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Sammanfattning 

Förskolan är den skolform som de flesta barn möter först. Undervisning är dock ett 

kontroversiellt begrepp för förskolans verksamhet. Syftet med studien är att undersöka om 

förskollärare anser att de tillämpar undervisning i förskoleverksamheten utifrån 

förskollärares framskrivna ansvar i Läroplan för förskolan. Tidigare forskning antyder att 

förskolläraryrket är ett yrke i förändring och att undervisning är något som ska bedrivas i 

förskolan. Vi diskuterar studiens empiri utifrån teorier och tidigare forskning med ansats 

utifrån förskollärares didaktiska kompetens, medvetenhet om läroplanens innehåll, teorier 

om lärande och förskollärares förhållningssätt och syn på undervisning i förskolan. 

Metoden som ligger till grund för studien utgörs av ett enkätutskick till förskollärare i den 

mellanstora kommun som studien avsåg att undersöka.  

 

Studiens resultat vittnar om svårigheten med att redogöra för vad som är undervisning 

inom förskolans kontext. Resultatet synliggör förskollärares sätt att se på undervisning. Det 

framgår av empirin att förskollärare har två sätt att se på frågan om undervisning kräver en 

planering och ledning av en förskollärare eller om undervisning sker utan förskollärares 

närvaro. Majoriteten av respondenterna anser dock att undervisning hör hemma i förskolan 

oavsett förskollärares närvaro eller inte.  

 

Nyckelord: undervisning, förskola, förskollärare, lärande, läroplan. 
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Inledning 

I Sverige är förskolan den skolform som de flesta barn möter först. Att barn undervisas 

redan i förskolan är ändå något nytt. Vår erfarenhet från VFU och tidigare arbetsplatser är 

att undervisning som begrepp sällan förekommer inom förskolans kontext. Förskollärare 

planerar, genomför och utvärderar till viss del olika aktiviteter som genomförs inom 

verksamheten men frågan kvarstår ändå om det är undervisning de anser sig tillämpa. 

 

Vår erfarenhet vittnar om en förskoleverksamhet som erbjuder barn lektillfällen och en del 

styrda aktiviteter samt möjligheter att skapa sig sociala relationer. Men Läroplan för 

förskolan har ett för oss tydligt budskap om att förskollärare ska ta ansvar för barns lärande 

och utveckling (2016, s. 11).  För att kunna ta det ansvaret menar vi att förskollärare är i 

behov av att medvetet använda sig av lärandeobjekt och undervisning för att nå de 

strävansmål som finns i Läroplan för förskolan. Undervisning som begrepp kan låta 

skrämmande och associeras ofta med katederundervisning och den gamla tidens sätt att 

undervisa där läraren var den som hade alla svar och förmedlade bestämd kunskap till 

barn. Vår syn på undervisning med stöd i Läroplan för förskolan är att barn lär tillsammans 

med andra, med en medupptäckande pedagog som erbjuder barn spännande lärandeobjekt 

utifrån deras intressen och utmanar samt vidgar deras kunskap kring olika fenomen (2016, 

s. 6-7). Ett synliggörande av verksamheten med tydliga syftesformuleringar mot 

lärandeobjekt anser vi är en del av vad undervisning kan innebära. Det är viktigt enligt oss 

att förskollärare innehar en didaktisk kompetens. Med rätta medel och en ökad trygghet om 

vad undervisning i förskolan kan vara, framhåller vi att förskollärare kan komma att känna 

sig säkra på hur undervisning i förskolan kan tillämpas.  

 

Kommunen i studien efterfrågar mer kunskap och information om undervisning i förskolan 

vilket ligger till grund för vår syftesformulering. Därför ser vi att det är intressant att få 

svar från endast de verksamma förskollärarna inom kommunal regi. En avgränsning görs 

därmed mot de privata förskolorna och deras förskollärare.  

 

Undervisning i förskolan behöver implementeras som en given företeelse och inte bara 

förknippas med skola. Förskolan är så mycket mer än blöjbyten, måltider och fri lek.   
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Bakgrund 

Redan under antiken påbörjades en institutionalisering av barns uppfostran och 

undervisning. För de yngre barnen inrättades skolor men något systematiskt skolsystem 

växte aldrig fram (Burman, 2014, s. 18). Vallberg Roth skriver kort om de olika läroplaner 

som funnits över tid i svensk utbildningshistoria: Guds läroplan, det goda hemmets och 

hembygdens läroplan, folkhemmets socialpsykologiska läroplan och det situerade 

världsbarnets läroplan. Författaren menar att samtliga läroplansmönster ger uttryck för 

variation och dynamik samtidigt som de uppmärksammar en huvudfåra under respektive 

period (2001, s. 247-248). Under 1960-talet utökades förskolan i Sverige kraftigt. 

Förskolan erkändes som ett första steg i barns skolgång vilket medförde en efterfrågan på 

ett pedagogiskt innehåll i verksamheten (Hanspers & Mörk, 2011, s. 33, 35). I detta tidiga 

skede låg ansvaret för förskolan hos Socialdepartementet men från och med 1989 och efter 

införandet av en läroplan förflyttades ansvaret till Utbildningsdepartementet. 

Ansvarsförflyttningen innebar ett förtydligande om att förskoleverksamheten regleras 

utifrån Skollagen (Hanspers & Mörk, 2011, s. 40, 41).  

 

I dagens Läroplan för förskolan som utkom 1998 och som reviderats med tiden, finns 

strävansmål men inga tydliga instruktioner för hur strävansmålen ska uppfyllas. Den nya 

läroplanen ställer därmed högre krav på förskolans personal om ett professionellt 

förhållningssätt och en pedagogisk kompetens för att uppnå målen (Riddersporre, 2010, s. 

211). För att undersöka hur det ser ut i svensk förskola genomförde Skolinspektionen en 

granskning av 82 förskolor i Sverige. Resultatet av granskningen indikerar att det råder 

otydligheter kring undervisning i förskolan (2016).  Skolinspektionens granskning påvisar 

att förskollärare inte tar tillvara på tillfällen att undervisa, stimulera och utmana barn i sitt 

lärande (2016). Förskollärare har ett ansvar i att barns lärande och utveckling ges bra 

förutsättningar i förskoleverksamheten. Vidare är det förskollärares ansvar att lägga grund 

för att barn ska tycka att det är roligt att lära och upptäcka nya fenomen som stimulerar 

lusten till ett fortsatt erövrande av nya erfarenheter och kunskaper (Lpfö, 2016, s. 11). 

Utbildningsdepartementet skriver i sin artikel Lärarsatsningar i budgetpropositionen för 

2018 (2017) om Sveriges position som ledande kunskapsnation. I artikeln framgår det att 

barn i svensk förskola erbjuds ett starkt utbildningssystem som skapar förutsättningar och 

möjligheter för ett livslångt lärande. I Läroplan för förskolan beskrivs förskolans uppdrag, 
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där ett av dem innebär att ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö98, 

2016, s. 5). För att möjliggöra detta krävs att förskollärare har kunskap och förutsättningar 

att arbeta medvetet utifrån didaktiska planeringar och därmed implementera undervisning i 

förskoleverksamheten.  

 

Undervisning som begrepp är laddat och mer förknippat med skola än med förskola vilket 

diskuteras av Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson (2013). De redogör för 

skillnaden mellan förskola och skola och menar att undervisning som begrepp markerar 

den verksamhet som skola bedriver (2013, s. 10). Skolinspektionens granskning (2016) 

kommer fram till samma slutsats nämligen att undervisning i förskolan sällan sker 

medvetet genom målstyrda processer som ska syfta till utveckling och lärande. Det går 

därmed inte att fastställa med säkerhet att barns utveckling och lärande sker i enlighet med 

de mål som förskolan ska sträva efter. Vidare styrker rapporten vikten av att medveten 

undervisning kan bidra till att barn lär och utvecklas optimalt. Ansvaret ligger på 

förskolläraren och bristen tycks ligga i att förskolechefer inte ser till att de rätta 

förutsättningarna finns för att förskollärare ska kunna ta det ansvar som krävs för att 

undervisningen ska ske utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Det åligger förskolechefen 

att se till att personal får den kontinuerliga kompetensutveckling som krävs för att deras 

arbete ska kunna uppnå läroplanens mål (Lpfö98, 2016, s. 16).  Undervisning ses som en 

otydlighet i förskolan och förskollärare ser sig sällan som undervisande lärare 

(Skolinspektionen, 2016). Så med anledning av detta finner vi det intressant att studera om 

förskollärare i den kommun vi valt att undersöka anser sig tillämpa undervisning i 

förskolan.  
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Begrepp av betydelse för studien 

Undervisning  

Undervisning som begrepp är inte utskrivet i Läroplan för förskolan 2016 trots att det 

framskrivs i Skollagen. I Skollagen finner vi begreppet undervisning under §3. Där 

definieras undervisning som ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden” (Skollagen kap 1, §3). Läroplanen pekar på möjligheten att barn lär 

av varandra och i samspel mellan barn och vuxna. Barn ska stimuleras och få vägledning 

av vuxna och genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och 

insikter. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barns utveckling 

och lärande (Lpfö, 2016, s. 7 & 9). Utifrån detta mer moderna sätt att se på undervisning, 

blir begreppet mer lätt att applicera i dagens förskola. Undervisning ska ske i en social 

kontext, där barn lär i samspel med andra och med mer erfarna. Doverborg et al. diskuterar 

utformandet av undervisning i förskolan som en kommunikation och demokrati. Både 

lärare och barn är initiativtagare och samspel och kommunikation mellan dessa parter utgör 

undervisning. Undervisning ska bedrivas genom lek och temainriktat arbete som hör till 

förskolans praktik, vilket särskiljer förskolan och skolan (2013, s. 14 & 108). Lindström 

och Pennlert framhåller vikten av tydlighet med det innehåll i verksamheten som en lärare 

har för avsikt att elever ska få lärdomar kring. Genom en tydlig syftesformulering kan både 

innehåll och den metod som ska användas för att nå ett lärande bidra till förståelse om vad 

verksamheten ska innehålla (2016, s. 28). 

 

Vidare diskuterar Lindström och Pennlert begreppet undervisning. De redogör för att 

undervisning kan förklaras utifrån tre aspekter. Den första är att undervisning är 

intentionell. Med detta menar man att den är avsiktlig mot ett lärande, målstyrd och 

planerad utifrån ett undervisningsinnehåll. Syftet med undervisning är att utveckla nya 

kunskaper hos någon. Den andra aspekten är att undervisning är intersubjektiv. Detta 

innebär att något sker i ett socialt sammanhang där minst två subjekt interagerar. Något 

skapas gemensamt genom dialog och kommunikation. Avslutningsvis förklaras den tredje 

aspekten så som att undervisning är interaktiv, vilket betyder att undervisning är 

handlingsgrundad och handlingsorienterad. Genom variation av metoder behandlas ett 

innehåll. Undervisning sker i en social kontext där den som undervisar, den som ska lära, 
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innehållet i undervisningen, material och läromedel samt styrdokument samspelar med 

varandra för att skapa en helhet, med en förutsättning för att nya lärdomar eller försök till 

lärande sker (2016, s. 15-16).  

 

Doverborg et al. förklarar begreppet undervisning som att det kan förstås utifrån två 

aspekter. Den första aspekten är att undervisning utvecklar en förändring hos någon annan. 

Den andra aspekten är att förändra och hålla fast en uppgift, tills att den lärande kan göra 

eller förstå uppgiften (2013, s. 11). Vidare påpekar författarna att begreppet undervisning 

ofta förknippas med den traditionella skolan, där läraren talar och eleverna lyssnar, likt 

katederundervisning. Författarna menar att detta sätt att se på undervisning hör till det 

förflutna (2013, s. 10). Man kan se detta resonemang som att barn ska ta in kunskap från 

läraren, vilket inte är i enlighet med Läroplan för förskolan. Dessa resonemang stöds av 

Rosenqvist (2000) som menar att undervisningsbegreppet är välkänt inom skolans värld 

och har funnits så länge det har funnits någon form av skola. Rosenqvist förklarar 

undervisning utifrån två synvinklar: det snäva som indikerar mer traditionell 

katederundervisning, där man kan se lärarens auktoritära drag, eller så kan man vidga sin 

syn på undervisning och jämställa undervisning med läraren som en stödjande person som 

handleder (2000, s. 20).  

Didaktik 

Didaktik är ett begrepp som är centralt i förskolans kontext. När förskolläraren planerar sin 

verksamhet behöver hen reflektera över vad, hur och varför något ska ingå i 

förskolepedagogiken. Förskolläraren bör ha kunskaper om vad som ska läras och hur det 

ska läras. Kansanen, Hansèn, Sjöberg & Kroksmark betraktar didaktik som färdigheten 

eller förmågan att förmedla ett budskap, som kan ge människor insikter om olika 

upplevelser. Didaktik kan även ge lärdomar och förmågor för att kunna agera med 

eftertanke och förstånd (2011, s. 29). Det fordras att förskollärare har en didaktisk 

kompetens för att kunna bedriva undervisning. Englund menar att ha didaktisk kompetens 

innebär att man har kunskaper om de tre didaktiska frågorna: vad, hur och varför. För att 

börja med vad som ska läras, krävs kunskaper utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. För 

att veta hur något ska läras fordras kunskaper om både ämnesmetodik och 

inlärningspsykologi. Till sist krävs vetskap om varför en viss kunskap ska läras utifrån ett 

utvecklingssociologiskt perspektiv med läroplansteoretiska kunskaper. Didaktisk kunskap 
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erfordras för att lärare ska kunna sätta undervisningen i centrum och bedriva undervisning 

med ett särskilt ämnesinnehåll (1991, s. 8-9).  

