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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att belysa hur några förskollärare ser på begreppet undervisning och koppla 

detta till rådande styrdokument. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare har 

genomförts och data har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys och analyserats med hjälp av 

läroplansteori. Resultatet pekar mot två teman som utgör både förskollärarnas transformering av 

undervisningsbegreppet utifrån deras egna praktiker men samtidigt deras negativa inställning till 

begreppet och deras syn på det som ett krav från den statliga nivån. Med detta i åtanke förstår vi att 

undervisningsbegreppet ännu inte har tagits emot i förskolan, vilket är förståeligt då det ännu inte har 

översatts till att passa i förskolan och framför allt att förskollärarna i studien inte har fått formulera sig 

kring vad begreppet betyder för dem tidigare. Vår slutsats är därför att förskollärare behöver få 

formulera sig kring vad undervisning är för dem samt att fortbildning behövs om 

undervisningsbegreppet ska kunna implementeras i förskolan. 
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Förord 

Vi vill tacka de medverkande förskollärarna för deras tid och viktiga tankar och insikter i studiens 

ämne. Vi vill även rikta ett stort tack till vår engagerade och hjälpsamma handledare Ingela Elfström 

för hennes goda råd och tips.  

Ett stort tack riktar vi även till våra mammor som korrekturläst vårt arbete. Slutligen vill vi även tacka 

våra respektive partners för att ni har stått ut med oss under denna period och vi hoppas att ni fortsätter 

att laga middag till oss varje dag som ni gjort under skrivprocessen.  

Våra insatser i studien 

Vi var båda medverkande under all datainsamling och vi transkriberade sedan tre intervjuer var. Vi 

sedan valde att sitta tillsammans under hela skrivprocessen då vi arbetar bra ihop och ville vara lika 

delaktiga i alla delar av uppsatsen.  
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Inledning 

Vad undervisning är, bör och kan vara är just nu ett mycket aktuellt ämne inom förskolans värld. Att 

det är så aktuellt beror på att förskolan skrevs in i Skollagen (SFS 2010:800) vilken trädde i kraft den 

1 juli 2011. Förskolan blev därmed en egen skolform och det förtydligades att förskollärare ska 

bedriva undervisning. I 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) 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”. Skolinspektionens (2016) 

kvalitetsgranskning av förskolan visar däremot att Skollagens definition inte varit tillräckligt för att 

undervisning ska tas emot ute i förskolans verksamhet utan tvärtom finns det ett starkt motstånd mot 

begreppet. Som Hedefalk, Lundqvist och Almqvist (2015, s. 21) beskriver det är 

undervisningsbegreppets vara eller icke vara i förskolans läroplan och i dess praktik ett komplext 

ämne, dels för att det är kontroversiellt inom förskolan men också för att undervisning kan definieras 

olika beroende på vilken den teoretiska utgångspunkten är. I Skolinspektionens (2016, s. 7) rapport 

hävdar de att ”Det saknas en tydlig definition av undervisning i förskolan och hur den ska bedrivas” 

(Skolinspektionen 2016, s. 7). De skriver därför att undervisning behöver förtydligas för att det ska 

göras till förskolans begrepp. I sin rapport hänvisar de till forskare som definierar undervisning utifrån 

vad Eidevald (2017, s. 178) menar är en viss teoretisk utgångspunkt, nämligen utvecklingspedagogisk. 

Som Hedefalk, Lundqvist och Almqvist (2015, s. 21) påpekar finns det däremot olika sätt att definiera 

undervisning. Inom förskolan finns det också många olika pedagogiska inriktningar med skilda 

teoretiska utgångspunkter vilka innefattar olika barn- och kunskapssyn och olika syn på hur man ska 

förhålla sig till målstyrning. 

Hur undervisningsbegreppet ska förtydligas och hur verksamma förskollärare anser att detta ska ske 

har det ännu inte genomförts så mycket forskning kring då begreppet är relativt nytt i förskolan. Idag 

finns det däremot ett krav att förskollärare ska undervisa enligt Skollagen (SFS 2010:800) och det 

finns en möjlighet att begreppet skrivs in i den nya läroplanen för förskolan som nu arbetas fram. 

Därför är det viktigt att undersöka vad verksamma förskollärare anser om undervisning och hur de 

anser att begreppet behöver förtydligas för att passa i förskolan, vilket är vad som undersöks i denna 

studie.  

Bakgrund  

Barnomsorg- och skolakommittén fick 1997 i uppdrag att arbeta fram ett betänkande till en läroplan 

för förskolan. I betänkandet behandlas undervisningsbegreppet, men det skrivs inte in i läroplanen 

varken 1998 eller vid revideringarna 2010 och 2016. Kommittén skriver fram en definition av 

undervisning som “en medveten pedagogisk handling i riktning mot ett mål” (Barnomsorg- och 

skolakommittén 1997, s. 154). De menar att undervisning och pedagogisk verksamhet/arbete utgår 

ifrån samma grund och att det syftar till att “främja lärande mot uppsatta mål” (Barnomsorg- och 

skolakommittén 1997, s. 153). Undervisningsbegreppet finns alltså inte med i förskolans läroplan 

(Skolverket 2016) vilket skulle kunna förklaras med att det i förslaget till förskolans läroplan 

(Barnomsorg- och skolakommittén 1997, s. 154) skrivs fram att undervisning och pedagogisk 

verksamhet/arbete används synonymt. 
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2010 skrevs förskolan in som en egen skolform i Skollagen (SFS 2010:800). Enligt Skollagen ska 

förskollärare bedriva undervisning i förskolan. I 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) 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”. Denna 

lagändring har enligt Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, s. 91) bidragit till en ökad 

diskussion om undervisningsbegreppet i relation till förskolan. All förskolans personal vars utbildning 

eller erfarenhet kan främja barns utveckling och lärande får enligt Skollagen 2 kap. 14 § (SFS 

2010:800) finnas med i undervisningen. Däremot skrivs det fram i kap 2. 13 § (SFS 2010:800) att det 

endast är legitimerade förskollärare som får bedriva undervisningen. Förskollärarens ansvar 

förtydligas även i revideringen av förskolans läroplan 2010 (Skolverket 2010), men här skrivs 

undervisningsbegreppet fortfarande inte in. 

Förskolan står alltså inför nya utmaningar i och med att undervisningsbegreppet skrivits in i 

Skollagen. Detta är anledningen till att det fristående forskningsinstitutet Ifous i samarbete med 

Malmö Högskola och tio kommuner i januari 2016 inleder det treåriga FoU-programmet Undervisning 

i förskolan (Ifous 2016). Syftet med FoU-programmet är att utveckla “kunskap, nya förhållningssätt 

och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan” (Ifous 2016) och detta ska göras på alla 

nivåer, från kommunal- till verksamhetsnivå. 

2016 publicerade även Skolinspektionen (2016) sin rapport Förskolans pedagogiska uppdrag- Om 

undervisning, lärande och förskollärares ansvar där de granskat förskolans kvalitet i relation till 

undervisning i förskolan. “Resultaten visar att barnen i stort ges förutsättningar att utvecklas och lära 

men det sker sällan genom medveten undervisning, det vill säga målstyrda processer, som syftar till 

utveckling och lärande” (Skolinspektionen 2016, s. 4). I rapporten visar de att i en stor del av 

förskolorna används begreppen lärande och undervisning synonymt med varandra. Personalen anger 

att barnen lär hela tiden och de har ingen gemensam bild av vilken roll de har i barnens lärande 

(Skolinspektionen 2016, s. 15). Skolinspektionens (2016, s. 31) resultat visar på att det finns en 

otydlighet i hur undervisning ska bedrivas i förskolan och att det inte förs en diskussion om hur 

begreppet ska konkretiseras i verksamheten bland förskolans personal. Det påpekas däremot att det 

saknas dokument som ger stöd och vägledning i hur undervisningsbegreppet ska tolkas i förskolan 

förutom skollagens definition, vilket kan resultera i att den förskola som erbjuds barnen inte blir 

likvärdig (Skolinspektionen 2016, s. 31).  

Skolinspektionen (2016, s. 10) hänvisar till regeringen som menar att undervisningsbegreppet måste 

definieras så att det omfattar alla skolformer. Skolinspektionen (2016, s. 7) skriver att det därmed 

behövs ett förtydligande av begreppet undervisning och hur det ska genomföras i förskolan och tar i 

detta sammanhang upp två olika arbeten som behandlar undervisningsbegreppet. De hänvisar till 

Persson som “menar att undervisning i förskolan handlar om att förskolepersonal utgår från vad barnet 

vill göra och förmår att, oavsett situation, expandera lärande i en dialog och ska inte ses begränsad till 

formella och vuxenstyrda situationer” (Skolinspektionen 2016, ss. 10-11). Vidare refererar de till 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson som menar att en förutsättning för undervisning är att 

förskollärare och barn riktar uppmärksamheten mot samma objekt (Skolinspektionen 2016, s. 11). 

Eidevald (2017, s. 178) skriver att de forskare som Skolinspektionen hänvisar till och det sätt de 

definierar undervisning på utgår från utvecklingspedagogisk teori. En konsekvens av att 

Skolinspektionen utgår från en specifik teoretisk grund är enligt Eidevald (2017, s. 178) att deras 

bedömning inte blir neutral, utan kan ses som teoretiskt styrd. Det kan därför bli problematiskt för dem 

som inte utgår från samma teoretiska syn på lärande och undervisning som Skolinspektionen gör 

(Eidevald 2017, s. 179). Även Insulander och Svärdemo Åberg (2014, ss. 2-3) påpekar att det för dem 
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som har ett annat teoretiskt präglat förhållningssätt, där lärandemål inte är bestämda i förväg, kan bli 

en utmaning att arbeta med lärandemål, eller målstyrda processer på det sätt som Skolinspektionen 

(2016, s. 4) definierar undervisningen. Det förhållningssätt där lärandemål inte är bestämda i förväg 

kan kopplas samman med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Barsotti (1997, s. 30) framhåller att 

det projektinriktade arbetssättet inom Reggio Emilia inte syftar till att “lära ut ett specifikt 

kunskapsstoff till barnen eller något inlärningssystem” (Barsotti 1997, s. 30). Detta kan vara viktigt att 

ta hänsyn till i diskussionen om hur undervisningsbegreppet ska tolkas så att även de som till exempel 

arbetar utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi kan förhålla sig till begreppet.  

Skolinspektionen (2016, s. 7) skriver också i sin rapport att undervisningsbegreppet måste förtydligas 

för att anpassas till förskolan och dess praktik. Däremot har förskolan inte en enhetlig pedagogik och 

enligt Insulander och Svärdemo Åberg (2014, ss. 3-4) har också synen på barns lärande och kunskap 

förändrats i förskolan och menar därmed att det har skett en förändring i förskolans kultur. Denna 

förändring menar Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 4) utifrån Vallberg Roth kan “förstås i 

relation till den övriga skolutbildningens marknadsorientering och kunskapsekonomi, vars främsta 

syften är att verka för att utveckla framtida kunskaper som gagnar det samhällsekonomiska intresset” 

(Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s. 4). Även Dahlberg och Elfström (2014, s. 268) pekar på en 

reformutveckling inom utbildningssystemet “som kan kopplas till den globala ekonomiska 

konkurrensen och som tagit sig uttryck i en ny styrningsrationalitet och nya styrningsmodeller” 

(Dahlberg & Elfström 2014, s. 268). Som en motkraft mot denna reformutveckling har Reggio Emilia-

inspirerat arbetssätt fått allt starkare fäste i svenska förskolor (Dahlberg & Elfström 2014, s. 268). 

I Skolinspektionens (2016) granskning har man endast kopplat undervisning till läroplanens avsnitt 2.2 

om utveckling och lärande, alltså till det avsnitt som innefattar de ämnesspecifika målen. Skolverket 

(2012, s. 6) påpekar dock att läroplanens innehåll inte ska delas upp utan ska behandlas som en helhet 

då alla delar relaterar till varandra. Frågan är då om Skolinspektionen förtydligat 

undervisningsbegreppet eller om rapportens fokus på utveckling och lärande ytterligare stärkt 

undervisningsbegreppets koppling till uppnåendemål snarare än strävansmål.  

Tidigare forskning 

Undervisning i förskolan  

 

Den nordiska förskoletraditionen karakteriseras som socialpedagogisk, där lärande och omsorg ses 

som en integrerad helhet och den är inte orienterad mot skolan (OECD 2006, s. 59). Forskning visar 

däremot att begreppet undervisning kopplas samman med skolan och dess kunskapssyn och därför är 

undervisningsbegreppet kontroversiellt inom förskolan (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, s. 21; 

Skolinspektionen 2016, s. 14). Majoriteten av förskollärarna i Sæbbe och Pramling Samuelssons 

(2017, s. 11) studie uttrycker att de är obekväma med att använda undervisningsbegreppet för att 

beskriva sin egen praktik. Alla förskollärare i studien tar avstånd ifrån den undervisning som sker i 

skolan (Sæbbe & Pramling Samuelssons 2017, s. 11). Även Thulin (2006, s. 22) och Jonsson (2011, s. 

13) tar upp att förskollärare inte vill lära ut på ett traditionellt skollikt sätt. Även förskolepersonalen i 

Enös (2005, s. 213) studie positionerar sig mot skolan och dess kunskapssyn. Detta kan enligt Enö 

(2005, s. 213) bero på den maktrelation som finns mellan skolan och förskolan och att “Dessa 
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maktrelationer kan baseras på skolans och förskolans olika historiska och strukturella förutsättningar” 

(Enö 2005, s. 213). När de “hävdar förskolans särart handlar det därför om att skapa respekt och 

värdighet och betona sin identitet inför andra” (Enö 2005, s. 213).  

Undervisningsbegreppet kopplas alltså oftast samman med skolan och som Sæbbe och Pramling 

Samuelsson (2017, s. 11) skriver går det då inte att bara ta över undervisningsbegreppet utan det 

behöver översättas för att passa förskolan. I studien utgår Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, ss. 

3-5) från ett sociokulturellt perspektiv för att anpassa undervisningsbegreppet till den nordiska 

förskoletraditionen. De har bett fem förskollärare att planera och hålla en matematik-aktivitet som de 

observerat. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan dessa aktiviteter ses som undervisning enligt 

författarna då lärandet i aktiviteterna sker i dialog och gemenskap (Sæbbe & Pramling Samuelsson 

2017, s. 12). För att främja barns lärande använder förskollärarna sig av kommunikation och 

samhandlingar i undervisningssituationerna som är planerade utifrån ämnesmål i läroplanen. Som 

tidigare nämnt så anser förskollärarna i studien att de inte undervisar, men utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv tolkar författarna deras praktiker som undervisande (Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, 

ss. 11-13). Förskollärarna i studien berättar inte för barnen att det är just matematik de lär sig i 

aktiviteterna, men Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, s. 12) anser att det är viktigt att barnen får 

det berättat för sig vad de är de lär sig då språket är centralt inom det sociokulturella perspektivet. 

