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Sammanfattning 

Denna studie har till syfte att undersöka hur förskollärare upplever undervisningsbegreppet i förskolan. 

För att undersöka detta har data samlats in med hjälp av semi-/halvstrukturerade intervjuer med sex 

förskollärare samt analyserats utifrån kvalitativ analys. Fenomenologi, med inriktning på livsvärlden ur 

Merleau-Ponty har varit den teoretiska utgångspunkten. Resultatet av studien visar att förskollärare inte 

är vana vid begreppet undervisning, trots kravet på undervisning i förskolan enligt skollag sedan 2010. 

Studien visar även hur förskollärare upplever att förskollärarutbildningen behöver ta upp undervisning 

mer i utbildningen för att nyexaminerade förskollärare ska kunna berika verksamheterna. Studiens 

största slutsats pekar på att förskollärare inte kommer förändra deras arbetssätt med undervisnings-

begreppet utan endast hur de uttrycker sig kring sitt undervisningsarbete. De betonar vikten av 

förskolans tradition med lärandeprocesser, att det är dessa som skapar förutsättningarna för undervisning 

i förskola, att det är processen till lärande som är viktigast. 
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Förord 

Under förskollärarutbildningen har vi bemött undervisningsbegreppet i endast en kurs. Redan då väcktes 

mitt intresse för begreppets betydelse i förskolan, särskilt efter att ha läst Christian Eidevalds (2017) bok 

och Skolinspektionens rapport (se Skolinspektionen 2016) på förskolan samt lyssnat på Skol-

inspektionens gästföreläsning på Stockholms universitet. Begreppet har lurat inom mig i nästan ett 

halvår och ledde till flera diskussioner med personer på min praktikplats samt medstuderande. I och med 

det kom tanken; är det en nyhet eller bara icke-begreppsligad verklighet?. När vi läste fördjupnings-

kursen inför det självständiga arbetet var remissen; förslag till ny reviderad läroplan för förskolan (se 

Skolverket 2017a), högaktuell och jag såg min chans att skriva om undervisningsbegreppet som får en 

hel yrkeskategori och samhällsfunktion att skruva sig i sina stolar. Allt detta tack vare att jag för cirka 

tre år sedan halkade in på förskollärarprogrammet som reserv efter att ha arbetat några år i grundskola. 

Jag vill inleda med att tacka Ignacio Frez som inspirerat mig till att söka förskollärarutbildningen. Tack 

till de lärare på universitetet som varit stöttande, upplyftande samt fått mig att våga, och tro på mig själv 

under studiegången, särskilt; Johanna Unga, Karin Hultman, Christian Eidevald, och Adrian 

Thomasson. Ett stort tack till de förskollärare som medverkat i min studie och gjort mitt examensarbete 

möjligt. Och tack till min handledare för ditt stöd och att du fått mig att utvecklas under alla 

verksamhetsförlagda utbildningstillfällen. 

Slutligen ett stort tack till min sambo, som under hela min studietid stöttat mig, trott på mig och gjort 

mig bättre. Jag kan inte beskriva hur otroligt tacksam jag är för hur du funnits där för mig under hela 

studiegången men framförallt under examenstiden. Jag älskar dig! 
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Inledning 

Under 2017 och 2018 arbetar skolverket fram ett förslag till ny, reviderad, läroplan till förskolan. Den 

första läroplanen trädde i kraft 1998 och har sedan dess reviderats 2010 och 2016, dock har dessa 

revideringar inte inneburit särskilt stora förändringar när det gäller undervisning (jfr Skolinspektionen 

2016, ss. 5, 12; Utbildningsdepartementet 2010; Skolverket 2018a; Villanueva Gran 2011; Kling 2017; 

Eidevald 2017, ss. 16-17, 173-183). I förslaget till ny läroplan står undervisningsbegreppet med 14 

gånger och har dessutom ett helt eget kapitel tillsammans med att det är förskollärarens ansvar att 

bedriva undervisningen (se Skolverket 2018b). I den rådande, reviderade, läroplanen (Läroplan för 

förskolan Lpfö98 2016) benämns inte undervisning i någon form. Detta trots att Skollagen (SFS 

2010:800) säger att förskolan ska bedriva undervisning, med sitt ansvar hos förskollärarna. Sæbbe & 

Pramling Samuelsson (2017, s. 13, min översättning) menar att ”i Sverige är det kontroversiellt att bruka 

undervisningsbegreppet även om den används i förskolans styrdokument”. Samt att Pramling (1992, s. 

33 i Enö 2005, s. 22) tillägger; 

Inom svensk förskola har man sedan länge strävat efter principen, att barn lär sig genom egen aktivitet 

under alla i förskolan förekommande situationer. Begreppet ”undervisning” har varit tabu, även om 

aktiviteterna självfallet ofta – eller oftast – strukturerats av läraren. 

(ibid.) 

I förskolans tradition ligger lustfyllt lärande, utforskande och lek till stor grund för lärandet (Persson 

2008; Alatalo 2017, s. 90; Läroplan för förskolan Lpfö98 2016, ss. 5-7; Nilsson 2018). Förskolan har 

ofta setts som utövare av kanske en mer motsatt pedagogik eller undervisningstradition gentemot skolan 

(Enö 2005, ss. 40, 135, 213; Alatalo 2017, ss. 89-90). Dock, redan 1997 var det förslaget att 

förskoleverksamheten skulle befattas av skollagen i samband med att ansvaret för förskolan förflyttades 

till Utbildningsdepartementet, men inte förrän 2010 inkluderades förskolan i skollagen (Barnomsorg- 

och skolakommittén 1997, s. 145; Utbildningsdepartementet 2009; SFS 2010:800). Dessutom 

diskuterades undervisning på förskollärarutbildningen (se Rosenqvist 2000) och även fast förskolan inte 

befattades av skollagen 1997, beslutades det att förskolan skulle få en läroplan. Redan i Barnomsorg- 

och skolakommitténs, BOSK-kommitténs (1997), första förslag till läroplan fanns undervisnings-

begreppet med i betänkande men det är inte förrän i förslaget till reviderad läroplan 2018 som begreppet 

kan komma att bli en del av den fastställda versionen (se Skolverket 2018b). Dessutom, med skolans 

utveckling med större krav och att kunskapskraven tycks krypa alltmer neråt i åldrarna har detta dels lett 

till att förskoleklassen blivit en obligatorisk del utav grundskolan (Utbildningsdepartementet 2017; 

Alatalo 2017, ss. 79-81). Detta kan bilda frågor kring förskolans framtid i och med att förskolan, likt 

skolan, ska bedriva undervisning enligt Skollagen (SFS 2010:800). 

