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Abstract 

The purpose with this study is to make limiting and enabling factors for 

teaching in preschool visible. The study assume from an ecological of human 

development theory and a fenomenographic method with a thematic course. 

The study is built on preschool teacher´s understanding of the teaching 

concept. The result shows that preschool teachers strive for prerequisites to 

implement and carry though the teaching. Result also shows that preschool 

teachers strive for an equivalent preschool. Preschool teachers consider that 

teaching is a right that all of the children have. The result shows that pre-

school teachers strive to get all the children the same possibilities and oppor-

tunities to grow and learn. 

 

Keywords: Ecological of human development theory, preschool teacher’s 

competence and teaching.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att synliggöra begränsande och möjliggörande faktorer 

för undervisning i förskolan. Studien utgår ifrån en utvecklingsekologisk 

teori och en fenomenografisk metodansats med en tematisk inriktning. 

Studien bygger på förskollärares förståelse av undervisningsbegreppet ur 

förskolans kontext. Resultatet visar att förskollärare strävar efter rätt förut-

sättningar för att kunna implementera och genomföra undervisning. Resulta-

tet visar också att förskollärarna strävar efter en likvärdig förskola. Förskollä-

rarna anser att undervisning är en rättighet som alla barn ska ha. Resultatet 

visar att förskollärarna strävar efter att ge alla barn samma möjligheter och 

förutsättningar till utveckling och lärande. 

Nyckelord: Förskollärare, förskollärarkompetens, undervisning och utveck-

lingsekologisk teori. 
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1 INLEDNING  

Hur samhället ser på förskollärarkompetens har under åren sett olika ut. Vilka 

krav som satts på förskollärarna har formats efter vilka förväntningar som 

samhället haft, samt vilka styrdokument som förskollärarna har haft att 

förhålla sig till. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) förklarar att första 

gången som förskollärare blev bekräftade som en yrkesprofession var 2010. I 

läroplanen (2010) fick förskollärarna mer ansvarsområden och de skulle 

ansvara för barnens utveckling och lärande. Kraven på förskollärarna ökar 

med varje läroplans revidering som sker och ett av de kraven som förskollä-

rarna ställs inför under 2019 är undervisning i förskolan. Hildén (2018) 

förklarar att undervisningsbegreppet och huruvida undervisning hör hemma i 

förskolan diskuteras flitigt runt om i landet. Melker, Mellberg och Pramling 

Samuelsson (2018) har gett sig in i diskussionen och skriver att förskollärare 

å ena sidan ser undervisning som en rättighet som barnen har, men å andra 

sidan något som kan förstöra förskolans särart. De förklarar att detta sätt att 

se på undervisningsbegreppet märks när förskollärare ska argumentera för 

eller emot undervisning i förskolan. Hildén (2018) förklarar att oron grundar 

sig i vad undervisningen innebär för förskolans pedagogik då den inte alls 

liknar skolans sätt att lära ut på.   

Jag vill med denna studie ge mig in i diskursen kring undervisning i försko-

lan. Mina erfarenheter från olika VFU:er, som vikarie och som förälder säger 

att förskollärare gärna undervisar men det saknas förutsättningar i form av tid 

och utbildad personal. För att avgränsa området har jag valt att fokusera just 

på de begräsande och möjliggörande faktorerna till undervisning. Jag vill titta 

närmare på om det finns några inre/yttre faktorer som påverkar hur förskollä-

rare förstår undervisningsbegreppet. Väljs undervisning bort på grund av 

exempelvis planeringstid eller handlar det även om att förskollärare inte vet 

hur de ska förhålla sig till undervisning i förskolans kontext? För förskollä-

rarprofessionen är det viktigt att sträva efter att alla barn får en likvärdig 

förskola. Ur ett vetenskapligt perspektiv handlar det om att bidra med forsk-

ning som skapar möjligheter för förskollärarna att utföra sitt uppdrag. Denna 

studie kommer bidra med en förståelse för vilka faktorer som påverkar 

förskollärares förutsättningar för undervisning. I yrket som förskollärare 

kommer denna undersökning att kunna vägleda i vilka begränsningar och 

möjligheter som finns inom verksamheten för just undervisning. Forskning 

som leder till mer kunskap inom ett område kan bidra till en kompetenshöj-

ning. Genom att ta reda på om det finns begränsningar eller möjliggörande 

faktorer inom förskolans verksamhet kan det leda till en kvalitetsutveckling 

inom förskolan. 
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1.1 Bakgrund 

 

Synen på barns utveckling och lärande har ändrats sedan 1800-talet då den 

första barnkrubban öppnades. Då handlade det främst om tillsyn av barn så 

att fler kvinnor kunde börja arbeta. Under 1900-talets början kom det krav på 

att det skulle finnas en pedagogisk inriktning. År 1985 kom ett beslut att alla 

barn från 1,5 års ålder skulle ha rätt till förskola (Lärarnas historia, 2014). År 

1985 förklarade även statens offentliga utredning att undervisning skulle 

undvikas inom förskolan då begreppet inte gav utrymme för den variation 

som de yngre barnen behöver. De förklarade att undervisning handlar om att 

förmedla kunskaper vilket anses tillämpas i skolan (SOU 1985:22). 25 år 

senare, 1 augusti 2010, trädde en ny skollag i kraft som gjorde förskolan till 

en egen skolform och 2010 skrevs det även in i skollagen att undervisning 

skulle bedrivas i förskolan. 1 juli 2011 skulle undervisning i förskolan börja 

tillämpas. År 2010 reviderades även förskolans läroplan Lpfö 98, men under-

visningsbegreppet uteblev. Istället kunde vi läsa att fokus skulle ligga på 

samspelet mellan vuxna och barn (Skolverket, 2010). Inte heller 2016 valde 

man att skriva in undervisning i den reviderade läroplanen trots att begreppet 

undervisning då stått med i sex år i skollagen. Då trycktes det på lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande. Att leken skulle ha en central 

plats i verksamheten (Skolverket, 2016). 1 juli 2019 börjar ännu en revidera-

de läroplanen för förskolan att gälla. I läroplanen har det skrivits in begrepp 

som undervisning och utbildning. Det har även förtydligats vilken ansvarsroll 

som förskollärare ska ha. I stycket kring undervisning har det lyfts fram ännu 

tydligare vad som förväntas av en förskollärare. Förskollärarkompetensen 

blir härmed viktig för att de ska kunna utföra sitt uppdrag (Skolverket, 2018). 

Formuleringen låter: 

 

Undervisning i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till 
utveckling och lärande genom inhämtade och utvecklade av kunskaper och 
värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen 
ansvara för att […]  

 

(Skolverket, 2018, s.19) 

 

I detta stycke framgår vad en förskollärare ska ansvara för. Det är bland annat 

utveckling och lärande, samt att utmana barnen med ett pedagogiskt innehåll 

(Skolverket, 2018). Formuleringen som står i Lpfö 18 skiljer sig inte helt 

ifrån vad som skrevs in skollagen för nio år sedan ”Undervisning: sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 

till utveckling och lärande […]” (SFS 2010:800, kap 1, § 3).  

 

Skolinspektionen publicerade 2016 en granskning av hur undervisning 

synliggjordes i förskolor runt om i Sverige. De kom fram till att många 

förskollärare inte kunde definiera vad undervisning innebar och att förskollä-

rare upplevde begreppet som ”laddat”. Granskningen visade att många 

förskollärare inte diskuterade undervisningsbegreppet, vilket gjorde att 



Begränsande och möjliggörande faktorer för undervisning       Mette Sundquist 

3 

 

undervisningen inte blev synlig i verksamheten (Skolinspektionen, 2016). 