Även Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, s. 94) vill belysa vad undervisning kan 

innebära i förskolan. Författarna hänvisar till Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson som 

skriver att “Undervisning kan då ses som ett interaktivt arbete där förskollärare och barn i 

kommunikation etablerar intersubjektivitet och en form av samsyn för att mötas kring ett innehåll” 

(Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 93). Undervisning innebär då att rikta barnens 

uppmärksamhet mot något, både utifrån barnens intressen och vad förskolläraren anser är viktigt och 

undervisningen bör kombinera omsorg, lärande, fostran och lek (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson 2017, ss. 93-94). Författarna utgår från att de studerar en förskolediskurs som är i 

förändring och använder därför argumentationsanalys tillsammans med diskursteori för att studera hur 

förskolepersonal talar om undervisning i förskolan (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, 

s. 94). Utifrån samtal med förskollärarna har de kommit fram till två diskurser gällande undervisning, 

”en kravdiskurs för personal samt en rättighetsdiskurs för barn och föräldrar” (Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson 2017, s. 96). Inom de två diskurserna har de kunnat identifiera argument både 

för och emot undervisning i förskolan (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 105). Inom 

kravdiskursen har de identifierat argument för att undervisning i förskolan ger ökad kvalitet men även 

att det ger ökade krav på pedagoger att göra något mer (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 

2017, ss. 96-101). Inom rättighetsdiskursen har de identifierat argument för att barn har rätt till 

undervisning och en likvärdig kvalitet, men också att “barn sägs behöva skydd från allt för mycket 

undervisning så att de kan få leka och vara kreativa på egna villkor” (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson 2017, s. 103). 

Utifrån detta menar författarna att undervisningsbegreppets ställning i förskolan håller på att skifta, 

från en negativ bild av undervisning som skollik till en rättighet för barnen (Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson 2017, ss. 103-106). Däremot visar förskollärarna i studien försiktighet mot att 

använda begreppet i verksamheten då det till viss del fortfarande lever kvar en föreställning om 

undervisning som begränsande och tvingande för barnen (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 

2017, s. 106).  

Även Hedefalk, Almqvist och Lundqvists (2015, s. 22) studie syftar till att vidga förståelsen för vad 

undervisning kan innebära i förskolan. De har utifrån filmade observationer jämfört hur lärare arbetar 
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med naturvetenskap i förskolan jämfört med i en sjundeklass (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, 

ss. 22-24). De menar att det finns likheter i hur lärare och förskollärare undervisar i skolan och i 

förskolan (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, ss. 30-31). De ser i studien att varken lärare eller 

förskollärare tar rollen som kunskapsöverförare, undervisningen går istället ut på att rikta barnens 

meningsskapande mot något och både läraren och förskolläraren försöker få barnen att söka svar på 

annat håll än från läraren själv (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, ss. 30-31). Syftet med 

undervisningen är i båda fallen att barnen ska få lära sig att arbeta undersökande, reflektera på olika 

sätt samt lösa problem (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, s. 31). Författarna drar därför 

slutsatsen att frågan inte är om undervisning har en plats i förskolan utan “frågan är mot vilka mål, 

med vilket innehåll och på vilket sätt förskollärare ska undervisa” (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 

2015, s. 32, vår översättning).  

Inom Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt är det “förskollärarens uppgift att uppmärksamma barnens 

pågående aktiviteter och relationer i syfte att diskutera och utmana dessa vidare” (Insulander & 

Svärdemo Åberg 2014, s. 3). Dahlberg och Elfström (2014, s. 274) skriver utifrån Dewey att 

pedagoger inte bara har som uppgift att återskapa kunskap, utan pedagogen är tillsammans med barnen 

med i utforskandet som kan leda till ny kunskap. Detta sker genom den pedagogiska dokumentationen 

och pedagogernas reflekterande och medforskande förhållningssätt. Lenz Taguchi (2013, s. 111) 

beskriver pedagogens roll som aktivt passiv, vilket innebär att pedagogen ska vara aktiv i sitt 

lyssnande på barnen. Genom att lyssna aktivt på barnen hinner pedagogen reflektera över barns 

utforskande processer och kan då ge tillbaka idéerna till barnen på ett sätt som stärker och driver på 

deras utforskande (Lenz Taguchi 2013, ss. 110-111).  

Utifrån gruppintervjuer med förskollärare har Lindgren Eneflo (2014, ss. 98-99) identifierat två olika 

huvudspår i förskollärarnas tal om barns lärande i förhållande till sin egen roll, “förutbestämt lärande” 

och “icke-förutbestämt lärande”. Dessa två ställningstaganden ställer Lindgren Eneflo (2014, s. 134) 

mot Billig, Condor, Edwards, Gane, Middleton och Radelys två ideologiska ställningstaganden. Det 

“förutbestämda lärandet” kopplar Lindgren Eneflo (2014, s. 134) till ideologin om “att kunskaper ska 

förmedlas av läraren vilken har kontroll över vad som ska läras, hur och när ett visst lärande ska äga 

rum” (Lindgren Eneflo 2014, s. 134) och pedagogerna använde oftast begreppet undervisning för att 

beskriva deras roll inom denna kategori (Lindgren Eneflo 2014, s. 100). Det “icke-förutbestämda 

lärandet” kopplas samman med ideologin som “beskrivs som barncentrerad och demokratisk där 

läraren understödjer barnens lärande” (Lindgren Eneflo 2014, s. 134). Inom denna kategori användes 

begreppet medforskande i störst utsträckning för att beskriva den egna rollen som förskollärare 

(Lindgren Eneflo 2014, s. 100). Det “icke-förutbestämda lärandet” kopplar Lindgren Eneflo (2014, s. 

134) till Alnerviks studie om pedagogisk dokumentation och hur det har förändrat “synen på kunskap 

och lärande från att lärande förmedlas in i barnet till att istället tala om att skapa förutsättningar för 

lärande” (Alnervik 2013, s. 106). 

Kunskaps- och lärandesynen inom det “icke-förutbestämda lärandet” kan alltså liknas med hur man ser 

på kunskap och lärande inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Även synen på pedagogens roll 

som medforskande och alltså inte som kunskapsöverförare, stämmer överens med filosofin inom 

Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt (jfr Barnomsorg- och skolakommittén 1997, s. 104). Inom detta 

arbetssätt används som pedagogisk dokumentation som ett sätt att synliggöra både barnens och 

pedagogernas gemensamma utforskande, tankar och handlingar (Barnomsorg- och skolakommittén 

1997, s. 105). Dahlberg och Elfström (2014, s. 273) poängterar också att den pedagogiska 

dokumentationen inte ska användas för att bedöma “om barnen är på rätt eller fel väg gentemot ett 

redan förutbestämt kunskapsinnehåll” (Dahlberg & Elfström 2014, s. 273). Även Barnomsorg- och 
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skolakommittén (1997, s. 101) beskriver att man med hjälp av pedagogisk dokumentation kan gå ifrån 

att klassificera och reducera barns lärprocesser till något enkelt och mätbart. De skriver vidare att detta 

öppnar för “möjligheter att lärare och elever/barn får makt över och rätt att själva värdera sin 

kunskapsproduktion” (Barnomsorg- och skolakommittén 1997, s. 101). 

Styrning genom policy- och styrdokument 

Undervisning är ett förhållandevis nytt begrepp i förskolan och det är därför intressant att studera hur 

förskolepersonal har hanterat förändringar och nya direktiv. Här presenteras därför forskning som 

behandlar styrning på olika nivåer och hur det har påverkat den pedagogiska praktiken.  

Ekström (2007, s. 181) har studerat hur politiska beslut och reformer under 1990-talet har påverkat hur 

den pedagogiska praktiken realiseras. I sin studie visar han att materiella realiteter är överordnade 

förändringar som genomförts i läroplanens mål. Ekonomi, personalens utbildning och traditioner är 

mer styrande än läroplanens mål för hur den pedagogiska praktiken kommer att realiseras (Ekström 

2007, ss. 179-180). Författaren menar att anledningen till att läroplanen inte påverkat den faktiska 

verksamheten i så stor uträckning beror på att “informanterna tolkar in sin egen syn på verksamheten i 

läroplanens texter” (Ekström 2007, s. 179). Flera av deltagarna menar även att den praktiska 

verksamheten inte förändrats i och med läroplanens inträde utan läroplanen ses främst som ett tydligt 

dokument som beskriver deras verksamhet och som ger förskolan en ökad legitimitet (Ekström 2007, 

s. 179). Författaren menar därmed att “Villkoren för verksamheten förefaller ha större betydelse än 

förändring av diskursiva mål vad gäller praktikens gestaltning” (Ekström 2007, ss. 179-180).  

Skolverket (2008, s. 11) framhåller däremot att förändrade ramar kan påverka förskolans praktik och 

att det sedan införandet av läroplanen 1998 skett en snabb förändring i förskolan som kan kopplas till 

reformen. Den första nationella utvärderingen av reformen inleddes 2002 av Skolverket, bara fyra år 

efter att reformen trätt i kraft.  Utvärderingen visade att det skett stora förändringar i förskolans 

praktik, vilka kunde kopplas till reformen, men även till andra påverkansfaktorer (Skolverket 2008, ss. 

10-11). Trots det framhåller Skolverket (2008, s. 11) att läroplanens inträde i förskolan ledde till stora 

förändringar mycket snabbare än det spann på 10-15 år som det vanligtvis tar för en reform att ge 

effekt inom utbildningsområdet.  

I likhet med Ekström (2007) skriver Vatne (2012, ss. 4-5) att förändringar från en politisk arena, i 

form av exempelvis läroplaner och styrdokument inte leder till så stora förändringar i det praktiska 

arbetet i förskolan. En anledning kan vara att de förväntningar som kommer från politiker kan vara 

omöjliga att genomföra i förskolan, då de i utformandet av kraven inte alltid tagit hänsyn till hur 

praktiken i förskolan ser ut (Vatne 2012, s. 5). Vidare menar Vatne (2012, s. 9) i likhet med Henckel 

(1990, ss. 39-40) att en anledning till att politiska beslut har svårt att implementeras i förskolan kan 

har strukturella förklaringar, såsom stora barngrupper, schemaläggningar samt traditioner som lever 

kvar i förskolan. Vatne (2012, s. 9) refererar till Cuban och menar att det i skolan kan ta upp till tio år 

för utbildningsreformer att få genomslag i verksamheten, vilket Vatne i likhet med Skolverket (2008) 

menar även kan gälla förskolan. Lenz Taguchi (2013) menar att “ett traditionellt uppifrån-och-ner-

perspektiv för pedagogiskt förändringsarbete generellt sett har mycket små chanser att lyckas” (Lenz 

Taguchi 2013, s. 36). Hon framhåller även att en förskolas traditioner kan vara så starka att man som 

pedagog faller in i dennes mönster, oavsett vilka tankar man själv hade tidigare om hur man ville 

arbeta (Lenz Taguchi 2013, s. 36). 
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Även Haug (1992, s. 261) menar att traditioner gällande vad som är möjligt i förskolan kan försvåra 

implementeringen av nya läroplaner och styrdokument, även om de teoretiskt skulle leda till en 

förbättring i verksamheterna. Han visar detta i en studie där lärare och förskollärare tillsammans har 

fått skapa ett pedagogiskt program för 6-åringar för att på så sätt försöka ta ut det bästa ur respektive 

praktik (Haug 1992, s. 96). Resultatet av detta visar däremot att lärarna och förskollärarna återskapar 

sina traditionella verksamheter och att det inte sker något utbyte däremellan (Haug 1992, s. 263). Haug 

(1992, s. 163) menar dock att det finns ett viktigt undantag då han sett att förskollärarna förändrade sitt 

arbetssätt i vuxenstyrda aktiviteter genom att göra dessa ännu mer styrda än lärare i skolan, då de 

trodde att detta förväntades av dem. Haug (1992, s. 167) drar slutsatsen att den pedagogiska 

verksamheten är en funktion av de traditioner och de regleringar som finns inom respektive institution 

samt hur pedagogerna ser på arbetet med barnen. Detta påverkar däremot mest hur det talas om 

utbildning och inte hur den faktiskt genomförs i praktiken och Haug (1992, s. 167) menar därför att 

politiska intentioner har lite att göra med den praktik som sedan tar form.  

Eriksson (2014, s. 83) kommer däremot fram till att den juridiska och ideologiska styrningen i form av 

styrdokument har betydelse för förskollärares arbete i förskolan. Pedagogerna “utgår från sin förståelse 

av sitt uppdrag och styrdokumenten när de motiverar sina ställningstaganden” (Eriksson 2014, s. 83). 

Pedagogerna och deras handlingsutrymme påverkas idag fortfarande av förskolans historia och 

traditioner, men sedan 1990-talet har samhällsförändringar och reformer större inverkan på pedagogers 

ställningstaganden än tidigare (Eriksson 2014, s. 85). Eriksson (2014, s. 88) menar att läroplanen kan 

ses som styrande för pedagoger då tolkningar som görs av strävansmålen sällan problematiseras i 

verksamheten. Samtidigt blir läroplanen stödjande då den fungerar som vägledande i arbetet samt som 

en “trygghet för pedagogerna då den anses kunna garantera att arbetet utförs i enlighet med uppdraget 

om man följer den” (Eriksson 2014, s. 88). Detta skiljer sig då från Ekströms (2007) resultat, där den 

egna verksamheten tolkas in i läroplanens texter och därför inte förändrar den faktiska verksamheten i 

så stor utsträckning. Erikssons (2014) resultat avviker också till viss del från Vatne (2012), Henckel 

(1990) och Haug (1992) där läroplaner och styrdokument inte uppfattats som särskilt styrande. Enligt 

Eriksson (2014, s. 88) kan en anledning till detta vara att revideringen av förskolans läroplan 

(Skolverket 2010) som började gälla 2011 har haft stor genomslagskraft, vilket Eriksson (2014, s. 88) 

menar skulle kunna bero på de mer reglerande elementen från statlig och kommunal nivå i form av 

kvalitetssäkring genom uppföljning och utvärdering. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta självständiga arbete är att belysa hur några förskollärare ser på begreppet 

undervisning och koppla detta till rådande styrdokument. 

De frågeställningar studien tar som utgångspunkt är: 

• Hur transformerar och definierar förskollärarna undervisning? 

• Hur tror förskollärarna att undervisningsbegreppet kan komma att förändra deras arbetssätt? 
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Teoretiskt perspektiv 

Läroplansteori  

Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare ser på begreppet undervisning för att sedan 

koppla detta till styrdokument som behandlar undervisning i förskolan. Det blir därför av intresse att 

granska dessa styrdokument, hur de formuleras och hur pedagogerna har transformerat dessa 

formuleringar. Dessa frågor är centrala i det läroplansteoretiska perspektivet, vilket är anledningen till 

att vi valt detta perspektiv för att analysera vår data. Våra centrala begrepp är formuleringsarena, 

transformeringsarena, styrning på statlig och lokal nivå, ramfaktorer samt pedagogers praktiska 

förnuft. 

Lundgren (1979, s. 21) menar att begreppet läroplan inom läroplansteorin används i vidare bemärkelse 

än att endast syfta till den konkreta text som är läroplanen. I begreppet läroplan ingår även de 

uppfattningar som varit styrande i utformandet av de faktiska styrdokumenten (Lundgren 1979, s. 21). 

Denna definition av läroplan är vad vi kommer att utgå ifrån i denna studie.  