 

Inom begreppet didaktik finns två olika kategorier för att tydliggöra vad didaktik kan vara.  

Dessa underkategorier är allmändidaktik och ämnesdidaktik. Kansanen et al. beskriver 

syftet med allmändidaktik som att förklara teorier om och typer av undervisning. Didaktik 

är ett vetenskapsområde som består av människans utveckling, undervisning och de delar 

som har en inverkan på hur undervisningen sker (2011, s. 47). Bronäs och Runebou 

beskriver ämnesdidaktik som ett vetenskapligt område. De förklarar att om en lärare är 

ämnesdidaktiker, kan hen argumentera kring ett ämne utifrån ett vetenskapligt 

förhållningssätt (2016). Genom att lärare medvetet kan argumentera för ett ämne och har 

en didaktisk kompetens höjs kvaliteten i förskolan.   

Lärande 

Förskolans verksamhet ska ge barn förutsättningar för att lägga grunden till ett livslångt 

lärande. ”Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barns 

utveckling och lärande” (Lpfö, 2016, s. 9). I läroplanen beskrivs de strävansmål som 

förskolan ska förhålla sig till. Sheridan och Pramling Samuelsson styrker att förskollärare 

ska förhålla sig och ha ett perspektiv på det lärande som beskrivs som målformuleringar i 

förskolans uppdrag och att lärandet ska ske utifrån vissa specifika ämnesområden. Vidare 

menar författarna att lärande sker i interaktion och kommunikation med andra. När barn 

uppfattar, kan ge uttryck för något och skapar nya erfarenheter som bidrar till att något 

förändras hos dem sker ett lärande. För att få syn på detta fordras det att förskollärare kan 

ta barns perspektiv och förstå vad de ger uttryck för (2016, s. 33). Lindström och Pennlert 

beskriver lärandet som något man fokuserar på. Att lära handlar om nya insikter, vetskap 

och färdigheter om något. Lärande bidrar till förändring och att människan förändras. 

Vidare menar författarna att i lärandet finns ett innehåll om vad vi lär och en form som 

beskriver hur vi lär. I resultatet av lärande förekommer kunskap om ämnen eller områden 

(Lindström & Pennlert, 2016, s. 13). Sheridan och Pramling Samuelsson diskuterar att 

lärande handlar om att urskilja något visst fenomen. När ett barn möter något för första 

gången kan det vara svårt att förstå det i sin helhet. Då behöver helheten fördelas till 

mindre delar och bearbetas var för sig för att sedan kunna förstås i sin helhet. Författarna 

förklarar förskollärarens uppgift och ansvar för att stärka barns lärande. Förskollärare ska 



 

7 
 

föra en dialog tillsammans med barn om det objekt som ska läras eller har upptäckts. Det 

är förskollärares uppdrag att skapa konkreta situationer som genererar lärande, kunna rikta 

barns medvetenhet mot något de ska få lärdom av samt ha en tilltro till barns förmåga 

(2016, s. 34). ”Lärande och undervisning kan ses som två aspekter med inbördes relation 

där undervisning kan stärka alla former av lärande” (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson, 2017, s. 106). För att förstå hur ett lärande kan ske behöver förskollärare 

kunskap om vilka metoder som kan ligga till grund för ett lärande. När förskollärare kan 

fånga ett lärandetillfälle finns möjlighet att undervisning tillämpas då förskolläraren 

medvetet riktar barns uppmärksamhet mot ett specifikt innehåll med tydligt syfte. Lärandet 

stärks då av den undervisning som förskolläraren tillämpar vid lärandetillfället.  
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Teoretiska perspektiv 

I följande del presenterar vi de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. 

Teorierna innehåller begrepp som tydliggör barns lärande i förskolan och hur undervisning 

bör ha sin plats i förskolan för att stärka barns möjligheter till utveckling och lärande.  

Sociokulturell teori 

Förskolan är en plats där barn möts, utvecklas och lär tillsammans. I Läroplan för förskolan 

står det att ”lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra” (Lpfö98, 2016, s. 7). Det sociokulturella perspektivet tydliggör hur 

barns lärande kan ta form genom att delta i en social praktik. Didaktikens och 

läroplansteorins hur-fråga är den fråga som behandlas främst. Teorin har fått stort 

inflytande över den svenska skoldebatten kring synen på kunskap och lärande. Ansatsen 

betonar vikten av lärandets dialogiska form med tyngdpunkt i kommunikation och 

intersubjektivitet (Wahlström, 2016, s. 32).  

 

Pedagogen och filosofen Lev Vygotskij ligger bakom den sociokulturella traditionen. 

Traditionen bygger på hans arbeten om utveckling, lärande och språk. För att förstå och 

agera i vår omvärld använder människan sig av olika redskap, något Vygotskij benämner 

mediering. Människan använder sig av två olika slags redskap i Vygotskijs teori: språket 

som redskap och materiella redskap. Dessa två kan dock inte särskiljas helt från varandra 

utan samverkar i människans kunskapande och färdigheter (Säljö, 2012, s. 185, 187, 189).  

 

Appropriering är synonymt med lärande i den sociokulturella traditionen. Människan 

approprierar ett intellektuellt redskap som exempelvis alfabetet, bekantar sig med det och 

blir med tiden säkrare på att använda det i sitt sociala samspel med andra (Säljö, 2011, s. 

178).  Synen på kunskap och lärande som en ständigt pågående process leder till teorier om 

människans proximala utvecklingszon som innebär att när en människa väl behärskar en 

färdighet är hen på god väg att också lära sig något nytt (Säljö, 2012, s. 193). Doverborg, 

Pramling och Pramling Samuelsson diskuterar den proximala utvecklingszonen som den 

skillnad mellan vad barn kan åstadkomma själva och vad de klarar av med stöd och 

samspel av någon mer kompetent människa oavsett om det är ett barn eller en vuxen. Det 

är i samspelet dem emellan som innehar olika erfarenheter och kunskaper som det finns 

utrymme för nytt lärande och utveckling (2013, s, 74). Utifrån det sociokulturella 
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perspektivet framhålls vikten av socialt samspel för utveckling och lärande. Teorin bygger 

på social interaktion och kommunikation för att få nycklar till lärande och utveckling. 

Genom samspel i olika aktiviteter tillsammans med andra skapas förutsättningar för 

lärande (Säljö, 2012, s. 195, 196).  Säljö skriver att i den sociokulturella traditionen är 

lärande och utveckling människans naturliga tillstånd. Erfarenheterna erbjuder oss hela 

tiden nytt lärande (2011, s. 180).  

Läroplansteori  

Läroplan för förskolan är en förordning. Persson diskuterar denna förordning och menar att 

läroplanen författas utifrån beslut tagna av regeringen. I läroplanen beskrivs grundläggande 

värden, förskolans uppdrag samt de strävansmål som ska ligga till grund för verksamhetens 

innehåll som alla som arbetar inom förskolan ska förhålla sig till. De strävansmål och 

värden som beskrivs i läroplanen avser alla barn som vistas inom förskolans kontext (2015, 

s. 51).  

 

Wahlström diskuterar hur och varför förskolans läroplan är utformad som den är. Den 

svenska läroplanens strävansmål utgår från både samhället och individens behov. 

Kunskaper om individ, lärande och samhälle står i fokus med inspiration från 

progressivismen där pedagogen och filosofen John Dewey´s ideal har inspirerat till hur 

dagens läroplan utformats. Vidare menar författaren att dagens läroplan öppnar upp för 

olika tolkningar som utgörs av olika samhällspolitiska krafter. Utifrån strävansmål ska 

förskolläraren göra sin egen tolkning av hur hen ska arbeta för att sträva mot dessa mål. 

För att kunna arbeta mot läroplansmålen krävs att förskollärare har didaktisk kompetens. 

Med utgångspunkt i sin didaktiska kompetens kan förskollärare planera och göra medvetna 

didaktiska val och välja undervisningsmetod för att kunna förhålla sig till ett visst 

ämnesinnehåll och arbeta mot läroplansmålen (2016, s. 28-29). Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson styrker Wahlströms teori om den svenska läroplanen. De menar 

att förskolan ska främja barns kunnande och förståelse om sin omvärld. Författarna 

vidhåller att det är barns rättigheter att utveckla kunskaper som de har behov av nu och i 

framtiden. Strävansmålen i läroplanen grundar sig i vad samhället har för intention att barn 

ska utveckla kunskaper om (2010, s. 11).  
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Lundgren menar att det är samhällets ekonomiska, kulturella och sociala struktur som 

ligger till grund för hur utbildning utformas. Lundgren betonar att det finns två betydelser 

av den undervisning som sker. Den ena är vad det är värt att veta och den andra tydliggör 

den sociala vinningen av kunskapen (2017, s. 266). Man kan se det som att undervisning 

ger kunskaper om världen samtidigt som den bidrar till social kompetens.  

 

Tidigare forskning 

Undervisning i förskolan är ett område där tidigare forskning genomförts i olika 

utsträckning. Det finns forskning utifrån nationella och internationella perspektiv. I 

följande avsnitt behandlas artiklar som berör tidigare forskning som vi kan koppla till 

undervisning i den svenska förskolan.  

 

I en studie gjord av Maskit och Firstater (2016) behandlas sambandet mellan förskollärares 

uppfattningar om undervisning och deras attityder gentemot pedagogiska förändringar i 

relation till antal år i tjänst och utifrån anställningsform i privat eller offentlig sektor. 

Studien har ett internationellt perspektiv då den är genomförd i Israel. Vi anser att den är 

högst aktuell för vår studie om undervisning i förskolan då forskarna studerat specifikt 

förskollärares uppfattning om undervisning.  

 

Tre olika metodiska åtgärder användes för att samla in material för analys: en enkät för att 

ta reda på förskollärares uppfattning om undervisning i sitt yrke, en enkät för att ta reda på 

förskollärares attityder gällande pedagogiska förändringar och en självrapport kring 

förskollärares egen undervisningsmiljö. Studiens resultat indikerar att förskollärare som 

värderar sitt arbete som en yrkesprofession har mer positiva attityder till pedagogiska 

förändringar än de som inte ser förskolläraryrket som en yrkesprofession (Maskit & 

Firstater, 2016, s. 200). Maskit och Firstater framhåller att tidigare studier som har 

fokuserat på kunskap specifikt gällande undervisning visar att lärare ses som experter med 

specialiserade kunskaper om disciplin och pedagogik. Områden som lärare anses ha 

kunskap inom är läroplaner, hur man agerar i ett klassrum, kunskap om lärandematerial 

och en djupare förståelse för elevers egenskaper (Maskit & Firstater, 2016, s. 200-201).  
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Maskit och Firstater refererar till Dalli (2008) som menar att förskollärare har ett yrke som 

innefattar en samhällsroll, där det föreligger ett ansvar att lära barn respekt och känslighet 

genom pedagogiska strategier samtidigt som förskollärare ska skapa goda relationer till 

barn som bygger på samarbete (2016, s. 201). Att vara lärare ses som en profession men 

det finns kritiska åsikter om läraryrket och olika perspektiv att se på lärare som bidrar till 

lägre självständighet och status för läraryrket. Maskit och Firstater menar därför att det 

finns ett intresse i att studera hur förskollärare ser på sig själva som lärare eftersom de 

också utsätts för dessa motsägelser. Vidare är förskolläraryrket ett yrke där förändring och 

utveckling sker och studien försöker också ta reda på huruvida förskollärares uppfattningar 

om lärande i sin yrkesroll hänger ihop med deras syn på pedagogiska förändringar (2016, s. 

201). Maskit och Firstater diskuterar de pedagogiska förändringar som sker i samband med 

nya läroplaner och behovet av att då implementera nya metoder i undervisningen. Maskit 

och Firstater refererar till OECD (2010, 2011) och styrker vikten av de pedagogiska 

förändringarna för att stärka förskollärares yrkesprofession gentemot utbildningssystemet 

(2016, s. 202). Det finns ett positivt och signifikant samband mellan förskollärares 

uppfattningar om lärare som yrke och förskollärares attityd till förändring hos pedagogiken 

som bedrivs (Maskit & Firstater, 2016). 

 

Resultatet av Maskit och Firstaters studie indikerar att förskollärare med mer än 16 års 

anställning har en stark uppfattning om undervisning i sitt yrke. Men det finns ingen 

särskild skillnad mot förskollärare med färre år i yrket. Resultatet behandlas mot 

förskollärarnas erfarenheter och visar på att förskollärare under sina första år är fullt 

upptagna med att utveckla ett professionellt förhållningssätt till sitt yrke (Maskit & 

Firstater, 2016, s. 207). Vidare tyder studien på att förskollärare med 16 år eller mer i yrket 

har en mer positiv inställning till pedagogiska förändringar i jämförelse med förskollärare 

med lägre antal yrkesverksamma år. Skillnaderna är dock mycket små. Maskit och Firstater 

drar slutsatsen att förskollärare med fler år i yrket har starkare självförtroende i sin 

yrkesroll. Det innebär att de inte är främmande för att experimentera och ta till sig nya 

metoder som kräver förändring i deras arbete. En annan slutsats är att förskollärares 

positiva uppfattning kring undervisning som en profession är nära sammanknutet med 

deras plikt att introducera pedagogiska förändringar som en integrerad del av deras 

professionella arbete (Maskit & Firstater, 2016, s. 208).  
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Avslutningsvis efterfrågas mer forskning inom ämnet för att skapa sig en helhetsbild av 

förskollärares uppfattning och attityder kring undervisning i sin yrkesroll (Maskit & 

Firstater, 2016, s. 208).  