Några av de resultat som Skolinspektionen kom fram till var att undervis-

ningsbegreppet behövde förtydligas ännu mer och förskollärarnas roll i 

undervisningen behövde synliggöras. De kom också fram till att förskollärare 

behövde bli mer medvetna om sin roll. Skolinspektionen förklarar att förskol-

lärare måste kommunicera mer med barnen i de målstyrda processerna så att 

de kan leda till utveckling och lärande. De kom även fram till att pedagoger-

na behövde bli bättre på att kommunicera med varandra. Skolinspektionen 

förklarar att det handlar om att diskutera begreppet undervisning inom 

arbetslaget. De menar att först då kan undervisningen inom förskolan syn-

liggöras.  

 

Tre år efter att skolinspektionens granskning publicerades, visar forskning 

fortfarande att förskollärare känner oro över att de inte vet vad undervisning i 

förskolan innebär (Hildén, 2018). Skolinspektionens (2016) granskning visar 

att förskollärare har svårt att sätta in begreppet i förskolans kontext. Kan det 

vara en bidragande faktor till förskollärares förståelse av undervisningsbe-

greppet? Hildén (2018) förklarar att en stor del av den forskning som gjorts 

visar att många förskollärare känner rädsla över att undervisningen ska likna 

skolans katederundervisning. Hon förtydligar att det handlar om att skolans 

sätt att undervisa inte stämmer överens med förskolans pedagogiska syn på 

barns utveckling och lärande. 

1.2 Begreppsdefinition 

I studien har jag valt att utgå ifrån skollagens definition av undervisningsbe-

greppet, samt definitionen av undervisning som formulerats i förskolans 

läroplan Lpfö 18. Inre/yttre faktorer definieras utifrån studiens valda teori. 

Undervisning – Undervisning enligt skollagen definieras som målstyrda 

processer som ska ledas av en förskollärare (SFS 2010:800, kap 1, § 3). 

Undervisning enligt Lpfö 18 syftar till utveckling och lärande. De målstyrda 

processerna ska enligt Lpfö 18 ledas av en förskollärare (Skolverket, 2018).  

Inre faktorer – Innebär i denna studie planeringstid, närvarande chef och 

relationen till arbetslag/kollegor. De inre faktorerna bygger på Sheridan, 

Sandberg och Williams (2015) tolkning av Bronfenbrenners utvecklingseko-

logiska teori. 

Yttre faktorer – Innebär i denna studie relationen mellan olika nätverk som 

exempelvis samtalsforum och föreläsningar. De yttre faktorerna bygger på 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) tolkning av Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. 
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1.3 Syftet 

Syftet är att synliggöra begränsande och möjliggörande faktorer för under-

visning i förskolan, uttryckta av förskollärare. 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur förstår förskollärare undervisningsbegreppets? 

2. Hur förstår förskollärare undervisningsbegreppet i relation till den re-

viderade läroplanen Lpfö 18? 

3. Vilka inre/yttre faktorer påverkar hur förskollärare förstår undervis-

ningsbegreppet? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Olika perspektiv på undervisning 

 
Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) lyfter hur diskursen kring undervis-

ningsbegreppet har ökat, speciellt i Sverige och i Norge. Deras studie är 

utförd i Norge där begreppet ännu inte används i förskolan. Norge hade 2017 

valt att inte göra undervisning till en del av förskolans reform utan fortsätta 

att rikta undervisningen mot skolan. Sæbbe och Pramling Samuelsson har i 

sin studie valt att definierat begreppet undervisning som kommunikation. 

Alltså något som sker i en interaktion mellan människor. Sæbbe och Pram-

ling Samuelsson studie visar att förskollärare i Norge undervisar i förskolan 

men är motvilliga till att kalla det för undervisning. De förklarar att det 

handlar om den personliga uppfattning av vad undervisning innebär. I sin 

studie bad forskarna förskollärarna att planera vardagliga aktiviteter som de 

kunde observera. På detta sätt kunde forskarna analysera hur undervisningen 

gick till och om aktiviteten uppfyllde de krav som behövs för att få kallas 

undervisning. Deras resultat visar på att förskollärarna utför undervisning 

varje dag även om de väljer att inte benämna det som just undervisning. 

Liknade resultat kom Hedefalk (2014) fram till i sin studie. Hon förklarar att 

pedagogernas oro oftast grundar sig i att de förväntas utföra undervisning 

precis som i skolan, alltså undervisning som utesluter lek och pedagogik. 

Hedefalk definierar i sin avhandling begreppet undervisning som handlingar. 

Hon menar att syftet med undervisning ska vara att rikta barnens uppmärk-

samhet mot ett specifikt innehåll. Hennes resultat blev att förskolans under-

visning inte alls liknar den undervisning som skolan bedriver utan att peda-

gogerna fångar barnen här och nu. Thulin och Jonssons (2018)  studie stärker 

det som Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) kom fram till. Att förskollä-

rare utför undervisning men att de har svårt att definiera begreppet. Thulin 

och Jonsson förklarar att hur förskollärare definierar undervisning beror på 

vilka förutsättningar de har och vilken kompetensutveckling de fått. I sin 

studie har de valt att definiera begreppet som en ömsesidig kommunikation. 

De menar att undervisningen måste ske på barnens inflytande samtidigt som 

den har ett tydligt mål. De ville med sin artikel visa på att förskollärare utför 

undervisning i förskolan även om förskollärare inte alltid förstår innebörden 

av begreppet. Då de ville föra diskussionen vidare kring undervisning valde 

forskarna att använda sig av tidigare inspelat material. De valde att utgå ifrån 

två videoobservationer som innehöll lärarledda situationer. Resultatet visade 

att vilket perspektiv förskolläraren tar får betydelse för hur undervisning i 

förskolan kan förstås. Även Melker, Mellberg och Pramling Samuelsson 

(2018) kom i sin studie fram till att förskollärare inte vill använda begreppet 

undervisning i förskolan. Precis som Hedefalk (2014) skriver i sin avhandling 

så kom Melker, Mellberg och Pramling Samuelsson (2018) fram till att 

förskolans lärare är rädda för att förskolan ska bli för skolifierad. De har i sin 

studie definierat begreppet undervisning som ett lekbaserat lärande. De 

förklarar att det handlar om att ge leken utrymme i det som förskolläraren 
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planerar. Melker, Mellberg och Pramling Samuelsson menar på att förskollä-

rarna ser på undervisningsbegreppet som ett annat ord för lek. I sin studie 

valde de att ljuduppta ett arbetslags planering kring en undervisningsaktivitet. 

Därefter valde de att videoobserverade aktiviteten. Syftet med denna metod 

var att dokumentera samspelet mellan förskolläraren och de barn som deltog. 

De ville se vad som skedde verbalt och icke-verbalt i en planerad aktivitet. 

Resultatet visade att barnen ibland tappade fokus på det som förskolläraren 

ville förmedla. Forskarna tolkade detta som om att barnen var mer intresse-

rande av den lekfulla delen av aktiviteten. I sin slutsats förklarar forskarna att 

det går att introducera undervisningsbegreppet i förskolan utan att den blir för 

skolifierad. De menar att det handlar om att ge leken utrymme i aktiviteten 

och skapa ömsesidigt fokus mot undervisningens mål. 

2.2 Förskollärares inställningar till undervisningsbe-

greppet 

 

Lynch och Oweston (2015) artikel handlar om förskollärares uppfattning av 

undervisning i förskolan. De ville med sin studie ta reda på om det behövdes 

mer kompetensutveckling inom förskolan för att kunna bedriva undervisning. 