Dagens läroplansteori växte fram under 1960-talet där man studerar hur undervisningens innehåll 

påverkas av såväl styrdokument som faktorer utanför de faktiska dokumenten (Linde 2012, s. 12). “En 

läroplan utgör samhällets krav på uppfostran och utbildning. En läroplansteori är en förklaring av 

varför dessa krav utformats och vilka villkor de gestaltar i själva den process, som är undervisning 

eller uppfostran” (Lundgren 1979, s. 231). Det betyder alltså att läroplansteori intresserar sig för varför 

undervisningen ska innehålla ett särskilt stoff och hur det påverkar undervisningsprocessen. Faktorer 

som kan påverka hur styrdokument och rekommendationer skrivs är bland annat olika politiska och 

filosofiska inriktningar (Linde 2012, s. 12) vilket i sin tur påverkar undervisningsprocesserna i skola 

och förskola. Linde (2012, s. 17) refererar till Dallöfs studie och resultat från 1967 där han kommit 

fram till att det inte endast går att se till elevernas förkunskaper för att förstå deras 

undervisningsresultat. Även själva undervisningssituationen och allt vad det innebär med tid, 

elevgrupp, läraren och det valda undervisningsstoffet påverkar elevernas resultat (Linde 2012, s. 17). 

Detta sätt att analysera hur faktorer eller ramar påverkar undervisningen ingår i vad som kallas 

ramfaktorteorin (Lundgren 1979, s. 233). 

Ramfaktorteorin är en del av läroplansteorin och Lundgren (1979, s. 233) hänvisar till Dahllöf som 

“definierar begreppet ram som faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen och över 

vilka de som undervisar och de som undervisas inte har någon kontroll” (Lundgren 1979, s. 233). 

Ramfaktorerna delas in som ekonomiska, juridiska och ideologiska utifrån vilken sorts begränsning 

eller styrning de utgör (Lundgren 1981 se Eriksson 2014, s. 30). I denna studie är vi intresserade av 

hur de juridiska och ideologiska ramfaktorerna, i form av Skollag (SFS 2010:800), Skolinspektionens 

(2016) rapport och läroplanen för förskolan (Skolverket 2010), sätter ramar för verksamheten. 

Vi har även valt att använda Lindblad, Linde och Naeslunds (1999) utvidgade syn på ramfaktorteorin 

där de utgår från att det finns ramar och regler som begränsar lärares handlingsutrymme, men där 

lärare även ses som aktörer som själva kan påverka undervisningssituationer. För detta perspektiv har 

de tagit inspiration från von Wright och hans arbete om människans praktiska förnuft och hur det är 

relaterat till historiska och sociala sammanhang (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 97). Författarna 

menar att ramar och regler inte ensamma kan förklara en undervisningssituations utfall och därför 

behöver man även ta hänsyn till lärares praktiska förnuft för att kunna förklara detta (Lindblad, Linde 
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& Naeslund 1999, s. 95). Det praktiska förnuftet utgörs enligt författarna av lärarnas föreställningar, 

perspektiv och strategier tillsammans med vad de anser är möjligt att göra utifrån de yttre ramarna. 

Genom detta perspektiv går det alltså att förklara lärares handlingar genom att granska deras 

bakomliggande intentioner samt de yttre ramar som begränsar deras handlingsutrymme (Lindblad, 

Linde & Naeslund 1999, s. 94). I vår studie kan därför den utvidgade ramfaktorteorin möjliggöra för 

en bredare tolkning av förskollärarnas utsagor om undervisning i förskolan genom att vi inte bara kan 

analysera de yttre ramarna som påverkar dem utan även deras bakomliggande intentioner.  

Inom läroplansteorin talar man om att beslut som påverkar hur undervisningen utformas sker på tre 

arenor, formulerings- transformerings- och realiseringsarenan (Elfström 2013, s. 35; Linde 2012, s. 

64). Beslut om undervisningens innehåll tas på formuleringsarenan och där formuleras föreskrivande 

texter som läroplaner och andra styrdokument. Formuleringsarenan har i sig tre nivåer “med helt olika 

formuleringskontexter när det gäller läroplansskrivande, en statlig, en kommunal och en lokal nivå” 

(Elfström 2013, s. 35). Det är mellan dessa nivåer som transformeringsarenan finns, där de statligt 

och kommunalt formulerade styrdokumenten tolkas och omformuleras och där “tillägg, fråndrag eller 

ointresse för föreskriften modifierar den formulerade läroplanen och ett detaljerat stoffurval planeras” 

(Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103). Det är lärarna som är “huvudaktörer i transformeringen av 

läroplanen och de som utformar sin uppgift enligt vad de vill, vad de anser förväntas, vad de kan och 

vilka yttre villkor som gäller” (Linde 2012, s. 64). Den skolkultur som råder på skolan och 

skolledarnas syn på det pedagogiska uppdraget har också fått större betydelse för 

transformeringsarenan efter decentraliseringen av skolan (Linde 2012, s. 64). Staten har också viss 

kontroll över transformeringsarenan då de ansvarar för lärarutbildningar, fortbildningar och genomför 

kontroller och utvärderingar av verksamheterna (Linde 2012, s. 64). På realiseringsarenan ska sedan 

den faktiska undervisningen genomföras, mer eller mindre enligt de planer för innehållet som 

formulerats (Linde 2012, s. 64).  

Hur texterna transformeras och om det uppstår något glapp mellan de olika nivåerna beror på hur väl 

synen på uppdraget stämmer överens mellan den statliga, kommunala och lokala nivån (Elfström 

2013, s. 35). Med det läroplansteoretiska perspektivet kan vi därmed studera om det uppstår något 

glapp mellan det som formuleras i styrdokumenten och vad förskollärarna uttrycker om undervisning. 

Detta perspektiv i kombination med den utvidgade ramfaktorteorin med begreppet praktiskt förnuft 

möjliggör för en fördjupad analys av våra resultat. 

Metod 

Val av metod 

Syftet med denna studie är att förstå och beskriva förskollärares tankar och åsikter om 

undervisningsbegreppet. Vi har därför valt att göra kvalitativa intervjuer då man genom dessa kan få 

fatt i intervjupersonernas tankar om ett fenomen (Nilsson 2014, s. 149). Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015, s. 53) menar att det endast är genom en intervju som man kan få reda på en annans 

persons perspektiv och vilken mening de tillskriver ett fenomen. Utifrån den data som insamlas kan vi 

sedan genom analysen tolka och få en djupare förståelse för fenomenet och det kan vara “ett lämpligt 

sätt att närma sig många obesvarade forskningsfrågor där det saknas grundläggande kunskap om 
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fältet” (Nilsson 2014, s. 149). Denna metod passar alltså väl för vår studie då det ännu inte forskats så 

mycket på undervisningsbegreppets betydelse i förskolan. 

En intervju kan struktureras på olika sätt, från ostrukturerade intervjuer utan förbestämda frågor till 

helt strukturerade intervjuer med förutbestämda frågeformulär (Fägerborg 2011, s. 99). I denna studie 

har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Dessa befinner sig mellan den ostrukturerade 

och strukturerade formen av intervju. Inom den semistrukturerade formen utgår man från ett antal 

frågor för att på så sätt styra intervjun mot forskningsämnet, men frågorna hålls öppna för att 

möjliggöra en fördjupad diskussion och öppna upp för följdfrågor från intervjuaren (Gillham 2008, s. 

103). Back och Berterö (2015, s. 152) menar att en semistrukturerad intervju kan ta mellan 1-2 timmar 

att genomföra och Löfgren (2014, s. 148) menar att ett långt tidsspann för intervjun kan leda till ökad 

trygghet för personen som intervjuas, samt större möjligheter att utveckla sina tankegångar. Den ökade 

tryggheten och möjligheten till fördjupning som den semistrukturerade intervjuformen möjliggör är en 

anledning till varför denna metod har valts i denna studie, då undervisningsbegreppet kan vara ett 

ämne som förskollärarna inte har reflekterat så mycket över innan. Vi valde också att spela in alla 

intervjuer då Fägerborg (2011, ss. 104-105) menar att inspelade intervjuer “har högre värde som källa, 

de är informationsrikare och ger större möjligheter till analys ur olika synvinklar” (Fägerborg 2011, s. 

105).  

Vi valde att hålla intervjuerna med förskollärarna en och en för att de inte skulle påverka varandras 

svar. Detta upplägg har både för- och nackdelar då vissa människor enligt Fägerborg (2011, s. 91) 

stärks i gruppdiskussioner och andra snarare vågar uttrycka sina tankar under enskilda intervjuer. Vi 

valde att utesluta gruppintervjuer då vi inte visste hur mycket de olika förskollärarna hade formulerat 

sig kring undervisning innan intervjuerna. Skillnaden i hur mycket de formulerat sig kring detta nya 

begrepp kan då påverka om de vågar uttrycka sig under en gruppintervju eller inte. Då vi ville höra 

vad alla förskollärare ansåg om undervisning valde vi därför att hålla individuella intervjuer.  

Som metod har den kvalitativa intervjun både styrkor och svagheter. En styrka med intervjuer är att 

det kan ge insikter om det sammanhang och den miljö som intervjupersonerna är delaktiga i (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34). Det är utifrån kontexten som samtalet äger rum i som kunskapen 

skapas, det är ingen objektiv sanning (Fägerborg 2011, s. 92). Denna brist på objektiva sanningar 

behöver inte vara negativt då syftet är att få fatt i förskollärares individuella tankar och åsikter, vilket 

man alltså kan få genom intervjuer (jfr Fägerborg 2011, s. 96). I denna studie har förskollärarnas 

utsagor fått representera en möjlig bild av vad undervisningsbegreppet kan betyda inom förskolan. 

Genom en intervju kan man få tillgång till en persons tankar och känslor, men det är intervjupersonen 

själv som väljer vad den berättar om (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Däremot kan 

intervjuaren vara styrande i och med de frågor som ställs, samt valet av svar som man som intervjuare 

väljer att ställa följdfrågor på (Löfgren 2014, ss. 147-148). Fägerborg (2011, s. 94) menar även att det 

finns en risk att intervjupersonerna inte svarar utifrån sina egna åsikter utan att de svarar på ett sådant 

sätt som de tror att intervjuaren förväntar sig. Fägerborg (2011, s. 94) skriver vidare att detta till viss 

del kan avhjälpas genom att intervjuaren är en uppmärksam och intresserad lyssnare, då 

intervjupersonen på så sätt lättare kan börja tala utifrån vad de själva tycker och inte anpassa svaren till 

vad de tror intervjuaren vill. Detta har vi tagit i beaktande när vi planerat och genomfört intervjuerna 

och det är en anledning till att vi valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer då de, som tidigare 

nämnt, kan ger en ökad trygghet och möjlighet till fördjupning.  
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Urval och avgränsningar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015 s. 40) skriver om en tvåstegsmodell där det första steget är att 

välja en organisationsform inom vilken intervjuerna ska hållas. Som organisation har vi i denna studie 

valt en stadsdel i Stockholms stad då vi genom en studiekamrat fått kontakt med en förskolechef inom 

just den stadsdelen. Alla förskollärare som deltagit i studien arbetar alltså inom samma stadsdel vilket 

var ett aktivt val vi gjorde. Anledningen är att alla förskollärare och förskolorna de arbetar på då har 

samma kommunala styrning. Inom det läroplansteoretiska perspektivet studeras hur den statliga 

formuleringsnivån påverkar den lokala formuleringsnivån (Linde 2012, s. 64). Mellan dessa nivåer 

finns den kommunala formuleringsnivån (Linde 2012, s. 64) vilket är en nivå som inte studeras i 

denna studie, därför vill vi att den kommunala styrningen ska vara densamma för alla förskollärare så 

att det inte blir en dold faktor för hur de ser på undervisning. Förskolors organisatoriska 

förutsättningar kan däremot skilja sig åt, därför var det viktigt att intervjuerna inte skedde på enbart en 

förskola. Detta för att empirin inte bara skulle spegla en enskild förskolas syn på undervisning. 

I det andra steget i tvåstegsmodellen väljs intervjupersoner, vilket ofta kräver en kontaktat med någon 

ansvarig inom organisationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Det kan vara svårt på 

förhand att säga hur många intervjuer som behöver göras men Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, 

s. 42) menar att sex personer inom en avgränsad grupp kan räcka. Vi ville därför ha kontakt med sex 

förskollärare inom stadsdelen och vår tanke att förskollärarna inte skulle arbeta på samma avdelning. 

Då enheterna inom stadsdelen är stora valde vi att kontakta tre förskolechefer från tre olika enheter 

inom den valda stadsdelen för att de i sin tur skulle hänvisa oss till två förskollärare var. En av 

cheferna kom vi, som tidigare nämnt, i kontakt med via en studiekamrat och de andra två valdes 

slumpvis via Stockholms stads hemsida. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) menar att det kan få både positiva och negativa följder att 

en ledare inom organisationen förser forskaren med intervjupersoner. Det fanns en risk att 

förskolecheferna skulle välja förskollärare som kunde framställa enheten på ett bra sätt, urval kan på 

så sätt bli manipulerade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Inom ramen för denna studie var 

vi dock tvungna att gå via cheferna för att få tillträde till fältet och därmed få kontakt med 

förskollärarna. En fördel med detta kan vara att förskolecheferna väljer personer som de tror kommer 

ha något att säga inom vårt intresseområde, alltså väljs någon ut som cheferna tror kommer kunna 

bidra till studien (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). 

Undersökningspersoner 

De sex förskollärarna som intervjuats arbetar alla i samma stadsdel, inom tre olika enheter i denna 

stadsdel och alla arbetar Reggio Emilia-inspirerat. De har varit verksamma som förskollärare mellan 6 

och 32 år. Däremot har förskolläraren som arbetat längst spenderat 18 år inom skolans värld och 

kommit tillbaka till förskolan först för tre år sedan och förskolläraren som arbetat kortast tid har 

arbetat som dagmamma i 18 år. Förskollärarna har arbetat inom Reggio Emilia-inspirerade 

verksamheter i mellan 3 och 24 år.  

Genomförande 

Innan vi kunde börja kontakta förskollärare skrev vi ett informations- och samtyckesbrev som sedan 

blev godkänt av vår handledare. Vi ringde till de tre förskolecheferna inom den valda stadsdelen och 
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bad om att få kontakt med två förskollärare inom vardera enhet. Förskolecheferna fick informations- 

och samtyckesbrevet (se bilaga 1) som de sedan kunde dela med sig av till förskollärarna. Den ena 

förskolechefen arrangerade själv mötestiden för vår intervju med de två förskollärarna och bifogade 

förskollärarnas mejladresser till oss. En annan förskolechef informerade förskollärare inom sin enhet 

som sedan kontaktade oss för att boka in tid för intervjuer. Den tredje förskolechefen gav oss numret 

till samordnaren på en förskola, som bokade in intervjuer med två förskollärare på den förskolan. 

Informations- och samtyckesbrevet skickades då till samordnaren som sen vidarebefordrade det till 

förskollärarna. I brevet fick förskollärarna informationen att intervjun skulle ta cirka en timme. Vi 

begränsade tiden till en timme för att det i förskolan sällan finns flera timmar över att vara borta från 

verksamheten.  

Vi skrev en intervjuguide som vår handledare tog del av och godkände innan intervjuerna hölls. 

Intervjuerna tog mellan 30 och 50 minuter att genomföra, inklusive information om konfidentialitet, 

studiens syfte samt påskrift av samtyckesbrev. Vi spelade in alla intervjuer med tillåtelse från 

förskollärarna. Intervjuerna hölls med en förskollärare i taget och vi valde att hålla alla intervjuer 

tillsammans där en ledde intervjun och den andra fokuserade på att ställa kompletterande följdfrågor 

vilket resulterade i att förskollärarnas resonemang kunde fördjupas. Vi valde ett sådant upplägg då vi 

båda var ovana vid att intervjua och eftersom båda nu lyssnade på förskollärarna svar kunde även båda 

komma med fördjupande följdfrågor.  

