet-
en och sätta dem i relation till varandra och till helheten, det vill säga syste-
met men även i relation till omgivningen. Nilholm (2016) menar att för att vi 
ska kunna förstå ett system, i detta fall förskolans system så måste vi förstå 
alla relevanta delar som tillhör förskolan för att kunna förstå helheten av 
systemet. Förskolan är den stora helheten, som har en mängd delar under sig 
så som förskolechefens roll i verksamheten som är huvuddelen i denna 
studie.   

Brofenbrenner (1979) skriver om fyra olika system i sin teori, dessa är 
mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet (se fig. 1). 
Alla dessa system hänger ihop och behövs för att bli en helhet menar författa-
ren. Brofenbrenner (1979) menar att man kan titta på den ekologiska miljön 
som en rysk docka där dessa olika system är olika lager i dockan som sedan 
bildar en helhet.  

 

Som vi kan se i modellen (se fig.1) ovan så menar Brofenbrenner (1979) att i 
mitten är det individen som infinner sig, vilket i denna studie är barnet på 

Fig. 1 
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förskolan. I den delen som befinner sig närmast mitten så är det barnets 
närmaste närmiljö som befinner sig vilket i denna studie blir förskolan, men 
skulle även kunna vara familjen i andra sammanhang. Mellan barnet och 
förskolan utvecklas det då ett mikrosystem menar Brofenbrenner (1979). 
Mikrosystemet handlar om hur närmiljön påverkar individen. I denna studie 
handlar mikrosystemet om hur förskolan påverkar barnet. I nästa steg så 
finner vi i denna studie samverkan mellan hem och förskola, då Brofenbren-
ner (1979) anser att familjen är även en så kallad närmiljö och när individens 
olika närmiljöer har relationer mellan varandra så uppstår mesosystemet. I 
nästa del så lyfter Brofenbrenner (1979) miljöer som påverkar individen utan 
att individen själv alltid är medveten om detta. I denna studie är det exempel-
vis styrdokument som lagar och läroplaner men även vad lokala politiker satt 
som regler i kommunen kring förskolorna som är denna miljö. När dessa 
kommer till så är vad Brofenbrenner (1979) kallar för exosystemet. Yttersta 
delen består även den av miljöer som individen inte alltid är medveten om att 
det påverkar men dessa miljöer är ofta beroende av andra större saker så som 
ekonomi, historiska inslag eller politiska värderingar, när detta spelar in så 
benämner Brofenbrenner det som makrosystemet. I denna studie består 
makrosystemet av bland annat svensk skolpolitik och utbildningssystem.  
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4 METOD 

Kvalitativ metod ansågs som lämplig för studiens syfte och frågeställning. 
Datainsamlingsmetoden i studien var semistrukturerad intervju med tillhö-
rande intervjuguide och slutligen analyserades den insamlade datan genom 
tematisk analys.  

 

4.1 Deltagare 
Intervjuerna genomfördes separat med fem kvinnliga förskolechefer med 
olika lång arbetslivserfarenhet och från olika kommuner i Sverige.  Kriterier-
na för respondenterna var att de jobbat som förskolechefer i minst sex måna-
der, kände sig insatta i förskolans verksamhet och kände till begreppet 
undervisning i förskolan. Detta på grund av att respondenterna skulle ha 
erfarenhet av förskolans verksamhet och vara trygga i sin roll som förskole-
chef för att kunna ge så utförliga svar som möjligt. Valet av vilka responden-
ter som valdes ut var att det skickades ut en förfrågan till förskolechefer i 
närliggande kommuner och valet föll sedan på de förskolechefer som tackade 
ja till att delta i studien, det vill säga att det blev ett tillgänlighetsurval. Att 
det bara är kvinnliga förskolechefer med i studien beror på att inga manliga 
förskolechefer hittades i närområdet.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Bryman (2011) skriver om vikten att veta vad det är som ska undersökas i 
studien för att sedan välja en lämplig metod utefter det. Då detta är en studie 
med syfte att undersöka vad förskolechefer har för syn på likvärdig undervis-
ning så valdes datainsamlingsmetoden kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 
intervjuer är en metod som kan användas om det är människors sätt att se och 
resonera kring saker som är intressant (Trost, 2010). I studien var syftet att få 
en förståelse för förskolechefernas syn och tankar och sedan hitta om det 
fanns likheter och mönster mellan de olika förskolechefernas svar. Trost 
(2010) menar att det är det som gör att det är kvalitativ intervju som bör 
väljas, det vill säga när det är förståelse och ett mönster som vill hittas i 
respondenternas svar. Bryman (2011) anser att kvalitativa intervjuer passar 
om det är detaljerade svar den som bedriver studien är ute efter. Bryman 
(2011) menar även att i kvalitativa intervjuer med specificeringen semistruk-
turerad intervju är det bra att ha en färdig intervjumall men att det är bra att 
ställa följdfrågor till respondenten utifrån svaren som ges. Detta gjordes i 
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studien genom att ha en färdig intervjuguide (se bilaga 2). När sedan respon-
denterna svarade så ställdes olika följdfrågor till de olika respondenterna 
beroende på vad de lyfte i sina svar.  