För att ta reda på hur pedagoger inom förskolan uppfattade undervisningsbe-

greppet så valde de att göra en enkätundersökning. De som fick delta var 

förskollärare som hade 2 års grund utbildning kontra 4 års akademisk utbild-

ning. Resultatet visade att förskollärare inte ansåg att undervisning i försko-

lan var av så stor vikt då barnen lär sig läsa och skriva i skolan. Resultatet 

visade också att av de 79 förskollärare som svarade hade endast 17 stycken 

av dem en 4 årig akademisk utbildning. 

 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelssons (2017) studie visar på en annan 

uppfattning och det är oron över det ökade ansvaret. Deras syfte var att 

belysa begreppet undervisning genom fokussamtal med förskolans lärare.  

Resultatet blev att förskollärare ser på undervisning ur två olika diskurser. 

Den första är ”en kravdiskurs för personal” och den andra är ”en rättighets-

diskurs för barn och föräldrar” (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 

2017, s. 96).  Ur en kravdiskurs lyfte pedagogerna oron över att det blir 

mindre av det fria skapandet och att det ställs större krav på de som utbildade 

förskollärare att prestera mer. De uttryckte oro över att tillvaron kunde bli 

”tråkig” för barnen om allt blir planerat och de uttryckte oro över de höga 

förväntningar som faller på personalen. I analysen kunde forskarna tolka att 

det finns en oro hos pedagogerna kring undervisningen i förskolan. Under-

visningsbegreppet känns enligt deltagarna obekvämt och stort (Jonsson, 

Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Ur en rättighetsdiskurs för barn 

och föräldrar beskriver pedagogerna barnens rätt till undervisning. Pedago-

gerna uttrycker att det inte ska finnas någon skillnad på vilken förskola barnet 

vistas på. I denna diskurs argumenterar pedagogerna för en likvärdig försko-

la. Forskarna har tolkat pedagogernas uttryck som att alla barn har rätt till 

undervisningstid och att tillägna sig nya kunskaper. Diskursen handlar om att 

ge alla barn en likvärdig förskola. Dessa två diskurser hamnar i konflikt med 
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varandra då de ur pedagogernas perspektiv ställer högre krav på dem, medan 

ur ett utbildningsperspektiv innebär barnens rätt till undervisning (Jonsson, 

Williams & Pramling Samuelsson, 2017). 

3 TEORI 

3.1 Utvecklingsekologisk teori 

Bronfenbrenner (1979) förklarar att grundtanken med utvecklingsekologisk 

teori är att förstå människors beteende. Bronfenbrenners tanke är att genom 

olika system förstå varför en individ agerar som den gör i vissa situationer. 

Bronfenbrenner förtydligar att det är först när vi förstår hur olika miljöer som 

en individ befinner sig i samspelar med varandra som vi kan förstå individers 

beteende. Bronfenbrenners kallar dessa miljöer för ”ecological environment” 

och har utifrån detta skapat en modell. Denna modell innehåller fem olika 

system: micro-, meso-, exo-, makro- och chronosystemet. Bronfenbrenner 

förklarar att de tre första systemen påminner mycket om varandra men att de 

alla är nödvändiga för att vi ska kunna förstå ett beteende. Bronfenbrenner 

förklarar att microsystemet handlar om interaktionen mellan olika individer. 

Genom att förstå en individs interaktion med andra personer får man enligt 

Bronfenbrenner en grundläggande förståelse för en individs beteende. Meso-

systemet handlar enligt Bronfenbrenner om faktorer som hjälper en individ 

att utvecklas. När det handlar om barn kan det vara faktorer som vårdnadsha-

vare eller förskolan. Exosystemet handlar om vilka förutsättningar som 

individen fått. Bronfenbrenners förklarar att det kan handla om miljöer som 

inte exempelvis är barnets primära miljö. Faktorer som föräldrarnas arbete 

eller val av skola spelar in i vilka förutsättningar som barnet har till utveck-

ling. Makrosystemet handlar om beslut som individen inte själv kan påverka 

som exempelvis politiska beslut. Det sista systemet, chronosystemet handlar 

enligt Bronfenbrenners om vilka förändringar som skett över tid i individens 

liv. För ett barn kan det vara exempelvis en flytt, byte av förskola eller en 

separation mellan föräldrarna. Bronfenbrenner förtydligar att samma typ av 

studie skulle kunna få olika utfall då en människa konstant genomgår föränd-

ringar.  

För att förstå förskollärarnas förståelse av undervisningsbegreppet utgår 

studien ifrån Sheridan, Sandberg och Williams (2015) tolkning av Bronfenb-

renners utvecklingsekologiska teori. Deras tolkning bidar med en förståelse 

för teorin ur förskolans kontext. Deras utgångspunkt skapar en förståelse för 

om det finns en inre/yttre påverkan för hur förskollärare förstår begreppet 

undervisning. Deras tolkning bidar också med att förstå vilken roll förskollä-

rarens kompetens har för hur de förhåller sig till begreppet. Nedan är en 

modell på hur Bronfenbrenner tänkt sig de olika systemen. I mitten befinner 

sig microsystemet som i denna studie innefattar förskollärarnas förmåga att 

skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Det som analyseras är 

deras förmåga att förstå begreppet undervisning i relation till barns utveck-

ling och lärande. Sheridan, Sandberg och Williams förklarar att förskollärares 

kompetens inte kan ses som en enskild faktor utan är något som skapas i 
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interaktion med de övriga systemen. Mesosystemet förklaras som ett nätverk 

mellan olika förskolor. För att ta reda på om det finns några yttre faktorer 

som bidar till förskollärarnas förståelse av undervisningsbegreppet ska det 

analyseras om förskollärarna får ta del av exempelvis olika forum för diskus-

sioner av undervisningsbegreppet. Erbjuds förskollärare kompetensutveck-

ling i form av exempelvis föreläsningar? Det tredje systemet, exosystemet 

syftar till de inre faktorerna. Får förskollärarna möjlighet till vägledning och 

guidning. Målet är att se om det ges förutsättningar för pedagogerna att 

genomföra sitt uppdrag. Hur ser det ut med planeringstid, närvarande chef 

och relationen till arbetslaget? Makrosystemet bidrar med en förståelse kring 

hur förskollärare resonerar kring sitt uppdrag. Att följa läroplanen är ett 

beslut som pedagogerna inte kan påverka, men hur de resonerar kring läro-

planen kan få betydelse för hur de förhåller sig till undervisning i förskolan. 

Sheridan, Sandberg & Williams förklarar att inom detta system spelar sam-

hällets syn in på vilka krav som sätts på förskollärarna. Genom att ta reda på 

om förskollärare ser undervisning som ett krav eller en rättighet, kan det 

skapa en förståelse för vilket inflytande samhället har på deras förhållnings-

sätt. I det sista systemet, chronosystemet återkopplas det tillbaka tidigare 

forskning. Sheridan, Sandberg och Williams förklarar att genom detta system 

kan forskaren se om det skett en förändrig. Studiens resultat kan visa om det 

skett en förändring i hur förskollärare förstår begreppet undervisning. Genom 

att koppla tillbaka till den tidigare forskning som presenterats kan det urskil-

jas om förskollärares förståelse och hur de resonerar kring undervisning i 

förskolan har förändrats. 