Varje intervju inleddes med fem korta frågor som syftade till att få veta mer om förskollärarnas 

yrkesbanor samt den rådande situationen på deras avdelningar. Vi utformade en intervjuguide med sex 

stycken längre frågor (se bilaga 2). Vi försökte utforma öppna frågor för att möjliggöra för 

förskollärarnas egna tankar. För att göra detta kan det vara bra att frågorna ställs på ett öppet men 

konkret sätt, vilket kan göras genom att inleda frågorna på följande sätt: ”Kan du berätta om dina 

erfarenheter av…? Vill du ge exempel på hur du arbetar med…?” (Löfgren 2014, s. 149) vilket vi 

gjorde. Då vi gjorde semistrukturerade intervjuer valde vi att inte ha alltför många frågor, då syftet 

enligt Löfgren (2014, s. 151) är att man som intervjuare ska följa intervjupersonen och utifrån studiens 

syfte ställa följdfrågor på vad som sägs för att fördjupa utsagorna och intervjupersonernas 

resonemang. Avslutningsvis frågade vi förskollärarna om de hade något att tillägga vilket enligt 

Fägerborg (2011, s. 102) är en bra strategi för att informanten ska få möjlighet att utveckla något de 

tänkt på eller prata om något som man som intervjuare kanske inte frågat om. 

Som tidigare nämnt valde vi att inledningsvis intervjua sex förskollärare. Det viktiga är enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) att uppnå mättnad, alltså när man börjar se svarsmönster 

som återkommer i intervjuerna. Efter våra sex intervjuer kunde vi se tydliga mönster i svaren och vi 

ansåg att vår datainsamling därmed var tillräcklig. Transkriberingen skedde löpande under 

datainsamlingens gång och vi transkriberade tre intervjuer var. Back och Berterö (2015, s. 152) menar 

att en semistrukturerad intervju bör transkriberas ord för ord, vilket vi gjorde för att förbereda vår data 

för analys. 

Analysmetod och databearbetning 

Vi har genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer då de enligt Nilsson (2014, s. 149) möjliggör 

för en fördjupad tolkning och förståelse för ett fenomen. För att analysera vår data har vi använt oss av 

en kvalitativ analysmetod som enligt Lindgren (2014a, s. 30) är en metod som lämpar sig väl för att 

analysera kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa analysmetoden innebär att “forskaren i 

analysprocessen ständigt jämför de mönster som han eller hon hittills hittat med de nya data som 
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bearbetas och också med tidigare forskning på området samt med sina teoretiska perspektiv” 

(Lindgren 2014a, s. 33). Vi kommer att utgå ifrån Lindgrens (2014a, 2014b, 2014c, 2014d) 

beskrivning av hur kvalitativ analys kan genomföras. Grunden i denna sorts metod är att en analys av 

datamaterialet sker i tre nivåer: 

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) 

     (Lindgren 2014a, s. 34) 

Att koda data innebär att materialet ordnas övergripande och tematiseringen innebär en mer fördjupad 

och noggrann sortering och dessa ligger sedan till grund för analys och summering (Lindgren 2014a, s. 

34). Dessa tre nivåer ska däremot inte ses som avgränsade utan analysprocessen är iterativ, vilket 

innebär att man går igenom materialet flera gånger och kan på så sätt göra nya tolkningar av materialet 

(Lindgren 2014a, ss. 34-35). Vi kommer härmed beskriva hur ett analysarbete går till utifrån de tre 

nivåerna samt redogöra för hur vi använt oss av dessa i vår databearbetning. 

Lindgren (2014b, s. 45) beskriver att kodning ska genomförs genom att allt material gås igenom och 

löpande identifieras viktiga passager utifrån studiens frågeställningar. De koder som på något sätt kan 

kopplas samman med varandra tilldelas provisoriska kategorier som under processens gång revideras. 

Vilka koder och kategorier som skrivs fram och används påverkas enligt Lindgren (2014b, s. 48) bland 

annat av forskarens antaganden och förkunskaper, forskningsfrågorna samt det teoretiska perspektivet. 

När data kodats ska den kategoriseras. “Målet är att kategorisera de nu befintliga koderna genom att 

gruppera dom omkring mönster som du har upptäckt i data och som du har bedömt som särskilt 

relevanta i relation till den aktuella forskningsfrågan” (Lindgren 2014c, s. 66). Tematiseringen kan 

börja när koderna och kategorierna inte längre ändras vid fortsatt genomgång av materialet (Lindgren 

2014c, s. 63). Kategorierna tematiseras på liknande sätt som koder kategoriseras (Lindgren 2014c, s. 

66), kategorier som liknat varandra grupperas alltså under ett tema. Enligt Lindgren (2014c, s. 66) ska 

temana däremot inte betraktas som fasta utan de kan förändras under analysens gång. När temana har 

ställts mot kategorierna, koderna och datamaterialet och man är nöjd med arbetet börjar summeringen 

(Lindgren 2014d, s. 73). Då summeras resultaten och med hjälp av det teoretiska perspektivet 

fortsätter analysen som kommer att leda till studiens slutsatser (Lindgren 2014d, s. 73).  

Analysen inleds redan vid transkriberingen av intervjuerna (Back & Berterö 2015, s. 152). Vi 

transkriberade tre intervjuer var, detta gjordes ord för ord i enlighet med den semistrukturerade 

metoden som beskrivs ovan (jfr Back & Berterö 2015, s. 152). För att koda data gick vi noggrant 

igenom transkriberingarna och stycke för stycke gavs viktiga passager en kod, alltså en kortare 

sammanfattning av vad som sägs. Koder från transkriberingarna fördes in i ett Excel-dokument under 

respektive förskollärare för att få en överblick över vad varje person har sagt. Vi gick igenom koderna 

från alla intervjuerna för att hitta mönster och dessa mönster tilldelades en kategori som vi namngavs 

utifrån vad de samlade koderna innehöll. Ett exempel på detta är att de koder som handlade om att 

undervisningsbegreppet inte passar i förskolan som det är definierat nu tilldelades kategorin översätta 

begreppet. Inom kategorierna hamnade utsagor som berör samma ämne, även om åsikterna om ämnet 

kunde skilja sig åt. Varje kategori fördes in i Excel-dokumentet och kopplades samman med 

tillhörande kod.  Som nästa steg i analysen tematiseras kategorierna, vilket innebar att liknande 

kategorier sammanfördes under ett större tema. Dessa teman skrevs in i Excel-dokumentet och 

kopplades samman med kategorierna och koderna. Analysarbetet har varit växelverkande och koderna, 
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kategorierna och temana har påverkat varandra och därmed förändrats under arbetets gång. När vi 

exempelvis ändrat namn på ett tema har det påverkat vilka kategorier och koder som kunde ingå där.  

Vi började summera resultaten när koder, kategorier och teman inte längre ändrades. Under 

summeringen har vi valt ut citat som antigen har representerat vad de flesta har sagt eller där åsikterna 

skiljer sig från resterande förskollärare. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) påpekar att det 

kan “vara bra att göra språket i utsagan mer likt skriftspråk än talspråk, både för att öka läsbarheten 

och gör att undvika att den som intervjuats framstår som “dum”.” Med detta i åtanke har de citaten 

som används i studien ibland skrivits om något för att mer likna skriftspråk. 

Forskningsetiska överväganden  

I Vetenskapsrådets skrift God forskningssed definierar de etik som “medveten, reflekterad och 

motiverad moral” (Vetenskapsrådet 2017, s. 12) och beskriver vidare att god forskningsetik är en 

förutsättning för god vetenskaplig kvalitet. Löfdahl (2014, s. 32) beskriver hur forskningsetiska frågor 

måste finnas med i hela forskningsprocessen. Forskningsetiken är då de val, överväganden och 

reflektioner som görs från problemformulering till presentation och tillämpning av resultatet. Genom 

hela arbetsprocessen har vi därför gjort överväganden och reflekterat över vilka konsekvenser olika val 

kan medföra.  

Forskningsproblemet har vi valt då vi själva är intresserade av ämnet och syftet är skapat utifrån vad vi 

är nyfikna på. Det material en forskare bidrar med ska däremot inte baseras på de egna åsikterna hos 

forskaren (Pripp 2011, s. 73). Syftet och frågeställningarna formulerades därför på ett sådant sätt att de 

inte skulle reflektera våra egna åsikter, utan istället vara en hjälp för att samla in och bidra med 

relevant kunskap på ett etiskt försvarbart sätt. Forskningsfrågorna har också formulerats så att de inte 

ska påverka eller skada deltagarna på ett fysiskt eller psykiskt sätt (jfr Löfdahl 2014, s. 34). På samma 

sätt har studien designats så att deltagarna inte utsätts för kränkningar eller att de känner sig utsatta (jfr 

Löfdahl 2014, s. 37). Till exempel har intervjuerna hållits enskilt så att deltagarna ska få tid att själva 

formulera sig kring detta ämne som är nytt i förskolan och inte påverkas av andra deltagare på något 

sätt (jfr Löfdahl 2014, s. 37). Vi valde också att genomföra semistrukturerade intervjuer och ställa 

öppna frågor så att vi skulle få fatt i hur intervjupersonerna ser på undervisning i förskolan och att vi i 

sån liten grad som möjligt skulle styra deras svar i någon riktning.  

Deltagarna i vår studie har både i informations- och samtyckesbrevet och muntligt garanterats 

konfidentialitet och avidentifiering. Konfidentialitet innebär att materialet inte kommer att spridas och 

att obehöriga inte får ta del av det (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Deltagarna har även fått information 

om att allt material kommer att förstöras efter avslutat arbete. Avidentifiering innebär att kopplingen 

mellan deltagarna och ett visst datamaterial elimineras så att ingen kan läsa ut vad en viss deltagare har 

sagt (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Vi har avidentifierat materialet genom att förskollärarnas namn har 

tagits bort och de istället har benämnts med varsin siffra. Siffrorna är slumpmässigt utvalda och har 

ingenting att göra med ordningen de intervjuades i. Detta har vi gjort för att förskollärarna inte ska 

kunna läsa ut vad deras kollegor sagt om de skulle veta vilken ordning de blivit intervjuade i. 

Ytterligare ett sätt vi har avidentifierat förskollärarna på är att inte skriva ut deras kön.  

Alla deltagare informerades både i informations- och samtyckesbrevet och muntligt om vad studien 

skulle behandla och deras uppgift i studien samt att deras deltagande var frivilligt och att de kunde 

avbryta när de ville (jfr Pripp 2011, ss. 81-82; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 29). 
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Informationen om detta samt den om konfidentialitet och avidentifiering gavs innan intervjuerna 

startade och deltagarna fick då godkänna sitt deltagande och skriva under en samtyckesblankett. 

Något vi har funderat över är hur mycket information om studien som deltagarna ska få innan 

intervjuerna. Vi informerade om att studien skulle behandla undervisning i förskolan och innan 

intervjuerna berättade vi också att vi är intresserade av deras bild av undervisning då det är ett aktuellt 

ämne i förskolans värld just nu. Vi berättade däremot inte hur materialet skulle analyseras. Pripp 

(2011, ss. 81-82) skriver att det är viktigt att ta upp all den information som kan påverka en persons 

deltagande i en studie, men samtidigt hålla isär studiens syfte och dess teoretiska utgångspunkter. Att 

berätta hur studiens data ska analyseras kan få deltagarna att tänka i forskarens banor istället för att 

berätta utifrån dem själva (Pripp 2011, s. 82). Vi var intresserade av förskollärarnas tankar om 

undervisning i förskolan i dagsläget och ville därmed inte styra deltagarnas utsagor. För att balansera 

detta mot deltagarnas rätt till informerat samtycke valde vi därför att ge en övergripande bild av 

studiens syfte och inte nämna våra teoretiska utgångspunkter.  

Det finns en ojämlik maktfördelning mellan den som intervjuar och den som intervjuas och Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 46) påtalar att det därför är viktigt att vara försiktig både i bemötandet 

av de som ska intervjuas och i hur de benämns. Vi har valt att benämna de som intervjuas för 

förskollärarna då detta representerar den roll i vilka de har blivit intervjuade. För att de skulle känna 

sig bekväma under intervjun och inte se oss som meningsmotståndare eller spioner (jfr Pripp 2011, s. 

77) berättade vi för dem som uttryckte att de var nervösa eller rädda att säga fel att inte heller vi har 

något rätt svar, utan är intresserade av att studera detta ämne då det är nytt i förskolan. Vi påtalade 

också att vi är intresserade av deras åsikter och tankar om undervisning som det ser ut nu och att det 

därmed inte finns något rätt eller fel svar.  

Studiens kvalitet 

Vi har under tidigare avsnitt diskuterat några av studiens kvalitetsaspekter, så som metodval och dess 

för- och nackdelar, urval och avgränsningar, genomförande och de etiska aspekterna. Något vi ännu 

inte diskuterat är studiens trovärdighet och generaliserbarhet vilket kommer göras nedan.  

Vi har utfört en kvalitativ studie vilket enligt Svensson och Ahrne (2015, s. 25) är en metod som 

ställer höga krav på den forskare som genomför och skriver fram den. Att uppnå trovärdighet i en 

kvalitativ studie är nämligen inte helt enkelt. För att uppnå trovärdighet i studien är därför transparens 

viktigt, vilket innebär att studien ska skrivas fram så pass genomskinligt att den kritiskt kan granskas 

och ifrågasättas av andra (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). För att göra denna studie trovärdig har vi 

alltså försökt göra den transparent genom att löpande redogöra för forskningsprocessen, vilket även 

inkluderar de svårigheter vi stött på. 

Ytterligare en aspekt som påverkar en studies kvalitet är generaliserbarhet, vilket Svensson och Ahrne 

(2015, s. 27) menar kan vara svårare att göra i en kvalitativ studie än i en kvantitativ studie. Däremot 

framhåller de att generaliserbarhet är en viktig aspekt även vid en kvalitativ metod men att det är med 

större försiktighet som man kan göra generaliseringsanspråk (Svensson & Ahrne 2015, s. 27). ”Ett sätt 

att visa på generaliserbarheten av resultaten kan vara att jämföra sin egen studie med andra liknande 

studier” (Svensson & Ahrne 2015, s. 27), vilket vi försökt göra då vi ställt våra resultat mot den 

tidigare forskningen som finns gällande hur förskollärare ser på undervisning. Vi har kunnat se många 

likheter och även en del skillnader i våra resultat jämfört med den tidigare forskningen som 

presenterats i studien. Detta mått av generaliserbarhet räcker dock inte för att kunna göra något slags 
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generaliserings- och sanningsanspråk. Denna studie belyser en av många möjliga vinklar som skulle 

kunna studerats. Vi har utfört intervjuer med endast sex förskollärare inom en stadsdel (där alla 

intervjupersoner arbetar utifrån en särskild pedagogisk inriktning). Utifrån resultaten från studien kan 

vi inte göra ett sanningsanspråk då utsagorna från förskollärarna uppkommit i en viss kontext och 

behöver därför inte kunna vara överföringsbara till annan plats och tid. Med en kvantitativ ansats, till 

exempel med en enkätstudie, hade vi lättare kunnat generalisera våra resultat då vi på så sätt hade 

kunnat frågat flera förskollärare om deras syn på undervisning (jfr Svensson & Ahrne 2015, s. 27). Då 

vi vill fråga om ett ämne som är relativt nytt i förskolan ser vi däremot fler fördelar med att hålla 

intervjuer då man genom intervjuer kan gå mer på djupet och föra en diskussion om ämnet, vilket vi 

inte hade kunna göra i en enkätstudie. Denna studie kan vara användbar då den behandlar ett aktuellt 

ämne som många kan ha nytta av att fördjupa sig i. Våra resultat tar också stöd i den tidigare 

forskningen, så denna studie kan vara ett litet bidrag till diskussionen kring undervisning i förskolan. 