 

4.3 Genomförande 
Det första som gjordes var att skriva ett informationsbrev kring studiens syfte 
(se bilaga 1). När informationsbrevet var färdigt mailades det ut till förskole-
chefer där en förfrågan om intresse för att vara med i studien fanns. De 
förskolechefer som svarade att de vill vara med på intervju bokades en 
intervjutid med. Alla intervjuerna skedde på förskolechefernas kontor. Innan 
intervjun så gicks samtyckeskravet igenom och en kort presentation av 
studiens syfte och vad respondenternas svar skulle användas till. Det trycktes 
även noga på att respondenter hade rätt att avbryta när som helst under och 
efter intervjun. Respondenterna fick även frågan om ljudupptagning gick bra 
så att de lättare skulle kunna citeras i studien, vilket alla respondenter god-
kände. Intervjuerna var av den kvalitativa sorten med bestämda utgångsfrågor 
med följdfrågorna som baserades på respondenternas svar. Efter att alla 
frågor inklusive följdfrågor var ställda fick respondenterna möjlighet att 
tillägga ytterligare svar till studien om de ville, vilket en del av respondenter-
na gjorde. Intervjuerna tog mellan 25 – 35 minuter. När intervjuerna var klara 
tackades respondenterna för att de ställde upp i studien. I de flesta fall fort-
satte respondenterna att prata om ämnet när ljudupptagningen var avstängd, 
vilket Trost (2010) lyfter är vanligt att det sker, och att det därför är av vikt 
att tänka på att intervjun kan fortsätta trots att den är formellt avslutad. Detta 
användes ej i studien då det är lätt att felcitera respondenterna eftersom det 
inte fanns med i ljudupptagningen och därför kunde inte kontrolleras exakt 
vad som sagts.  

  

4.4 Databearbetning 
Det insamlade materialet som skedde via intervju men ljudupptagning börja-
des med att transkriberas till text efter varje genomförd intervju. Trost (2010) 
beskriver olika metoder att använda efter intervjun för att fånga upp det 
respondenterna svarat. En av metoderna Trost (2010) beskriver är att lyssna 
igenom det inspelade samtalet och skriva upp allt som sägs i samtalet, vilket 
är den metoden som använts i denna studie. När intervjuerna var transkribe-
rade, fanns det totalt 40 sidor transkriberade data. Den transkriberade datan 
påbörjades att bearbetas med tematisk analys. Braun & Clarke (2006) skriver 
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att tematisk analys innebär att hitta intressanta ord och teman som hör ihop 
med varandra ifrån respondenternas som sedan sorterades upp i nya teman 
där alla respondenternas svar vävs samman. I det insamlade datamaterialet 
som uppkom i denna studie så letades det upp gemensamma nämnare som 
respondenterna svarat och sorterades upp till nya teman. Teman som hittades 
var kompetens, undervisning för alla, stödteam, lärmiljöer och systematiskt 
kvalitetsarbete. Inom dessa teman hittades likheter och skillnader i vad 
respondenterna svarat, som sedan gick att diskuteras och jämföras mot och 
med varandra.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Trost (2010) skriver om svårigheten med reliabilitet vid kvalitativa studier, 
vilket denna studie är. Detta menar Trost (2010) för att vid reliabilitet ska alla 
som utför studien på samma sätt få liknade resultat. Då denna studie genom-
förts genom intervjuer med syfte att se förskolechefers perspektiv så kommer 
det ej att gå att få samma resultat igen, detta på grund av att människors syn 
är deras egen och även om det skulle vara samma respondenter nästa gång så 
finns det chans att respondenterna ändrat sitt synsätt och blivit påverkade av 
intryck de stött på och kommer därför inte ge samma svar. Trost (2010) 
skriver om vikten av att respondenterna hör till samma kategori men presen-
terar olika grupper inom kategorin. Dessa grupper kan vara bland annat kön 
och ålder. Dock poängterar han vikten av att desto färre respondenter som är 
med i studien desto färre grupper ska man kategorisera respondenterna i. 
Trost (2010) menar även att det är viktigt att inte ta en alltför udda respon-
dent utan välja ut respondenter som kan representera i detta fall förskoleche-
fer rent generellt. Då denna studie endast har fem respondenter som alla är 
förskolechefer har det ej gått att kategorisera upp dem då jag generellt har 
märkt att största andelen förskolechefer är kvinnor i övre medelåldern då det 
krävs att man jobbat många år inom förskolans verksamhet för att kunna 
avancera till chef och att största delen utbildad personal i förskolan är kvin-
nor.  