Figur 1: Bronfenbrenners modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Micro 

Meso 

Exo 

Makro 

Chrono 



Begränsande och möjliggörande faktorer för undervisning       Mette Sundquist 

9 

 

4 METOD 

Till denna studie valdes en kvalitativ metod. En kvalitativ metod innebär att 

forskaren hela tiden måste reflektera över de val som hen gör under studien 

gång. Thornberg och Fejes (2015) förklarar att valet av metod, teori och egna 

perspektiv kan spela stor roll för hur studiens resultat tar form. Studien utgår 

ifrån en fenomenografisk metodansats som innebär att forskaren analyserar 

individens tankar av ett givet fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). Inom 

fenomenografi är det vanligt att forskaren använder sig av en halvstrukture-

rad och tematisk intervju form. Enligt Dahlgren och Johansson är denna typ 

av intervjufrom bra om forskaren vill åt informantens egna erfarenheter och 

tankar. För att få innehållsrika svar från alla informanter användes även en 

intervjuguide (se bilaga 3). Dahlgren och Johansson förtydligar att inom 

fenomenografiska intervjuer är det nödvändigt att forskaren spelar in vad som 

sägs. Anledningen är att analysarbetet ska kunna göras på ett tillförlitligt sätt. 

I analysarbetet användes en tematisk analysform. Det innebär enligt Jepson 

Wigg (2015) att forskaren tittar på likheter och gemensamma uppfattningar.  

4.1 Deltagare 

För att kunna genomföra denna studie är en kriteri att alla deltagare är utbil-

dade förskollärare. Anledningen till det är att i den reviderade läroplanen står 

att det är förskollärarna som ska ansvara för undervisningen (Skolverket, 

2018).  Antal år som de varit verksamma ansågs inte relevant, men i denna 

studie utgick urvalet ifrån att de varit verksamma i minst ett år. Detta för att 

kunna bidra med erfarenhet av hur verksamheten fungerar. Åtta förfrågningar 

till åtta olika förskollärare skickades ut och fem förskollärare tackade ja till 

att delta. Deltagarna i denna studie är alla kvinnor och i åldern 25-50år, men 

varken kön eller ålder är av relevans för att kunna genomföra studien. Totalt 

representerar urvalsgruppen tre olika mellankommuner. Tre av deltagarna 

arbetar på en 1-3 avdelning och två på en 3-5 avdelning.  

I resultatet kommer deltagarna att refereras till förskollärare 1,2 osv.  

Förskollärare 1 1-3 års avdelning Verksam ca 1 år 

Förskollärare 2 3-5 års avdelning Verksam ca 18 år 

Förskollärare 3 1-3 års avdelning Verksam ca 1 år 

Förskollärare 4 3-5 års avdelning Verksam ca 12 år 

Förskollärare 5 1-3 års avdelning Verksam ca 1 år 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

Till denna studie användes halstrukturerade och tematiska intervjuer. Halv-

strukturerade intervjuer innebär utrymme för följdfrågor som kan leda till 

fylligare och mer detaljerade svar. Tematiska intervjuer innebär enligt Chris-

toffersen och Johannessen (2015) att intervjufrågorna följer ett visst tema. I 

undersökning innebar metoden ett sätt att skapa ett tema som var anpassad 

efter den valda teorin, samt efter syftet och frågeställningarna. En viktig 

aspekt som Christoffersen och Johannessen lyfter när det kommer till halv-

strukturerade intervjuer är att skapa en intervjuguide. Genom en intervjugui-

de kan forskaren säkerställa att hen får med sig alla delar som behövs för att 

kunna genomföra intervjun (se bilaga 3). Även Dahlgen och Johansson 

hänvisar till en intervjuguide. De menar att en intervjuguide kan vägleda 

forskaren i att få rikhaltiga svar. Som komplement till intervjuguiden använ-

des även ljudinspelning. Detta för att säkerställa att alla delar kom med. 

Ljudfilerna lagrades på mobilen tills det att de hade transkriberats. För att 

ljudfilerna inte skulle spridas vidare var mobiltelefonen i flygplansläge fram 

tills det att ljudfilen raderats. 

4.3 Genomförande 

Innan datainsamlingen genomfördes gjordes en testintervju med en person. 

Detta för att säkerställa att intervjufrågorna var relevanta och kunde ge svar 

på de frågeställningar som studien hade. Testintervjun gjordes även för att 

säkerställa att intervjufrågorna inte uppfattades som kränkande eller stötande. 

Detta är även något som Christoffersen och Johannessen (2015) tar upp. De 

menar på att en testintervju är en förutsättning för att kunna säkerställa 

intervjuns kvalitet. Efter testintervjun framkom att många frågor var otydliga 

och behövdes omformuleras.  

 

Andra steget i studien var att boka in förskollärare för en intervju. Personerna 

ifrån urvalsgruppen fick ett mail med en förfrågan om att delta i studien, samt 

ett informationsbrev kring studiens upplägg (se bilaga 1). Totalt skickades 

åtta förfrågningar ut och fem deltagare tackade ja. Alla i urvalsgruppen fick 

möjlighet att tacka ja eller nej via mail, samt möjligheten att välja tid och 

plats för vart intervjun skulle äga rum. Christoffersen och Johannessen 

(2015) lyfter att det kan ge informanten en känsla av kontroll över situationen 

om hen själv får välja miljön som den ska befinna sig i. Tre av deltagarna 

valde förskolans miljö. Tiden var schemalagd antingen under arbetstid eller i 

samband med att deltagaren skulle avsluta ett arbetspass. Detta upplägg 

fungerade fint och tack vare god planering från deltagarna kunde intervjuerna 

ske utan avbrott. Två deltagare valde sin hemmiljö. Ett upplägg som gjorde 

intervjun betydligt mer avslappnad. Christoffersen och Johannessen förtydli-

gar att något som forskaren kan tänka på är att det inte befinner sig andra 

barn och vuxna i hemmet. De menar att det kan bli ett oros moment för 

deltagaren.  

 

Varje intervju började med att deltagarna fick bekräfta att de fått information 

kring studien. Därefter fick de signera en samtyckesblankett angående deras 
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medverkan i studien och de fick en muntlig förfrågan angående ljudinspel-

ning av intervjun. Totalt ställdes åtta frågor med eventuella följdfrågor. 

Eftersom alla i urvalsgruppen godkände ljudinspelning av deras intervju 

kunde den effektiviseras och varje intervju tog 15-20 min. Skulle varje svar 

ha antecknats så hade intervjuerna antagligen tagit längre tid. Det grundar sig 

i att deltagaren kanske behöver upprepa sina svar och det kan ta längre tid att 

behöva skriva ner allt vad deltagaren säger ordagrant. Avslutningsvis fick 

alla deltagarna möjlighet att tillägga något angående undervisningsbegreppet, 

vilket gav extra information till studien. 

4.4 Databearbetning 

Bearbetningen av allt ljudmaterial skedde genom transkribering. Varje 

ljudupptagning transkriberades direkt efter varje genomförd intervju. Detta 

sätt att bearbeta data förhindrade att intervjuerna påverkar varandra. Själva 

transkriberingen utgick ifrån Back och Berterös (2015). De förklarar vikten 

av att lämna marginal för egna anteckningar, samt numrera sidorna för att 

lättare kunna orientera sig. De lyfter också vikten att lyssna på varje intervju 

minst två gånger för att säkerställa att alla ord och uttryck kommer med, samt 

för att undvika onödiga upprepningar. För att hålla koll på alla betoningar så 

markerades de med en hakparanteser. Exempel på betoningar i undersök-

ningen är skratt eller långa pauser. 