 

I en studie av Broström, Johansson, Sandberg och Frökjaer har förskollärares uppfattning 

om barns lärande i Sverige och Danmark studerats. De utgick från fyra frågeställningar: 

vad är lärande? hur lär barn? vilka är de bästa förutsättningarna för barns lärande? och 

vilken roll utgör deltagandet för barns lärande? (2014, s. 590). Resultatet av Broström et 

als enkätstudie visar att förskollärares syn på lärande utgår från att barn lär tillsammans 

med andra i de sociala sammanhang och interaktioner barn möter på förskolan. Det finns 

flera likheter kring hur förskollärare i Sverige och Danmark ser på barns lärande (2014, s. 

590-591). Förskolan är en integrerad del av skolsystemet i både Sverige och Danmark. 

Förskolan styrs av en egen läroplan och det är förskolans huvudman och förskollärare som 

har ansvaret att applicera och tolka läroplanen till en lärande praktik. Lärandet har en bred 

definition men ses som en del av den omsorg och vardagliga praktik som förskolan 

bedriver där lek får ett stort utrymme. Leken bidrar till barns eget aktiva lärande och 

förskollärare ska inspirera barn att utforska sin omvärld (Broström et al., 2014, s. 591). 

Broström et al. använder sig av den sociokulturella teorin i sin teoretiska bakgrund. De 

styrker vikten av att förskollärare har en aktiv roll i barns lek och utforskande för att nå och 

fördjupa ett lärande i barns proximala utvecklingszon (2014, s. 592).  

 

Likt Maskit och Firstater fann Broström et al. i sitt resultat en liten skillnad kring hur 

förskollärare med fler år i yrket såg på barns deltagande i olika aktiviteter. En tredjedel av 

de deltagande förskollärarna i Broström et als studie hade en 20 år eller äldre examen i 

förskolläraryrket (2014, s. 594). Studien som Broström et al genomfört behandlar i vilka 

situationer barns lärande främst sker. Resultatet anger att målorienterade aktiviteter med 

fokus på läsning och skrivande inte är högt rankade i deras tabell över lärandesituationer på 

förskolan. Däremot framkommer det att situationer som bidrar till barns utveckling av 

social kompetens rankas högt inom den svenska och danska förskolan (2014, s. 595-596). 

Vidare framgår det att förskollärares inställning är att det är de sociala relationer barn 

utvecklar på förskolan i lek tillsammans som ses som de bästa lärandesituationerna 

(Broström et al., 2014, s. 596). Dock framhåller studien betydelsen i svensk förskola av 

lärares roll i barns lärande och förskollärares ansvar att leda barns aktiva lärandeprocesser. 

Lärandet påverkar och ökar barns självständighet. I leken utvecklar de förmågan att 
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hantera olika situationer de kan möta i vardagen. Barn får också möjlighet att utveckla 

social kompetens och förmågan att hantera konflikter. Barn lär tillsammans med andra 

barn och tillsammans med stöd av en lärare (Broström et al., 2014, s. 600-601).  

 

Att förskolläraryrket är ett yrke i förändring är något Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen undersökt (2011). Studien tar sitt avstamp i förskolans förändrade inriktning ur 

ett samhällshistoriskt perspektiv, då förskolan blivit en del av det svenska samhällets 

utbildningssystem. Med egna styrdokument och Läroplan för förskolan påverkas 

förskolans praktik och förskollärares förutsättningar att bedriva pedagogiskt arbete och se 

till barns lärande. Syftet med Sheridan et als studie var att undersöka vad 

förskollärarkompetens innebär för svenska förskollärare. Huvudfokus för studien ligger i 

förskollärares beskrivning av sitt eget tillvägagångssätt och deras kommunikation och 

interaktion med barn i relation till läroplanen. Studien genomfördes med intervju som 

metod där de hade nyckelfrågor och deltagarna fick möjlighet att fördjupa sina svar med 

stöd av tilläggsfrågor. Alla deltagare i studien utom en var kvinnor. Urvalet utgjordes av 

förskolor i Stockholm, i Göteborg och i Mälardalen. Utifrån sitt material kom Sheridan et 

al. fram till tre huvuddimensioner om lärarkompetens: kompetensen om att veta vad och 

varför, kompetensen att veta hur och en kompetens kring relationer (Sheridan et al., 2011, 

s. 415). Sheridan et al. kom liksom Maskit och Firstater (2016) fram till att 

förskolläraryrket är ett yrke i förändring utifrån det faktum att verksamheten tillhör ett 

komplext system med ökade internationella dimensioner (2011, s. 416). Förskolläraryrket 

förändras utifrån samhälleliga förändringar och politiska beslut. Ur ett intersektionellt 

perspektiv ses lärares kompetens vara ett komplext och multidimensionellt fenomen som 

styrs av samspelet mellan samhälleliga och pedagogiska mål, lärares pedagogiska 

tillvägagångssätt och den pedagogiska miljön samt barns lärande (Sheridan et al., 2011, s. 

416). Läroplan för förskolan radar upp en lista med mål att sträva mot inom verksamheten 

men ger inga tydliga riktlinjer för hur förskollärare ska nå målen. Det är upp till varje 

förskollärare att själv tolka och bestämma hur målen ska omsättas i verksamheten. I den 

bemärkelsen är det förskollärares kompetens och uppfattning som kommer att avgöra barns 

lärande i förskolan (Sheridan et al., 2011, s. 418). Sheridan et al. vill med sin forskning 

belysa variationen av kompetens förskollärare säger sig ha eller som de önskar att utveckla 

(2011, s. 418). Att inneha en didaktisk kompetens säkerställer relationen mellan lärare och 

lärande. Didaktik utvecklas genom kommunikation och interaktion mellan lärare, barn och 

lärandeobjekt. ”Vad? Hur? Varför?” är de frågor som tydliggör det didaktiska innehåll 
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som den lärande förmedlar till den som ska läras. Det framkommer i Sheridan et als 

resultat att det finns en skillnad mellan förskollärare som endast har en pedagogisk 

inställning till förskolans aktiviteter och de förskollärare som har en djupare och mer 

utvecklande inställning gentemot det lärande som sker i förskolans kontext (Sheridan et al., 

2011, s. 431-432). De deltagande förskollärarna i Sheridan et als studie har en bred 

kunskapsbank. Resultatet av deras studie pekar på att det finns ett behov av fördjupning 

inom vissa framskrivna områden utifrån Läroplanen, exempelvis matematik, teknik och 

digitala lärresurser. Förskollärarna som deltog i studien sätter ett högt värde på den sociala 

kompetens de själva har i sin yrkesroll och som fokus för barns lärande och utveckling. 

Den sociala kompetensen värderas högt för att kunna bemöta och förmedla kunskap till 

barn (Sheridan et al, 2011, s. 434). Hedefalk, Almqvist & Lundqvist behandlar i sin studie 

frågan som ständigt diskuteras i olika utbildningssystem: ska förskolan undervisa eller 

inte? Hedefalk et al. betonar att det inte är en fråga om förskollärare ska undervisa. Frågan 

är mot vilka mål och utifrån vilken kontext och vilka undervisningsformer en förskollärare 

bör använda sig av för att undervisa (2015, s. 20, 32).  

 

I en annan studie om undervisning i förskolan diskuterar Jonsson, Williams och Pramling 

Samuelssons hur personal till yngre barn i förskolan resonerar kring begreppet 

undervisning (2017, s. 90). Metoden som låg till grund för deras studie var 

fokusgruppsamtal för att kartlägga förskollärares tankar kring undervisning i förskolan. 

Deras resultat redogör för två diskurser som skapar ett spänningsfält mellan krav och 

rättigheter. Kravdiskursen pekar på förskollärarnas känsla för undervisning i förskolan 

samtidigt som förskollärarna menar att barn har rätt till undervisning. Rättigheten som 

förskollärarna anger pekar på den andra diskursen som behandlar barns rätt att lära i 

förskolan (Jonsson et al, 2017, s. 96). Studien visar tydligt förskollärares tankar kring 

spänningen som finns emellan dessa två diskurser.  

 

Den första diskursen utgörs av kravdiskursen där undervisning tolkas som något mer 

kravfyllt utifrån att det krävs en medveten planering och genomförande av målinriktade 

aktiviteter. Deltagarna i studien menar att det därmed innebär en minskning av aktiviteter 

som inte har ett medvetet syfte såsom lek och skapande utan tydligt syfte. Vidare tyder 

studien på att förskollärarna anser att undervisning kan ske spontant i situationer som 

uppstår kring vad som helst men med läroplanens förändrade uppdrag krävs planering och 

en medvetenhet kring lärandeinnehållet (Jonsson et al., 2017, s. 96). Utifrån detta 
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kravfyllda sätt att se på undervisning menar Jonsson et el. att begreppet inte blir en 

självklarhet att använda. Hur förskollärare ser på begreppet undervisning och dess 

användningsområde kan också bidra till hur undervisning appliceras i förskolan. Studien 

antyder att det är graden av medvetenhet i en aktivitet som avgör om den är undervisande 

eller inte. Ett alternativt begrepp för undervisning som framkommer ur samtalen är lärande. 

Lärande blir ett begrepp som inte inrymmer så stora krav som undervisning och därmed 

lättare för förskollärarna att identifiera sig med. Det verkar dock inte föreligga några 

svårigheter i att använda lärande och undervisning som synonyma med varandra (Jonsson 

et al., 2017, s. 97). Ett hinder för att bedriva medveten undervisning i förskolan framgår av 

studien vara stressade situationer. I de stressade situationer som kan uppstå sker inte 

medveten undervisning och förskollärarna menar att det är genom medvetenhet och 

planering som undervisning sker (Jonsson et al., 2017, s. 99).  

 

Den andra diskursen av undervisning som framgår i fokusgruppsamtalen är barns rätt till 

en likvärdig förskola. Undervisning ses då som en självklar rättighet i förskolan precis som 

i skolan. Barn ska få undervisning för att höja sin egen kompetens och medvetenhet kring 

sina kunskaper och sin egen kapacitet i lärandet. Förskollärarna argumenterar för att 

undervisning bäst sker knutet till lek. Leken ses som en självklarhet för barns lärande. 

Genom att markera leken som undervisningsmetod anges också ett spänningsfält gentemot 

andra mer strukturerade former för undervisning. Detta tyder på en svårighet att definiera 

undervisning som en del av förskolans specifika verksamhet (Jonsson et al., 2017, s. 102). 

Jonsson et als (2017) resultat visar på ett visst motstånd till att använda begreppet 

undervisning i förskolan. Några deltagare i studien kommenterar det som att undervisning 

inte hör hemma i förskolan. Det råder en försiktighet i att använda begreppet undervisning 

gentemot barn och föräldrar vilket tyder på att det finns en positionering där undervisning 

ses som något som skapar begränsningar och tvingar barn att prestera. I frågan om 

likvärdighet menar Jonsson et al. att undervisning i förskolan ska relatera till barns egna 

perspektiv. Det är ett ansvar att aktivt och kommunikativt få undervisning att relatera till 

barns egna förutsättningar. Vidare menar Jonsson et al. att undervisning och lärande hör 

ihop där undervisning som form stärker lärandet. Läroplanens riktlinjer för vad som är 

viktigt att barn lär sig kräver ett medvetet riktat arbete från förskollärare. Avslutningsvis 

menar Jonsson et al. att en av förskolans styrkor är möjligheten att ta tillvara på barns egna 

upplevelser om vad som är meningsfullt och samtidigt rikta innehållet mot det som i vårt 

samhälle värderas högt- ”en undervisning med barn” (2017, s. 106).  
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån tidigare forskning se att förskolläraryrket är ett yrke 

som med tiden förändrats. Den politik som styr samhället påverkar också förskolans 

kontext. Förskolläraryrket innebär att förhålla sig till didaktikens frågor, läroplanens 

förordning och barns intresse. Att förskollärare tar tillvara på barns egna upplevelser och 

utifrån barns erfarenheter medvetet skapar undervisningstillfällen som genererar till ett 

lärande är förskollärares uppdrag. Av den tidigare forskning som vi redogjort för kan vi se 

att undervisning i förskolan är ett komplext begrepp då förskolans verksamhet inte har 

uppnåendemål utan Läroplan för förskolan anger strävansmål. Barns rätt till lärande i 

förskolan kan stärkas av att förskollärare känner sig säkra i och trygga med att använda 

undervisning som begrepp i förskolan.  

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om förskollärare anser att de tillämpar 

undervisning i förskoleverksamheten utifrån förskollärares framskrivna ansvar i Läroplan 

för förskolan. I Läroplan för förskolan står det skrivet att förskollärare ska ansvara för att 

verksamheten ska ge barn förutsättningar för utveckling och lärande (Lpfö98, 2016, s. 11).  

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Hur kan undervisning bedrivas i förskolans verksamhet?  

 På vilket sätt kan förskollärares medvetenhet om Läroplanens strävansmål ha 

betydelse för undervisning i förskolan? 

 Hur kan de styrdokument förskollärare utbildats utifrån vara av betydelse för deras 

syn på undervisning i förskolan? 

 Vad anser sig förskollärare vara i behov av för att känna sig säkra i sin yrkesroll 

kring utövandet av undervisning i förskolan? 
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Metod 

I följande del av studien beskrivs metodval, urval, genomförande och tillämpningen av de 

etiska forskningsprinciperna. Vidare beskrivs de avgränsningar vi gjort samt studiens 

reliabilitet och validitet.   

Metod för datainsamling 

Utifrån studiens syfte valde vi att utforma en enkät. För att nå ut till så många förskollärare 

som möjligt i den mellanstora kommun i Sverige vi valde att studera är enkätutskick den 

metod som bäst svarar upp till studiens syfte. Att använda sig av enkät som metod för att 

samla in material som är representativt för en population är något som Bell och Waters 

redogör för (2016, s. 26). Enkätmetodiken lämpar sig väl för att samla in information av en 

större grupp (Befring, 1994, s. 76). Dock betonar Befring att det ställs stora krav på 

utformandet av enkäten för att nå valida data. Det krävs ett lättillgängligt språk och att det 

är lätt för respondenterna att förstå vad som ska besvaras för att få så trovärdiga svar som 

möjligt (1994, s. 76). Enkäter kräver noga förberedelser i utformandet men empirin är 

sedan lätt att bearbeta (Kylén, 2004, s. 58).  