 

Trost (2010) menar att validiteten handlar om att fråga exakt efter det man 
eftersöker. Då denna studie inte eftersöker specifika svar utan förskolechefers 
synsätt så är det inte vad förskolecheferna faktiskt gör eller hur de vill att 
detta ska vara, utan deras faktiska syn. Alla intervjuerna har haft samma 
intervjuguide som utgångspunkt, vilket gör resultatet mer tillförlitligt.  De 
följdfrågor som ställdes var öppna så att inte respondenterna kände ett behov 
av att svara på ett visst sätt. För att stärka validiteten fick respondenterna 
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även själva efter intervjun lägga till vad de själva ville framföra kring ämnet, 
vilket gjorde att de kunde prata fritt och inte kände sig bundna till att svara 
utifrån frågorna.  Då endast fem förskolechefer har deltagit i studien kan inga 
generaliseringar göras utifrån resultatet.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) skriver om 4 krav som rör de etiska övervägandena 
som bör råda under hela examensarbetes gång. Det första kravet är informat-
ionskravet, vilket syftar på att respondenterna i studien är informerade om 
vad studien syftar till och vad deras deltagande innebär. I informationen som 
ges till respondenterna ska det även framgå tydligt att de har rätt att avbryta 
sitt deltagande i studien när som helst utan att behöva stå till svars varför de 
väljer att avbryta. Detta har jag gjort genom att jag skickat ut ett informat-
ionsbrev till mina respondenter innan intervju men även visat och gått ige-
nom informationsbrevet i början vid intervjutillfället där respondenterna även 
haft möjlighet att ställa frågor om något inte varit tillräckligt tydligt. Vidare 
skriver vetenskapsrådet (2017) att det ska även framgå tydligt att de har rätt 
till konfidentialitet, det vill säga att de är anonyma. Det andra kravet som 
finns är samtyckeskravet, detta krav innebär att respondenterna ger sitt 
samtycke till att vara med i studien och detta ska ske innan studien sätter 
igång. Samtyckeskravet går att få både muntligt och skriftligt men fördelen 
med att få det skriftligt är att det finns konkreta bevis på att de sagt ja. Jag har 
i min studie använt mig av skriftligt samtyckeskrav längst ner i mitt informat-
ionsbrev.  Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, detta krav innebär att 
respondenterna inte kommer att kunna pekas ut, det vill säga att de inte går 
att identifieras i forskningsresultatet. Här är det viktig att tänka på att det är 
viktigt att kommunens namn, förskolans namn eller liknade inte skrivs så att 
personen kan bli identifierad. Detta krav har jag följt genom att ha samtyck-
eskraven med namn på inlåsta där bara jag har tillgång till dem. Under 
intervjuerna har jag spelat in samtalet men varit noga med att inte namn eller 
andra utpekande saker kommit med. Detta inspelade samtal spelades in på en 
mobiltelefon med kodlås vilket gör att ingen kommer att komma åt intervju-
erna.  Det fjärde kravet är nyttjandekravet, detta krav innebär att datan som 
blir insamlad bara får användas till det som sagts från start. Det vill säga 
forskaren får bara använda materialet de samlar in till sin nuvarande forsk-
ning, vill forskaren dock använda sig av insamlat material för ett nytt syfte 
krävs det nytt samtyckte från respondenterna (Vetenskapsrådet, 2017). Det 
sista kravet följde jag genom att jag efter att min studie var klar så raderades 
all insamlad data.  
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5 RESULTAT 

I studien har resultatet sammanställts utifrån frågeställningarna och utifrån 
vad respondenterna svarat. I datainsamlingen har respondenterna fått ett 
varsitt nummer mellan ett och fem för att kunna särskilja på respondenternas 
svar för att kunna veta vem som sagt vad när data analyserades.  

 

5.1 Kompetens 
De flesta respondenterna lyfte att det var av stor vikt att personalen i försko-
lan var utbildade förskollärare då förskollärarutbildningen är en viktig grund 
för att kunna genomföra det yrket kräver och för att lyckas vara en profess-
ionell lärare.  

”Jag anser att den viktigaste grunden är förskollärarutbildningen, utan 
den är det svårt att bedriva en likvärdig undervisning med kvalitet.” 

Vidare lyfte vissa av respondenterna att förskollärarutbildningen ställer vissa 
krav på att det ska hållas en profession, en profession som inte alltid finns 
med outbildad personal i förskolan. 

”Även om barnskötare och förskollärare gör samma sak så skiljer det 
sig i tankeverksamheten hos dem och syftet för aktiviteten är tydligare 
för en förskollärare”. 

En del av respondenterna ansåg annat och menade på att all personal i försko-
lan har tillräckligt med kunskap oavsett utbildning. Då det satsades på likaväl 
på barnskötare som förskollärare.  

”Barnskötarna vi har inne i verksamheten har hög kompetens och är 
lika införstådda med läroplanen som förskollärarna”. 

”I min ledningsfunktion är det viktigt att särskilja på yrkesrollerna men 
även lika viktig att trycka på att görandet görs tillsammans med all 
personal i förskolan.”  