4.5 Analys 

Analysen utgår ifrån en fenomenografisk metodansats med en tematisk 

inriktning. Det innebär att forskaren först bekantar sig med det transkriberade 

materialet. Ibland kan det behövas att forskaren läser igenom materialet ett 

antal gånger för att finna en röd tråd (Dahlgren & Johansson, 2015). Dahl-

gren och Johansson förtydligar att stödanteckningar vid inläsningen är 

nödvändig. I inläsningen av det insamlande materialet kunde en röd tråd 

urskiljas relativt snabbt tack vare det tematiska upplägget. Genom att arbeta 

tematiskt kunde teman hittas som hörde ihop med varandra. Dahlgen och 

Johansson förklarar att det kan vara viktigt att även titta på ytliga likheter för 

att kunna finna likheterna. Likheterna placerades ut under den valda teorins 

olika system. Därefter kunde flera gemensamma nämnare och likheter hittas. 

Alla ord som upprepades färgkodades och placerades efteråt in i sitt system. 

Utifrån systemen kunde kategorier skapas för presentation av resultat. Dahl-

gren och Johansson förklarar att kategorierna ska förklara vad innehållet 

handlar om. Dessa kategorier behövde därför vara tydliga.  

Precis som Sheridan, Sandberg och Williams (2015) förklarade så kan inte 

microsystemet ses som en enskild faktor. Detta blev även tydligt i analysen 

då nyckelord som målstyrda processer och tydliga mål framkom. Dessa 

nyckelord står i förhållande till meso- och exosystemet. I analysen kan det 

tolkas som att förskollärarna förstår undervisningsbegreppet utifrån inre/yttre 

faktorer. Inom mesosystemet framkom en tydlig röd tråd i form av mer stöd 

utifrån. Analysen visar på en brist i relationen mellan olika nätverk. I exosys-

temet kunde det i analysen tolkas att det saknas inre faktorer för att kunna 
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implementera undervisningsbegreppet i förskolan. Det mest framkommande 

nyckelordet var tid. Makrosystemet visade i analysen två centrala nyckelord i 

form av krav och rättighet. Utifrån analysen skapades kategorier som är 

kopplade till studiens frågeställningar. Kategoriernas namn blev: inre fakto-

rer, yttre faktorer och förskollärarnas egen förståelse av begreppet undervis-

ning.  

4.6 Reliabilitet och validitet  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) förklarar att reliabiliteten i en studie är 

beroende av hur den mäts. De förtydligar att det inte spelar roll vad resultatet 

blir om inte studien är genomförd på ett korrekt sätt. I denna studie har en 

intervjuguide använts i samtliga intervjuer (se bilaga 3). De följdfrågor som 

ställts finns även med i guiden. Det enda som skiljt intervjuerna åt är att varje 

informant i slutet av intervjun fått lämna sina personliga erfarenheter, upp-

fattningar och förståelse av undervisningsbegreppet. Precis som Bronfenb-

renner (1979) förklarade så ska forskaren vara medveten om att en människa 

är i ständig förändring. Detta innebär att om någon skulle göra exakt samma 

studie så kan resultatet se annorlunda ut. Trost (2010) lyfter vikten av att 

välja deltagare som inte faller under för olika kategorier. Trost menar att det 

då kan vara svårt att mäta studiens reliabilitet. Deltagarna i denna studie är 

alla kvinnor och utbildade förskollärare vilket gör det svårt att sätta in dem i 

ytterligare kategorier. Dessutom var det endast fem deltagare vilket gör 

generaliseringen svår att avgöra. 

Om reliabiliteten är beroende av hur den mäts, så är validiteten beroende av 

vad som mäts. Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) översätter validitet till ”i 

vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” (s. 

102). Studien är förankrad i utvecklingsekologisk teori och frågeställningarna 

är formulerade utifrån teorins olika system, detta för att säkra validiteten. 

Genom att använda både intervjufrågor som är förankrad i teorin och forsk-

ningsfrågor som relaterar till den valda teorin, så avser studien att endast 

undersöka syftet.   

4.7 Etiska överväganden 

I ett examensarbete är det viktigt att studenten är medveten om att samma 

etiska regler gäller som vid en forskning. Därför att det viktigt att innan 

studenten påbörjar sitt examensarbete läsa in sig på vilka etiska regler som 

gäller. Det finns dock ett undantag när det gäller vilka regler som gäller för 

studenter som skriver examensarbete och det är behandlingen av känsliga 

uppgifter. Som student får du inte behandla information som rör ras, ur-

sprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap 

i fackförening, samt hälsa och sexualliv (Christoffersen & Johannessen, 

2015). 

  

Vetenskapsrådet (2017) lyfter skillnaden mellan anonymisering och konfi-

dentialitet. De förklarar att konfidentialitet handlar om en allmän förpliktelse. 

Alltså ett förtroende för att forskaren inte ska sprida materialet vidare. Ano-
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nymisering handlar om att avidentifiera deltagarna i materialet som används 

till studien. Alla deltagares uppgifter har behandlats konfidentiellt under 

studiens gång. Även deltagarnas namn har fått pseudonymer i form av För-

skollärare 1, 2, med mera. Detta för att avidentifiera deltagarna. 

 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter nyttjandekravet, detta handlar om att allt 

material som samlats in under studiens gång endast får användas i studiens 

syfte. När studien är avslutad ska allt material förstöras/raderas. I linje med 

vad vetenskapsrådet rekommenderar fick alla informanter information om 

studiens upplägg. Informanterna fick även möjlighet att tacka ja eller nej till 

medverkan och möjligheten att avbryta intervjun under tidens gång. Christof-

fersen och Johannessen (2015) lyfter vikten av att få alla medverkandes 

samtycke skriftligt då det kan var svårt att bevisa ett muntligt medgivande. Så 

för att alla parter skulle känna sig trygga med att studien gick till på rätt sätt 

så ansågs ett skriftligt samtycke var nödvändigt. Eftersom deltagarna lovats 

konfidentialitet i studien togs namn och namn på förskolorna bort i intervjun. 

Eftersom transkriberingen skedde i direkt anslutning till intervjun kunde 

information som gick att koppla till deltagaren raderas direkt. Allt material 

som använts till studien har raderats i samband med att studien blivit god-

känd. 

 

5 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras i tre delar och avslutas med en samman-

fattning. Resultatets tre delar består av analysens tre kategorier; inre faktorer, 

yttre faktorer och förskollärarnas egen förståelse av undervisnings begreppet. 

Kategorierna är relaterade till studiens frågeställningar: 

1. Hur förstår förskollärare undervisningsbegreppets? 

2. Hur förstår förskollärare undervisningsbegreppet i relation till den 

reviderade läroplanen Lpfö 18? 

3. Vilka inre/yttre faktorer påverkar hur förskollärare förstår under-

visningsbegreppet? 

 

Första kategorin som kommer att presenteras är förskollärarnas egen förståel-

se av undervisningsbegreppet. Denna kategori innehåller hur förskollärarna 

förstår undervisningsbegreppet. Andra kategorin handlar om inre faktorer. I 

denna kategori presenteras inre begränsande eller möjliggörande faktorer för 

undervisning. Den sista kategorin handlar om yttre faktorer. I denna kategori 

presenteras de yttre begränsande eller möjliggörande faktorerna för undervis-

ning.  
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5.1 Förskollärarnas egen förståelse av undervisnings-

begreppet. 

I analysen framkom att flera av informanterna definierar undervisningsbe-

greppet som målstyrda processer. De förklarade att undervisning handlar om 

att ha tydliga mål och ett syfte. Samtidigt som undervisningen ska leda till en 

kunskapsutveckling menar informanterna att undervisningen måste väcka 

nyfikenhet hos barnen. Undervisningen ska enligt informanterna förmedla 

någonting till barnen som sedan leder till utveckling och lärande. 