Skolinspektionen har, under tre år, utvärderat förskolans verksamhet och de har kommit fram till att, 

trots att det bedrivs väl fungerande verksamheter, att majoriteten av verksamheterna inte följer de 

nationella riktlinjer som råder, så som skollag och läroplan. Främst för att de inte arbetar med 

kvalitetssäkringen på den nivå som de borde, dessutom för att de kanske inte använder sig utav de 

korrekta uttrycken, där inkluderat undervisningsbegreppet (Skolinspektionen 2016). Skolinspektionen 

(2016, ss. 4, 7, 10-11, 31) hävdar även att undervisning i förskolan behöver förtydligas, både i definition 

av undervisning samt hur den ska bedrivas. Därtill definieras undervisning under 1 kap. 3 § i Skollagen 

(SFS 2010:800) enligt följande; ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 

värden”. Denna definition anses inte tillräcklig för förskolans verksamhet av Skolinspektionen eller den 
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rådande forskningen om undervisning i förskolan (jfr Skolinspektionen 2016, ss. 4, 7, 10-11, 31; Sæbbe 

& Pramling Samuelsson 2017, s. 11; Westman & Bergmark 2014, s. 83; Rosenqvist 2000, s. 164; Thulin 

& Gustavsson 2017, ss. 92-94). Förskollärare i den tidigare forskningen är inte bekväma med 

undervisningsbegreppet i deras verksamhet även fast att det varit en del av den i flera år och dessutom 

kommer undervisning troligtvis få allt mer fördjupad och betydelsefull innebörd för förskolans framtid 

(Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, ss. 11-13; Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, ss. 21-22; 

Alatalo 2017, ss. 89-90; Enö 2005, s. 40; Thulin & Gustavsson 2017, ss. 84, 92-94; Skolinspektionen 

2016; Westman & Bergmark 2014, s. 83). Dessutom menar forskare att det fortfarande saknas forskning 

om undervisning i förskolan och att detta är något som behöver fördjupas (Westman & Bergmark 2014, 

s. 84; Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 13; Thulin & Gustavsson 2017, ss. 84, 92-94). 

Tidigare forskning 

Undervisning i förskolan 

Undervisningsbegreppet är en relativ nyhet inom förskolan och har endast varit ett krav sedan 2010 i 

och med att förskolan inskrevs i Skollagen (se SFS 2010:800). Det finns dock forskning som tar upp 

undervisning tidigt, innan dess krav i förskolan, samtidigt som det kommit mer forskning i och med att 

undervisningsbegreppet blivit alltmer aktuellt de senaste åren. Merparten av tidigare forskning visar att 

förskollärare inte är bekväma med undervisningsbegreppet och att det är ett begrepp som de flesta 

förskollärare förknippar med det obligatoriska skolsystemet och dess undervisningstradition (Sæbbe & 

Pramling Samuelsson 2017, ss. 11-13; Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, ss. 21-22; Alatalo 2017, 

ss. 89-90; Enö 2005, s. 40; Thulin & Gustavsson 2017, s. 84; jfr Skolinspektionen 2016). 

Förskolepersonalen konstruerar sig i en tradition där förskolan aktivt positionerar sig gentemot skolan. 

[…] Den pedagogiska praktiken och dess organisering har varit annorlunda än skolans, inte minst har 

förskolans betoning av omsorg och pedagogik som en helhet varit i opposition mot skolans tendens att 

skilja på undervisning och omsorg. Med en ny läroplan för förskolan och dess införlivande i 

skolsystemet förändras positionerna. 

(Enö 2005, s. 40) 

Trots många förskollärares attityd till undervisning som tillhörande skolan i tidigare forskning visar 

även forskningen att med en förändrad inställning till undervisning i förskolan, i och med större 

förståelse för och definition av begreppet, kan undervisning formas till något som passar in i förskolans 

kontext (Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 11; Westman & Bergmark 2014, s. 83; Rosenqvist 

2000, s. 164; Thulin & Gustavsson 2017, ss. 92-94). 

Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, s. 2) undersöker i sin studie hur och om förskollärare i Norge 

undervisar i förskolan, samt hur de själva beskriver sitt undervisningsarbete. Deras datainsamling består 

av videoobservationer på planerade undervisningsaktiviteter och inspelade intervjuer med förskollärarna 

(Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, ss. 5-6). I deras studie kommer Sæbbe och Pramling Samuelsson 

(2017, s. 13) fram till att de norska förskollärare är obenägna att använda sig av undervisningsbegreppet 

när de pratar om sitt arbete. Detta trots att de skapar lärandetillfällen som grundar sig i barns intressen, 

där barnen genomför uppgifter som möjliggör lärandeprocesser, snarlikt den svenska skollagens (SFS 

2010:800) definition av undervisning. 
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Alla deltagarna i studien medger att de har konkreta målsättningar med sina aktiviteter, att de på förhand 

tänker ut begrepp och ämnen, exempelvis matematik, som barnen ska lära sig. Dessutom har deltagarna 

i studien strategier och tydliga intentioner med vad deras aktiviteter ska lära barnen men som tidigare 

nämnt väljer de att benämna det för lärandetillfällen (Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, ss. 10-11), 

även om det likaväl skulle kunna tolkas som undervisning. Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, s. 

11) menar att förskollärarna eventuellt saknar förståelse och kunskap om undervisning för att kunna 

sätta det i en förskolekontext. Dels eftersom förskollärarna menar att de genomför aktiveter som skiljer 

sig från skolan och att de är skeptiska till den undervisning som, de menar, utövas i skolan. Forskarna 

menar att det finns ett behov för definition av undervisningsbegreppet i förskolesammanhang, där 

innefattas även innehållet för hur undervisning i förskolan bedrivs, samt att detta ska göras kontinuerligt 

(Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 11). 

I och med ett förstärkt undervisningsuppdrag i förskolan, med bakgrund till att förskolans läroplan 

reviderats, undersöker Westman och Bergmark (2014, s. 74) i sin studie hur förskollärare upplever det 

förstärkta undervisningsuppdraget. Westman och Bergmark (2014, ss. 75-76) använder sig utav enkäter 

för att undersöka förskollärarnas upplevelser, sedan använder dem svaren som underlag för att ha 

återkopplande intervjuer med förskollärarna och gå in mer på djupet i deras förståelse. 

I samband med att läroplanen reviderats och dess syften och mål blivit förtydligade kommer Westman 

och Bergmark (2014, s. 84) fram till att förskollärarna menar att det är kritisk reflektion, stöttande 

kollegor och mod som är de vitala faktorerna för att de ska klara av det förstärkta undervisnings-

uppdraget och en profession i förändring. Dessutom menar förskollärarna i deras studie att deras närvaro, 

samt att fokusera barns interaktion till ett fenomen eller lärande är de främsta strategierna för att hantera 

deras utvidgade undervisningsuppdrag i förskolan gentemot barnen (Westman & Bergmark 2014, s. 73). 