Några av respondenterna lyfte även vikten av vidareutbildning genom hela 
yrkeskarriären. De ansåg att det aldrig räcker med att utbilda sig en gång utan 
kunskapen som förskollärarna besitter behöver uppdateras och utmanas för 
att arbetet ska gå framåt.  Dock så skiljde sig respondenterna åt i avseende att 
en del menade att det var viktigt att förskollärarna vidareutbildade sig inom 
sina egna intressen då det lyckas bättre med att ta till sig kunskap och sedan 
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förmedla den vidare till sina kollegor. Respondenten som inte höll med kring 
detta menade att det var av stor vikt att alla förskollärare i kommunen gick 
samma utbildning och tog åt sig av samma information, denna respondent 
menade även att det var förskolechefens uppdrag att välja ut vad vidareut-
bildningen skulle handla om. 

”För att arbetet ska gå framåt och att förskollärarna ska vilja vidare-
utbilda sig handlar det om att förskollärarna ska få följa sina intressen 
och känna att det får göra något som de känner intresse i.” 

”Jag som förskolechef har rätten att bestämma vad som ska vidareut-
bildas i då jag besitter kunskapen om att se det, när förskollärarna får 
gå olika utbildningar efter intresse faller det ganska fort då ingen an-
nan kollega tar till sig informationen.  

Alla respondenterna hänvisade flitigt till förskolans styrdokument, både till 
läroplanen för förskolan och till skollagen, som stöd till det de berättade. 
Flera av respondenterna lyfte vikten av att vara uppdaterad om styrdokumen-
ten och att all personal kopplad till förskolan ska vara medveten om vad det 
står i dessa. Det lyftes att många av förskollärarna hade full koll på läropla-
nen men inte på skollagen som i stort sett bara förskolecheferna hade kun-
skap kring. Detta menade respondenten att det var dennes uppdrag som 
förskolechef att uppmärksamma och få sin personal medveten, både vikten av 
läroplanen och skollagen. Detta för att det är dessa styrdokument som ge-
nomsyrar hela förskolan och styr vad som sker i förskolan. Respondenterna 
ansåg även att de hade ansvaret att se till att diskussioner kring styrdokumen-
tet genomfördes.  

”Vi måste synliggöra vikten av både läroplanen och skollagen för vå-
ran personal, dock får vi inte glömma att skollagen står över läropla-
nen”.  

”Jag som förskolechef behöver vara ajour om styrdokumentet då dessa 
talar om för både mig och min personal hur vi ska arbeta.” 

 

5.2 Undervisning för alla  
Respondenterna var överens om att likvärdighet handlar om att alla barn har 
rätt till samma möjligheter dock menade respondenterna att det inte behöver 
betyda att det ska ske likadant. Respondenterna var även eniga om att under-
visning är en målstyrd process som sker av en förskollärare. Flera av respon-
denterna lyfte även vikten av att begrepp gör att det blir en tydligare under-
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visning. Att begrepp lyfts för barnen, det vill säga att förskollärarna sätter ord 
på saker och ting i förskolan för barnen.  

”Likvärdighet betyder att alla barn ska få samma möjligheter därmed 
inte att vi ska bedriva undervisningen lika för alla överallt. Alla barn 
har rätt att lyckas utifrån sina egna förutsättningar, det är det som är 
likvärdig undervisning för mig.” 

”Det blir inte till undervisning om vi inte sätter begrepp på saker, vi 
behöver förstärka orden för barnen för att på så sätt kunna utmana det 
och då bedriva undervisning.” 

Flera av respondenterna lyfte svårigheten med begreppet undervisning, att 
deras personal inte vill ta till sig begreppet då de anser att det skolifierar 
förskolan vilket de inte vill. Respondenterna uttryckte att flera av deras 
personal var rädda att det skulle bli undervisning som handlade om att de 
skulle stå framför barnen och berätta för att få till ett lärande. Detta ansåg 
respondenterna var feltolkat av sin personal då undervisning är något de 
ansåg sker i vardagen.  

”Vi undervisar hela tiden på förskolan, men vi tänker inte som skolan 
gör med sin undervisning, för oss handlar det om en genomtänkt situat-
ion. 

”Jag tycker att begreppet undervisning hör hemma i förskolan, men det 
är inte så farligt som det låter. Många jämför det med skolans under-
visning men så tänker inte vi i förskolan.” 

 

5.3 Stödteam 
Flera av respondenterna lyfte vikten av att ha stödteam i förskolan, så som 
specialpedagoger och resurser ute i förskolan. Respondenterna menade att det 
är deras ansvar som förskolechef att sätta in resurser, det vill säga extra 
personal vid behov på ett barn eller i hela gruppen att specialpedagoger finns 
där de behövs. Det är ett sätt för förskolechefen att göra sig delaktig i den 
likvärdiga undervisningen. Dock lyfte en av respondenterna att det är lätt att 
sätta in resurser för fort när det kanske är arbetssätt eller miljön som är 
problemet till att den likvärdiga undervisningen inte fungerar. Dock påpekade 
respondenten att det då går att ta stöd utifrån exempelvis en specialpedagog 
som går in och hjälper personalen till att hitta rätt i den likvärdiga undervis-
ningen.   