 

Undervisning innebär att jag förmedlar någonting och väcker nyfikenhet hos 
barna med någonting som jag vill att de ska lära sig. 

 

Förskollärare 4 

 

I analysen låg fokus på att se likheter och gemensamma drag, men i analys-

processen framkom det tydligt att informanterna såg på undervisning ur olika 

perspektiv. Större del av informanterna ansåg att undervisning visst kan ske 

spontant. De förtydligar att så länge det finns ett syfte och ett mål så kan 

undervisning ske när som helst.  

I det spontana så kan man ha en målstyrd process, bara man har ett syfte med 
vad man gör eller vet varför man gör det. 

 

Förskollärare 2 

De andra informanter ansåg att undervisning endast sker när den är planerad. 

De menar att det blir svårt att mäta vilka kunskaper som barnen bär med sig 

ifrån undervisningen om den sker spontant.  

Undervisning sker i det daliga arbetet när det är planerat. När jag kan mäta 
det och reflektera på det som skedde.  

 

Förskollärare 1 

Inom denna kategori var informanterna överens om att undervisning i försko-

lan är en rättighet som alla barn ska ha. I intervjuerna lades det stor fokus på 

att berätta att kraven som ställs på dem som förskollärare endast riktas till det 

kravet som förskolans läroplan ställer. Informanter valde att se undervisning-

en ur barnens perspektiv och lägga fokus på deras rättigheter istället för de 

yttre krav som samhället eventuellt ställer på dem. De förtydligade också att 

alla som är verksamma inom förskolan måste sträva efter en likvärdig försko-

la där alla barn får samma förutsättningar och möjligheter. 
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Krav låter så hårt och ja vi ska ju undervisa, men jag kan känna så här: istället 
för att lägga det ur min synpunkt så om vi tittar ur barnens synpunkt så kan 
jag känna att det är en rättighet som barnen har. 

 

Förskollärare 1 

När det gäller den reviderade läroplanen och hur förskollärarna förstår 

formuleringen undervisning i Lpfö 18, var alla informanter överens om att 

Lpfö 18 och skollagen har samma underton. När informanterna ombads att 

lyfta eventuella likheter lyfte de målstyrda processer, tydliga mål och förskol-

lärarens ansvar. De flesta informanter var överens om att förskollärarens roll 

förtydligas i Lpfö 18 vilket de upplevde som positivt. 

Du ska ha målstyra processer, du ska ha ett mål med vad du gör och att det 
ska vara en förskollärare som ska leda undervisningen. Det är samma syfte. 

 

Förskollärare 5 

Det som kan tolkas i resultatet är att alla informanterna är överens om att 

undervisning måste utgå ifrån barnens intresse och leda till en kunskapsut-

veckling. Informanterna i denna studie visar på en varierad förståelse av 

undervisningsbegreppet, men trots det var de överens om att undervisning i 

förskolan bör gå i linje med vad Lpfö 18 definierar som undervisning. 

5.2 Inre faktorer 

När det gäller de inre faktorerna i form av vägledning och stöd i vad under-

visning innebär för förskolan, så delger informanterna en brist och det är 

tiden. Förskollärarna som deltagit i studien delger att det saknas förutsätt-

ningar i form av tid för att kunna planera undervisning. Det saknas tid för att 

kunna reflektera över vad barnen faktiskt tagit med sig och det saknas tid för 

att kunna fördjupa sig i ett ämne. Informanternas egna ord till varför tiden 

inte räcker till är utebliven planeringstid eller för lite planeringstid, samt att 

de har för många vikarier. 

Vi har så otroligt lite planering och reflektionstid, så jag tycker ofta att vi 
skummar lite på ytan. 

 

Förskollärare 2 

Den enskilda planeringen gör jag hemma. 

 

Förskollärare 4 



Begränsande och möjliggörande faktorer för undervisning       Mette Sundquist 

16 

 

Att jag har en planering, vilket inte sker så ofta på grund utav att vi har många 
vikarier inne i huset och då måste jag välja bort min planering för att barnen 
ska vara trygga i barngruppen. 

 

Förskollärare 1 

En annan gemensam nämnare i de inre faktorerna är ett fungerande arbetslag. 

Trots att informanterna lyft bortfall av ordinarie personal så finner de flesta 

arbetslaget som ett stöd i att tolka undervisningsbegreppet. De flesta känner 

att arbetslaget är överens om vad undervisning innebär och att de strävar mot 

samma mål. 

Det arbetslag jag har nu ser väldigt leka på vad undervisning är och vi drar åt 
samma håll och vi tänker lika. 

 

Förskollärare 1 

I analysen kunde en begränsning tolkas i att alla kollegor inte har samma 

utbildning. Några av informanterna lyfter oron i att behöva övertyga exem-

pelvis barnskötare och långtidsvikarierande om att förskollärare ibland tänker 

på ett annat sätt än dem. De förtydligar att det handlar om att de har en annan 

kunskap bakom sitt tänkande. Informanterna förklarar att det kan vara svårt 

att förklara varför undervisningen är viktigt när alla i arbetslaget inte tänker 

på samma sätt. Informanter lyfter att även om arbetslaget är en tillgång så kan 

detta bli en utmaning.  

Den största utmaningen blir att barnskötare ska acceptera att det är skillnad 
och att jag tänker på ett annat sätt än dem. 

 

Förskollärare 5 

En annan viktigt inre faktor är förskolechefen. I analysen framkom en önskan 

om en mer närvarande chef som kunde ge mer vägledning och stöd i vad 

undervisningsbegreppet innebär just för dem. Informanterna förtydligar att i 

slutändan så är det ledningens definition av undervisningsbegreppet som 

präglar förskolans sätt att arbeta med undervisning.  

Det beror på hur min chef definierar undervisning. Definierar hon det endast 
som planerade aktiviteter så blir det svårt för mig att uppfylla hennes krav. 
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5.3 Yttre faktorer 

När det gäller de yttre faktorerna så kunde en central begränsning tolkas. 

Informanterna lyfte bristen på samtalsforum för att kunna diskutera undervis-

ningsbegreppet. De förtydligar att nätverksträffar, förskoleforum, med mera 

är nyttigt för att få nya perspektiv och ett nytt tänkande.  

Vi har väldigt många olika grupper där vi träffas, men vi diskuterar ju inte vårt 
arbete. Vi diskuterar scheman, Ikt, men inget om vad vi jobbar med. 

 

Förskollärare 5 

Det är ganska bra när man får sitta i tvärgrupper med andra förskolor och dis-
kutera. Hur ser ni på det? Jaha, ni tänker så! Man blir så inskränkt i sitt lilla.  

 

Förskollärare 4 

Informanterna lyfte även en central möjliggörande faktor och det var att 

samtliga informanter erbjudits en föreläsning om undervisning i förskolan. 

Den faktorn ansågs viktig hos informanterna då den leder till en kompetens-

utveckling hos alla förskolans lärare. 

Vi har haft föreläsningar om just undervisningsbegreppet just för att det är så 
många som har tyckt att det är svårt att förstå. 