Resultat och analys 

Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys har vi identifierat åtta kategorier i intervjupersonernas utsagor 

om undervisning i förskolan. Dessa kategorier är sedan uppdelade under två teman, Transformering 

och definition av undervisning och Krav från den statliga formuleringsnivån. Nedan kommer dessa 

resultat presenteras och analyseras utifrån det läroplansteoretiska perspektivet.  

Transformering och definition av undervisning 

Utifrån intervjuerna har vi identifierat temat som vi kallar Transformering och definition av 

undervisning, där ingår kategorierna: Tveksamhet, Traditionell och negativ syn samt Nuvarande 

arbetssätt och definition av undervisning.  

Tveksamhet  

I intervjuerna har vi bett förskollärarna att berätta hur de ser på undervisning i förskolan. Alla 

förskollärare uppger att undervisning är ett begrepp som de inte använder och som är nytt i förskolan. I 

förskollärarnas resonemang finns det generellt en tveksamhet och otydlighet kring vad undervisning 

kan innebära i förskolan. 

Det beror på hur man tolkar det, det blir ju ett väldigt vitt begrepp vad undervisning är. Om det är att 

stötta i en lek. Är det undervisning? Nej… Alltså jag kan... jag kan ju undervisa i en lek, men då blir 

den ju inte på barnens egna villkor.  

(Förskollärare 3) 

Ofta när vi dokumenterar lärprocesser så gör vi inte vår egen roll synlig i det, det är ju det som är det 

viktiga, att det är barnens process och allt, men det är klart att våran roll är viktig för det som sker, 

eller det som kan ske, och det tänker jag kan har något med undervisning att göra. Om jag nu måste 

använda det begreppet.  

(Förskollärare 1) 

Jag tänker väl kanske det att undervisning sker, jag vet inte, nu när jag sitter och tänker på det. Då 

kanske det är, om jag skulle undervisa så sker det väl när jag är med då. Eller en vuxen är med. 

(Förskollärare 4) 
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Som citaten visar finns det alltså en tveksamhet kring vad begreppet betyder i förskolan. Detta kan 

vidare illustreras med att de flesta i sina försök att översätta begreppet för att passa förskolan 

inledningsvis menar att allt är undervisning, men under intervjuns gång avgränsar eller ändar de vad 

de anser är undervisning. Som ett exempel beskrev en av förskollärarna först undervisning som att allt 

en förskollärare gör är undervisning. Detta inkluderar även de material- och miljöval förskolläraren 

gör och denne behöver inte vara närvarande i situationen för att det ska räknas som undervisning. 

Längre fram i intervjun har bilden av undervisning förändrats då förskolläraren nu menar att “men det 

känns som att det krävs en pedagog och ett syfte om det ska vara undervisning” (Förskollärare 6). Att 

förskollärarnas beskrivningar av undervisning förändras under intervjuerna tolkar vi som att det kan 

bero på att de inte reflekterat över undervisningsbegreppet i förhållande till sin egen praktik tidigare. 

Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv tolkar vi detta som att det kan finnas ett glapp mellan de 

statliga och de lokala formuleringsarenorna (jfr Elfström 2013, s. 35). Förskolan skrevs 2010 in som 

en egen skolform i Skollagen (SFS 2010:800) och förskollärare ska därmed bedriva undervisning i 

förskolan. På den statliga formuleringsarenan finns det alltså krav på att undervisning ska bedrivas i 

förskolan. De intervjuade förskollärarna uppger dock att de inte använder undervisningsbegreppet och 

resultaten visar även att det finns en tveksamhet och otydlighet kring vad undervisning innebär i 

förskolan. Mellan de statliga och lokala formuleringsarenorna finns det alltså ingen gemensam bild av 

vad undervisning är i förskolan.  

Traditionell och negativ syn  

När förskollärarna börjar reflektera kring undervisningsbegreppet kopplar de det starkt till skolan och 

vad de beskriver som traditionell undervisning eller förmedlingspedagogik. Däremot är de noga med 

att påpeka att de själva inte vet hur undervisning i skolan ser ut idag, utan de utgår ifrån sin egen bild 

av en skollik undervisning som baseras på deras egna erfarenheter.  

Det är ju ett sånt laddat begrepp på något sätt i förskolan, det är ju liksom som att man nästan inte vill 

prata om det för man har en sån stereotyp bild av vad undervisning innebär… att det är någon som 

förmedlar kunskap, jag sitter inne med kunskaper som jag ska förmedla till dig som ska ta in den och 

upprepa den, och så jobbar vi ju inte riktigt i förskolan, och vill inte jobba heller.  

(Förskollärare 1) 

Man har det i sig från när man var liten kanske, att man går i skolan och blir undervisad. Att så här 

och så här är det, och det här är rätt och det här är fel. Men man kan ju se på ett annat sätt på 

undervisande också. 

(Förskollärare 4) 

Den skollika uppifrån-och-ner-undervisningen är något som förskollärarna tar avstånd ifrån som enda 

undervisningspraktik i förskolan. Det finns en bild av att undervisningsbegreppet kan tränga ut andra 

viktiga delar i verksamheten, som till exempel leken. Det finns även en oro för att barn ska bli 

bedömda mer skollikt när begreppet kommer in i förskolan.  

Det har väl varit så när begreppet kommit att man tänker ”nej, oj, åh undervisning nej”. På nått sätt 

tror jag att det har med Reggio Emilia att göra, det här sättet att förhålla sig till barns lärande att göra 

tror jag. Men det är också ett sätt att undervisa, tycker jag.  

(Förskollärare 4) 

Ytterligare en anledning till att förskollärarna har en negativ bild av undervisning kan alltså vara att 

deras syn på undervisning som skollik och förmedlande inte går ihop med deras Reggio Emilia-

inspirerade arbetssätt. Som vi tidigare nämnt så ser vi att det kan finnas ett glapp i synen på 

undervisning mellan de statliga och lokala formuleringsarenorna (jfr Elfström 2013, s. 35). Detta glapp 
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skulle kunna bero på att de arbetar utifrån Reggio Emilia-inspiration och att detta inte stämmer 

överens med deras traditionella bild av undervisning. Därmed uppstår det en skillnad i synen på 

undervisning på den statliga och lokala nivån. Att förskollärarna kopplar undervisningsbegreppet till 

en enligt dem skollik förmedlingspedagogik kan bero på att de inte har arbetat så mycket med 

begreppet och därmed inte omformulerat begreppet för att det ska passa förskolan, alltså har begreppet 

inte transformerats (jfr Linde 2012, s. 64). Förskollärarna börjar däremot transformera begreppet under 

intervjuns gång och detta kommer behandlas under nästa avsnitt.  

Nuvarande arbetssätt och definition av undervisning  

Enligt förskollärarna innebär ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt att barn och vuxna tillsammans 

skapar kunskap, som pedagog ses man som medforskande med barnen. De menar att kunskap inte är 

något som bara ska levereras från vuxen till barn, utan den konstrueras i möten. Denna kunskapssyn 

skiljer sig från den bild som beskrivs av förskollärarna när de pratar om en traditionell och skollik 

undervisning. Förskollärarna framhåller att de utifrån barnens intressen kan ge barnen fakta, men att 

det viktiga inom ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt är att barnen ska lära sig att tänka själva och 

ställa frågor.  

Förut har vi pratat mycket om lärandebegreppet, att just inom Reggio är det ju så att det ska vara just 

i dialogen med barnen, att det inte är uppifrån att vi kommer och [säger] “nu ska vi titta på sniglar 

idag”. Utan att vi ser vad de tittar på. Det är utifrån barnen och deras intressen.  

(Förskollärare 3) 

För de flesta av förskollärarna är det här den första gången de formulerar vad undervisning kan 

innebära i förskolan. När de gör detta kan vi se en stark koppling mellan deras beskrivningar och deras 

sätt att beskriva sitt Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt. När förskollärarna formulerar vad 

undervisning i förskolan kan vara menar de att det är viktigt att utgå ifrån barnens intressen och 

framhåller att det är förskollärarens roll och uppgift att ställa utmanande frågor till barnen samt välja 

riktning för projekt. 

Ja att ställa frågor och där barnen själva får tänka och klura ut deras egna tankar om saker så att säga. 

Att inte jag undervisar “nämen så är det inte, en mask äter inte glass”. [Utan istället säga] “Vad kan 

en mask äta tror ni?”  

(Förskollärare 4) 

Det är dessa medvetna val från förskollärarnas sida som de anser skulle kunna vara undervisning. 

Undervisningen sker enligt förskollärarna i studien i dialog med barnen och det är inte bara i planerade 

ämnesspecifika aktiviteter utan även vid vardagsaktiviteter som påklädning och lunch. 

Så det är inte specifikt, tycker jag inte, för de här planerade aktiviteterna vi har, att det är då som 

undervisningen sker, utan det är dialog och det kan ske när som helst.  

(Förskollärare 3) 

Jag tänker i undervisningsbegreppet måste ju alla de olika delarna [i läroplanen] komma in på något 

sätt, och det har ju med demokrati att göra, alltså demokratisk fostran, det har med barnens 

delaktighet, också självklart alla de här olika ämnena som vi måste förhålla oss till kring matematik 

och naturvetenskap alla de ämnena som skapande…  

(Förskollärare 1) 

Vi tolkar det som att förskollärarna försöker bredda sin bild av vad undervisning kan vara i förskolan. 

Detta görs genom att undervisningsbegreppet inkluderas i läroplanens alla delar samt innefattas i 

planerade såväl som oplanerade aktiviteter. När styrdokument tolkas och omformuleras säger man 

inom läroplansteorin att statliga och kommunala styrdokument transformeras till lokal nivå. I 
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transformeringen utgår lärare från “vad de vill, vad de anser förväntas, vad de kan och vilka yttre 

villkor som gäller” (Linde 2012, s. 64). Att förskollärarna utgår från sin Reggio Emilia-inspirerade 

praktik när de transformerar undervisningsbegreppet kan därmed innebära att de utgår från vad de vill i 

och med att de formulerar begreppet utifrån sättet de redan vill arbeta på. De utgår även från vad de 

anser förväntas då de säger att de undervisar även om de samtidigt har en negativ bild av 

undervisning. Då alla förskollärare i studien arbetat utifrån Reggio Emilia-inspiration i många år utgår 

de även från vad de kan när de transformerar undervisningsbegreppet. De yttre villkor som gäller 

skulle kunna vara många men ett avgörande villkor här är att undervisningsbegreppet inte är inskrivet i 

läroplanen och heller inte har diskuterats bland förskollärarna. Detta innebär att förskollärarna under 

intervjuerna själva får formulera vad undervisning kan vara, vilket kan förklara att de genom 

transformeringen definierar undervisning utifrån sitt eget arbetssätt. 

En av förskollärarna definierar undervisning på liknande sätt som de övriga, men anser däremot att 

detta endast är ett sätt att undervisa och att undervisningen måste genomföras på olika sätt beroende på 

vad barnen behöver. Förskolläraren menar att det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet är bra för 

resursstarka barn som kan ställa och besvara frågor som ger utveckling. 

Medan de barnen som kommer från icke-studievana hem eller invandrarbakgrund får sämre resultat, 

de klarar bättre den här mera…  det behöver inte vara katederundervisning men ni förstår mer 

klassisk, [...] Läraren måste i sin professionalitet ha klart för sig vad barnet behöver och förse den 

med det.  

(Förskollärare 2) 

När de andra förskollärarna beskriver sitt arbete utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi menar de 

däremot att de utgår från barnens individuella behov. Utifrån deras beskrivningar av sitt Reggio 

Emilia-inspirerade arbetssätt behöver det inte finnas motsättningar att undervisa på olika sätt, men de 

tar tydligt avstånd från vad de anser är en traditionell undervisning. 

Krav från den statliga formuleringsnivån 

Det andra temat som identifierats utifrån intervjuerna har vi valt att benämna Krav från den statliga 

formuleringsnivån och där ingår kategorierna: Undervisning utifrån den egna praktiken, Översätta 

begreppet, Förändrar inte praktiken, Fortbildning samt Krav uppifrån och varför begreppet är aktuellt 

nu. 

Undervisning utifrån den egna praktiken 

Förskollärarnas sätt att beskriva vad undervisning kan vara liknar alltså sättet de beskriver sitt eget 

Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt. Detta tolkar vi som deras sätt att införliva 

undervisningsbegreppet i sina redan befintliga verksamheter och därmed möta kraven om 

undervisning genom att beskriva att deras verksamhet redan innefattar undervisning. Ett annat 

exempel på detta är att när förskollärarna formulerar vad undervisning i förskolan kan vara så grundar 

de sina resonemang i exempel från sina egna verksamheter. 

Men sen har vi de här projekten och de är oftast på förmiddagarna och de är ju mer lekfulla och det 

kan man ju mer se som någon slags undervisning då.  

(Förskollärare 3) 

(Läser skollagens definition) Undervisning är medvetna processer som syftar till... eller målstyrda 

processer under lärarens ledning som syftar till utveckling och lärande. Så då skulle man ju kunna till 

exempel som vi ofta gör, man kan prata med barnen om... vi ska se vad vi ska ta för någonting… 
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(Förskollärare 5) 

Jag tänker att när de pratar om undervisning handlar det om målstyrda processer. Det har vi ju ändå 

jobbat med, att när vi startar ett projekt så har vi ändå tänkt kring ett mål, hur ska vi nå dit, hur ska vi 

göra, sedan kanske det inte blir exakt så. Det är ju inte något nytt, att tänka projekt och mål ihop. 

(Förskollärare 1) 

Förskollärarna försöker alltså införliva undervisningsbegreppet i sina redan befintliga verksamheter 

genom att ta upp exempel där de under intervjun kan beskriva sig själva som undervisande, även om 

de inte tidigare ansett sig undervisa i situationen. Som vi visat på tidigare är förskollärarna negativt 

inställda mot vad de anser är en traditionell undervisning. Att förskollärarna då beskriver vad 

undervisning i förskolan kan vara med exempel från sin egen praktik tolkar vi som ett sätt att ställa sig 

mot den syn de har av undervisning i skolan och samtidigt möta kraven om att bedriva undervisning i 

förskolan.  

Översätta begreppet 

Förskollärarna har alltså en traditionell och skollik bild av undervisning som de till stor del vill ta 

avstånd ifrån i förskolan. Under intervjuerna börjar de översätta undervisningsbegreppet i förhållande 

till sina egna praktiker då den bilden de har om undervisning sedan tidigare inte går att sammanföra 

med deras barn- och kunskapssyn.  

Men det är också viktigt att dom som skriver det här förtydligar, så att det inte blir undervisning på 

det gamla sättet, utan att när det kommer in då, att man inte misstolkar och börjar köra, trillar tillbaka 

till det här att ”så här gör man, titta allihopa”  

(Förskollärare 5)  

Det [undervisningsbegreppet] är ju inget vi bara kan ta, vi kan inte bara ta det och släppa ner det i 

förskolan och så vet alla vad det är och vad vi ska göra, det fungerar inte riktigt. På något sätt handlar 

det om att vi måste göra undervisningsbegreppet till vårt.  