Westman och Bergmark (2014, s. 83) belyser även att förskollärarna i deras studie å ena sidan har svårt 

att bryta mönster i sitt arbete, men att de å andra sidan anpassar deras undervisning till sina erfarenheter 

och förståelser. Dessutom vill forskarna understryka att undervisningsuppdraget i förskolan är komplext 

och mångfacetterat (Westman & Bergmark 2014, s. 83). I och med detta, menar Westman och Bergmark 

(2014, s. 84) att det saknas forskning och att det finns ett intresse för ett fortsatt forskande på 

förskollärarnas undervisningsuppdrag i förskolan. 

Rosenqvist (2000, s. 40) har till syfte med sin studie att undersöka hur förskollärarstudenter förstår 

undervisningsbegreppet i relation till förskolan. Rosenqvist (2000, s. 40) avser att undersöka hur 

blivande förskollärare samtalar om begreppet, vad undervisning innefattas av enligt studenterna samt 

om de förändrar sin förståelse under utbildningens gång. Rosenqvist (2000, ss. 45-46, 48-49) använder 

sig utav fokusgrupper för att skapa interaktion och samtal mellan förskollärarstudenterna i förhoppning 

om att de triggar varandra och att reaktioner och samtalen utvidgas i diskussion och reflektion. 

Några år innan Rosenqvist (2000) publicerar sin doktorsavhandling lägger BOSK-kommittén (1997) 

fram sitt förslag till läroplan för förskolan, där det i förslaget står med om undervisning som begrepp 

men som inte inkluderas i den slutgiltiga versionen. Rosenqvist (2000, ss. 20, 30-31) förklarar att 

undervisning är ett välbekant begrepp inom skolans värld samt att det funnits med så länge det funnits 

skolor, även om undervisning kan genomföras på många olika vis samt att dess innebörd är komplex 

som är beroende av olika faktorer. Hon lyfter även ett exempel på snäv undervisning som ”kateder- eller 

skoltraditionell undervisning” (Rosenqvist 2000, s. 20). Samt att hon tillägger; ”i skolsammanhang är 

begreppet undervisning ett centralt begrepp, medan det inom förskolans verksamhet inte används lika 

frekvent” (Rosenqvist 2000, s. 21). I resultatet från förskollärarstudenterna kommer Rosenqvist (2000, 

ss. 163-164) fram till att studenterna menar att förskollärare måste ha mål och syften att arbeta mot, men 

att strukturerade lärandetillfällen, likt de i skolan, inte är en nödvändighet för att kunna förverkliga 
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undervisningen mot dessa mål och/eller syften. Studien visar även att deltagarna visar en förändrad 

inställning till undervisningen under studiens gång. Från en begränsad syn, att undervisning är 

katederundervisning likt deras egen skolgång, till en mer utvidgad syn och att det finns möjligheter att 

arbeta in begreppet i förskolans verksamhet (Rosenqvist 2000, s. 164). 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, ss. 90, 91) har till syfte med sin studie att undersöka 

hur förskollärare resonerar kring undervisning i förskolan, främst hur undervisning relateras gentemot 

de yngsta barnen i förskolan. För att belysa detta använder sig forskarna utav fokusgrupper i strukturerad 

form, där förskolepersonal som arbetar med barn som är ett till tre år gamla, diskuterade frågor i en 

bestämd ordning (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, ss. 95-96). I deras studie kommer 

de fram till att undervisningsbegreppet har en motsägelsefull betydelse, i och med att förskolepersonalen 

i deras studie dels anser att begreppets införande i förskolan kommer medföra en höjd kvalitet i förskolan 

samt barnen och föräldrarnas rättigheter till en bra förskoleverksamhet. Men också att det kan medföra 

oönskade krav på förskolan och en känsla av otillräcklighet hos dess personal (Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson 2017, ss. 105, 106). 

Med syfte att belysa hur undervisning genomförs i förskolan har Hedefalk, Almqvist och Lundqvist 

(2015, ss. 20, 22) jämfört hur förskollärare undervisar i sina aktiviteter kontra hur lärare i grundskolan 

undervisar sina elever. De jämför undervisningstraditionernas aktiviteter med förhoppning att likheterna 

och skillnaderna i resultatet ger en större förståelse till undervisningen i förskolan (Hedefalk, Almqvist 

& Lundqvist 2015, s. 22). Forskarna använder sig utav videoobservationer och fältanteckningar för att 

belysa dessa likheter och skillnader, samt att de endast valt ut de situationer som involverar interaktion 

mellan förskollärare/lärare och barn/elev (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, s. 24). 

Trots att förskolan saknar kunskapsmål som barnen skall uppnå i sin läroplan menar Hedefalk, Almqvist 

och Lundqvist (2015, s. 20) att förskollärare leder barn mot det innehåll som är relevant för 

verksamheten och dess mål. Dessutom pekar studiens resultat mot att den mer förskoletraditionella 

undervisningen med sin grund i utforskande är mer framgångsrik än den skoltraditionella, från lärare till 

elev (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, ss. 20, 26-32). Dock tillägger också Hedefalk, Almqvist 

och Lundqvist (2015, s. 30) att lärarens närvaro i ett utforskande eller lärandetillfälle är avgörande 

eftersom barnens/elevernas utforskande troligtvis kommer att byta samtalsämne och fokus, i deras 

exempel är det tydligt att läraren/förskolläraren leder åt ett visst utforskande. 

Alatalo (2017) har till syfte i sin studie att skilja på hur traditionerna mellan förskollärare och lärare ser 

på undervisning. För att ta reda på detta intervjuade forskaren förskollärare och lärare i förskoleklass, 

både enskilt och i grupp (Alatalo 2017, s. 86). Förskollärarna i Alatalos (2017, ss. 89-90) studie menar 

att den lärarstyrda undervisningen i skolan skiljer sig från den undervisning i förskolan, som utgår ifrån 

barnen. En informant påpekade att ”undervisning sker genom lek, vilket i praktiken verkade innebära 

att det inte är läraren som undervisar utan ’vi lär oss tillsammans’” (Alatalo 2017, s. 90). 