 

Förskollärare 4 

5.4 Sammanfattning 

Resultatet visar på begränsande faktorer så som lite planeringstid, samtalsfo-

rum och olika sätt att förstå undervisningsbegreppet. Resultatet visar på att 

förskollärares oro inte ligger i begreppet undervisning utan i hur de ska få 

kollegor med lägre utbildning att sträva åt samma håll. Resultatet visar också 

att förskollärarna stävar efter rätt förutsättningar för att kunna genomföra sitt 

uppdrag. När det gäller de möjliggörande faktorerna så är informanterna 

överens om att ett fungerande arbetslag är viktigt, samt en närvarande chef 

som kan vägleda och guide dem i vad undervisningsbegreppet innebär för 

just deras verksamhet.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att synliggöra begränsande och möjliggörande 

faktorer för undervisning i förskolan. Frågeställningarna som jag använt mig 

av under studien är: 

1. Hur förstår förskollärare undervisningsbegreppet? 

2. Hur förstår förskollärare undervisningsbegreppet i relation till den 

reviderade läroplanen Lpfö 18? 

3. Vilka inre/yttre faktorer påverkar hur förskollärare förstår under-

visningsbegreppet? 

 

I tidigare forskning inom ämnet undervisning i förskolan framkom det tydligt 

att flera förskollärare är motvilliga till att använda begreppet undervisning. 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelssons (2017) lyfter förskollärares oro 

över det ökade kravet som kommer med undervisningsbegreppet. Melker, 

Mellberg och Pramling Samuelsson (2018) lyfter förskollärares oro över att 

förskolan ska bli för skolifierad. Studiens resultat visar att förskollärares oro 

skiftat. Informanterna i studien gav ingen indikation på att vara oroliga över 

implementeringen av undervisningsbegreppet i förskolan. Informanterna fick 

i deras intervjuer resonera kring om de såg på undervisning som ett krav eller 

en rättighet. Tanken med frågan var att ta reda på vilka faktorer som spelar in 

i hur förskollärare resonerar kring uppdraget. Resultatet visar på att förskollä-

rarna i urvalsgruppen ansåg att undervisning är en rättighet som barnen har. 

De förtydligade att vi måste sträva efter en likvärdig förskola där alla barn 

ska få samma möjligheter och förutsättningar. Liknande resultat kan vi se i 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) studie. Deras resultat 

visade att förskollärare strävar efter att ge barnen de förutsättningar de 

behöver till utveckling och lärande. När vi jämför deras studie med denna 

kan vi se att förskollärarnas oro inte längre ligger i begreppet undervisning. 

Förskollärarna oroar sig mer över att få förutsättningar till att genomföra 

undervisningen på det sätt som barnen har rätt till. För att få svar på om det 

fanns inre/yttre faktorer som påverkade hur förskollärarna resonerade kring 

undervisningsbegreppet fick jag titta närmare på mesosystemet och exosys-

temet. Resultatet visade att förskollärarna saknade förutsättningar i form av 

tid. Många av informanterna uttryckte frustation över att tiden inte räcker till. 

I Jonsson, Williams och Pramling Samuelssons studie förklarar de att det 

måste finnas utbildade förskollärare för att kunna bedriva undervisning. 

Förskolans läroplan Lpfö 18 lämnar inget utrymme för tolkning, utan där står 

det klart och tydligt att det är förskollärare som ska ansvara för undervisning-

en (Skolverket, 2018). Även skollagen markerar tydligt att undervisning ska 

genomföras av en förskollärare (SOU 1985:22). Informanterna i studien 

uttrycker inte att ansvaret bör fördelas mellan barnskötare och förskollärare. 

De förtydligar att ansvaret är deras. Däremot visar resultatet att det inte 

räcker med att personalen är utbildad. Förskollärarna vill ha mer vägledning i 

hur de ska implementera undervisningsbegreppet i förskolan. I resultatet 



Begränsande och möjliggörande faktorer för undervisning       Mette Sundquist 

19 

 

framkommer en tydlig efterfrågan av samtalsforum och diskussioner med 

kollegor från andra förskolor. Syfte med dessa träffar är att diskutera under-

visningsbegreppet och vad det innebär för andra kollegor i samma kommun. 

Av resultatet kan det tolkas som om vi fortfarande talar för lite om undervis-

ningens innebörd. Skolinspektionens (2016) resultat visade på att förskollära-

re behövde diskutera undervisning för att förstå begreppets innebörd. Tre år 

senare är det precis detta som förskollärarna efterfrågar. Det efterfrågas också 

en mer närvarande förskolechef när det gäller stöttning och vägledning i vad 

undervisningen innebär för den pedagogiska verksamheten. I förskolans 

läroplan från 2010 förstärktes förskolechefens roll (Skolverket, 2010). I 

förskolans reviderade läroplan från 2016 står det att det är de som har det 

yttersta ansvaret för den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2016). Även 

i den reviderade läroplanen Lpfö 18 kan vi läsa att rektorn (ny titel för för-

skolechef) har det yttersta ansvaret. Lpfö 18 förtydligar att det handlar om det 

yttersta ansvaret för barnens utbildning (Skolverket, 2018). Utifrån den valda 

teorins system kan detta ses om en begränsande faktor. Om inte förskoleche-

fens och förskollärarnas definition av undervisningsbegreppet är den samma 

kan detta vara en bidragande faktor till varför undervisningsbegreppet har 

haft svårt att implementera sig i förskolan. Tidigare forskning som presente-

rats i denna studie visar att förskollärare har svårt att definiera begreppet och 

vad det innebär för förskolan och den pedagogiska verksamheten. När vi 

läser tidigare forskning kan det tolkas som om att även forskare har svårt att 

enas om en definition av begreppet. Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) 

och Thulin och Jonssons (2018)  definierar undervisning som kommunika-

tion. Medan Hedefalk (2014) definierar undervisning som handlingar. Mel-

ker, Mellberg och Pramling Samuelsson (2018) har en annan definiering. De 

definierar undervisning som ett lekbaserat lärande. I studien har jag valt att 

utgå ifrån skollagens och Lpfö 18 definiering. Jag ville i intervjufrågorna se 

hur förskollärarna förstår begreppet utifrån deras formuleringar. Informanter-

na delgav att formuleringarna har samma underton men hur de tolkas såg 

olika ut. I resultatet kunde det utläsas att arbetslaget varit en tillgång i att 

försöka förstå innebörden av undervisningsbegreppet. I arbetslaget har de 

kunnat skapa sig en egen definition av vad begreppet innebär just för deras 

avdelning och deras pedagogiska verksamhet. Genom att skapa ett underlag 

som gör att arbetslaget strävar åt samma håll, skapar det enligt informanterna 

en grund förutsättning för att kunna implementera begreppet på avdelningen. 

Något som jag ville se i denna studie var om det skett en förändring i hur 

förskollärare förstår undervisningsbegreppet. Genom att titta på inre/yttre 

faktorer skapar det en förståelse för hur förskollärare resonerar kring under-

visningsbegreppet. När denna studie läggs parallellt mot tidigare forskning 

kan det tydas att efterfrågan av tydligare definitioner och vägledning fortfa-

rande är en begränsande faktor. Dock kan det tolkas en förändring i hur 

förskollärarna upplever kravet på undervisning. Studien visar att fraser som 

”oro över ökat ansvar”, ”laddat begrepp” och ”undervisning hör hemma i 

skolan” har bytts ut mot ”vi saknar förutsättningar” och” barnens rättighet till 

undervisning”. Detta skapar en möjliggörande faktor där förskollärarna är 

öppna mot att implementera undervisningsbegreppet i förskolan.  
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6.2 Metoddiskussion 

Att använda sig av en kvalitativ intervjumetod i ett examensarbete visade sig 

vara beroende av en god tids planering. Genom att i början av delkusen få 

planera ett schema för de olika delarna i examensarbetet visade sig vara en 

effektiv metod för att hålla tidsaspekten.  