 

Det finns fyra steg som bör följas i konstruerandet av enkäten. Som ett första steg skapas 

ett antal frågor som två-tre personer får möjlighet att besvara. Respondenterna ska sedan ge 

feedback på enkätfrågorna, hänvisa till brister och styrkor eller om det finns behov av 

förtydligande. Steg två innebär att skapa en enkät så lik slutversionen som möjligt. Detta 

utkast besvaras av tre-fem personer som sedan ger respons på frågornas relevans och om 

de var lätta att förstå. Det är också av intresse att få veta hur lång tid enkäten tog att 

besvara. Steg tre innebär att skapa den slutgiltiga versionen utifrån feedback av 

respondenterna (Kylén, 2004, s. 58-59).   

 

För att följa Kyléns fyrstegsmetod i konstruerandet av en enkät formulerade vi ett första 

utkast som bestod av tio frågeställningar. Detta utkast skickades till tre för oss kända 

förskollärare och handledaren för studien. Handledare ska motta enkäten för granskning 

innan den distribueras vidare, för att ge ett godkännande om att enkäten svarar upp mot 

ämnesinnehåll och studiens syfte (Bell & Waters, 2016, s. 182). Ett pilottest bör skickas ut 
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och provas på personer som är insatta i ämnet och likvärdiga med de som tillhör 

undersökningsgruppen (Bell & Waters, 2016, s. 181). Bell & Waters resonemang om hur 

enkäter bör arbetas fram framhåller även Kyléns modell (2004) där det framgår att 

enkäterna bör testas genom tidiga utskick innan den slutliga versionen utformas och delges 

till undersökningsgruppen (2016, s. 181).  

 

Efter respons av pilotutskicket redigerade vi frågeställningarna i enkäten och förtydligade 

några svarsalternativ som respondenterna ansåg var svåra att förstå. Enkäten skickades åter 

igen till handledaren och tre förskollärare för respons. Vi diskuterade med handledaren 

vissa formuleringar och inför den slutliga versionen reviderade vi frågeställningarna 

ytterligare och tillägg gjordes på några svarsalternativ. Enkät som metod utgör en säkerhet 

om att samtliga respondenter får ta del av samma frågor under så lika villkor som möjligt 

(Bell & Waters, 2016, s. 27).  

 

Vi använde oss av Surveymonkey.com för att skapa en enkät. Bell & Waters pekar på 

möjligheten att använda sig av surveymonkey.com för att samla in empiri. De menar att 

surveymonkey.com är det mest användbara och mångsidiga verktyget online. Vidare 

menar de att surveymonkeys version som inte kräver abonnemang är fullt användbar för en 

studie som omfattar 10-15 veckor (Bell & Waters, 2016, s. 170).  

 

För att kunna analysera resultatet huruvida ålder och kön har betydelse för förskollärares 

tillämpning av undervisning i förskolan använder vi oss av två bakgrundsfrågor: 

 Vilken ålder har förskolläraren? 

 Vilket kön har förskolläraren? 

Urval och genomförande 

Studiens metodologiska angreppssätt utgör en kvalitativ ansats. Jarlbro diskuterar 

skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Hon framhåller att den kvalitativa 

ansatsen appliceras då det totala antalet inom undersökningsgruppen inte är känt vilket 

anses vara grundläggande för en kvantitativ studie (2000, s. 166). Vi utgick ifrån den 

information vi fick av kommunens HR-konsult som redogjorde för oss att det finns 307 

verksamma förskollärare i den kommun vi studerar. Vi kan dock inte säkerställa studien 

som kvantitativ trots att vi vet det totala antalet förskollärare utifrån det faktum att vi inte 
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kan veta om enkäten når ut till alla verksamma förskollärare. Därmed blir inte ansatsen 

kvantitativ trots enkät som metod. En avgränsning görs mot de förskollärare som arbetar 

inom den privata sektorn. Detta för att studien syftar till att studera om förskollärare som 

arbetar kommunalt anser att de tillämpar undervisning i förskolan.  

 

Vi kontaktade kommunens avdelningschef för förskola och pedagogisk omsorg. För henne 

beskrev vi studien och vårt metodval (bilaga 1). Vi fick positiv respons och hon skickade 

mailadresser till samtliga av kommunens förskolechefer (13 förskolechefer). Dessa 

förskolechefer kontaktades per mail (bilaga 2). Att formulera ett följebrev beskriver Kylén 

som avgörande för att respondenterna ska bli motiverade att svara på enkäten. Följebrevet 

bör innehålla avsikten med studien och en presentation av de som utför studien, vilka som 

får enkäten att besvara och ungefärlig tid det tar att besvara enkäten. Var enkäten finns, när 

enkäten ska besvaras och vad som händer med svaren är information som också ska 

återfinnas i följebrevet. Vidare framhåller Kylén vikten av att informera om hur deltagarna 

kan ta del av studiens resultat (2004, s. 59). I mailet presenterade vi oss och vår studie. Vi 

redogjorde för syftet med studien och att vi var i behov av deras hjälp för distribution av 

enkäterna. Att använda sig av en välplanerad och strukturerad enkät skapar förutsättningar 

för att snabbt få svar och information. Bell & Waters menar att genom att skicka ut enkät 

via e-post skapas förutsättningar för en effektiv datainsamling (2016, s. 27).  

 

Vi skickade ut den färdigställda enkäten med följebrev till förskolecheferna med en vädjan 

om att de skulle skicka enkäten vidare till de förskollärare som arbetar i deras område. Med 

oroväckande få svar efter 5 dagar började vi fundera på om det fanns en anledning till så 

låg svarsfrekvens. Vi undersökte problemet och kom fram till att surveymonkey.com´s 

mailinsamlare inte fungerade att vidarebefordra. En ny insamlare på surveymonkey.com 

med direktlänk i följebrevet skapades. Vi gjorde sedan ett nytt utskick till samtliga 

förskolechefer innehållande följebrev och en ny länk till enkäten. Med den nya insamlaren 

via surveymonkey.com med en öppen länk ökade svarsfrekvensen snabbt.  

Studiens reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet bedömer vi som relativt hög. I en enkätundersökning får alla 

respondenter samma frågor att besvara. Resultatet kan komma att återspeglas igen om 

enkäten skickas ut på samma sätt vid ett annat tillfälle. Utifrån Bell & Waters diskussion 



 

20 
 

kan vi styrka reliabiliteten i vår studie, genom att hänvisa till att reliabilitet är ett mått som 

talar om i vilken utsträckning en metod ger samma resultat under lika omständigheter men 

vid olika tillfällen (2016, s. 133). Genom att använda en välstrukturerad metod menar 

Kylén att sannolikheten för en hög reliabilitet är stor (2004, s. 42). Frågorna i studiens 

enkät är genomtänkta och reviderade ett antal gånger utifrån feedback från flera personer.  

 

Vi hade för avsikt att få en så hög reliabilitet som möjligt men vi kan inte förutsätta att 

respondenterna har tolkat frågorna på samma sätt. Frågorna i enkäten har flera 

svarsalternativ och respondenterna tillåts kryssa i flera alternativ. Risken med att ha färdiga 

svarsalternativ är att vi styr in respondenterna i en bestämd tankebana. Kylén pekar på 

möjligheten att färdiga svarsalternativ begränsar respondenten i att besvara frågan utifrån 

sin egen syn på det som efterfrågas (2004, s. 61).  

 

Studiens validitet anser vi vara hög. Vi hävdar att enkätens frågeformuleringar är tydligt 

riktade mot studiens huvudsyfte och dess frågeställningar. Kylén diskuterar att validitet 

utgör värdet av det insamlade materialets användbarhet och betydelse för en studie (2004, 

s. 140). Empirin som samlas in från enkäten utgör en grund för vidare analys och 

diskussion. Vi understryker att användbarheten av enkätsvaren är av högsta betydelse för 

studiens resultat. Bell & Waters beskriver validitet som ett komplicerat begrepp att 

redogöra för. De diskuterar validitet som ett mått som visar att det vi vill mäta eller 

beskriva är det som verkligen mäts eller beskrivs (2016, s. 134). Genom enkät som metod 

styrker vi studiens validitet utifrån att alla respondenter får samma frågor och 

svarsalternativ. Utan vår närvaro eller annan yttre påverkan ges respondenterna möjlighet 

att besvara enkäten utifrån sina egna åsikter.  

 

Vi vill framhålla studiens generaliserbarhet som relativt hög utifrån det faktum att 75 av de 

307 förskollärare som arbetar i den kommun vi undersökt besvarat enkäten. Det utgör 25% 

av kommunens verksamma förskollärare. Vi kan räkna med bortfall i en sådan här stor 

undersökningsgrupp utifrån den korta tid enkäten var öppen och att vi inte mött 

respondenterna personligen. Dessutom finns det en möjlighet att inte alla förskolechefer 

valt att skicka ut enkäten till sina förskollärare.  
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Etiska överväganden 

För att genomföra studien utifrån ett forskningsetiskt perspektiv har vi utgått från 

de fyra forskningsetiska kraven. Informationskravet innebär att forskaren informerar 

respondenterna i studien om studiens syfte. Samtyckeskravet hänvisar till respondenternas 

egna val av medverkan. Konfidentialitetskravet tydliggör att de uppgifter som kommer 

fram av respondenterna ges största möjliga konfidentialitet och att eventuella 

personuppgifter ej kan synas för allmänheten. Nyttjandekravet pekar på att 

respondenternas svar endast får ligga till grund för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7-14). I följebrevet som skickades ut till förskolechefer redogjorde vi kort om de 

forskningsetiska kraven. Utifrån informationskravet förklarade vi syftet med studien i 

följebrevet. Vi menar att samtyckeskravet tydliggör för respondenternas eget val att delta. 

Med hänvisning till konfidentialitetskravet tydliggör vi för respondenterna att de är 

anonyma när de besvarar enkäten. Nyttjandekravet kommer till användning när vi 

redogjort för respondenterna att deras svar endast kommer att ligga till grund för vår 

studie. Den enda information vi får veta om respondenterna är att de är verksamma inom 

den kommuns förskolor vi valt att studera. I surveymonkey.com kan enkätsvar spåras och 

resultaten kan visas grafiskt. Vi har valt att inte använda den funktionen för att säkerställa 

respondenternas anonymitet. Vi har genom att endast skicka ut enkäten till förskolechefer 

inom en bestämd kommun avgränsat vårt insamlade material till förskollärare i denna 

kommun. Ett annat aktivt val är också att inte namnge den kommun som studien syftar till. 

Dessa val ligger till grund för att deltagandet ska kunna ske helt anonymt.  

Reflektion över metodval 

Svagheter som vi ser med att välja enkät som metod kan vara att frågeformuleringar inte är 

tillräckligt välarbetade och svåra att tolka. En otillräcklig enkät med svårtolkade frågor och 

få svarsalternativ kan medföra att studiens reliabilitet och validitet påverkas. Enkätmetoden 

skapar inte heller någon personlig relation, vilket kan medföra bortfall då respondenterna 

inte känner betydelsen av att besvara enkäten. En personlig kontakt möjliggör enligt Bell & 

Waters en högre svarsfrekvens (2016, s. 182). Vi vill framhålla risken med att vi 

omedvetet styrt in respondenterna i tankebanor som berör undervisning i förskolan utifrån 

det faktum att vi döpte enkäten till ”Undervisning i förskolan”. Detta kan vara en 

förklaring till studiens positiva resultat i frågan om undervisning tillämpas av de 

deltagande förskollärarna.  
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Trots dessa svagheter med enkät som metod har vi diskuterat oss fram till att enkät som 

metod för att genomföra vår studie ger störst möjlighet till att samla in empiri från flera 

olika respondenter. Att välja enkät före exempelvis intervju eller observation ser vi som en 

förtjänst då enkät som metod gör det möjligt att nå ut till ett stort antal förskollärare i en 

och samma kommun och på kort tid samla empiri. En annan förtjänst av att använda enkät 

som metod är att vi kan säkerställa anonymitet hos respondenterna som kan leda till så 

ärliga svar som möjligt. En fördel med enkät som metod är att enkäter ger samma frågor 

till respondenterna utan yttre påverkan (Kylén, 2004, s. 54). Styrkan med att använda 

surveymonkey.com ligger i att de tillhandahåller verktyg för att sammanställa resultat. Bell 

& Waters framhåller att surveymonkey.com sammanställer resultat automatiskt och att det 

går att få fram en tillräcklig rapport utan fördjupade kunskaper inom statistik (2016, s. 

187). Vi ser dock att surveymonkey.com´s sammanställningar inte är tillräckliga för denna 

studies analys av empiri. Det finns en risk att använda färdiga sammanställningar utan att 

kontrollera dem mot syfte och frågeställningar för den aktuella studien.  

Databearbetning och analysmetod 

Data som samlas in från enkäter är i behov av att kategoriseras för att skapa förståelse och 

tydlighet. Forskaren letar efter likheter, skillnader och grupperingar samt mönster (Bell & 

Waters, 2016, s. 243).  För att få en översikt över hur respondenterna besvarat våra 

frågeställningar transkriberade vi empirin i ett exceldokument för att hitta samband, 

mönster och avvikelser. Bell & Waters poängterar att det inte är acceptabelt att endast 

klistra in diagram från surveymonkey.com utan förtydligande och analys utifrån studiens 

syftesformulering (2016, s. 245). De svar som framkommer kopplar vi sedan mot de teorier 

och tidigare forskning som ligger till grund för studien.  