(Förskollärare 1) 

Förskollärarna menar alltså att om undervisningsbegreppet ska kunna tas emot i förskolan så behöver 

det översättas och tolkas utifrån förskolan. De fortsätter sätta den skollika definitionen av undervisning 

i motstånd mot hur de vill arbeta i förskolan. De uttrycker att det krävs vissa tillägg i definitionen av 

undervisningsbegreppet för att det ska passa in i deras praktiker. 

Att man tar in det här till exempel medkonstruktör, att man är medskapare av kunskap eller 

samaktiverade handlingar att man gör saker ihop. Där har man de här begreppen jag pratade om förut, 

många olika lösningar, många olika sätt att tänka, att man liksom inte bara söker ett svar utan söker 

många svar. För mig är det, det här kom ju då i Reggio Emilia.  

(Förskollärare 5) 

För att förskollärarna ska känna att undervisningsbegreppet ska passa deras praktik så vill de att det 

ska omformuleras på statlig nivå. När de ger förslag på tillägg till undervisningsbegreppet utgår de åter 

igen från sina egna praktiker och hänvisar till deras Reggio Emilia-inspiration. Detta sätt att 

transformera undervisningsbegreppet skulle möjliggöra för förskollärarna att möta kraven om 

undervisning, utan att behöva förändra deras sätt att arbeta.  

Förändrar inte praktiken 

På frågan om förskollärarna tror att undervisningsbegreppet kommer att förändra hur de arbetar i 

praktiken svarar de: 

Jag tycker inte det, jag hoppas inte det.  
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(Förskollärare 3) 

Jag tror inte att det kommer ändra vårt arbetssätt. Det tror jag inte, utan möjligtvis att det kommer att 

ändra vårt sätt att uttrycka oss, att synliggöra undervisningen för att det kommer vara ett krav på att vi 

måste göra det. Men, nej, jag har svårt att se att vi skulle ändra vårt arbetssätt.  

(Förskollärare 6) 

Nej alltså, jag kommer nog inte ändra mitt sätt att vara.  

(Förskollärare 5) 

Det tror jag inte. Men vi kanske kommer använda just undervisning, begreppet alltså.  

(Förskollärare 4) 

Förskollärarna anser alltså att undervisningsbegreppet inte kommer att ändra deras arbetssätt. En 

tolkning är att detta kan bero på att de tidigare under intervjun har definierat begreppet utifrån sina 

redan existerande praktiker. Vi tolkar att detta beror på att det finns en vilja att undervisningsbegreppet 

ska passas in i verksamheten och därmed möta kravet om undervisning utan att förändra sin praktik. 

Förändringar på statlig nivå kommer alltså inte förändra realiseringsnivån, om det inte görs en 

omfattande transformering av begreppet. 

En av förskollärarnas resonemang skiljer sig till viss del från de andras. Förskolläraren menar att 

undervisningsbegreppet kan komma att förändra praktiken, men att det beror på hur begreppet 

diskuteras i arbetslagen och hur man arbetar med begreppet utifrån den kommande läroplanen. 

Inte bara om den hänger där läroplanen, det måste ju då vara ett verktyg som används aktivt, som vår 

chef borde ta upp med oss. Annars nej, om alla bara läser igenom... och så tar det tid, det blir 

processer som allt annat och går långsamt.  

(Förskollärare 2) 

Varken den nya läroplanen eller undervisningsbegreppet kommer alltså att integreras i verksamheten 

utan att de aktivt arbetas in enligt förskolläraren och även då kommer det att ta lång tid. Detta 

illustrerar en skillnad mot de övriga förskollärarnas svar att undervisning inte kommer att ändra deras 

arbetssätt. Samtidigt uttrycker Förskollärare 2 att reformer från politiskt håll kommer och går, men att 

de inte alltid leder någonstans. 

Skolvärlden har förändrats, det har varit oerhörda kast under årens lopp, nu ska det här in och det här 

ut och ibland har det kommit världens satsning på något och så vet man inte efter tio år vad det var. 

Vi la helt om hela planeringen, och vad blev det av det liksom?  

(Förskollärare 2) 

Fortbildning 

Ingen av förskollärarna har fått fortbildning gällande undervisning, men de vet alla att 

undervisningsbegreppet är högaktuellt inom förskolevärlden just nu.  

Så nej inte mer än att alla vet att det finns, det pratas lite om det i personalrummet liksom. Då är det 

nog mest, alltså då är det inte så jättefördjupade diskussioner men jag tror att det mest är de som 

tycker att: “Vad är det för? Det här vill vi inte befatta oss med…”  

(Förskollärare 1) 

Utav de sex förskollärarna som intervjuats är det bara en som uppger att undervisningsbegreppet har 

tagits upp i arbetslaget. 

Eftersom det har varit så mycket prat om undervisning så har ju vi diskuterat undervisning [i 

arbetslaget].  

(Förskollärare 6) 
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En annan av förskollärarna förberedde sig inför intervjun genom att sätta sig in i den rådande debatten 

om undervisning i förskolan och uppgav att detta förändrade bilden av vad undervisning kan vara i 

förskolan. 

Den senaste tiden har det ju skiftat just det här med begreppet undervisning, att jag ser nu att det är 

skrivet så här [i skollagen].  

(Förskollärare 5) 

Att förskolläraren själv läste på ledde alltså till att bilden av undervisning utvecklades från en mycket 

negativ bild av begreppet till att nu anses passa även i förskolan. Att läsa på om begreppet har varit en 

del av transformeringen av begreppet och har påverkat hur förskolläraren ser på undervisning i 

förskolan. Förskolläraren anser trots detta att undervisningsbegreppet behöver översättas. Bilden av att 

begreppet behöver översättas tas alltså upp även av de som läst på eller talat om det i arbetslaget, lika 

så bilden av att undervisningsbegreppet kanske inte kommer förändra praktikerna.  

För än så länge tycker jag att undervisning är precis så att hur vi tänker och hur vi ser på 

undervisning. Men så småningom kanske det kommer att det här är undervisning. Det här ska ni göra, 

uppifrån.  

(Förskollärare 6) 

Citatet ovan belyser hur förskollärarna under intervjun ger en bild av att de vet att begreppet är aktuellt 

men att det samtidigt saknas direktiv i hur man ska genomföra undervisningen i förskolan. Detta kan 

ha lett till en tveksamhet och att de inte gjort begreppet till sitt.  

Det är jätteintressant, att det dök upp för så länge sedan, men då valde vi att bara så där “Äh, det 

där… vi vet hur vi gör ändå…”  

(Förskollärare 1) 

Förskollärarna har alltså inte fått någon fortbildning av vad undervisning kan innebära i förskolan och 

det finns heller inga direktiv som anger vad det kan betyda för det praktiska arbetet. Utifrån detta är 

det inte konstigt att förskollärarna är tveksamma och ibland oklara i sina resonemang om undervisning 

i förskolan. Fortbildning kan ses som en yttre faktor som påverkar synen på undervisning och hur det 

transformeras i verksamheten (jfr Linde 2012, s. 64). Linde (2012, s. 64) skriver även att skolledaren 

och dess syn på det pedagogiska uppdraget påverkar hur styrdokument transformeras. Att 

förskollärarna inte fått någon fortbildning om vad undervisning i förskolan kan vara under de sex år 

som förskolan stått under skollagen kan därför tolkas som en reflektion av den pedagogiska ledarens 

syn på undervisning. Som tidigare nämnt så uppger förskollärarna att detta är en av de första gångerna 

som de formulerar sig kring undervisning i förskolan och de uttrycker att det varit nyttigt att börja 

tänka på begreppet och skapa sig en egen uppfattning om det. Förskollärarna uttrycker att de efter 

intervjun borde fortsätta tänka på och diskutera begreppet för att kunna möta kravet om undervisning. 

 

Krav uppifrån och varför undervisningsbegreppet är aktuellt nu 

Förskollärarna uttrycker alltså ett motstånd mot vad de definierar som traditionell undervisning och 

ingen av dem använder undervisningsbegreppet i sina praktiker och de flesta har inte diskuterat 

begreppet i en förskolekontext tidigare. Trots detta försöker alla att formulera en egen definition av 

undervisning. Detta skulle kunna bero på att de känner sig tvingade att använda 

undervisningsbegreppet under intervjuerna då det är vad vi frågar om. Transformeringen, i det här 

fallet av undervisningsbegreppet, påverkas som tidigare nämnt av det förskollärarna tror förväntas av 

dem (jfr Linde 2012, s. 64). Förskollärarna uttrycker även att de vet att undervisningsbegreppet är 
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aktuellt i förskolan och att de måste börja formulera sig kring det och de tycker att detta känns som ett 

krav uppifrån. 

Jag tror att det dels handlar om att det står i skollagen, och vi hör ju till den nu, att vi måste förhålla 

oss till den. Och att just nu håller de på att revidera läroplanen och jag tror att det bara handlar om att 

vi vet att det kommer, att vi måste förhålla oss till det tänker jag. Och att vi inom förskolan inte har 

sett på oss själva som att vi undervisar tror jag, och då måste man börja fundera på begreppet. 

(Förskollärare 1) 

Att synliggöra undervisningen för att det kommer vara ett krav på att vi måste göra det. 

(Förskollärare 6) 

Förskollärarna uttrycker som tidigare beskrivet att undervisningsbegreppet antagligen inte kommer att 

förändra deras arbetssätt, men att de kan tänkas börja använda begreppet i sina skrifter. Detta kan tyda 

på att de känner krav uppifrån att uttrycka sig i den terminologin. Värt att notera är att det bara är en 

av förskollärarna som nämner Skollagen (2010:800) och ingen nämner Skolinspektionens rapport 

(2016). Dessa dokument utgör en juridisk och ideologisk styrning i förskolan. Eftersom förskollärarna 

inte utgår ifrån hur dessa dokument har behandlat undervisningsbegreppet är vår tolkning att den 

juridiska och ideologiska styrningen i form av dokumenten inte utgjort ramar för förskollärarnas syn 

på undervisning (jfr Lundgren 1981 se Eriksson 2014, s. 30). Flera av förskollärarna talar däremot om 

läroplanen som styrande för verksamheten. Förskollärare 4 berättade under intervjun om när förskolan 

fick en läroplan 1998 och att de då ansåg sig ha börjat arbeta på ett sådant sätt redan innan den kom. 

Och så sätter man på sig dom glasögonen och så ser man det överallt, men gud det finns ju där, det 

finns ju där, det finns ju överallt.  

(Förskollärare 4) 

När läroplanen för förskolan kom fick förskollärarna alltså andra “glasögon” genom vilka de då kunde 

granska sin verksamhet. När de behövde använda dessa “glasögon”, eller de nya begreppen som den 

nya läroplanen innefattade så menar Förskollärare 4 att hon då kände att de till stor del redan arbetade 

i enlighet med de nya riktlinjerna. Som ovan beskrivet talar förskollärarna i denna studie om 

undervisningsbegreppet på ett sätt som kan liknas vid detta. Det kommer en statlig bestämmelse som 

förskolan måste förhålla sig till och därför tar de nu på sig “undervisningsglasögonen”, då kan de 

utifrån sina egna definitioner av undervisning se att de redan undervisar och att de har gjort det länge.  

De statliga kraven om undervisning i förskolan befaras av flera förskollärare leda till att förskolans 

praktik blir mer skollik. Därför är förskollärarna i studien noga med att prata om undervisning utifrån 

förskolan och sin egen praktik och på så sätt möta kraven om undervisning utan att göra avkall på 

förskolans och de egna värderingarna. 

Mer krav ska man väl säga, lite mer skollikt blir det ju. Och därför måste väl vi vara noga med att 

säga att vi håller på med undervisning, fast på förskolans sätt. [...] Utvärderingar och så, det kommer 

mer krav från Skolverket och så där, hur man ska göra. Mer skollikt. Men det kanske är för att höja 

statusen på förskolan också. Det är mer koll på förskolan nu än förut.   

(Förskollärare 6) 

Men göra det mer tydligt för oss som faktiskt arbetar i förskolan också. För då kan vi faktiskt göra det 

mer tydligt för andra som föräldrar och andra människor i samhället och säga att vi undervisar 

faktiskt också, men att undervisningen kan se ut på olika sätt.  

(Förskollärare 4) 

Flera av förskollärarna ser alltså undervisning som ett krav, men tar upp att en anledning till begreppet 

är aktuellt nu kan bero på att man vill höja förskolans status. De tror också att det kan bero på att det 
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ställs höga krav på vad barnen i förskolan ska kunna idag. Detta kopplas samman med en skollik 

undervisning vilket flera av förskollärarna i studien befarar kommer leda till än mer krav på barnen 

och vad de ska lära sig och kunna. 

Det verkar ligga i tiden att barnen ska kunna så mycket redan i förskoleåldern och ibland kanske man 

kräver lite för mycket… Alltså det man kan vara rädd för, sen kan det väl inte vara något fel, det 

beror ju på vad man vill det här med att undervisa, om man gör det på ett roligt lustfyllt sätt så är det 

väl inget fel, men om man börjar pressa barnen...  

(Förskollärare 3) 

Jag vet inte varför undervisningsbegreppet kommer nu. Är det för att det kanske kommer med skolan, 

att i skolan har det alltid varit undervisning och vi har inte stått för det på samma sätt inom förskolan. 

(Förskollärare 5) 

Förskollärare 2 anser som tidigare nämnt att en skollik och mer traditionell undervisningspraktik kan 

vara till fördel för vissa barn. Förskolläraren menar att undervisning sätter krav på lärarens förmåga att 

tillgodose alla barns olika behov, snarare än att det skulle bli kravfyllt för barnen. Vi kan alltså se att 

det finns olika syn på kraven om undervisning, men det vi genomgående kan se i våra resultat är att 

den juridiska och ideologiska styrningen inte fått så stor genomslagskraft hos de förskollärare som 

intervjuats. Det är först när en av förskollärarna själv läst dokumenten som dennes syn på 

undervisning påverkats av dem, vilket kan visa på att dokumenten kan ha en styrande effekt. Detta 

visar som vi tidigare nämnt på att det finns ett stort glapp mellan den statliga formuleringsarenan och 

realiseringsarenan vad gäller synen på undervisning (jfr Elfström 2013, s. 35). Detta och övriga 

resultat kommer vidare att diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar samt den tidigare 

forskningen.  

Diskussion  

Under detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar samt de analyserade resultaten att 

presenteras kort. Därefter kommer dessa resultat att diskuteras i förhållande till den tidigare forskning 

som presenterats ovan.  

Syftet med detta självständiga arbete har varit att belysa hur några förskollärare ser på begreppet 

undervisning för att sedan koppla detta till rådande styrdokument. Vi har i studien försökt besvara två 

frågeställningar. Den första frågeställningen lyder: Hur transformerar och definierar förskollärarna 

undervisning? Denna frågeställning kan kopplas till vårt första tema: Transformering och definition av 

undervisning. Där kommer vi fram till att det finns en tveksamhet kring vad undervisning kan vara i 

förskolan och många av förskollärarna har en traditionell syn på undervisning, vilket är en 

undervisningspraktik de är negativt inställda till. Förskollärarna definierar undervisning utifrån sina 

egna praktiker och refererar till deras Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt i dessa beskrivningar. 