”Det är jag som ser till att specialpedagogen kommer dit den behövs.” 
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”Ibland behöver personalen stöttning av mig och specialpedagogen för 
att identifiera vilka behov det finns för att bedriva en likvärdig under-
visning.” 

”Det gäller att skapa bra stödteam så att alla barn kan inkluderas och 
känna likvärdighet i sin utbildning”  

 

5.4 Lärmiljöer  
Många av respondenterna lyfte miljön i förskolan som ett bidrag till under-
visning. De menade på att en utmanade lärmiljö skapar bättre förutsättningar 
för undervisning. Det lyftes även att en tillräckligt utmanande lärmiljö kan 
utmana barnen så att de efterfrågar sin egen undervisning.  

”Det är viktigt med utmanade lärmiljöer för barnen, det ska inte vara 
hemtrevligt och mysigt. Det ska vara utmanande och skapa lust och ny-
fikenhet” 

”En förskola hade färgglada väggar, rörigt och mycket saker och färg 
inne på avdelningen, den gjorde vi om och avskalade vilket ledde till att 
en rörig barngrupp blev en lugnare barngrupp”.  

 

5.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
Alla respondenterna hänvisade till att det är det systematiska kvalitetsarbetet 
som visar hur personalen i förskolan jobbar med likvärdig undervisning och 
att det är genom det systematiska kvalitetsarbete som de ser hur personalen 
arbetar med undersvisningsbegreppet. Flera av respondenterna utryckte även 
att det är genom verksamhetsbesök man kan säkerställa vad som sker på 
förskolorna men att det finns knappt med tid att hinna göra verksamhetsbe-
sök, vilket gör att det är det systematiska kvalitetsarbetet som det tittas på i 
slutändan ändå. Respondenterna lyfter att det systematiska kvalitetsarbetet är 
det arbete som förskollärarna gör och sedan dokumenterar skriftligt. Detta 
dokumenteras i lär-plattformar som resulterar i en kvalitetsrapport i slutet av 
varje år. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att identifiera ut-
vecklingsområden för att nå en högre måluppfyllelse.  

”Jag önskar att jag hade tid med fler verksamhetsbesök för det är då 
jag ser hur mina förskolor arbetar” 
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”Jag önskar jag kunde säga att det är genom verksamhetsbesök som 
jag vet hur min personal arbetar, men tyvärr måste jag nog säga att det 
är genom det systematiska kvalitetsarbetet jag säkrar hur de arbetar.  

Respondenterna lyfte även att de sitter med i reflektioner och i arbetet med 
det systematiska kvalitetsarbete och kan genom det utmana sin personal i 
tänkandet och hjälpa dem på traven när de kör fast.  

”Jag deltar i reflektioner och stöttar dem vid behov och utmanar deras 
tänkande när de börjar tänka bekvämt”. 

5.6 Temats framväxt 

Genom att titta i tabellen (se fig. 2) så syns det vilka nyckelord respondenter-
na har använt sig av i sina svar. Genom att sammanställa dessa nyckelord så 
kunde teman bildas och diskuteras.  

 

 

Kompetens Undervisning för 
alla 

Stödteam Lärmiljöer Systematiskt 
kvalitetsarbete 

Förskollärarutbildning Möjligheter Resurs Utmanande Reflektion 

Vidarutbildning Begrepp Specialpedagog Miljöer Utmana 

Läroplan för försko-
lan 

Vardagssituationer Stöttning Förutsättningar Tidsbrist 

Skollagen     

  
Fig.2 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultat och metod, det finns även förslag till vidare 
forskning kring detta ämne.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att lyfta förskolechefers syn på och arbete kring 
likvärdig undervisning i förskolan. Frågeställningar som studien utgått ifrån 
är:  

• Vad innebär likvärdig undervisning i förskolan för förskoleche-
ferna? 

• Hur säkerställer förskolecheferna likvärdig undervisning i försko-
lan, utifrån deras uppfattning av ”likvärdighet”? 