Syftet med Thulin och Gustavssons (2017, ss. 81, 84-85) studie är att undersöka förskollärares olika 

uppfattningar eller kunskap om undervisning och naturvetenskap i förskolan i början och mot slutet av 

kompetens-utveckling, och ”samtidigt utveckla kompetens kring undervisningsbegreppets innebörd” 

(Thulin & Gustavsson 2017, s. 81). Deltagarna erbjöds föreläsningar, träffar och litteratur för att få en 

större förståelse för undervisning i förskolan. Från kompetensutvecklingen fick forskarna fram sitt 

resultat, delvis genom enkäter och diskussioner tillsammans med flera arbetslag, där inräknat utöver 

förskollärare även barnskötare och outbildad personal, vilket i sin tur kan ha påverkat resultaten (Thulin 

& Gustavsson 2017, ss. 85-86, 92). 
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Flera av förskollärarna i Thulin och Gustavssons (2017, s. 88) studie hävdar att undervisning är något 

som sker hela dagen genom de olika vardagliga aktiviteterna och handlingarna, exempelvis vid 

matbordet, i interaktion med en kompis eller i löpande samtal under dagen. Förskollärarna menar också 

å ena sidan att undervisning handlar om att förenkla, göra något begripligt på individens nivå. Å andra 

sidan menar de också att undervisning innebär att lyssna på barnen, att fånga upp barns intresse och 

därefter utveckla deras intressen, ta in barns reflektioner för att sedan kunna utmana dem (Thulin & 

Gustavsson 2017, s. 89). I Thulin och Gustavssons (2017, s. 89) studie påstår en förskollärare att det 

krävs ”’Bra och utbildade pedagoger’” (Thulin & Gustavsson 2017, s. 89), i övrigt pratade de andra 

förskollärarna också om att utbildning är viktigt, men de fördjupar aldrig vilken utbildning som är 

väsentlig eller vad som kännetecknar en ”bra” pedagog, förutom att det krävs engagemang och att en 

pedagog ska inspirera. Efter genomförd kompetensutveckling angående undervisningsbegreppet i 

förskolan var det flera av förskollärarna i Thulin och Gustavssons (2017, s. 91) studie som erhållit en 

större kunskap om att de kan rikta barns fokus mot ett lärandeobjekt och att förarbete med att fördjupa 

sin kunskap och planera projektarbeten underlättar undervisningsmöjligheterna i förskolan. Thulin och 

Gustavsson (2017, s. 92) menar att kompetensutvecklingen gjort skillnad när det kommer till 

förskollärarna, innan fanns det en osäkerhet att undervisa i förskolan. Dessutom menar forskarna att det 

främsta resultatet i deras studie är den kollegiala diskussionen, om uppdraget samt för att anpassa 

innehåll i styrdokument till sin verksamhet är av stor betydelse för förskolans praktik (Thulin & 

Gustavsson 2017, s. 94). 

Syfte och frågeställningar 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka undervisningsbegreppet utifrån sex förskollärares 

upplevelser med avseende på fenomenet undervisning, samt vilka förväntningar de har om 

undervisningens framtida förändringar i förskolans praktik. 

Studien kommer beröra nedanstående frågeställningar; 

1. Hur uppfattar förskollärare undervisning i förskolan? 

2. Vilka förändringar upplever förskollärare att undervisningsbegreppet kan medföra inom ramen för 

förskolans verksamhet? 

Begrepp och fenomen 

I denna studie brukas två användningar av undervisning, i form av begrepp samt fenomen. Med 

undervisningsbegreppet menas undervisning i den form som benämns i styrdokument medan 

undervisning som fenomen avser mer helhet, undervisning som upplevt av de sex förskollärarnas 

livsvärldar. Detta utvecklas ytterligare under nästkommande del; teoretiskt perspektiv. 
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Teoretiskt perspektiv 

Fenomenologi 

Fenomenologi är en teori med lång historia och fenomenologi, i sig, betyder; ”läran om det som visar 

sig för medvetandet” (Bengtsson & Brolinson u.å.). Edmund Husserl (1859-1938) vidareutvecklade 

fenomenologin under 1900-talet och kan ses som skaparen av modern fenomenologi samt att 

fenomenologi i huvudsak handlar om upplevelser av ett fenomen, det som människan upplever är 

kopplat till fenomen (Denscombe 2016, ss. 143-144; Merleau-Ponty 1999, ss. 13-15, 17-19; Bengtsson 

& Brolinson u.å.; Bengtsson 2001, ss. 9, 19-20). Inom fenomenologi används det engelska ordet 

experience (se Merleau-Ponty 2002[1962], ss. XVI-XVII, 3-14; Merleau-Ponty & Lefort 1968, ss. 3-

14) som kan översättas som både erfarenhet eller upplevelse, i denna studie kommer främst upplevelse 

benämnas eftersom den upplevs stämma mer överens med experience. Fenomenologi är således en teori 

som grundar sig i att ta reda på individers uppfattningar, åsikter, attityder, övertygelser, känslor och 

emotioner till ett fenomen (Denscombe 2016, ss. 143-144). Vilket i sin tur också är förankrat i syftet för 

denna studie. Bengtsson (2005, ss. 11-12) förklarar att fenomenologi, och dess främsta begrepp 

fenomen, består av ett ”ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt” (ibid., s. 12). Vilket i sin tur går 

att förstå som det ömsesidiga beroendet mellan fenomenet och den som upplever den/det. ”Att vara ett 

medvetande eller snarare att vara en upplevelse” (Merleau-Ponty 1999, s. 49, kursiv i original). 

Denscombe (2016, s. 144) förklarar att fenomenet måste förklaras, och att det endast är bekant om vi 

upplever det, genom våra sinnen. I denna studie blir det följaktligen förskollärarens upplevelse av 

undervisning som studeras. Samt att det inte är förskollärarnas upplevelse som ska tolkas utan de ska 

lyssnas på (jfr Denscombe 2016, ss. 145-146). Med ordet fenomen förklarar Bengtsson (2005, s. 12) att 

det härstammar från grekiskan och betyder; det som visar sig. Vilket också är den bemärkelse som 

fenomenologin använder sig utav ordet fenomen. I denna studie är det undervisning som visar sig, vilket 

därför blir fenomenet. Undervisning kan förstås som ett fenomen eftersom det är något som visar sig för 

förskollärarna, att det är inte bara ett ord utan ett begrepp som medför mycket mer, dels genom att 

inverkar på deras upplevelse av förskolans innehåll. 

Inom fenomenologi finns flera tolkningar och förståelser, vilket Bengtsson (2005, ss. 9-10, 11-12, 12-

16) förklarar hur det, trots lika begrepp, finns filosofer som haft olika åsikter. I denna studie används 

fenomenologiska begrepp som fenomen och upplevelse i fokus, tillsammans med livsvärld, ur Maurice 

Merleau-Pontys tankar om livsvärldenperspektivet/livsvärldsbegreppet. 