 

Varje enkätfrågas svar analyseras mot studiens syfte och dess frågeställningar. För att 

tydliggöra resultatet avser vi att göra en sambandsstatistik för att studera korrelationen 

mellan frågornas svarsalternativ, för att få reda på sambandet mellan olika variabler. 

Exempelvis om det styrdokument förskollärare utbildats utifrån påverkar synen på om 

undervisning hör hemma i förskolan.  
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Arbetsfördelning 

Emma Strömberg har haft huvudansvaret för avsnittet som behandlar de begrepp som har 

betydelse för studien. Vidare har Emma ansvarat för de teoretiska perspektiven som utgörs 

av sociokulturell teori och läroplansteori. Emma har ansvarat för kontakten med 

förskolechefer för att påtala vikten av att vidarebefordra enkäten till förskollärarna i deras 

områden. Vidare hade Emma kontakt med kommunens HR-konsult för att ta reda på hur 

många verksamma förskollärare kommunen har.  

 

Malin Wilson har haft huvudansvaret för bakgrund och Forskningsöversikten. Malin har 

ansvarat för kontakten med kommunens avdelningschef för förskola och pedagogisk 

omsorg.  

 

Vi har båda kontaktat förskollärare inför utskicket av det första och andra pilotutskicket. 

Studiens empiri har vi tillsammans diskuterat och analyserat. Detta för att vi båda 

intresserade oss för respondenternas svar och för att tillsammans synliggöra mönster i 

empirin. Studiens övriga delar har vi också gemensamt ansvarat för och skapat 

tillsammans. Vi har under studiens gång sett en fördel av att båda har varit insatta i hela 

rapportens delar och skapat oss en helhetsbild av innehållet när vi diskuterat och analyserat 

empirin.  

 

Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultat och analyser av studiens empiri med stöd av de 

frågeställningar som ligger till grund för studiens syfte.  

 

Respondenterna som deltog i studien är födda mellan 1950 och 1990- talet. De flesta av 

respondenterna är födda under 1970-talet. 74 kvinnor och en man har besvarat enkäten. 

Empirin utgör svar från 25% av de förskollärare som arbetar inom kommunen. En 

sammanställning av varje respondents enkätsvar har vi tagit del av via surveymonkey.com.   
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Bakgrundsfaktor 

En av bakgrundsfrågorna för studien var att respondenterna skulle ange sitt kön. Tallberg 

Broman menar att kön är en pedagogisk fråga och att kön styr de val som förskollärare gör 

i valet av undervisningssätt och ämnesinnehåll (2002, s. 15). Vi har i vår empiri inte kunnat 

utläsa om kön har betydelse för respondenternas sätt att se på undervisning i förskolan. I 

likhet med Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinens (2011) studie deltog endast en 

man i vår studie. Resultatet blir därmed inte generaliserbart utifrån aspekten kön och vi kan 

inte svara på om kön har betydelse för hur undervisning implementeras i förskolan. 

Könsfördelningen över respondenterna i vår studie pekar på att förskolläraryrket är ett yrke 

som är kvinnodominerat med hänvisning till att endast en man besvarat vår enkät. Tallberg 

Broman diskuterar också detta resonemang genom att skriva om förskolläraryrket som ett 

yrke med stark könskodning (2002, s. 51-55).  

 

Tabell 1 visar en bakgrundsfaktor från respondenterna som är av intresse för studiens 

resultat och analys. Resultatet visar inom vilken skolform respondenterna anser att 

undervisning hör hemma. (Detta diskuteras senare under forskningsfråga 1.”Hur kan 

undervisning bedrivas i förskolans verksamhet?”.) 

 

Tabell 1. Förskollärares syn på i vilken skolform begreppet undervisning hör hemma. 

 

59 av respondenterna anser att undervisning hör hemma i förskolan och 16 anser att 

undervisning hör hemma i skolan.  
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Frågeställningar 
 

I följande avsnitt redovisar vi studiens resultat utifrån empirin med utgångspunkt från 

studiens fyra övergripande frågeställningar. Resultaten analyseras löpande under varje 

frågeställning. Analysen av resultaten har vi valt att framhålla med underrubriker som 

tydliggör den tematiska ansatsen utifrån de teorier och den tidigare forskning som ligger 

till grund för studien. I analysen återfinns även de begrepp som är av betydelse för studien 

för att tydliggöra hur de kan tillämpas för att förstå förskollärares uppdrag.  

 

1. Hur kan undervisning bedrivas i förskolans verksamhet?  

Av empirin kan vi utläsa att majoriteten av respondenterna som deltog anser att 

undervisning i förskolan kan ske när som helst så länge det finns en medveten 

förskollärare. Av de 75 inkomna enkätsvaren anser 41 av respondenterna att undervisning i 

förskolan endast bedrivs genom medvetet planerade aktiviteter i ledning av en 

förskollärare. 15 av respondenterna har angivit svar som visar på att undervisning i 

förskolan bedrivs utan planering och medvetenhet hos förskollärare. Av svaren kan vi 

utläsa att de 15 inte anser att förskollärare behöver vara närvarande för att undervisning ska 

bedrivas. De 19 respondenterna som kvarstår har besvarat frågeställningen med alternativ 

som anger två sätt att se på hur undervisning kan bedrivas i förskolan. De har besvarat 

enkäten med svarsalternativ som anger att undervisning bedrivs i förskolan med en 

medveten förskollärares närvaro men samtidigt angett att undervisning sker utan 

förskollärares närvaro.  

 

Vidare är det 59 respondenter (tabell 1) som anser att undervisning hör hemma i förskolan 

och samtliga av dem anser att undervisning bedrivs i förskolan. Vi betonar att de som 

angett att undervisning hör hemma i förskolan menar att det är i förskolan barn först möter 

undervisning som sedan fortsätter vidare i skolan. Respondenterna gavs endast möjlighet 

att besvara frågan med ett alternativ inom vilken skolform de anser att undervisning hör 

hemma. 16 respondenter har angett att de anser att undervisning hör hemma i skolan. Av 

dem är det fyra respondenter som ändå svarar att det bedrivs undervisning i den förskola de 

arbetar på.  
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Didaktik och lärande 

Vi finner att resultatet vittnar om att det finns två sätt att se på frågan om undervisning 

kräver närvaro och planering av en förskollärare för att bedrivas i förskolan. Majoriteten av 

respondenterna anser att undervisning kräver en planering och medvetenhet hos 

förskolläraren. För att planera och genomföra en aktivitet menar vi att förskolläraren 

behöver ha en didaktisk kompetens. En didaktisk kompetens innebär att förskollärare har 

kunskap om didaktikens huvudfrågor ”Vad?””Hur?””Varför?” och med kunskap om 

dessa frågor kan förskollärare bedriva undervisning i förskolan med ett tydligt syfte mot 

läroplan för förskolans strävansmål. För att bedriva undervisning styrker Englund vikten av 

att förskollärare innehar didaktisk kompetens (1991, s. 8-9). Sheridan et al. pekar på att en 

didaktisk kompetens säkerställer relationen mellan lärare och lärande (2011, s. 431-432). 

Vidare betonar Sheridan och Pramling Samuelsson att förskollärare ska förhålla sig till och 

ha kunskap och perspektiv på det lärande som ska ske utifrån de målformuleringar som 

anger förskolans uppdrag (2016, s. 33). För att skapa meningsfulla sammanhang för barn 

som genererar lärande anser vi att förskollärare bör ha ett förhållningssätt som innebär en 

tro på barns kompetens. Att förskollärare innehar didaktisk kompetens och 

ämneskunskaper bidrar till att de kan planera och genomföra målstyrda aktiviteter som 

syftar till de mål som återfinns i Läroplan för förskolan. Sheridan et al. framhåller vikten 

av att förskollärare tar ansvar för att stärka barns lärande och har tilltro till barns egen 

förmåga (2016, s. 34).  

 

Utifrån en av enkätens frågor som vi kopplar till forskningsfråga 1 anger empirin att 69 av 

respondenterna anser sig ha en didaktisk medvetenhet när de planerar för verksamhetens 

innehåll. Av de sex respondenter som inte anser sig inneha didaktisk medvetenhet anger 

två att det krävs en medveten förskollärare som planerar och leder undervisningen. De fyra 

som kvarstår anger svar som tyder på att de själva har delad uppfattning om vad som krävs 

för att undervisning ska bedrivas. Respondenterna antyder att undervisning bedrivs med en 

medveten förskollärare som planerar aktiviteter samtidigt som de själva inte angett att de 

har en didaktisk medvetenhet. Vi finner det intressant att de fyra respondenterna svarar att 

de själva inte har en didaktisk medvetenhet, samtidigt som de anger att det krävs att 

förskollärare planerar, leder och är närvarande för att bedriva undervisning. Vidare svarar 

dessa fyra respondenter att undervisning sker utan förskollärares planering eller närvaro. 

Detta resultat tydliggör de två synsätt vi framhåller utifrån empirin som utgörs av att flera 

respondenter valde svarsalternativ som visar att undervisning bedrivs utan förskollärares 
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närvaro samtidigt som respondenterna svarat att det krävs en medveten förskollärare. 

(Detta återkommer vi till i Diskussionsdelen).  

 

Vår analys av empirin om hur undervisning kan bedrivas i förskolans verksamhet leder till 

att vi ser att vissa respondenter är tudelade i sin uppfattning om förskollärarens 

medvetenhet och närvaro som är avgörande för att bedriva undervisning i förskolan. 

Jonsson et al. menar att förskollärare anser att undervisning kan ske spontant i situationer 

som uppstår i förskolan. Men deras studie tyder på att förskollärare ändå anser att i och 

med Läroplanens förändrade uppdrag krävs det både en planering och medvetenhet i 

undervisningen (2017, s. 96).  

Undervisning och lärande 

I studiens empiri finner vi att 19 respondenter anger svar som redogör för att de har två 

olika sätt att se på vad som krävs för att undervisning ska bedrivas i förskolan. Vi ser att 

det finns ett samband hos tre av dessa 19 respondenter som visar att dessa tre inte är trygga 

med sitt ansvarsområde utifrån Läroplan för förskolan. En av 19 anger att hen inte heller 

arbetar medvetet för att uppnå Läroplanens strävansmål. Sambandet mellan dessa fyra som 

angett att de inte är trygga med sitt ansvarsområde eller arbetar medvetet utifrån Läroplan 

för förskolan visar på deras otrygghet och omedvetenhet kring sitt ansvarsuppdrag. Detta 

kan vara avgörande för att de är tudelade kring denna fråga. Å andra sidan är det 15 

respondenter som är medvetna om och trygga i sitt uppdrag som ändå svarar tudelat på 

frågan. De ger svar som anger att förskolläraren ska vara medveten och planera för att 

undervisning ska bedrivas i förskolan. Samtidigt menar de 15 respondenterna att 

undervisning kan ske utan medvetenhet och planering. Visar resultatet en möjlighet på att 

lärande och undervisning ses som synonymt för respondenterna och att deras inställning till 

undervisning tyder på att det bedrivs i förskolan? Att lärande och undervisning har en 

inbördes relation till varandra är något Jonsson et al. framhåller (2017, s. 106). Vidare 

pekar Jonsson et al. på möjligheten att undervisning stärker lärandet och att lärande inte ses 

som lika kravfyllt som begreppet undervisning (2017, s. 97).   

 

Resultatet i vår studie vittnar om att 9 av 75 respondenter anser att den förskola de arbetar 

på inte bedriver undervisning. Det föreligger en svårighet i att använda begreppet 

undervisning i förskolan menar Jonsson et al. (2017). Undervisning påtalar ett kravfyllt 
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uppdrag och hur förskolläraren ser på begreppet kan bidra till hur undervisning appliceras i 

förskolan. Jonsson et al. framhåller att det är graden av medvetenhet som avgör om en 

aktivitet är undervisande eller inte (2017, s. 97).   

 

Tre av de nio ingår i gruppen av respondenter som är tudelade i frågan om vad som krävs 

för att bedriva undervisning i förskolan. De som angett att förskolan de arbetar på inte 

bedriver undervisning har ändå angett att de själva har didaktisk kompetens och en 

medvetenhet om sitt uppdrag. Vidare visar empirin att dessa respondenter har en tydlig bild 

av vad som krävs för att bedriva undervisning i förskolan. Respondenterna har angett att de 

är medvetna om sitt uppdrag som förskollärare men i likhet med Jonsson et als studies 

resultat (2017) kan vi utläsa av vår empiri att det råder en otydlighet kring vad som är 

undervisning i förskolan.  

Förskollärares närvaro i undervisning och lärande  

I Läroplan för förskolan betonas det att det är i sociala kontexter som barn ökar sin 

kompetens och utvecklar nya kunskaper och insikter. Vidare framhålls det i Läroplanen att 

detta kan ske när barn vägleds av vuxna i lek och i aktiviteter mellan barn (Lpfö98, 2016, 

s.7).  I lek ges barn förutsättningar för utveckling och möjlighet att öka sin sociala 

kompetens. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det i det sociala samspelet barns 

utveckling och lärande ges förutsättningar att öka (Säljö, 2012, s. 195).  