Utifrån resultatet kan det utläsas att respondenterna menar att likvärdig 
undervisning är något som stärker förskollärarnas profession och stärker 
vikten av att förtydliga att förskolan är viktig. Dock anser respondenterna att 
för att lyckas få till en likvärdig undervisning i förskolan så krävs det att 
personalen i förskolan är utbildad och sedan fortsätter att vidareutbildas 
genom sitt yrkesliv. Detta hade dock respondenterna olika åsikter kring då 
vissa ansåg att det är förskolechefen som bestämmer vidareutbildningen 
medan några av respondenterna ansåg att det var förskollärarens intresse som 
skulle styra vidareutbildningen, dock kan vi se i resultatet att de var överens 
om att någon vidareutbildning måste ske.  Detta kan kopplas ihop med vad 
Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2011) skriver om att undervis-
ning handlar om kunnig och medveten personal och att personal som är 
kompetent har lättare för att bedriva undervisning. Respondenterna ansåg att 
likvärdig undervisning är en målstyrd process som sker av en förskollärare. 
Här skiljde det sig dock åt då vissa av respondenterna ansåg att det bara är 
förskollärarna som kan bedriva undervisning. Detta resultat stämmer överens 
med vad läroplanen (skolverket, 2017) och skollagen (SFS 2010:800) säger 
om undervisning. De respondenterna som inte höll med här menade att även 
barnskötare med hög kompetens kan bedriva undervisning. Detta krockar 
dock med remissen till nya läroplan för förskolan (Skolverket, 2017) som 
trycker på att det är förskollärarna som ska bedriva undervisning.  Dock är 
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det av hög vikt att läsa som står i läroplanen (skolverket, 2017) och skollagen 
(SFS 2010:800) då dessa är det som reglerar hur förskolan ska vara upplagd.  

Respondenterna menar att förskollärarna måste ha ett syfte med sin aktivitet, 
det vill säga att aktiviteten är målstyrd. De menar även att det är av stor vikt 
att vara tydlig mot barnen och förtydliga vad som ska göras och vad som sker 
med hjälp av begrepp. Respondenterna lyfter även samma dilemma som 
Melker, Mellberg och Pramling Samuelsson (2018) tar upp, om risken att 
förskolan ska ses som skolifierad.  Respondenterna är eniga med Melker, 
Mellberg och Pramling Samuelsson (2018) om att undersvisningsbegreppet 
hör hemma i förskolan.  

Respondenterna ansåg att det var av hög vikt att förskollärarna hade resurser 
att tillgå för att nå upp till en likvärdig undervisning. Dessa resurser ansåg 
respondenterna kunde vara specialpedagoger, en extra personal ute på försko-
lan men även att lärmiljön är en resurs som kan bidra till undervisning. 
Respondenterna var alla överens om att det är deras uppdrag som förskole-
chef att se till att dessa resurser finns där de bäst behövs.  Detta menar även 
Eriksson, Beach och Svensson (2015) att det är förskolechefen som står 
ytterst ansvarig för att se till att det pedagogiska arbetet genomförs. Vilket 
resultatet i denna studie även trycker på genom att respondenterna är med-
vetna om att det är deras ansvar att sätta in resurser om det krävs för att 
undervisning ska kunna bedrivas.  

Lärmiljön ansåg respondenterna var en viktig del till att undervisning skulle 
kunna bedrivas. Respondenterna ansåg att det var av stor vikt att anpassa 
miljön efter de barn som går på förskolan. Vidare tryckte respondenterna på 
vikten av att miljön inte var mysig och hemtrevlig utan att den var utma-
nande, inspirerande och skapade lust och nyfikenhet till lärande. Detta lyfter 
även Pihlgren (2018) om lärmiljöer och menar att lärmiljön kan påverka hela 
undervisningsresultatet.  

Respondenterna lyfte att genom verksamhetsbesök så ser de vad som sker ute 
på förskolorna men att det är svårt att hitta tid till att besöka förskolorna. Så 
oftast säkerhetsställer de att likvärdig undervisning sker genom att titta på det 
systematiska kvalitetsarbetet. Detta tar stöd i vad Öqvist och Cervantes 
(2017) lyfter i sin studie då de menar att hur förskollärarna arbetar med 
barnen visar sig i det systematiska kvalitetsarbetet vilket gör att detta är ett 
bra sätt för förskolecheferna att kunna se hur förskollärarna arbetar med 
undervisning.  

Sammanfattningsvis i studien så kan samband ses mellan respondenternas 
svar och den vetenskapliga forskningen (se kapitel 3.) Det respondenterna 
och den vetenskapliga forskningen menar är vikten av undervisning i försko-
lan handlar om kunnig och medveten personal i förskolan. Vidare så lyfter 
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både respondenterna och den vetenskapliga forskningen att det är förskole-
chefens uppdrag att se till att undervisning sker och att förskolechefen står 
ytterst ansvarig för det som sker i förskolan. Detta kan dock ske med hjälp av 
resurs i förskolan så som att ändra lärmiljöer, ta in specialpedagoger och 
resurspersonal. Melker, Mellberg och Pramling Samuelsson (2018) lyfter i 
sin studie att en stor del av Sveriges förskolechefer och förskollärare inte 
anser att de har krav på sig att bedriva undervisning. Detta framkommer dock 
inte i denna studie då alla respondenterna lyfter vikten av undervisning i 
förskolan. I denna studie lyfter förskolecheferna möjligheterna med likvärdig 
undervisning i förskolan och vikten av utbildad personal.   