Livsvärldsperspektivet 

Livsvärldsbegreppet har tillkommit allt senare till fenomenologin än när fenomenologin först 

utvecklades (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44) och enligt Bengtsson (2005, ss. 9-10; 2001, ss. 45-46; 

1998, s. 21) är det svårt att avgöra vem som anses vara myntaren av livsvärldsbegreppet, men att 

Edmund Husserl (1859-1938) utvecklade tanken om livsvärlden. Dock har tanken av livsvärlden också 

vuxit fram och tolkats av flera olika teoretiker inom fenomenologin. I denna studie har Merleau-Pontys 

förståelse/tolkning av livsvärldsbegreppet används. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) var en fransk 

filosof som var fascinerad av kroppen och kunskapens samband samt att han inspirerades till 

fenomenologin av fenomenologerna Edmund Husserl (1859-1938) och Martin Heidegger (1889-1976). 
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Eftersom syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser kring undervisnings-

begreppet är det därför deras omkring, påverkande faktorer som ger de deras uppfattning. Därför 

kommer denna studie ta stöd i livsvärldsfilosofi, en avgrening inom fenomenologi. Det genomgående 

teoretiska begreppet för denna avgrening av fenomenologi är livsvärld, som har en djup innebörd. 

Merleau-Ponty (1999, s. 38) menar att människan ”inte bara har en omvärld utan också en värld”. 

Merleau-Ponty menar att en individs livsvärld är präglad och påverkas av dess sociala och historiska 

möten eller relationer till/med människor, språk, saker och ting samt miljö (Bengtsson 2005, ss. 39-41; 

Merleau-Ponty & Lefort 1968, ss. 156-160; Merleau-Ponty 2002[1962], ss. 423-425; Merleau-Ponty 

1999, ss. 27-28, 34-35, 89-91), alltså, de omkring, påverkande faktorerna. Merleau-Ponty (1999, ss. 13-

15) menar att förstå eller uppleva, handlar om att gå in i världen där fenomen visar sig. Samt, för att 

kunna betrakta eller uppleva ett fenomen måste individen sätta sig in och förstå fenomenet, och därifrån 

förstå den i de kontexter som fenomenet visar sig i. Merleau-Ponty (1999, ss. 13-15) tillägger även att 

detta kräver en öppen blick, att kunna förstå ett fenomen ur flera synvinklar för att kunna förstå det i 

kontexten för en själv. Det är här som individen skapar förståelse och upplever för fenomen inom sin 

livsvärld, att livsvärlden kan förstås som att ha förståelsen som inneboende. I detta avseende ses 

undervisningsbegreppet i denna studie som ett fenomen, något som förskollärarna upplever och har en 

förståelse om i sammanhanget för deras livsvärld, 

Huset har sina vattenledningar, sitt golv, kanske sina sprickor som obemärkt blir allt större i innetakets 

djup. Vi ser dem aldrig, men huset har dem samtidigt som det har sina fönster och sina öppna spisar 

som är synliga för oss. 

(Merleau-Ponty 1999, ss. 16-17, kursiv i original) 

Dessutom är livsvärlden en social företeelse som ständigt är sammankopplad med andra livsvärldar 

(Bengtsson 2001, ss. 91-92; Merleau-Ponty & Lefort 1968, ss. 156-160; Merleau-Ponty 2002[1962], ss. 

423-425; Merleau-Ponty 1999, ss. 34-35, 49, 89-90, 158-159). 

Precis som idén om ett universum, det vill säga om en fullbordad, tydlig totalitet, där relationerna är 

ömsesidiga determinationer, överskrider idén om en värld, det vill säga om en öppen och obestämd 

mångfald där relationerna är ömsesidiga implikationer. 

(Merleau-Ponty 1999, s. 18, kursiv i original) 

Trots att Merleau-Ponty inte varit ensam att tolka livsvärldsbegreppet visar hans förståelse att 

livsvärlden är som något mer socialt och att det är genom interaktion och kommunikation som vi kan få 

förståelse för en annans livsvärld, vilket i sin tur leder mig till mitt val av metod, intervjuer, så att 

interaktion och kommunikation blir möjligt för att skapa insikt i förskollärares livsvärld och upplevelse 

kring undervisning i förskolan. ”Språket förutsätter inte tanken utan fullbordar den” menar Merleau-

Ponty (1999, s. 151). Dessutom belyser även Bengtsson (2005, s. 41; 2001, ss. 90-91, 91-92), som menar 

att det endast är genom interaktion och kommunikation med andra individer som livsvärlden gör sig 

synlig och kan läsas. 
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Metod 

Val av metod 

Som det står förklarat under teoretiskt perspektiv, är det genom interaktion och kommunikation som det 

är möjligt att förstå någon annans livsvärld (Bengtsson 2005, s. 41; 2001, ss. 90-91, 91-92; Merleau-

Ponty 1999, ss. 158-159; 160-162; Nilsson 2014, s. 149). Därtill förklarar Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015, ss. 34-35; 53-54) att kvalitativa intervjuer ger informanterna större möjlighet till 

fördjupning i sina tankar och åsikter, samt möjlighet till förklaring. Dessutom kan kvalitativ intervju, 

som metodval, ge en tydligare förståelse av informantens uppfattning för ett fenomen ”samt öka 

möjligheten att förstå intervjupersonernas livsvärld” (Nilsson 2014, s. 149). Därtill är syftet med denna 

studie att undersöka hur förskollärare tänker kring undervisningsbegreppet och om hur de tror att 

begreppet kan inarbetas i förskolan. Metoden tillpassar såväl den teoretiska bakgrunden som studiens 

syfte och därför kommer denna studie genomföras med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod 

(jfr Nilsson 2014, ss. 149-150, 150-152; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 34-35; 37-39). I och 

med att undervisning i förskolan är relativt nytt, som krav, finns det inte särskilt mycket forskning på 

området. Speciellt eftersom den nya revideringen av läroplanen för förskolan ännu inte är färdigställd 

eller tillämpats i förskolan. Därav är intervjuer en lämplig metod för att synliggöra förskollärarnas tankar 

om undervisningsbegreppet och obesvarade forskningsfrågor angående dess betydelse för förskollärare 

och förskolans verksamhet (jfr Nilsson 2014, s. 149). 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, ss. 37-39) finns det en rad olika former av intervjuer. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 128) belyser tre exempel, dessa är; strukturerade, 

semi-/halvstrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Intervjuns form ser olika ut beroende på vad 

forskaren undersöker och har förändrats över tid i och med att intervju som insamlingsmetod blivit 

alltmer nyttjat under 1900-talets gång (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 35-36, 37-39). I denna 

studie har det andra exemplet på intervjuer använts; semi-/halvstrukturerade intervjuer. Med semi-