Utifrån den läroplansteoretiska analysen av dessa resultat har vi tolkat det som att det finns ett glapp 

mellan den statliga och lokala formuleringsarenan då undervisningsbegreppet inte används av 

förskollärarna. Detta visas även av att de är tveksamma över vad begreppet betyder och att 

förskollärarna inte känner att deras bild av undervisning stämmer överens med deras nuvarande 

arbetssätt. När de sedan försöker definiera och transformera begreppet så utgår de från sin egen 

Reggio Emilia-inspirerade praktik.  
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Den andra frågeställningen lyder: Hur tror förskollärarna att undervisningsbegreppet kan komma att 

förändra deras arbetssätt? Denna frågeställning kan kopplas till vårt andra tema: Krav från den 

statliga formuleringsnivån. Vår tolkning av resultaten är att förskollärarna försöker införliva 

undervisningsbegreppet i sina redan existerande praktiker. Detta kan ses då de framför exempel från 

genomförda aktiviteter som undervisning, även om de inte ansåg sig undervisa när de utförde 

aktiviteten. Förskollärarna anser att undervisningsbegreppet behöver översättas för att passa förskolan, 

men de tror inte att begreppet kommer att förändra deras sätt att arbeta. En av förskollärarna tror att 

det kan komma att förändra praktiken, men inte om man inte aktivt arbetar med att passa in begreppet i 

förskolan. Att det inte används i förskolan kan bero på att ingen av förskollärarna har fått någon 

fortbildning. Däremot känner förskollärarna att det finns krav uppifrån om att de ska undervisa i 

förskolan vilket de befarar kan leda till en mer skollik förskola. Förskollärarna i studien är därför noga 

med att prata om undervisning utifrån förskolan och på så sätt möta kraven om undervisning utan att 

göra avkall på förskolans och de egna värderingarna. Även här kan vi se ett möjligt glapp i hur man 

ser på undervisning mellan den statliga och lokala nivån och vi tolkar det som att det kan bero på att 

förskolan fortfarande är relativt ny som egen skolform. 

Förskollärarna i studien tror att anledningen att begreppet är aktuellt nu är att det ska höja förskolans 

status och att det idag ställs höga krav på barn, däremot är några oroliga att undervisning i förskolan 

kan leda till än mer krav på barnen. En av förskollärarna ser dock att den mer traditionellt skollika 

undervisningspraktiken kan behövas och att det skulle ställa högre krav på lärarens förmåga att 

tillgodose alla barns olika behov, snarare än att det skulle bli kravfyllt för barnen.  

Transformering och definition av undervisning 

Den första kategorin inom detta tema är Tveksamhet och representerar förskollärarnas tveksamhet och 

osäkerhet kring vad undervisning i förskolan kan vara. Några av förskollärarna ändrar även sin 

definition av undervisning under intervjuernas gång. Ingen av förskollärarna använder i dagsläget 

begreppet undervisning i sin praktik och för de flesta är detta första gången de talar om undervisning i 

förhållande till sin egen praktik. Detta stämmer överens med de resultat Skolinspektionen (2016, s. 7) 

presenterar i sin rapport, om att det finns en otydlig bild av vad undervisning i förskolan är och att det 

inte förs en diskussion om vad undervisning kan vara i förskolan bland personalen.  

Den andra kategorin, Traditionell och negativ syn representerar hur förskollärarna kopplar sin syn på 

undervisning till en skollik förmedlingspedagogik. Detta är en bild av undervisning som de ställer sig 

negativa till i förskolan. Att undervisningsbegreppet är kontroversiellt i förskolan och kopplas samman 

med skolan och dess kunskapssyn har även Hedefalk, Almqvist och Lundqvist (2015, s. 21) och 

Skolinspektionen (2016, s. 14) funnit. Även Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, s. 11), Thulin 

(2006, s. 22), Jonsson (2011, s. 13) och Enö (2005, s. 213) har funnit att förskollärare tar avstånd från 

att undervisa som lärare gör i skolan. Förskollärarna i vår studie säger däremot att deras syn på 

undervisning utgår från deras egna erfarenheter i skolan och att de inte vet hur det ser ut i dagens 

skola. Hedefalk, Almqvist och Lundqvist (2015, s. 31) har jämfört hur en lärare i en sjundeklass och 

hur en förskollärare arbetar och har funnit stora likheter i deras arbetssätt då undervisningen i båda 

fallen syftar till att rikta barns meningsskapande mot något. Utifrån deras studie kan man därför se att 

sättet att arbeta och undervisa inte behöver skilja sig mellan förskolan och skolan i så stor utsträckning 

som många förskollärare tror. Även Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, ss. 93-94) 

skriver om vad undervisning i förskolan kan vara och menar att det kan innebära att rikta barns 

uppmärksamhet mot något, både utifrån barns intressen och vad förskolläraren anser är viktigt. 

Förskollärarna i vår studie talar inte om att rikta barns uppmärksamhet men de talar om att ta vara på 
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barns frågor och ge något tillbaka till barnen så att deras utforskande fördjupas, vilket kan liknas vid 

att rikta barns uppmärksamhet. Sättet som förskollärarna i denna studie beskriver att de arbetar kan 

alltså liknas med hur ovanstående forskare definierar undervisning.  

Enö (2005, s. 213) skriver att en anledning till att förskolans personal positionerar sig mot skolan kan 

bero på den maktrelation som finns mellan skolan och förskolan. När de “hävdar förskolans särart 

handlar det därför om att skapa respekt och värdighet och betona sin identitet inför andra” (Enö 2005, 

s. 213). Detta går att känna igen i vår studie där många av förskollärarna anger att de är oroliga för att 

undervisningsbegreppet ska göra förskolan mer skollik och därmed tränga undan andra delar av 

verksamheten, som leken. De uttrycker även en oro för att undervisning i förskolan kan innebära att 

barnen blir bedömda med skollikt, vilket de ställer sig starkt emot. De vill alltså att förskolan ska 

förbli förskola och inte gradvis förändras till skola. 

Den tredje kategorin, Nuvarande praktik och definition av undervisning representerar hur 

förskollärarna beskriver hur de arbetar utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta är ett 

arbetssätt som inte syftar till att “lära ut ett specifikt kunskapsstoff till barnen eller något 

inlärningssystem” (Barsotti 1997, s. 30). Denna praktik skiljer sig från hur förskollärarna i studien 

pratar om traditionell undervisning. När de försöker formulera vad undervisning är så är dessa 

beskrivningar mycket lika de beskrivningar de har av sitt eget arbetssätt. Deras definition av 

undervisning är att den sker i dialog med barnen, genom att ställa utmanande frågor utifrån barnens 

intressen. Detta liknar sättet som Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, ss. 11-12) beskriver 

undervisning på, de skriver att förskollärarna i deras studie undervisar då de använder sig av 

kommunikation och samhandlingar. Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, s. 12) skriver däremot att 

det utifrån ett sociokulturellt perspektiv är viktigt att säga till barnen att det är just matematik som de 

ska lära sig i aktiviteten. Förskollärarna i vår studie anser snarare att deras roll är att vara 

medforskande. De ställer detta sätt att se på undervisning i kontrast till deras beskrivningar av en 

traditionell skollik undervisning och menar att de inte vill vara kunskapsöverförare. Förskollärarens 

roll som medforskande går i linje med hur Dahlberg och Elfström (2014, s. 274) skriver att pedagogen 

tillsammans med barnen skapar ny kunskap genom utforskande i ett Reggio Emilia-inspirerat 

arbetssätt. 

Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, ss. 11-12) anser att undervisning sker i aktiviteter som är 

planerade utifrån ämnesmålen i läroplanen vilket skiljer sig från hur förskollärarna i vår studie 

beskriver undervisning. De anser att undervisningen inte bara sker i planerade aktiviteter utan även i 

vardagliga situationer, det är de medvetna valen som de gör utifrån barnens intressen som är 

undervisande. Även detta går att koppla till ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt då det inom detta 

arbetssätt är “förskollärarens uppgift att uppmärksamma barnens pågående aktiviteter och relationer i 

syfte att diskutera och utmana dessa vidare” (Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s. 3). Förskollärare 

2 är däremot tydlig med att detta endast är ett sätt att undervisa och anser att ett Reggio Emilia-

inspirerat arbetssätt inte passar alla barn. Hon framhåller att vissa barn riskerar att hamna i kläm och 

att en mer traditionell undervisningsmetod är bättre för dessa barn. Det finns alltså inte en enhetlig bild 

av vad undervisning i förskolan är bland studiens förskollärare.  

Dessa skilda sätt att se på undervisning kan kopplas samman med Lindgren Eneflos studie (2014, ss. 

98-99) där hon identifierat två olika sätt att tala om barns lärande i förhållande till förskollärarrollen. 

Det “förutbestämda lärandet” kopplas samman med ideologin om att läraren ska förmedla kunskaper 

och bestämma var, hur och när ett lärande ska äga rum (Lindgren Eneflo 2014, s. 134) och 

förskollärarna använder här främst begreppet undervisning för att beskriva sin egen roll (Lindgren 

Eneflo 2014, s. 100). Det är det här förhållningssättet som förskollärarna i denna studie ser som 
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traditionell undervisning och som alla utom Förskollärare 2 ställer sig negativa till. Förskollärare 2 

anser däremot som tidigare nämnt att detta är ett sätt att undervisa på. Det andra sättet att tala om barns 

lärande i förhållande till förskollärarrollen benämner Lindgren Eneflo (2014, s. 134) som det “icke-

förutbestämda lärandet” vilket kopplas samman med ideologin om läraren som understödjande av 

barns lärande. Här talar förskollärarna om sig själva som medforskande. Denna beskrivning går i linje 

med hur förskollärarna i denna studie beskriver sitt eget Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt där 

förskollärarens roll som medforskande är central. I Lindgren Eneflos (2014) studie så skiljer alltså 

förskollärarna på undervisning och medforskande. I denna studie har vi däremot sett att förskollärarna 

menar att de undervisar även när de är medforskande. Detta resultat skiljer sig från Lindgren Eneflos 

(2014) studie och vi har heller inte sett detta i den övriga tidigare forskningen. En förklaring till att 

våra resultat skiljer sig från den tidigare forskningen kan bero på att förskollärarna känner krav om att 

använda undervisningsbegreppet. Detta kommer att behandlas under kommande rubrik. 

Krav från den statliga formuleringsnivån 

Den första kategorin, Undervisning utifrån den egna praktiken representerar hur förskollärarna genom 

exempel från den egna Reggio Emilia-inspirerade praktiken beskriver undervisning. Att förskollärarna 

gör detta styrks i den tidigare forskningen där Ekström (2007, s. 179), Vatne (2012, s. 9), Henckel 

(1990, ss. 39-40) och Haug (1992, s. 261) funnit att traditioner i förskolan är mer styrande än 

läroplaner och styrdokument från den statliga formuleringsnivån. I vår studie är det tydligt att det är 

förskollärarnas Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt som representerar deras traditioner och att det är 

dessa som blir styrande när de försöker formulera vad undervisning i förskolan är för dem. Dessa 

resultat skiljer sig från Eriksson (2014, ss. 83-85) och Skolverket (2008, ss. 10-11) som menar att 

läroplaner och styrdokument har inverkan på förskollärares arbete. Förskollärarna i vår studie har 

däremot inte använt undervisningsbegreppet tidigare vilket kan sägas gå emot Erikssons (2014) och 

Skolverkets (2008) resultat. Det Eriksson (2014, s. 88) visar i sin studie är att läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2010) som började gälla 2011 har haft stor genomslagskraft. Läroplaner ses inom 

ramfaktorteorin som en ideologisk styrning av skolverksamheten (jfr Lundgren 1981 se Eriksson 

2014, s. 30), men undervisningsbegreppet står varken med i läroplanen för förskolan som började gälla 

2011 eller i den aktuella läroplanen. Utifrån detta kan en alternativ tolkning till att förskollärarna i vår 

studie inte använt undervisningsbegreppet vara att begreppet inte fått genomslagskraft då det inte står 

med i läroplanen (Skolverket 2016). Att undervisning inte står med i läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016) skulle därför kunna sägas utgöra en ideologisk styrning av förskolan på så sätt att 

begreppets frånvaro i läroplanen har gjort att det inte uppmärksammas ute i förskolans verksamhet.  

Undervisning står däremot med i Skollagen (2010:800) och även Skolinspektionen (2016) har 

behandlat undervisningsbegreppet. Dessa utgör både en juridisk och ideologisk styrning av förskolan 

(jfr Lundgren 1981 se Eriksson 2014, s. 30). Så även fast undervisningsbegreppet står med i 

styrdokument och rapporter har det inte styrt förskollärarna i vår studie att använda begreppet. Som vi 

visar i vårt resultat är det bara en av förskollärarna som nämner Skollagen (2010:800) och ingen av 

dem nämner Skolinspektionen (2016). De flesta talar däremot om läroplanen för förskolan (Skolverket 

2016) som ett dokument som är närvarande i deras arbete. Vi tolkar det som att glappen mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan är olika stora beroende på vilket sorts styrdokument det 

handlar om. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) verkar stå närmare förskollärarna och vara 

mer inarbetad i verksamheten än vad Skollagen (2010:800) är. Utifrån denna tolkning skulle alltså 

förklaringen till att förskollärarna ännu inte använt undervisningsbegreppet kunna vara att det dels inte 

står med i läroplanen men även att skollagen är ett dokument som står för långt ifrån verksamheten 

och därför inte påverkar den.  
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Frågan blir då vad som kommer att hända om undervisningsbegreppet skrivs in i den nya läroplanen 

som arbetas fram just nu. Kanske kommer den få större genomslagskraft än vad Skollagen (2010:800) 

verkar ha fått. I denna kategori, Undervisning utifrån den egna praktiken, visar vi däremot hur 

förskollärarna i vår studie tolkar in undervisning i sin redan existerande praktik. Mycket av 

forskningen visar även att traditioner är mer styrande än styrdokument. Utifrån detta tolkar vi det som 

att det finns en risk att inte heller den nya läroplanen kommer att vara särskilt styrande för hur 

förskollärarna ser på undervisning. Kanske kan en förändring ske om undervisningsbegreppet 

översätts till att passa förskolan mer, vilket behandlas nedan.  

Kategorin Översätta begreppet representerar att förskollärarna anser att undervisningsbegreppet 

behöver översättas på såväl statlig som lokal nivå för att det ska passa i förskolans verksamhet. Denna 

syn stämmer väl överens med den tidigare forskningen då såväl Sæbbe och Pramling Samuelsson 

(2017, s. 11), Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, ss. 93-94) och Hedefalk, Almqvist 

och Lundqvist (2015, s. 31) utgår från att undervisningsbegreppet behöver översättas och vidgas för att 

kunna passa förskolan. Forskarna kommer däremot med olika förslag hur detta kan göras och 

förskollärarna i denna studie definierar själva undervisning utifrån deras egna praktiker. Vatne (2012, 

s. 5) skriver att de förväntningar som kommer från politiker kan vara omöjliga att genomföra i 

förskolan då de i utformandet av kraven inte alltid tagit hänsyn till hur förskolans praktik ser ut. 

Förskollärarna i denna studie kopplar som tidigare nämnt undervisningsbegreppet till en förmedlande 

skollik praktik vilket är ett arbetssätt som går emot deras egen barn- och kunskapssyn. Att undervisa 

som de tänker att man gör i skolan känns alltså som en omöjlighet för dem. Utifrån Vatne (2012) 

skulle detta kunna vara en förklaring till att de inte tagit undervisningsbegreppet till sig. Därför skulle 

begreppet behöva översättas för att förskollärare inte ska känna att kraven om undervisning är 

omöjliga att möta. 