 

Om vi ser på resultatet utifrån den ekologiska systemteorin (Brofenbrenner, 
1979) som har barnen som utgångpunkt i mitten, då det är barnet som under-
visningen är till för. Närmast barnet är mikrosystem där förskolan befinner 
sig med förskollärare som är de som påverkar barnens undervisning direkt 
och som barnen vet kommer styra de genom dagen och utföra undervisning. I 
nästa system som är mesosystemet befinner sig samverkan mellan hem och 
förskola men detta är inte något som går att utläsa ur resultat att det påverkar 
den likvärdiga undervisningen i förskolan. Utifrån Brofenbrenner (1979) så 
hamnar styrdokumenten så som läroplanen (skolverket, 2017) och skollagen 
(SFS 2010:800) i exosystemet om vi ser utifrån barnen och dessa styr hur 
både förskolechefen och förskollärarna ska arbeta med undervisning i försko-
lan. Dock behöver förskolechef och förskollärare samverka för att undervis-
ningen ska bli så bra som möjligt trycker respondenterna i studien på. Det 
sista systemet är makrosystem där politik och utbildningssystem ingår men 
detta är inte heller något som respondenterna lyfter upp i sina svar som en 
påverkar på undervisningen.  

Utifrån Brofenbrenner (1979) kan vi även se de olika teman i analysen:   
kompetens, undervisning för alla, stödteam, lärmiljöer och systematiskt 
kvalitetsarbete som olika delar som tillsammans bildar en helhet. För utifrån 
respondenternas svar är det dessa delar som behövs för att likvärdig under-
visning ska kunna bedrivas som är den stora helheten.  Skulle ett av dessa 
teman plockas bort anser respondenterna att det inte längre går att bedriva 
undervisning.  Tittar vi utifrån barnen i mitten hamnar alla dessa delar i 
exosystemet då dessa delar påverkar individens undervisning utan att barnen 
själv är medveten om att dessa faktorer påverkar hur förskollärarna erbjuder 
barnen undervisning.  
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6.2 Metoddiskussion 
Då studiens syfte var att ta reda på förskolechefernas syn på likvärdig under-
visning i förskolan var det relevant att använda sig av intervjuer. Trost (2010) 
belyser att intervjuer är den mest lämpliga metoden att använda sig av när det 
är människors syn, tankar och erfarenheter som ska belysas.  Vidare skriver 
Trost (2010) att kvalitativa intervjuer är bäst lämpade att använda sig av när 
det är mönster som ska hittas i respondenternas svar. I studien var det av vikt 
att belysa synen som förskolecheferna hade och därmed se likheter och 
skillnader i tankar som de olika respondenterna hade. Vilket gjorde att 
kvalitativa intervjuer lämpade sig bäst. Med kvalitativa intervjuer med öppna 
frågor fick även respondenterna större möjlighet att berätta deras tankar och 
erfarenheter tillskillnad från om det varit slutna frågor som ställts. Detta gör 
även att arbetet får större reliabilitet. Med facit i hand så känns det som det 
var bra att använda sig av intervjuer. Om istället enkäter hade använts så hade 
frågorna varit slutna och respondenterna hade inte haft möjlighet att uttrycka 
sina tankar och erfarenheter. En annan metod som inte heller känts som den 
hade passat i studien är observationer, då hade hur förskolecheferna faktiskt 
jobbar belysts istället och det hade inte kommit fram vad deras syn på likvär-
dig undervisning är. Då förskolechefer ofta jobbar mer teoretiskt än praktiskt 
hade det även varit svårt att använda sig av observationer.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning kring studien skulle förskollärare kunna delta i en 
studie. I den studien skulle i stort sett samma frågor kunna ställas till förskol-
lärarna och se vad de har för bild av likvärdig undervisning.  För vidare 
forskning skulle även observationer göras i förskolor om hur det arbetas 
praktiskt med undervisningen och om det är skillnad i förskollärarens och 
barnskötarens arbete kring det.  Detta vore intressant då respondenterna i 
denna studie lyft vikten av förskollärarnas arbete men även att det är vissa 
skillnader mellan förskollärare och barnskötare.  

 

6.4 Slutsats 
Denna studie har genom intervjuer undersökt vad förskolechefer har för syn 
på likvärdig undervisning i förskolan, vad för resurser som krävs för att nå dit 
och hur förskolecheferna säkerställer att likvärdig undervisning bedrivs.  
Nedan beskrivs vilka slutsatser som kan utläsas ur resultatet.  