Något som tidigt i processen bestämdes var att enskilda intervjuer skulle 

genomföras. Detta för att förskollärarna som intervjuades inte skulle påverka 

varandra. Trost (2010) förklarar att när en forskare genomför enskilda inter-

vjuer så minimerar hen risken för att informanternas svar ska påverka var-

andra. Forskaren minimerar också risken för att personer som inte är lika 

sociala och framåt glöms bort under intervjun. Dock bör tilläggas att i grupp-

intervjuer så kan diskussioner uppstå som leder till fördjupade kunskaper 

inom området som forskaren undersöker (Trost, 2010). Att hitta informanter 

som ville delta i undersökningen visade sig vara svårare än förväntat. Chris-

toffersen och Johannessen (2015) förklarar att det kan beror på en rad olika 

saker. Exempelvis kan det bero på att informanterna känner sig obekväma 

med att ställa upp på intervjuer eller att de inte är inlästa på det ämne/område 

som forskaren undersöker. Känslan i detta fall var att ordet undervisning 

fortfarande känns främmande och obekvämt, vilket eventuellt kan ha påver-

kat antalet deltagande i undersökningen. 

I studien användes halvstrukturerade och tematiska intervjufrågorna. Dessa 

gav mer utrymme för följdfrågor och egna tankar från informanterna. Precis 

som Dahlgen och Johansson (2015) påpekar så är denna form av intervjufrå-

gor bra om forskaren vill åt deltagarna erfarenheter och förståelse av ett 

fenomen. Hade möjligheten getts att göra om intervjufrågorna, så hade fokus 

legat på att formulera dem ännu mera utifrån den utvecklingsekologiska 

teorin. Detta för att utvecklingsekologisk teori har bidragit med en helhetssyn 

kring hur förskollärare förstår undervisningsbegreppet. Om mer tid funnits så 

kunde ytterligare fördjupning i teorin gjorts. De olika systemen inom den 

valda teorin har bidragit med kunskap om vilka inre/yttre faktorer som kan 

påverka hur förskollärare ser på undervisnings i förskolan. Här hade en 

fördjupning kunnat bidra med mer fakta kring hur de olika faktorerna påver-

kar förskollärarnas förutsättningar för undervisning i förskolan. 

6.3 Slutsats 

Avslutningsvis tolkas resultat ifrån denna studie att förskollärare är begrä-

sande i vilka förutsättningar de har för att kunna undervisa i förskolan. 

Resultaten påvisar även en rad möjliggörande faktorer för att kunna undervi-

sa i förskolan. För att i framtiden nå en kvalitetsutveckling inom förskolan 

behövs mer forskning kring bland annat förskolechefernas uppfattningar om 

förskollärares förutsättningar. Frågor som hur förskolecheferna ser på de 

stora barngrupperna, tidsbristen och personaltätheten kan leda till att förut-

sättningarna skiftar. Ett förslag till vidare forskning kan vara att göra samma 

typ av kvalitativa studie fast ur förskolechefernas syn. Vilka möjliggörande 

och begränsande faktorer upplever de att förskollärarna har. Hur förstår 
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förskolecheferna undervisningsbegreppet? Finns det inre/yttre faktorer som 

påverkar hur just förskolecheferna ser på undervisningsbegreppet? Det skulle 

vara intressant att jämföra förskollärares syn på undervisning mot förskole-

chefernas syn. Vad skiljer sig åt i hur de olika parterna uppfattar, förhåller, 

tolkar och resonerar kring undervisning i förskolan.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Information om studien:  

Förskollärares förhållningssätt till undervisningsbegreppet 

Mitt namn är Mette Sundquist och jag läser vid Karlstad Universitet. Under 

vårterminen -19 ska jag skriva min C-uppsatts om ”förskollärares förhåll-

ningssätt till undervisningsbegreppet”. Studien handlar om hur förskollärare 

förhåller sig till undervisningsbegreppet, samt resonerar kring undervisning i 

förskolan. Studien kommer genomföras med intervjuer 2019-04-15 till 2019-

05-24. Intervjun kommer beröra hur du tolka undervisningsbegreppet som är 

framskrivet i Lpfö 18, vad du anser att undervisning är, samt hur du resonerar 

kring undervisning i förskolan. Intervjun beräknas ta ca 30 min. Tid och plats 

bestäms av dig. Intervjun kommer att spelas in och samma dag transkriberas. 

Därefter kommer ljudfilen att raderas, materialet ska endast användas till 

examensarbetes syfte.  

Informationen som du lämnar kommer behandlas säkert och uppgifter som 

rör dig kommer att vara inlåsta. I studien kommer du vara anonym. Detta 

innebär att namn, förskola och kommun inte kommer delges i min studie. Om 

studien kräver namn kommer de vara pseudonymer för att säkerställa att du 

förblir anonym. Redovisningen av resultatet sker muntligt i en grupp på 

Karlstad universitet tillsammans med en seminarieledare. När arbetet är 

godkänt kommer allt material att raderas. Det kommer finnas möjlighet att ta 

del av det färdiga arbetet genom att få en kopia. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-

landet.  

Karlstads universitet är personuppgifts ansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 

invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 
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klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Vid frågor vänligen kontakta mig eller min handledare. 

Kontaktuppgifter: 

Mette Sundquist, Student 

xxx 

Emelie Johansson, Handledare 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@kau.se
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett  
 

 

Samtycke till att delta i studien: 

Förskollärares förhållningsätt till undervisningsbegreppet 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med 

gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

 …………………………………………  

Underskrift 

 

 …………………………………………          

………………………………………………… 

Namnförtydligande                                  Ort och datum 

Om du använder webbenkät, en kryssruta i enkätverktyget för att komma till 

själva enkäten: ☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande data-

skyddslagstiftning och lämnad information.  

Kontaktuppgifter: 

Mette Sundquist, Student 

xxx 

Emelie Johansson, Handledare 

xxx 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

- Presentera mig! 

- Säkerställ att deltagarna läst informationsbrevet som skickats ut 

- Har deltagaren några frågor kring sitt deltagande? 

- Samtyckesblanketten 

- Fråga om det är okey att ljudinspela intervjun. 

Jag kommer att ställa åtta frågor angående undervisningsbegreppet, och jag 

önskar att du svara så utförligt som du kan. 

1. Hur länge har du varit verksam förskollärare? 

2. Vad är innebär undervisning för dig? 

3. Skulle du säga att du ser på undervisning som ett krav eller en rättig-

het? Utveckla gärna. 

4. Tycker du att det är någon skillnad på formuleringarna som står i den 

nya läroplanen? 

5. Hur skulle du beskriva att du arbeta med undervisning i förskolan? 

(Finns det svårigheter?) 

(Tid?) 

(Sker undervisning dagligen eller mer sporadiskt?) 

6. Anser du att du får tillräckligt med vägledning och stöd i vad under-

visningsbegreppet innebär? Om ja ifrån vem? Om nej, vad saknas? 

7. Kommer det finnas några utmaningar för dig i och med att undervis-

ning skrivits in i läroplanen? 

(Hur menar du då?) 

(Kan du förtydliga?) 

8. Vad tror du att undervisningsbegreppet har för betydelse för försko-

lans utveckling? 

 

Fråga deltagaren om det finns något som hen vill tillägga kring undervis-

ningsbegreppet? 

Skollagen 

”Undervisning: Sådana målstyrda processer som under ledning av lä-

rare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande. 

Läroplanen 

”Undervisning i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och 

syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utveck-
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lande av kunskaper och värden. Förskolläraren ska leda de målstyrda 

processerna och i undervisningen ansvara för att….”. 

 