 

Av empirin kan vi utläsa att 41 av respondenterna anser att undervisning bedrivs med 

styrning av en förskollärare. Pennlert och Lindström styrker vikten av förskollärares 

närvaro och planering för att bedriva undervisning. De menar att undervisning ska vara 

målstyrd och riktad mot ett lärande (2016, s. 15-16).  22 respondenter anger svar som visar 

på att de anser att undervisning bedrivs utan förskollärares planering eller närvaro så det 

mönster vi kan se är att de 22 respondenterna framhåller att undervisning sker i barns lek 

barn emellan utan förskollärares påverkan. I Jonsson et als studie (2017) framstår barns lek 

som en viktig del för barns lärande. Förskollärarna i Jonsson et als studie (2017) 

argumenterar för att undervisning sker bäst i nära anknytning till barns lek. Vidare styrker 

Broström et als (2014) studie att förskollärare har en stark uppfattning om att barn lär 

tillsammans med andra i sociala sammanhang. Leken kan ses som framstående i barns eget 
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aktiva lärande och förskollärarens roll blir att inspirera barn till att utforska sin omvärld 

(Broström et al., 2014, s. 590-591).  

 

Vidare är det genom att kommunicera med andra som erfarenheter vidgas. Genom att 

pedagogen strukturerar undervisningen så att barn erbjuds möjligheter att bygga vidare på 

sina erfarenheter skapas också förutsättningar för barns fördjupade förståelse för sin 

omvärld (Säljö, 2012, s. 181). Vi vill framhålla vikten av en medveten förskollärares 

närvaro för att undervisning ska tillämpas i förskolan. Lek som metod utan förskollärares 

närvaro leder inte till ett synliggjort lärande anser vi. 22 respondenter i vår studie menar att 

undervisning sker i lek utan förskollärares påverkan eller närvaro och vi ställer oss då 

frågan hur förskollärarna vet att ett lärande faktiskt skett (Se vidare: Avslutande 

diskussion). 

 

2. På vilket sätt kan förskollärares medvetenhet om Läroplanens strävansmål 

ha betydelse för undervisning i förskolan? 

Respondenterna känner sig i stor utsträckning trygga med de ansvarsområden som är 

angivna i Läroplan för förskolan. 67 av respondenterna anger att de medvetet arbetar för att 

uppnå Läroplan för förskolans strävansmål. Det finns dock ett fåtal som inte känner sig 

trygga i sitt arbete eller medvetet arbetar mot strävansmålen. Resultatet visar att av de åtta 

respondenterna som känner sig otrygga och inte anser sig arbeta medvetet mot Läroplanens 

strävansmål anger fem att undervisning i förskolan inte är något som diskuteras på 

arbetsplatsen. Samtidigt anger fyra av de fem respondenterna att undervisning ändå bedrivs 

i förskolan de arbetar på. 

Medvetenhet om Läroplan för förskolan 

Förskollärares medvetenhet om Läroplan för förskolans strävansmål tycks ha betydelse för 

hur de ser på undervisning i förskolan. Persson menar att alla som arbetar inom förskolan 

ska förhålla sig till grundläggande värden, förskolans uppdrag samt de mål som står i 

Läroplan för förskolan (2015, s. 51). Majoriteten av respondenterna i studien anser att de 

arbetar medvetet för att uppnå Läroplan för förskolans strävansmål. Sheridan et al. menar 

att genom förskolans egna styrdokument och Läroplan påverkas den praktik som bedrivs 

och förskollärares förutsättningar att se till barns lärande och utveckling (2011, s. 415). För 

att bedriva en förskoleverksamhet som svarar upp till de mål och riktlinjer som finns i 
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Läroplan för förskolan menar vi att förskollärare behöver arbeta medvetet med 

Läroplanens strävansmål. Med en medvetenhet skapas förutsättningar för att erbjuda barn 

en förskola av hög kvalitet. Med detta vill vi framhålla vikten av att förskollärare själva är 

medvetna om att de påverkar den praktik som bedrivs. Det är förskolläraren som skapar 

förutsättningar för barns lärande och utveckling.  

 

Resultatet av vår studie pekar på att åtta av 75 respondenter inte känner sig trygga eller 

arbetar medvetet mot de ansvarsområden som föreligger förskollärare i Läroplan för 

förskolan. Vi diskuterar möjligheten att detta kan bero på att Läroplan för förskolan är 

utformad på ett sätt som skapar förutsättningar för egen tolkning om hur förskollärare ska 

kunna uppnå strävansmålen. Att Läroplan för förskolan är öppen för egen tolkning är något 

Wahlström styrker. Hon menar utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv att det krävs att 

förskollärare kan planera och göra medvetna didaktiska val för att kunna förhålla sig till ett 

visst ämnesinnehåll och arbeta mot Läroplanens strävansmål (2016, s. 28-29). Fem av de 

åtta som känner sig osäkra anger att undervisning inte heller diskuteras på arbetsplatsen. Vi 

ser att det finns ett samband hos de fem respondenterna som tydliggör att de som inte 

diskuterar undervisning på förskolan inte heller känner sig trygga eller medvetet arbetar 

mot strävansmålen. Vi tolkar detta samband som att respondenterna som inte diskuterar 

frågor som rör undervisning i förskolan tillsammans med kollegor inte heller får möjlighet 

att känna sig bekväma med begreppet.  

 

Jonsson et als studie antyder ett visst motstånd mot att använda begreppet undervisning i 

förskolan. De menar att det finns en försiktighet i att använda undervisning som begrepp 

då det kan anses utgöra en positionering som skapar ett tvång för barn att prestera (2017, 

s.106). Å andra sidan betonar Skollagen att undervisning är målstyrda processer som under 

ledning av förskollärare stärker ett lärande och barns utveckling (Skollagen, §3). Vidare 

framhåller Pennlert och Lindström vikten av att förskollärare ska ha tydliga 

syftesformuleringar för både innehåll och metod utifrån det som avses behandlas med en 

avsikt att barn lär (2016, s.28).  

 

För att säkerställa barns lärande och skapa förutsättningar för undervisning kan vi se att det 

är viktigt att förskollärare har ett samarbete och en dialog kring barns lärande och hur man 

i arbetslaget ska arbeta mot strävansmålen i läroplanen. I diskussion och i dialog med 

varandra om undervisning och styrdokument ges förutsättningar för att alla förskollärare i 
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arbetslaget ska känna en trygghet med sitt uppdrag. Sheridan et als studie redogör för en 

skillnad mellan förskollärare som har en pedagogisk inställning och förskollärare som har 

en djupare utvecklande inställning gentemot det lärande som sker i förskolan (2011, s. 431-

432). Vidare understryker Hedefalk et al. att det inte är en fråga om förskolan ska bedriva 

undervisning utan frågans fokus ligger i hur undervisning ska bedrivas i förskolan och mot 

vilka mål (2015, s. 20, 32). Genom att ofta diskutera läroplanen och strävansmålen på 

arbetsplatsen och dela erfarenheter med varandra kan förskollärare få en djupare förståelse 

och en större medvetenhet kring sitt uppdrag.  

 

Fyra av dessa fem respondenter som inte känner sig säkra anser trots sin egen osäkerhet att 

det förekommer undervisning på den förskola de arbetar på. Utifrån detta resultat tolkar vi 

att dessa fyra respondenter anser sig ha kollegor som bedriver undervisning på förskolan 

de arbetar på. En annan tolkning vi gör är att de av respondenterna som känner sig osäkra 

kan vara i behov av att samspela i större utsträckning med sina kollegor, vidga sina egna 

erfarenheter och öka sin kompetens kring undervisning i förskolan för att skapa trygghet 

och tydlighet kring sitt uppdrag utifrån Läroplan för förskolan. Säljö diskuterar vikten av 

att kommunicera med andra för att vidga sina erfarenheter som en del av den mänskliga 

samvaron (2012, s. 181, 196).  

 

3. Hur kan de styrdokument förskollärare utbildats utifrån vara av betydelse 

för deras syn på undervisning i förskolan? 

Utifrån empirin ser vi att 28 av respondenterna har sin utbildning utifrån Lpfö98. Fyra av 

dem svarar att de inte anser att undervisning bedrivs i förskolan. De som är utbildade 

utifrån Lpfö98 rev. 2010 utgör 26 respondenter där tre av dem hävdar att undervisning inte 

bedrivs i förskolan. Vidare är det åtta respondenter som är utbildade utifrån Lpfö98 rev. 

2016, och en av dem menar att undervisning inte bedrivs i förskolan. Pedagogiska 

programmet har fem av respondenterna utbildats utifrån och ingen av dem menar att 

undervisning inte bedrivs i förskolan. Åtta respondenter har angett annat styrdokument 

som grund för sin utbildning. Av dem är det en som anser att undervisning inte bedrivs i 

förskolan.  

 

Sammanfattningsvis är det endast 9 av 75 respondenter som anger att undervisning inte 

bedrivs i förskolan. 62 av respondenterna är utbildade utifrån Lpfö98 med revideringar 

gjorda 2010 och 2016 i grunden och åtta av dem anser att undervisning inte bedrivs i 
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förskolan. 13 av respondenterna är utbildade utifrån pedagogiskt program eller annat 

styrdokument. En av dessa anger att undervisning inte bedrivs i förskolan.  

 

Tabell 2. Spridning av aktuella styrdokument för de 75 förskollärarnas utbildning.  

 

 

Resultatet visar att de styrdokument förskollärare har utbildats ifrån har föga betydelse för 

deras syn på om undervisning bedrivs i förskolan. Empirin visar på att av de 75 

respondenterna har nio svarat att förskolan inte bedriver undervisning. De nio utgör 12% 

av respondenterna. Att undervisning bedrivs i förskolan anser hela 88% av respondenterna. 

Styrdokumentens påverkan på förskollärares syn på undervisning 
i förskolan 

Vi finner det intressant att av de fem respondenter som utbildats när pedagogiskt program 

utgjorde förskolans styrdokument anser samtliga att förskolan bedriver undervisning. 

Pedagogiskt program låg till grund för förskollärarutbildning fram till och med 1998 då 

den nya Läroplan för förskolan antogs som styrdokument. Vi ser att de som utbildats 

utifrån ett pedagogiskt program har flerårig erfarenhet av yrket och de menar alla att 

förskolan bedriver undervisning. Liksom i Maskit och Firstaters studie (2016) framgår det i 

vår studie att förskollärare med lång erfarenhet känner sig trygga i sin yrkesroll med att 

bedriva undervisning i förskolan. Maskit och Firstater hänvisar resultatet av sin studie till 
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att de förskollärare som har mångårig erfarenhet också innehar större självförtroende i sin 

yrkesroll än de förskollärare som är nya i yrket. Dock är skillnaderna mycket små (2016, s. 

208).  

 

Resultatet av vår studie visar att de som är utbildade utifrån pedagogiskt program skiljer 

sig åt i sin syn på vad som krävs för att undervisning ska bedrivas i förskolan. Tre av fem 

menar att det krävs medvetenhet och planering av en närvarande förskollärare medan de 

andra två anger att undervisning alltid återfinns i förskolans kontext oavsett förskollärares 

närvaro.  

 

Av resultatet i vår studie kan vi se att det finns störst spridning kring synen på 

undervisning i förskolan hos de respondenter som utbildats utifrån Lpfö98. Där anger 14% 

av respondenterna att det inte bedrivs undervisning i förskolan. Av de fyra som angett att 

undervisning inte bedrivs anser två att det krävs en medveten förskollärare som planerar 

och är närvarande. Den tredje respondenten har angett två olika sätt att se på undervisning i 

förskolan. Den respondenten svarar att det krävs medvetenhet hos förskolläraren samtidigt 

som undervisning sker i all form av aktivitet utan förskollärares närvaro. Den fjärde 

respondentens svar som kvarstår finner vi högst intressant då hen menar att det inte bedrivs 

undervisning på förskolan hen arbetar på samtidigt som hen svarar att undervisning sker i 

all form av aktivitet på förskolan utan förskollärares närvaro. Respondenternas svar ger 

tyngd åt Jonsson et als studie som hänvisar till en svårighet i att klargöra undervisning som 

en del av förskolans kontext (2017, s. 102). Å ena sidan ska verksamheten byggas på barns 

egna initiativ och intressen samtidigt som förskollärare ska garantera ett lärande. Utifrån 

detta resultat kan vi konstatera att begreppet undervisning är svårt att definiera i förskolans 

kontext. Vi ser att det råder delade uppfattningar om vad som krävs för att undervisning 

ska bedrivas i förskolan.   

 

Vi finner en likhet i vår empiri mellan de respondenter som utbildats från Lpfö98 rev. 2010 

och Lpfö98 rev. 2016 samt de som angett annat som styrdokument. I varje grupp anger 

12% att förskolan inte bedriver undervisning. Det är få inom varje grupp som anger att 

förskolan de arbetar på inte bedriver undervisning. Vi kan ändå utläsa att majoriteten av 

dessa diskuterar undervisning på sin arbetsplats och de anger att undervisning kräver 

planering av en förskollärare för att genomföras. 
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De som utbildades utifrån Lpfö98 har nu varit med om två revideringar av Läroplan för 

förskola. Varje revidering innebär att förskollärares uppdrag förändras och medför något 

nytt att applicera i deras yrkesroll för att svara upp mot läroplanens strävansmål. Sheridan 

et al. (2011)  och Maskit och Firstater (2016) hänvisar till att förskolläraryrket är ett yrke i 

förändring. Läroplanen bygger på samhälleliga behov och de intentioner samhället vill att 

barn ska utveckla kunskaper om (Sheridan et al., 2010, s. 11). Utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv är det barns rättighet att utveckla kunskaper som är 

grundläggande för att leva i samhället nu och i framtiden (Sheridan et al., 2010, s. 11). Den 

undervisning som ska bedrivas ska ge barn kunskaper om världen samtidigt som 

undervisning ska bidra till social kompetens (Lundgren, 2017, s. 266). Att arbeta utifrån 

läroplanen är en förskollärares ansvar och uppdrag i sin yrkesroll. Det innebär att 

förskollärare ska ha kunskaper om läroplanen och en medvetenhet om de samhälleliga 

förändringar som sker och som kan påverka förskolläraryrket.  
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4. Vad anser sig förskollärare vara i behov av för att känna sig säkra i sin 

yrkesroll kring utövandet av undervisning i förskolan?  