Resultatet visar att förskollärarutbildning är viktigt för att undervisning ska 
ske i förskola, men även att vidareutbildning för förskollärarna behövs för att 
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det ska bli bra undervisning. Utbildningen behövs för att förskollärarna ska 
veta vad det är för mål de eftersträvar i sin aktivitet och hur de ska nå dit. 
Detta resultat visar att det är av stor vikt att personal i förskolan har stor 
kompetens inom sitt yrke för att lyckas med sitt uppdrag.  Det är även av stor 
vikt att förskollärarna ger alla barn möjligheter att lyckas efter sina egna 
förutsättningar för att nå upp till den likvärdiga undervisningen.  För att alla 
barn ska få likvärdig undervisning visar resultatet på att det kan behövas sätta 
in resurser så som extrapersonal och specialpedagoger i verksamheten men 
även att förskolechefen själv kan gå in och utmana personalen i deras tanke-
sätt för att de ska lyckas. Resultatet visar även på att lärmiljön är en stor 
resurs som kan förenkla undervisningen för förskollärarna och att det därför 
är av stor vikt att miljön är utmanande och inspirerande. Förskolecheferna 
säkerställer genom det systematiska kvalitetsarbetet att undervisning sker 
men uttrycker en önskan om att mer verksamhetsbesök skulle ske för att även 
där kunna se att likvärdig undervisning bedrivs.  

Att respondenternas svar hänvisar till exosystem kan ha påverkats av inter-
vjuguidens frågor (se bilaga 2). Frågorna är inriktade på hur styrdokument 
som läroplanen och skollagen skriver om undervisning och likvärdighet.  
Undersökningen hade troligen täckt alla delar av ekologiska systemteorins 
modell (se fig.1) om respondenterna hade fått frågor som relaterade även till 
andra delar av modellen än bara exosystemet. Utifrån den intervjuguide som 
studien utgick ifrån förväntades det att respondenterna själva skulle komma 
in på de andra delarna i modellen.  Detta kan förklara varför respondenterna 
inte lyfter något om personalbrist eller hur förskollärarna ska kunna erbjuda 
alla barn en likvärdig undervisning trots att barnen inte har rätt till samma 
antal timmar i förskolan. Detta problem är något som lyfts i inledning i 
studien och som förväntades diskuteras av respondenterna. 

Denna studie har bekräftat det som tidigare forskning (se kapitel 3.) lyft i sina 
texter. Denna studie har dock inte kommit fram till något nytt utan snarare 
sett samband med annan vetenskaplig forskning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  
Hej! Mitt namn är Louise Geisler och jag läser till förskollärare på Karlstad 
Universitet. Jag läser nu min sjätte termin utav totalt sju terminer. Denna 
termin skriver vi examensarbeten. Ämnet som jag valt att skriva om är 
likvärdig undervisning och syftet med studien är att lyfta förskolechefers syn 
på och arbete kring likvärdig undervisning i förskolan. 

I denna intervju kommer jag att använda mig utav enskilda intervjuer med 
förskolechefer. Jag siktar på att genomföra mina intervjuer under vecka 18. 
Intervjuerna beräknas ta 30–40 minuter så avsätt gärna en timme även om jag 
inte tror att det kommer ta så lång tid. Det insamlade materialet kommer 
endast användas i mitt examensarbete utav mig och när jag blivit godkänd 
kommer jag sedan förstöra det. Jag följer de forskningsetiska krav som gäller 
och alla namn kommer vara fingerade och inga uppgifter kommer lämnas ut 
till någon annan. För att jag lättare ska kunna transkribera mina intervjuer så 
ber jag om ditt godkännande att få spela in intervjun.  Det är frivilligt att delta 
i intervjun och du kan välja att avsluta när du vill.  

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta och jag ser fram emot att få höra hur 
just du tänker. Har du några funderingar så hör av dig till mig per telefon 
eller via mejl.  

Med vänliga hälsningar 

Louise Geisler 

07* *** ** ** 

Handledare 

Petra Appell 

07* *** ** ** 

 

Ort/Datum Studentens underskrift 
....................................................................... 

Ort/Datum Deltagarens underskrift 
........................................................................ 
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Bilaga 2 
Bakgrundsfakta 

• Antal år i förskolans verksamhet? 
• Antal år som förskolechef? 
• Vad har du för utbildning?  

o Utbildad förskollärare? 
o Utbildad rektor? 

• Privat eller kommunal förskola?  
• Hur många förskolor/avdelningar är du ansvarig för?  
• Hur känner du för begreppet undervisning i förskolan?  

 

Undervisnings begreppet 

• Vad innebär begreppet undervisning för dig? 
• Vad är det som gjort att det är undervisning för dig? 

 

Likvärdighets begreppet 

• Vad betyder likvärdighet för dig i förskolans verksamhet?  
• Hur kan/ska förskollärarna arbeta för att nå ditt?  

 

Förskolechefens roll 

• Hur delaktig känner du att du är i förskolans verksamhet kring likvär-
dig undervisning?  

• Vad anser du att förskollärarna behöver för att kunna bedriva likvär-
dig undervisning? 

• Hur bidrar du som förskolechef till likvärdig undervisning i försko-
lan?  

• Hur vet du att förskollärarna bedriver en likvärdig undervisning?  
• Hur kan du bidra till en verksamhet som har svårt med likvärdig 

undervisning?  
• Vilka utmaningar finns det att lyckas med undervisning?  

 

 

 