Kategorin Förändrar inte praktiken representerar förskollärarnas förhoppning och tro att 

undervisningsbegreppet inte kommer att förändra hur de arbetar i praktiken. Som vi visat ovan stödjer 

också forskningen detta då traditioner och andra materiella realiteter har större inverkan på praktiken 

än läroplaner och andra styrdokument. Ekström (2007, s. 179) skriver att eftersom pedagogerna tolkar 

in sin egen syn på uppdraget i läroplanens texter så har inte styrdokumenten så stor genomslagskraft. 

Vatne (2012, s. 9) tar också upp att det kan ta upp till tio år för utbildningsreformer att få genomslag. 

Skolverket (2008, s. 11) menar i likhet med detta att det kan ta 10-15 år för reformer att ge effekt inom 

utbildningsområdet. Detta skulle kunna vara en förklaring till att undervisningsbegreppet ännu inte 

implementerats i förskolan, då det endast var sex år sedan förskolan blev en egen skolform och därmed 

skrevs in i skollagen där kraven om undervisning står med. Haug (1992, s. 163) har däremot visat att 

förskollärare kan ändra sitt arbetssätt utifrån politiska beslut, men att de då styrs av vad de tror 

förväntas av dem. I Haugs (1992, s. 163) studie visade han hur förskollärarna i studien förändrade sin 

praktik till att bli mer styrande än lärarna i skolan då de trodde att det förväntades av dem. 

Förskollärarna i denna studie försöker översätta begreppet men utgår fortfarande från vad de ser som 

en traditionell skollik bild av undervisning. Om undervisningsbegreppet nu skrivs in i läroplanen utan 

att översättas så finns det en risk att förskollärare tolkar begreppet likt förskollärarna i Haugs (1992, s. 

163) studie gör, vilket kan resultera i en mer traditionell och skollik undervisning.  

Kategorin Fortbildning representerar att förskollärarna i studien inte fått fortbildning på ämnet 

undervisning. Den förskollärare som själv läst på om ämnet hade tydligare formulerat sig kring vad 

undervisning kan betyda i förskolan än de som inte fått fortbildning. Alltså tolkar vi det som att 

fortbildning har betydelse för förskollärares förståelse för vad undervisning i förskolan kan vara. De 

behöver fortbildning och de behöver få formulera sin bild av undervisning eftersom de i dagsläget har 
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en bild av ett omöjligt uppdrag då begreppet enligt dem inte går att passa in i förskolan som det nu är 

formulerat (jfr Vatne 2012, s. 5). Vikten av fortbildning är något som vi inte mött i den tidigare 

forskningen som behandlar undervisning i förskolan. Resultaten i vår studie tyder däremot på att 

fortbildning är avgörande för att undervisningsbegreppet ska kunna implementeras i förskolan och att 

det därför är något som det behövs mer forskning kring. 

Kategorin Krav uppifrån och varför begreppet är aktuellt nu representerar att förskollärarnas syn på 

undervisningsbegreppet som ett krav från den statliga formuleringsnivån. Anledningen till att 

begreppet är aktuellt nu tror förskollärarna kan bero på de ökade kraven på vad barn ska lära sig och 

kunna i förskolan men även att begreppet har kommit för att det ska höja förskolans status. Detta går 

att känna igen i Jonsson, Williams och Pramling Samuelssons (2017, s. 100) studie där den 

kravdiskurs de har identifierat inkluderar att de ökade kraven kommer att ge ökad kvalitet i förskolan. 

Den andra aspekten av kravdiskursen innebär att undervisningsbegreppet ger ökade krav på att göra 

något mer utöver vad de redan gör (Jonsson, Williams & Pramling Samuelssons 2017, s. 96). Denna 

aspekt går då att känna igen i hur förskollärarna i vår studie ser på undervisningsbegreppet som ett 

krav uppifrån. Författarna har även identifierat en rättighetsdiskurs med två olika aspekter, där 

undervisning dels ses som en rättighet för barn och föräldrar (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelssons 2017, ss. 101-102). Detta har vi inte kunnat identifiera i denna studie utan förskollärarna 

i vår studie talar mer om den andra aspekten av diskursen, som är att barn har rätt att skyddas från för 

mycket undervisning (Jonsson, Williams & Pramling Samuelssons 2017, s. 103). Förskollärarna i 

denna studie talar om att de är oroliga att det ställs höga krav på barns lärande och kunnande i dagens 

förskola vilket de kopplar samman med varför begreppet är aktuellt nu. 

Praktiskt förnuft 

Innehållet i ovanstående tema kommer vi nu att diskutera i förhållande till Lindblad, Linde och 

Naeslunds (1999, s. 94) utvidgade syn på ramfaktorteorin. Genom denna kan vi “fånga lärarnas 

föreställningar, perspektiv och strategier” (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 94), vilka 

tillsammans med vad lärarna anser är möjligt att göra utifrån de yttre ramarna bildar deras praktiska 

förnuft. Detta är intressant i denna studie då det praktiska förnuftet är styrande för hur förskollärare 

transformerar undervisningsbegreppet. Förskollärarna i vår studie har alla arbetat under en längre tid 

och har varit med om många förändringar i förskolan och har därför mycket erfarenheter av det. Dessa 

erfarenheter ser vi som en del av förskollärarnas praktiska förnuft och de blir därmed en del av de 

ramar som påverkar hur de tolkar och transformerar undervisningsbegreppet. Även förskollärarnas 

Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt ser vi som en del av deras praktiska förnuft då det utgör en del av 

deras föreställningar och perspektiv som de utgår ifrån när de i detta fall tolkar 

undervisningsbegreppet. Förskollärarnas praktiska förnuft säger dem i detta fall att undervisning är 

något som de ska ifrågasätta då deras bild av undervisning inte stämmer överrens med deras syn på sitt 

uppdrag. Frågan är om detta kan vara en sund inställning från förskollärarnas sida, att inte oreflekterat 

svälja undervisningsbegreppet med hull och hår. Som Vatne (2012, s. 5) skriver kan förväntningar från 

politiker vara omöjliga att genomföra då de inte är anpassade till förskolan, därför kan det vara bra att 

förskollärare är kritiska mot reformer som känns som att de skaver.  

Frågan är då om förskollärare ska behöva ändra sitt arbetssätt utifrån politikers möjligt omöjliga krav? 

Skolinspektionen (2016, s. 31) skriver att förskolan inte blir likvärdig på sättet det ser ut nu då det inte 

finns någon tydlig definition av undervisning och hur den ska bedrivas, vilket gör att alla förskollärare 

får tolka vad undervisning är för dem. Detta är precis vad förskollärarna i studien gör när de utifrån 

sina egna praktiker försöker definiera undervisningsbegreppet, om alla förskollärare skulle göra detta 
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kommer det inte ske någon förändring i förskolans praktik och då förbättras heller inte likvärdigheten. 

Utan en tydlig definition av begreppet skulle det alternativt kunna bli som i Haugs (1992, s. 163) 

studie där förskollärarna förändrar sin praktik till att bli mer skollik då de tror att det förväntas av dem. 

Likvärdigheten kanske skulle öka på så sätt men som förskollärarna i denna studie är noga att påpeka 

så vill de inte att förskolan ska bli skola. I likhet med Haug (1992, s. 163) framhåller även Linde 

(2012, s. 64) att förskollärare utgår ifrån vad de tror förväntas av dem när de transformerar 

styrdokument men att de även utgår från vad de vill och kan samt de yttre villkor som gäller. Detta 

skulle kunna innebära att förskollärare inte alls gör sina praktiker mer skollika, som Haug (1992) 

menar eftersom det är något de inte vill göra och som går emot förskolans tradition. Hur förskollärare 

transformerar undervisningsbegreppet påverkas alltså av deras praktiska förnuft vilket inkluderar såväl 

deras egna utgångspunkter som de yttre ramfaktorerna. Vad vi sett i denna studie är att förskollärarna 

utgår mest från sitt eget Reggio Emilia-inspirerade perspektiv samt deras traditionella bild av den 

skollika undervisningen vilket är två utgångspunkter som inte går ihop. Detta kan förklara den 

tveksamhet och den negativa inställning som finns till undervisningsbegreppet bland förskollärarna. 

Den förskollärare som själv läst på om ämnet har dock börjat sammanföra sitt Reggio Emilia-

inspirerade arbetssätt med den statligt formulerade definitionen av undervisning. Detta tyder på att det 

behövs fortbildning för att undervisningsbegreppet ska kunna tas emot och implementeras i förskolan. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vi tror att denna studies resultat och läroplansteoretiska ansats tillsammans med den tidigare 

forskningen kan visa på hur svårt det är att genomföra förändringar i förskolans verksamhet och att 

detta kan inspirera till att tänka annorlunda vad gäller implementering av reformer. Sedan 2011 är det 

lagstadgat att förskollärare ska bedriva undervisning och det finns en stor sannolikhet att 

undervisningsbegreppet kommer skrivas in i förskolans nya läroplan. Genom denna studie och i den 

tidigare forskningen har vi däremot sett en osäkerhet kring vad undervisning i förskolan kan innebära 

bland förskolans personal. Detta är helt förståeligt eftersom det för fem av sex av förskollärarna var 

under intervjun som de för allra första gången formulerade vad undervisning i förskolan kan vara för 

dem. Ett mycket viktigt resultat är också att vi funnit att fortbildning förändrar inställningen till 

undervisning i förskolan och vad det kan vara. Om begreppet ska kunna införlivas i förskolan behöver 

alltså förskollärare få fortbildning och få formulera sig kring vad undervisning kan vara. Utifrån detta 

kan studien bedömas vara relevant för praktiken då den kan ses som en igångsättare för att börja tala 

om och diskutera vad undervisning i förskolan kan vara. Dessa resultat och vad de påvisar blir alltså 

relevanta då de visar på några förändringar som behövs för att undervisningsbegreppet ska kunna 

göras till förskolans. Det blir också av betydelse för oss som snart nyexaminerade förskollärare då vi 

kommer att behöva diskutera vad undervisning är för oss rätt omgående när vi börjar arbeta.  

Slutsatser 

I denna studie har vi under intervjuerna fått en bild av att det finns en tveksamhet och otydlighet över 

vad undervisning i förskolan är. Förskollärarna utgår ifrån undervisning som skollik och poängterar att 

det inte är ett sätt de vill arbeta på i förskolan och de har inte formulerat sin egen bild av undervisning 

tidigare. Trots det svarar de ändå att de undervisar och de börjar utifrån exempel från sina egna 

praktiker översätta begreppet under intervjuernas gång. Förskollärarna har alltså en negativ bild av 

undervisning men börjar ändå sätta in det i sina praktiker. Utifrån detta drar vi slutsatsen att de känner 

krav uppifrån om att de måste använda begreppet. För att förändra den negativa bilden av begreppet 
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och att det därmed ska kunna implementeras och göra förskolan mer likvärdig, drar vi slutsatsen att 

begreppet behöver översättas för att passa förskolan. Men även om begreppet översätts så skulle det 

också behövas fortbildning, då den tidigare forskningen i denna studie pekar på att reformer som inte 

arbetas in av de verksamma sällan gör någon praktisk skillnad. Ingen av förskollärarna har däremot 

fått fortbildning, men den av förskollärarna som själv läst på om undervisningsbegreppet inför 

intervjun har en tydligare och mer reflekterad bild av undervisning. Därför drar vi slutsatsen att 

fortbildning och diskussioner med kollegor om undervisningsbegreppets innebörd i förskolan behövs 

för att förskollärare ska kunna ta sig an kraven om undervisning. 

Vidare forskning 

Undervisningsbegreppet är just nu högaktuellt i förskolans värld, men det har ännu inte forskats så 

mycket på ämnet. I denna studie har vi svarat på våra forskningsfrågor, men studien är gjord i liten 

skala inom ramen för ett examensarbete. Det skulle därför vara intressant att göra vidare forskning i 

större skala, exempelvis med intervjupersoner från olika delar av landet för att då kunna ge en mer 

allmängiltig bild av förskollärares syn på undervisning. Det skulle även vara intressant att göra en 

liknande studie som denna när den nya läroplanen trätt i kraft eftersom undervisningsbegreppet med 

största sannolikhet kommer att skrivas in i den kommande läroplanen. Därför skulle vidare forskning 

kunna göras för att undersöka vilken genomslagskraft läroplanens skrivningar om 

undervisningsbegreppet haft i förskolans verksamheter.  

Utifrån de slutsatser vi dragit av denna studies resultat kan vi se att förskollärarna inte fått någon 

fortbildning om undervisning, men den förskollärare som själv satt sig in i debatten inför intervjun 

fördjupade sina resonemang jämfört med övriga förskollärare som formulerade sin bild av 

undervisning i stunden. Intressant vidare forskning skulle därför kunna vara att studera skillnader 

mellan de som fått fortbildning gällande undervisning och de som inte fått det. Påverkar graden av 

fortbildning en förskollärare fått dennes bild av undervisning? Vilka andra faktorer påverkar synen på 

undervisning? Förskollärarna i denna studie arbetar alla Reggio Emilia-inspirerat och det skulle även 

vara intressant att göra en studie där olika pedagogiska inriktningar undersöks i förhållande till 

undervisningsbegreppet. Skiljer sig synen på undervisning mellan förskollärare som arbetar utifrån 

olika pedagogiska inriktningar? Vad får det för konsekvenser för deras undervisningspraktiker? 

Denna studie kan som tidigare nämnt inte ge något generaliserings- och sanningsanspråk då det är en 

kvalitativ intervjustudie i liten skala. Därför skulle vidare forskning om undervisning kunna göras med 

en kvantitativ ansats och för att nå ut till ett stort antal deltagare skulle man kunna göra exempelvis en 

enkätstudie med förskollärare. En sådan studie skulle möjliggöra för generaliserbarhet (Svensson & 

Ahrne 2015, s. 27). 
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Bilagor  

Bilaga 1: Informations- och samtyckesbrev  

 

Stockholm 3/11–17 

Hej! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om undervisning i 
förskolan. 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua dig som förskollärare inom XXX 
stadsdelsförvaltning, vid ett tillfälle under tiden 13/11–24/11.  Intervjun kommer att ta max en timme 
och den kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning.  
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
Med detta brev vill vi be om ditt medgivande för medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.  
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
Vänliga hälsningar Elina & Evelina 
 
Elina Laumann Gollne    Evelina Yngvesdotter Billving 
Telefon: XXX     Telefon: XXX 
Mail: XXX     Mail: XXX 
 
 
Ingela Elfström (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: XXX 
Mailadress: XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie.  
 
 
Jag medger att delta i studien. 
 
 
Namn ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat inom Reggio? 

Vilka åldrar är det du arbetar med? 

Hur ser ditt arbetslag ut?  

 

• Skulle du kunna berätta om hur du ser på undervisning i förskolan? 

 

• Vad anser du ingår i undervisningsbegreppet i förhållande till läroplanens olika delar? 

 

• Hur har ni pratat om undervisning i arbetslaget, eller under fortbildningar? 

 

• Har du alltid sett på undervisning på detta sätt? Eller har din bild förändrats, på vilket 

sätt? 

 

• Varför tror du att begreppet är aktuellt nu?  

 

• Tror du att undervisningsbegreppet kommer att förändra hur du arbetar? 
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