/halvstrukturerade intervjuer menar Nilsson (2014, s. 150) att de erbjuder såväl struktur som flexibilitet, 

dels genom att svaren bestäms utav den som intervjuas, att det inte finns några förutbestämda svar. I en 

semi-/halvstrukturerad intervju ställer den som intervjuar samma frågor till alla deltagare, dessa 

förbestäms med fördel i en intervjuguide (se Bilaga 2). Detta eftersom det underlättar för analysen att 

intervjun håller sig till ämnet och att viktiga frågor och begrepp inte glöms bort (Nilsson 2014, ss. 150-

151). Dessutom menar Nilsson (2014, s. 151) att intervjuguiden inte skadar studiens validitet utan har 

till syfte att få en djupare förståelse för intervjupersonens livsvärld. Studiens semi-/halvstrukturerade 

intervjuer spelades in för att de skulle kunna analyseras mer noggrant. Enligt Fägerborg (2011, ss. 104-

105) är inspelade intervjuer lättare att analysera eftersom den som intervjuar får möjlighet att göra ett 

mer noggrant arbete, dessutom ges intervjuerna ett större värde eftersom transkriberingarna blir mer 

informationsrika än om de inte var inspelade. 

Det finns både svagheter och styrkor med kvalitativa semi-/halvstrukturerade intervjuer. En svaghet med 

att använda semi-/halvstrukturerade intervjuer enligt Denscombe (2016, s. 289) blir den att validiteten i 

data kan ifrågasättas, om det som förskollärarna svarar är det som är sant för de eller om de svarar det 

som de tror att intervjuaren vill höra. Vilket Nilsson (2014, s. 151) emotsätter om det finns en välarbetad 

intervjuguide. Ytterligare menar Denscombe (2016, ss. 287-288) att bland de största styrkorna med 

semi-/halvstrukturerade intervjuer är att det är en flexibel datainsamlingsmetod som kan formas om i 

varje enskild intervju för att nå vad just den individen vill uttrycka samt att denna metod möjliggör ett 
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djup i informationen som den som intervjuas förmedlar. Deltagaren ges tid för fördjupning och tanke 

för att hitta rätt i sina tankar och ge uttryck för sin upplevelse. I likhet med att Nilsson (2014, s. 150-

151) menar att en styrka med semi-/halvstrukturerade intervjuer är att de erbjuder den som intervjuas 

att svara fritt på frågorna och att undersökningen därav når en djupare kunskap till skillnad mot frågor 

med förutbestämda svar, i exempelvis enkäter. 

Urval och avgränsningar 

Eftersom det enligt skollagen (SFS 2010:800) endast är förskollärare som får utföra undervisning i 

förskolan har således denna studie i syfte att ta reda på förskollärares tankar kring undervisnings-

begreppet och därav har urvalet och avgränsningarna varit få utöver att alla respondenter skall vara 

utbildade förskollärare. Trots att de specifika urvalskriterierna varit få, har denna studie använt sig utav 

strategiskt urval, att studien väljer ut specifika personer för att svara inom ett berört ämne, alltså 

utbildade förskollärare som personer och undervisningsbegreppet som ämne (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, ss. 136, 137). Arbetslivserfarenhet eller examensår har inte varit i åtanke 

för urvalsprocessen eftersom dessa kan belysa skillnader eller likheter i resultatet, alternativt inte ha 

någon påverkan alls. 

För att underlätta urvalet för studien användes Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015, s. 40) 

tvåstegsmodell, där det första steget innefattar att välja typ av organisation, samt det andra steget att 

välja intervjupersoner. I denna studie är organisationen, förskola, och intervjupersonerna, förskollärare. 

Därför har det främsta försöket i denna studie varit att kontakta förskolechefer (ansvarig för 

organisation) för att sedan få tag på förskollärare (intervjuperson) som kan medverka i studien. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) menar att detta kan påverka urvalet, att kontaktpersonen 

(förskolechefen) som väljer ut förskollärare väljer individer som ska avspegla en viss typ av bild av just 

den verksamheten. Den positiva sidan till detta kan innebära att förskolechefen väljer ut personer med 

kunskap om studiens syfte eller innehåll, vilket i sin tur kan resultera i djupare intervjuer samt ett större 

bidrag till studien i helhet. 

Back & Berterö (2015, s. 151) beskriver att en studie kan innefatta mellan en och 15 deltagare. Dock 

menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) att datainsamlingen måste uppnå ett mättat innehåll, 

varpå den som intervjuar upplever att det finns ett svarsmönster bland de som intervjuas, detta för att 

analys ska vara en möjlighet. Dessutom tillägger Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) att 

intervjuer av sex personer inom den grupp som studeras kan räcka för att nå mättat innehåll. Till vilket 

denna studies undersökning består av intervjuer med sex förskollärare. 

Undersökningspersoner 

Undersökningspersonerna i denna studie utgörs av sex förskollärare från olika förskolor, i olika delar av 

Stockholms län. Åldersspannet bland de intervjuade var mellan 27 år och 48 år, samt arbetslivs-

erfarenheten varierade från 1 år till 25 år. I studien medverkade fem kvinnor samt en man. Vilket speglar 

den rådande arbetssituationen i förskolan, att endast 3,4 procent i kommunal verksamhet och 6,2 procent 

i privat verksamhet, av aktiva förskollärare är män och att det resulterar i att min studie har få manliga 

deltagare (Jällhage 2015). Alla deltagarna är utbildade förskollärare på högskola eller universitet, och 

examensåren varierade från 1989 till 2017. Fyra utav deltagarna arbetade inom samma enhet fast endast 

två av de arbetade på samma förskola, samt att dessa två arbetade på olika avdelningar. De andra två 
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förskollärarna, från samma enhet, arbetade på olika förskolor. De två övriga förskollärarna arbetade i 

andra kommuner än de fyra från samma enhet. 