En av enkätfrågorna uppmanar respondenterna att svara på om det finns något medel de 

skulle vilja ha tillgång till i den verksamhet de arbetar i för att kunna ta ansvar gentemot de 

riktlinjer som är förskollärares ansvar utifrån Läroplan för förskolan. Att välja flera 

svarsalternativ var för denna fråga tillåtet.  

 

Tabell 3. Förskollärares önskemål utifrån sina behov för att utöva sitt yrke med trygghet 

och säkerhet.  

 

 

 

 

Diagrammet tydliggör att 56 av de 75 respondenterna anser att mer planeringstid är något 

de är i behov av för att säkra sin yrkesroll kring utövandet av undervisning i förskolan. 

Vidare är fortbildning en viktig del för respondenternas yrkesutövning. Diagrammet pekar 

på att respondenterna också efterfrågar ledarskap och riktlinjer som är tydliga för vad som 

avser förskollärare och deras uppdrag.  

 

34 av respondenterna anser att mer inspirerande miljö både inomhus och utomhus är medel 

som skulle bidra till högre kvalitet i utövandet av undervisning i förskolan. Tillgång till 

digitala verktyg efterfrågas av 16 respondenter. Pedagogiskt material är något som 21 

respondenter anser sig vara i behov av för att säkerställa undervisning i förskolan.  

 

Av de 75 respondenterna har 23 angett att de skulle vilja ha en förskollärarkollega till på 

avdelningen. Resultatet visar att 73 av respondenterna anser att de har behov av 
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kompetensutveckling, ledarskap, kollegor och pedagogiskt material för att kunna fullfölja 

sitt uppdrag i enlighet med Läroplan för förskolan. 

Medel för måluppfyllelse 

Av resultatet kan vi utläsa att majoriteten av respondenterna anser sig vara i behov av mer 

planeringstid för att bedriva undervisning i förskolan. För att känna sig trygga och 

medvetet kunna arbeta utifrån Läroplan för förskolan svarar 75% att de önskar mer 

planeringstid. Vi ser ett mönster i empirin att de som angett att de är otrygga med sitt 

ansvar som förskollärare också önskar mer planeringstid. Under planeringstid finns 

möjlighet att förbereda för undervisning och reflektera över undervisningens innehåll och 

syfte. Vi menar att planeringstid kan ge förutsättningar för att lyckas bättre med en 

medveten undervisning. Jonsson et al. framhåller att undervisning ses som kravfyllt och att 

det krävs en planering och medvetenhet för att bedriva undervisning (2017, s. 99).  

Lindström och Pennlert menar att innehåll, material, läromedel och styrdokument bör 

samspela och bilda en helhet för att undervisning ska ske (2016, s. 15-16). Förskollärares 

planeringstid är viktig för att säkerställa att de områden Lindström och Pennlert (2016) 

anger får förutsättningar att samspela utifrån den planering förskollärare gör för den 

undervisning som tillämpas i förskolan.  

 

23 av respondenterna anger att de är i behov av en förskollärarkollega för att kunna bedriva 

undervisning i förskolan. Förskollärare har ett ansvar utifrån Läroplan för förskolan (2016) 

att verksamheten bedrivs så att barn ges förutsättningar för utveckling och lärande inom 

förskolans alla ämnesområden på ett stimulerande och roligt sätt. Vidare är det 

förskollärares ansvar att utmana barns lärande och utveckling samtidigt som de ansvarar 

för att ge barn en god omsorg (Lpfö98, 2016, s. 11). Detta resonemang diskuteras även i 

Jonsson et als studie genom att förskollärare i deras studie angett att stressade situationer 

påverkar kvaliteten i undervisningen och att det i stressade situationer inte sker medveten 

undervisning (2017, s. 99). Att dela erfarenheter med andra är en viktig del av vårt liv. 

Inom förskolläraryrket menar vi att ett socialt samspel med kollegor bidrar till att 

verksamheten som planeras erbjuder barn meningsfulla sammanhang med ett innehåll som 

riktar sig mot ett lärande. Säljö styrker vikten av socialt samspel med grund i den 

sociokulturella teorin att förutsättningar för lärande ska skapas (2012, s. 195).  
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Resultatet av vår studie visar att ett tydligt ledarskap och tydliga riktlinjer efterfrågas av 44 

förskollärare som deltagit i vår studie. Genom ett tydligt ledarskap och medvetenhet om de 

riktlinjer som finns i Läroplan för förskolan kan de respondenter som angett att de är 

osäkra kring sitt uppdrag få bättre förutsättningar för att känna sig trygga i sin yrkesroll. 

Skolinspektionens granskning framhåller att det är förskolechefens ansvar att se till att 

förskollärare får de förutsättningar och den kompetensutveckling som krävs för att bedriva 

undervisning i förskolan (2016). Vi ser att efterfrågan på ledarskap stöds av den 

granskning som gjorts av Skolverket (2016). Förskolechefens kunskaper och förmåga att ta 

ansvar samt ett medvetet ledarskap kan skapa rätt förutsättningar för förskollärare att 

bedriva undervisning i förskolan.   Maskit och Firstater (2016) framhåller i sin studie att 

förskollärare med fler år i yrket är mer trygga i sin yrkesroll än de med färre års erfarenhet 

av yrket. Skillnaderna är dock mycket små. Av vår studies resultat framkommer inte heller 

någon avgörande skillnad på de respondenter som efterfrågar ledarskap och tydligare 

riktlinjer.  

 

Två av respondenterna anger att de inte är i behov av något extra medel för att nå de mål 

som finns i Läroplan för förskolan.  Av empirin kan vi utläsa att de två respondenterna 

anser att de har didaktisk medvetenhet, känner sig trygga och medvetna om förskollärares 

ansvarsområden utifrån Läroplan för förskolan och att de arbetar med undervisning. 

Respondenterna anger att de bedriver undervisning som ska planeras och ledas av en 

förskollärare. Vi tolkar deras svar som att dessa två är nöjda med sin arbetsplats, medvetna 

om sitt uppdrag och trygga i sin yrkesroll i genomförandet av undervisning i förskolan. 

Utifrån respondenternas födelseår och det styrdokument deras utbildning grundar sig på 

kan vi ana en lång erfarenhet av förskolläraryrket. Vi kan koppla detta resultat med Maskit 

och Firstaters studie (2016) som visat att förskollärare med mer än 16 års erfarenhet av 

yrket var positivt inställda till pedagogiska förändringar. Vidare menar Maskit och Firstater 

att förskollärare med fler år i yrket och lång erfarenhet har ett starkt självförtroende i sin 

yrkesutövning. De förskollärarna är enligt Maskit och Firstater inte främmande för att 

implementera nya metoder för att följa den pedagogiska utvecklingen som sker i samband 

med nya läroplaner (2016, s. 201, 207-208). 

 



 

38 
 

Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om förskollärare anser att de tillämpar undervisning i 

förskoleverksamheten utifrån förskollärares framskrivna ansvar i Läroplan för förskolan. 

För att få svar på syftet använde vi oss av fyra frågeställningar för att skapa oss en bild av 

respondenternas syn på om de tillämpar undervisning i förskolan. I följande diskussion 

diskuteras resultatet av studien utifrån studiens frågeställningar och teorier samt tidigare 

forskning. 

 

75 förskollärare besvarade enkäten. 41 av respondenterna anser att undervisning sker i 

förskolan då aktiviteter är medvetet planerade och ledda av en förskollärare. För att 

genomföra undervisning anser vi att förskollärare behöver ha en didaktisk kompetens och 

vara medveten om sitt uppdrag. Englund betonar vikten av att förskollärare behöver ha 

didaktisk kompetens för att bedriva undervisning (1991, s. 8-9). Sheridan et al. framhåller 

också vikten av didaktisk kompetens för att säkerställa relationen mellan lärare och lärande 

(2011, s. 431-432). För att bedriva undervisning i förskolan utifrån Läroplan för förskolan 

menar Sheridan och Pramling Samuelsson att förskollärare ska ha både kunskap och 

perspektiv på det lärande som ska ske utifrån de strävansmål som föreligger förskolans 

uppdrag (2016, s. 33). Vi menar att det är viktigt att förskollärare vet varför de genomför 

de aktiviteter som de gör. Att förskollärare har ett tydligt syfte med de aktiviteter som 

planeras för som svarar upp till läroplanens målformuleringar är avgörande för att bedriva 

undervisning i förskolan. Detta är något vi under vår utbildning blivit uppmanade att alltid 

ha med oss i planeringen av aktiviteter, för att kunna säkerställa en god pedagogik som 

leder till utveckling och lärande. Genom att kunna svara på didaktikens frågor som rör 

Vad? Hur? Varför? stärker vi våra aktiviteter mot läroplanens mål.  

 

Vi framhåller att om det finns tydliga syften och mål med verksamheten och om 

förskolläraren har didaktisk kompetens och ämneskunskaper som synliggörs i förskolans 

kontext bedrivs undervisning. Hedefalk et al. poängterar vikten av att förskollärare ska 

bedriva undervisning mot tydliga mål och med rätta undervisningsmetoder som passar 

förskolans kontext (2015, s. 20, 32). Vidare framkommer det i Jonsson et als (2017) studie 

att förskollärare anser att undervisning kan ske spontant i olika situationer som uppstår i 

förskolan. Men vi vill förtydliga vikten av att de spontana aktiviteter som kan komma att 
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ske ändå kräver en närvarande och medveten förskollärare för att kallas undervisning. I vår 

studie anser 34 av respondenterna att det inte krävs en närvarande förskollärare för att 

undervisning ska bedrivas. Jonsson et al. framhåller svårigheten med läroplanens 

förändrade uppdrag där det nu ställs krav på förskollärare att planera medvetet mot ett 

lärandeinnehåll (2017, s. 96). Om förskollärare inte är närvarande synliggörs inte barns 

lärande. 

 

Av vårt resultat kan vi utläsa att det finns två sätt att se på undervisning hos respondenterna 

som tydliggör den svårighet som föreligger att precisera vad undervisning kräver för att 

bedrivas i förskolan. Det första synsättet är att undervisning kräver planering och 

medvetenhet hos förskollärare. Det andra är att undervisning sker utan förskollärares 

närvaro. 19 av respondenterna i vår studie menar att undervisning kräver planering och 

medvetenhet hos förskollärare samtidigt som de anser att undervisning sker utan 

förskollärares närvaro. I och med de 19 respondenternas svar blir det för oss tydligt att 

undervisning är ett komplext begrepp och att det inte råder en samstämmighet kring vad 

som krävs för att bedriva undervisning i förskolan. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan vi 

förstå de 19 respondenternas resonemang då vi erbjöd svarsalternativ i enkäten som 

framhåller barns eget lärande utan en förskollärares närvaro. Vi diskuterar lärande som att 

barn lär av varandra och tillsammans med eller utan förskollärare. Lärandet sker omkring 

oss i den sociala kontext vi befinner oss i utan målstyrning. Vi kan styrka vårt resonemang 

utifrån Wahlströms sätt att se på lärande. Wahlström menar att det sociokulturella 

perspektivet tydliggör hur lärandet främst tar form i olika sociala praktiker (2016, s. 32).  

Men för att redogöra för skillnaden mellan lärande och undervisning menar vi att 

undervisning kräver ett innehåll som är medvetet målstyrt. Skollagen definierar 

undervisning som sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden (Skollagen kap 1, § 3).  

 

Jonsson et als (2017) studie indikerar att det finns ett visst motstånd i att använda 

undervisning som begrepp i förskolans kontext. Av vår empiri kan vi utläsa att de flesta av 

respondenterna anser att undervisning bedrivs i förskolan, men det råder delade meningar 

om vad som krävs för att bedriva undervisning. Vi framhåller dock vikten av planerade och 

medvetna aktiviteter som grundläggande för att bedriva undervisning. Genom att arbeta 
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didaktiskt medvetet och med en trygghet för förskollärares uppdrag pekar vi på 

förutsättningen att undervisning kan bli en självklar del av förskolans verksamhet.  

 

Resultatet av vår studie visar att 67 av 75 respondenter anser att de medvetet arbetar för att 

uppnå Läroplan för förskolans strävansmål. Vi ser det som ett positivt resultat. Å andra 

sidan är det åtta respondenter som är otrygga och inte anser sig arbeta utifrån Läroplan för 

förskolan. Vi menar att det på denna fråga inte bör finnas en osäkerhet om uppdraget. Alla 

som arbetar i förskolan ska förhålla sig till de värden och mål som står i Läroplan för 

förskolan (Persson, 2015, s. 51). Vi ställer oss frågan vad det är som påverkar de åttas 

otrygghet för sitt uppdrag. Kan det bero på miljö, självförtroende, kunskap? Eller är det så 

att Läroplanens tolkningsutrymme skapar osäkerhet för uppdraget? Wahlström 

problematiserar aspekten om tolkningsutrymmet som finns omkring strävansmålen i 

Läroplan för förskolan. Hon menar att det krävs att förskollärare har en didaktisk 

medvetenhet för att kunna göra de val som krävs för att kunna förhålla sig till ett visst 

ämnesinnehåll och arbeta mot läroplanens strävansmål (2016, s. 28-29). För att bedriva 

undervisning i förskolan faller vi åter tillbaka på vikten av att förskollärare har en 

medvetenhet kring Läroplan för förskolans strävansmål och en didaktisk kompetens. 