Genomförande 

Inför intervjuerna hade informations- och samtyckesbrev skickats ut till en förskolechef som tidigare 

uttryckt att denne haft intresserade förskollärare som vill delta i denna studie. Dock, i samband med 

ledighet och högtid fanns endast en tillgänglig förskollärare att genomföra intervju med. Därefter erbjöd 

förskolechefen att de kunde frigöra för genomförande av en gruppintervju med fyra till sex förskollärare 

i ett senare skede, dock stämmer ej gruppintervju, som datainsamling, överens med studiens syfte och 

teori. Eftersom denna studie har den enskilda individens upplevelse av ett fenomen, deras livsvärld, i 

fokus, är det därför bäst att använda den tänkta datainsamlingsmetoden, halv-/semistrukturerade 

intervjuer. I samband med ett misslyckat försök att få ihop intervjuerna med hjälp av den första 

förskolechefen, upptogs kontakt med en annan förskolechef för att upprätta flera intervjuer. Uppgifterna 

till förskolechefen, hittades via förskolans hemsida, samt att den andra förskolechefen hänvisade mig 

till utvecklingsledaren för enheten. Utvecklingsledaren lyckades hitta fyra förskollärare inom deras 

enhet som var villiga att delta i denna studie. Utöver kontakten med en ny förskoleenhet, nyttjades privat 

kontaktnät inom förskoleverksamhet för att hitta ytterligare en förskollärare att intervjua, och denne 

hittades på egen hand. Samtliga involverade blev informerade om att intervjuerna skulle ha ett fokus på 

undervisning i förskolan och att intervjuerna skulle ta cirka en timme att genomföra. 

Innan genomförandet av intervjuerna skrevs en intervjuguide som godkänts av handledare (se Bilaga 

två). Intervjuguiden innehöll öppna frågor som tillät förskollärarna att uttala sig om undervisning. Frågor 

som gav ja och nej svar följdes upp med exempelvis hur-frågor eller att de bads utveckla deras utsagor 

(jfr Löfgren 2014, s. 150). Innan varje intervju småpratades det samt att den som intervjuades erbjöds 

fika för att bygga upp en relation och för att förskolläraren därigenom skulle känna sig trygg (jfr Löfgren 

2014, s. 148). Innan intervjuerna initierades fick förskollärarna också läsa igenom informations- och 

samtyckesblanketten (se Bilaga ett) och besluta om de ville delta i studien eller ej. När samtycke var 

givet med ifylld blankett och intervjuerna väl var igång startades ljudupptagningen och varje intervju 

inleddes med kontrollfrågor som innefattade; ålder, examensår och universitet/högskola, antal år som 

förskollärare samt vilket åldersspann de har i sin verksamma barngrupp. Dessa frågor ställdes för att 

kunna fastställa urvalet av undersökningspersonerna. Utöver frågorna i intervjuguiden (se Bilaga två) 

avslutades intervjuerna alltid med att fråga informanterna om de hade något mer som de ville tillägga, 

likt Nilssons (2014, ss. 156-161) exempel, för att ge den som intervjuas möjligheten att få tänka en 

ytterligare gång eftersom de ska få tid att uttrycka sig till fullo. Mot slutet av intervjuerna återberättades 

intervjun kort utifrån de anteckningar som utformats, för att visa på den uppfattningen som skapats av 

informantens svar, samt ge möjlighet för informanten att korrigera eller tillägga något som är av 

betydelse för dem (Fägerborg 2011, s. 102; Denscombe 2016, ss. 279, 286; Nilsson 2014, s. 165). 

Intervjuerna varade mellan 37 och 65 minuter, och avslutades efter det att förskolläraren upplevt att hen 

har fått säga det som hen ville få sagt angående undervisning. Eller om förskolläraren började upprepa 

sina svar och inte kom med någon nya tankar. De inspelade intervjuerna låg sedan till grund för 

databearbetning, transkribering och analys. 
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Databearbetning och analysmetod 

Som det står nämnt under val av metod, beskriver Nilsson (2014, s. 149) att kvalitativ intervju ger en 

tydlig förståelse för en individs upplevelse av ett fenomen och att möjligheten för att förstå 

intervjupersonens livsvärld ökar. Vilket dessutom stämmer väl överens med studiens syfte och teoretiska 

utgångspunkt. För att analysera den data som intervjuerna genererat, har denna studie använt kvalitativ 

analys, vilket i sin tur är en analysmetod som går väl i hand med kvalitativa intervjuer (Lindgren 2014a, 

ss. 29-30; Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 221-222). Utifrån Lindgren (2014a, s. 34) genomförs 

analysen av data i tre steg, eller nivåer som författaren föredrar att kalla dem. Dessa nivåer är; kodning, 

tematisering samt summering. Kortfattat menar Lindgren (2014a, s. 34) att processen konstrueras så att 

data först ordnas grovt genom kodning för att sedan tematiseras, ordnas mer noggrant, och till sist 

summeras för att fungera som utgångsläge för slutsatser. Analysarbetet genom den kvalitativa analysen 

är en procedur som behöver genomföras i flera omgångar för att få syn på nya mönster, likheter eller 

skillnader (Lindgren 2014a, ss. 34-36, 38-39). Nedan kommer mer klargörande beskrivningar av de tre 

nivåerna, kodning, tematisering och summering. 

Innan den insamlade data går att analyseras menar Lindgren (2014a, s. 31-32) att den måste göras om 

till analyserbar text. Detta sker genom transkribering, vilket menas att studiens insamlade data 

(inspelade intervjuer) skrivs ut i text för att sedan kunna läsas flera gånger, och där blir kodning, 

tematisering och summering möjligt. Lindgren (2014a, s. 31) tillägger att forskaren sällan behöver skriva 

ut precis allt som sägs, utan kan fokusera på det som är viktigt för studien för att inte transkriberings-

arbetet ska ta allt för lång tid. 

Den första nivån för kvalitativ analys, kodning, är en process av att reducera data, det kan både låta 

abstrakt och svårbegripligt menar Lindgren (2014a, s. 37) men i själva verket är detta steg till för att 

göra det transkriberade materialet mer förståeligt och hanterbart. Det handlar om att ge sig in i materialet 

för att se mönster och slutligen hitta flera betydelsefulla kategorier bland svaren till studiens syfte och 

frågeställningar (Lindgren 2014a, ss. 37, 38; 2014b, ss. 45-46). För att hitta mönster och kategorier 

menar Lindgren (2014a, s. 37; 2014b, ss. 45-48) att detta går till genom att identifiera mönster i 

materialet och ge dessa nyckelord, eller koder, för att kunna länka dessa. Detta medför sedan gradvis 

flera olika kategorier och när materialet genomgått flera genomläsningar och kodningarna inte blir fler 

är det dags att gå vidare till nästa steg, tematisering (Lindgren 2014a, ss. 38-40; 2014b, ss. 46-50, 50-

53). I kodningsarbetet av insamlad data för denna studie kunde flera koder eller kategorier identifieras. 

De sex kategorier som blev utvalda för resultat och analys blev följande; inte undervisning som i skolan, 

undervisning kontra lärande, nytt begrepp, existerande arbetssätt, oro och rädsla, definition, 

kompetensutveckling och kollegial diskussion samt statushöjning. 