 

Vi hade en föreställning om att de styrdokument som förskollärares utbildning grundar sig 

på skulle visa på en spridning bland respondenterna kring deras syn på undervisning i 

förskolan. Vi utgick ifrån att de som utbildats utifrån pedagogiskt program och arbetat 

länge i förskolan skulle ha en negativ syn på undervisning i förskolan. Vi bygger detta 

resonemang på att förskolan historiskt sett är en institution för barn som erbjuder omsorg 

och barnpassning. Hanspers och Mörk beskriver förskolans utökning under 1960-talet och 

att förskolan då erkändes som en del av barns skolgång. Detta medförde en efterfrågan på 

ett pedagogiskt innehåll i verksamheten (2001, s. 247-248). Förskollärare utbildades 

utifrån pedagogiskt program som inte innehöll strävansmål. I och med förskolans 

förändrade uppdrag och förflyttning från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet blev förskolan målstyrd och en del av skolväsendet (Hanspers & 

Mörk, 2011, s. 40, 41). Sheridan et al. menar att med en egen Läroplan för förskolan 

förändrades förskollärares förutsättningar att bedriva pedagogiskt arbete (2011, s. 415).  Vi 

antog att förskollärares utbildning och sätt att se på förskolans uppdrag skulle ligga till 

grund för hur respondenterna såg på undervisning i förskolan. Empirin för studien visar att 

de respondenter som utbildades när pedagogiskt program låg till grund för 
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förskollärarutbildningen är överens om att undervisning bedrivs i förskolan. Utifrån 

empirin kan vi därmed konstatera att vår förutfattade mening inte stämmer. 

 

Resultatet pekar på att de styrdokument förskollärare har utbildats utifrån inte påvisar 

någon större skillnad för respondenternas syn på om undervisning bedrivs i förskolan eller 

inte. Liknande resultat framkom av Maskit och Firstaters studie (2016) där de förskollärare 

med flest antal år i yrket hade en starkare uppfattning om undervisning än de med färre år i 

yrket. Skillnaderna på förskollärarnas uppfattning om undervisning i förskolan beroende på 

antal år i yrket var dock mycket små (Maskit & Firstater, 2016, s. 207). För att säkerställa 

att förskolan har en hög kvalitet som svarar upp mot läroplanens strävansmål och den 

samhälleliga utveckling som läroplanen grundar sig på vill vi peka på vikten av att 

förskollärare aktivt hänger med i de samhälleliga förändringar som sker. Vi framhåller 

även att förändringar i samhället påverkar förskolläraryrket i och med revideringar av 

läroplanen. Nya sätt att se på lärande och vad som ska läras och konkretiseras i förskolans 

kontext medför att förskollärare behöver ta ett medvetet ansvar för den verksamhet som 

bedrivs. Vi vill betona vikten av att förskollärare aktivt tar ansvar för att säkerställa en god 

kvalitet för barns utveckling och lärande.  

 

Vi fann det intressant att ta reda på vad förskollärare anser sig vara i behov av för att känna 

sig säkra med att bedriva undervisning i förskolan. Majoriteten av respondenterna anger att 

de är i behov av mer planeringstid för att känna sig säkra med att bedriva undervisning. 

Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv tydliggörs vikten av förskollärares didaktiska 

kompetens och förmågan att planera och göra medvetna didaktiska val för att arbeta mot 

Läroplanen (Wahlström, 2016, s. 28-29). Vidare framhåller Sheridan et al. att det 

föreligger en skillnad på om förskollärare har en pedagogisk inställning till förskolans 

aktiviteter eller om förskollärare har en djupare och mer utvecklad inställning till det 

lärande som sker i förskolans kontext (2011, s. 431-432). Vi diskuterar planeringstid som 

en betydelsefull och viktig del av förskolläraryrket. Samtidigt vill vi peka på styrkan i att 

förskollärare själva har en väl förankrad medvetenhet mot det uppdrag som föreligger 

förskollärare. Vi pekar på vikten av förskollärares egen kompetens att kunna bedriva 

undervisning utanför planeringens ramar. För oss innebär förskolläraryrket att vara flexibel 

och så pass kompetent att vi kan förvandla alla förskolans aktiviteter och situationer till 

målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande. Utifrån detta resonemang menar 

vi att planering kan ge förutsättningar för undervisning men inte är en avgörande faktor för 
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att säkerställa kvaliteten i de aktiviteter som förekommer i förskolan. Vi vill understryka 

att det inte är antal timmar för planering som är avgörande för om undervisning bedrivs 

utan förskollärares kompetens och medvetenhet är det som vi lägger stor vikt vid. Detta 

sätt att se på förskollärares kompetens och uppdrag finner vi även i Sheridan et als (2011) 

studie som visar på skillnaden mellan förskollärare som har en pedagogisk inställning till 

förskolans aktiviteter eller en mer djupgående förståelse och inställning till det lärande som 

sker spontant i förskolans kontext. Att ha en kollega som delar ansvaret och uppfattning 

om det lärande som ska ske ser vi som en förutsättning för att skapa ett gott lärandeklimat 

för barn och en god arbetsmiljö. Utan en förskollärarkollega på avdelningen menar vi att 

ansvaret för förskollärare kan bli tungt och stressigt. Ett stort ansvar läggs på den enskilde 

förskolläraren att planera, leda och utvärdera de aktiviteter som genomförs. 

 

 

 

Konklusion & Vidare forskning 

Vår slutsats kring studiens syfte huruvida förskollärare anser att de tillämpar undervisning i 

förskolan är att majoriteten av förskollärarna som deltog i studien anser sig tillämpa 

undervisning i förskolan. Resultatet vittnar dock om att undervisning i förskolan är ett 

komplext fenomen. Studien antyder att undervisning i förskolan anses kräva planering och 

ledning av en medveten förskollärare. Men å andra sidan tyder resultatet också på att en del 

av respondenterna anser att undervisning sker utan planering och ledning av en 

förskollärare. Hade det funnits tydliga ramar för vad undervisning kan vara inom 

förskolans kontext och hur förskollärare bör tillämpa undervisning utifrån Läroplan för 

förskolan, framhåller vi att undervisning inte hade varit ett sådant komplext fenomen inom 

förskolans kontext.  

 

Vi anser att den avgörande faktorn för att undervisning ska bedrivas i förskolan ligger hos 

förskolläraren. Förskollärares medvetenhet om sitt uppdrag och den didaktiska kompetens 

som utgör grunden för att kunna arbeta mot de strävansmål som föreskrivs i Läroplan för 

förskolan är enligt studiens resultat och med tyngd i tidigare forskning oerhört viktig för att 

undervisning ska tillämpas i förskolan.  
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Vi är positivt överraskade att majoriteten av respondenterna anser sig tillämpa 

undervisning i förskolan i den mellanstora kommun vi undersökt.  

 

Studiens implikationer för den vardagliga verksamhet som bedrivs i förskolan visar att mer 

planeringstid kan ge förskollärare bättre förutsättningar än de anser sig ha idag för att 

tillämpa undervisning i förskolan. Vi menar dock att endast mer planeringstid inte är 

avgörande för att undervisning ska kunna tillämpas i förskolan. För att undervisning ska 

bedrivas i förskolan menar vi att det även behövs en medvetenhet kring förskollärarens 

uppdrag utifrån Läroplan för förskolan. Vidare är förskollärarens kompetens och förmåga 

att implementera lärande i de olika situationer som uppstår i den vardagliga verksamheten 

en ytterst betydelsefull del av uppdraget enligt vårt sätt att se på hur undervisning kan 

tillämpas i förskolan. Mer planeringstid kan förvisso ge förutsättningar för undervisning 

men om förskollärare inte använder planeringstiden på ett medvetet sätt ställer vi oss 

frågan om det verkligen är behovet av mer planeringstid som är avgörande för att tillämpa 

undervisning i förskolan. Eller är det en fråga om att förskollärare har ett behov av att 

kompetensutveckla sina didaktiska förmågor?  

 

Det skulle vara intressant att ställa frågan igen till de respondenter som angett att de har två 

olika sätt att se på frågan om undervisning. Om undervisning kräver närvaro och planering 

av en medveten förskollärare eller inte med endast möjlighet att ange ett svarsalternativ.  

 

Utifrån resultatet av vår studie anser vi att det skulle vara intressant för vidare studier inom 

frågan om undervisning tillämpas i förskolan att genomföra observationer. Observationer 

skulle kunna ge oss svar på hur förskollärare tillämpar undervisning i praktiken. 
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Bilaga 1 

Hej, 

Jag ringde dig i fredags med en fråga om du har möjlighet att hjälpa mig och min 

studiekamrat Emma Strömberg att distribuera en enkät till förskollärare i er kommun? 

Vi skriver ett självständigt arbete om huruvida förskollärare anser sig arbeta med 

undervisning i förskolan? Om det är ett begrepp som de känner sig bekväma med när de 

planerar sin verksamhet utifrån didaktiska val? Vi har också ett intresse att undersöka om 

ålder, kön och examensår spelar roll för hur förskollärarna ser på undervisningens plats i 

förskolan. Spelar den egna skolgången in hur förskollärarna relaterar till begreppet 

undervisning?  

Vi har ett behov att få svar på ca 100 enkäter och för att nå ut till de verksamma 

förskollärarna inom kommunen vänder vi oss till dig om hjälp.  

Vi har inte så gott om tid på oss att samla in underlag för analys, vilket innebär att enkäten 

vi skickar dig denna vecka i så fall behöver besvaras senast måndag 23/10.  

Vi hoppas du har möjlighet att hjälpa oss med utskicket!  

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning Malin och Emma 
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Bilaga 2 

Hej,   

Vi studerar sista terminen till förskollärare på Uppsala Universitet Campus Gotland.  

Vi vänder oss till er alla förskolechefer inom kommunen 

med en fråga; om ni har möjlighet att hjälpa oss att distribuera en enkät till förskollärare in

om kommunen? 

Vi skriver ett självständigt arbete med syfte att studera om förskollärare anser sig arbeta m

ed undervisning i förskolan.  Vi har ett behov att få svar på ca 100 enkäter och för att nå ut 

till deverksamma förskollärarna inom kommunen vänder vi oss till er om hjälp.   

Vi har inte så gott om tid på oss att samla in underlag för analys, vilket innebär att enkäten 

vi skickar er denna vecka behöver besvaras senast måndag 23/10.  

Kontakt med kommunens avdelningschef för förskola och pedagogisk 

omsorg har tagits och vi har fått godkännande av henne att genomföra denna studie och ho

n har tilldelat oss era mailadresser.   

Enkäten innehåller tio korta frågor med svarsalternativ, den tar ca 5-

10minuter att besvara. Enkäten kommer från sajten Survey Monkey som mottar svaren ano

nymt.  Enkäten skickas ut senast fredag 13/10 och stängs måndag 

den 23/10.  Om intresse finns kan vi självklart maila resultatet av studien till er annars ligg

er  endast resultatet till grund för vårt självständiga arbete.  

Enkäten besvaras av förskollärarna helt anonymt. Vi förhåller oss till de fyra forskningsetis

ka kraven som behandlar forskningsetiska principer; informationskravet,  

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det enda vi kommer veta om

 de som besvarar enkäterna är att de är verksamma inom kommunen, är förskollärare,  

deras kön och ålder utifrån svaren i enkäten.   

 

Vi är tacksamma för er hjälp med vår studie.   

Tack på förhand.   

Med vänlig hälsning 

Malin Wilson 073-xxxxxxxx 

Emma Strömberg 073-xxxxxxx 
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Bilaga 3 Enkätfrågor 

1. Ange kön och ålder. 

- Man 

- Kvinna 

- Annat 

- Födelseår 

2. Vilket styrdokument grundar sig din förskollärarutbildning på? 

- Pedagogiskt program 

- Lpfö98 

- Lpfö98 rev. 2010 

- Lpfö98 rev. 2016 

- Annat 

3. Inom vilken skolform anser du att undervisning hör hemma? 

- Förskola 

- Skola 

- Annat 

4. Har ni någon gång diskuterat begreppet undervisning i din personalgrupp? 

- Under APT 

- Under pedagogiskt ledningsmöte 

- I arbetslaget 

- I personalrummet 

- Nej det diskuteras inte på vår förskola 

- Annat 

5. Anser du att din förskola som arbetsplats bedriver undervisning i verksamheten? 

- Ja 

- Nej 

6. Kräver undervisning en planering för att gå under begreppet undervisning? 

- Ja all undervisning behöver planeras och ledas av förskollärare 

- Nej undervisning kan ske när som helt sålänge det finns en medvetenhet hos 

förskollärare 

- Nej undervisning kan ske barn emellan i deras egen lek utan styrning av 

förskollärare 



 

51 
 

- Undervisning sker alltid i förskolans kontext med eller utan förskollärare 

- I all form av aktivitet på förskolan kan undervisning finnas, förskolläraren 

behöver ej vara närvarande 

7. Känner du dig trygg som förskollärare kring dina ansvarsområden som framskrivs i 

Läroplan för förskolan? 

- Ja 

- Nej 

- Jag vet inte 

8. Har du en didaktisk medvetenhet när du planerar för verksamhetens innehåll? 

- Ja 

- Nej 

- Didaktik är ett nytt begrepp för mig 

- Annat 

9. Anser du att du arbetar medvetet för att uppnå Läroplan för förskolans strävansmål? 

- Ja 

- Nej 

- Annat 

10. Finns det något medel som du skulle vilja ha tillgång till för att du ska kunna 

genomföra dina ansvarsområden utifrån Läroplan för förskolan? 

- Mer planeringstid 

- Fortbildning 

- En förskollärarkollega på avdelningen 

- Tydligt ledarskap 

- Bättre tillgång till digitala verktyg 

- Pedagogiskt material 

- Mer inspirerande miljö, lokaler, utegård 

- Tydligare riktlinjer för vad som gäller just nu för förskolläraruppdraget 

- Inget  