I den andra nivån, tematisering, har det genom reduceringen av data, nu skapats flera stabila koder eller 

kategorier och dessa ska nu ses över och om de kan ställas i relation med varandra och därmed skapa 

teman (Lindgren 2014a, s. 40; 2014c, s. 63). Detta görs lättast genom att tänka sig antingen bilden av 

ett släktträd eller katalogstrukturering i datorer (Lindgren 2014a, s. 40). Tematisering handlar inte enbart 

om att sortera bland de kodade resultaten utan är en stor del av själva analysen, det är i denna nivå som 

de mest betydelsefulla mönstren och kopplingarna hittas för analysen (Lindgren 2014a, s. 40; 2014c, ss. 

63-65). Dels väljer forskaren ut de teman som passar i relation till studiens teori, syfte och 

frågeställningar men också för att kunna presentera materialet, ge fördjupad förståelse för det studerade 

fenomenet (Lindgren 2014a, s. 40). Med andra ord menar Lindgren (2014c, ss. 70-71) att tematisering 

handlar om att ”städa upp bland koderna genom att sortera dem”. Dessutom tillägger Lindgren (2014c, 

s. 72) att kodnings- och tematiseringsarbetet är processer som i princip sker samtidigt eftersom 
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kategorier synliggörs och dessa kan sättas i sammanhang, teman. Att de bestående frågorna är ”vad är 

det här (=kodning), och var hör detta hemma (=tematisering)?” (Lindgren 2014c, s. 72). När kodningen 

och tematiseringen av materialet blir mättat är det dags för den kvalitativa analysens sista steg, 

summering (Lindgren 2014c, ss. 71-72). I denna studie kunde de sex utvalda koderna eller kategorierna, 

tematiseras under två teman; förskolans egen undervisning samt undervisningsbegreppets effekt på 

förskolan. 

I den sista nivån av den kvalitativa analysen, summering, menar Lindgren (2014a, s. 41) att forskaren 

kan börja dra slutsatser om de växelvisa nivåerna/stegen, kodning och tematisering, givit mättat resultat 

samt att dessa anses vara tillräckliga. Dessa slutsatser i en kvalitativ analys kan inte dras på det viset att 

de ska ses som ett facit utan svarare att forskaren endast känna sig mer säker på sina slutsatser av 

resultaten (Lindgren 2014a, ss. 42-43). Slutsatserna vilar mot de teorier och den tidigare forskningen 

som finns på det område som studerats (Lindgren 2014d, ss. 73-74, 75-76). Summeringen, slutsatserna 

av denna studie presenteras under avsnitten; resultat och analys, samt diskussion, i delen; slutsatser. 

Forskningsetiska överväganden 

Inför och under datainsamlingen har bland annat Vetenskapsrådets (2017) God forskningssed varit med 

i åtanke i alla beslut och genomförande med såväl information- och samtyckeskrav som konfidentialitets-

krav. 

Informationskravet har säkrats genom att samtliga deltagare blivit informerade om studiens syfte samt 

hur den kommer att genomföras genom informations- och samtyckesblanketten (se Bilaga ett; jfr 

Löfdahl 2014, s. 36; Vetenskapsrådet 2017, ss. 27, 31). Deltagarna gavs även muntlig information för 

att förtydliga studiens syfte för varje enskild deltagare, vilket Löfdahl (2014, s. 36) och Vetenskapsrådet 

(2017, s. 27) påpekar är bra för studiens etiska förhållningssätt. I samband med informations- och 

samtyckesblankettens uppfyllelse av informationskravet svarar den även för samtyckeskravet eftersom 

samtliga deltagare tagit del av informationen och skrivit under samtyckesblanketten. Med samtyckes-

kravet avser det att deltagarna tagit del av information angående studien och därefter givit informerat 

samtycke till att delta i studien (jfr Vetenskapsrådet 2017, ss. 15-16, 27, 28; Löfdahl 2014, ss. 36-37). 

Dessutom är samtliga deltagare informerade om att de när som helst kan avbryta eller återkalla sitt 

deltagande i studien (se Bilaga ett; jfr Vetenskapsrådet 2017, s. 37; Pripp 2011, ss. 80-83; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 51-54). Under genomförande i denna studie anges det tydliga 

tillvägagångssättet för hur dessa krav uppfyllts. 

Information om deltagarna och ljudupptagningen från intervjuerna har förvarats säkert för att inte 

exponerats för obehöriga personer och därför har studien uppfyllt krav för konfidentialitet enligt 

Vetenskapsrådet (2017, ss. 40-41) och Pripp (2011, s. 83). Studien har även beaktat nyttjandekravet, 

som avser att insamlad data endast ska användas i denna studie. Ytterligare menar Löfdahl (2014, s. 38) 

följaktligen att deltagarnas utsägelser, i anteckningar och ljudfiler kommer att raderas i samband med 

godkänt examensarbete. Dessutom har de samtliga deltagande förskollärarnas identiteter skyddats för 

att säkra anonymisering och avidentifiering genom att de blivit tilldelade siffror i studien, exempelvis 

förskollärare ett, två, etcetera. Dessa siffror är tilldelade utan inbördes ordning av intervjuernas 

genomföranden för att ytterligare stärka förskollärarnas integritet i studien. Därtill nämns aldrig 

förskollärarnas kön under resultat och analys, också för att säkerställa att deras identitet inte röjs (jfr 

Löfdahl 2014, s. 38; Vetenskapsrådet 2017, ss. 15, 27, 40-41). Även fast det under undersöknings-

personer avger antalet män kontra kvinnor, avslöjar detta inte vem som upplevt vad i resultatet. 
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Studiens kvalitet 

Trots att datainsamlingen givit ett mättat resultat och variation i svaren, skulle denna undersökning 

kunna genomföras i en större utsträckning med flera undersökningspersoner. Dessutom hade det 

resultatet kunnat ge tydligare likheter och skillnader mellan förskollärarnas ställningstagande kring 

undervisningsbegreppet och dess eventuella inverkan på förskolan. Eftersom svaren från dessa sex 

individer är deras egna upplevelser och åsikter av undervisning kan ingen generalisering göras för att 

denna studies resultat är vad samtliga förskollärare anser om undervisningsbegreppet, utan endast en 

redogörelse för dessa individers förståelser och upplevelser. Nilsson (2014, s. 150) förklarar att 

kvalitativa intervjuer, liksom semi-strukturerade intervjuer som denna studie nyttjat, inte kan ge några 

svar som kan ses som generella. Detta eftersom resultatet från insamlingen endast gäller för de 

deltagande informanterna. I likhet med Alatalos (2017, s. 94) studie är denna studie också genomförd i 

liten skala och kan därför inte ses som generaliserbar eller att resultaten kan framstå som heltäckande 

för alla förskollärare. Denna studie ger endast en inblick i vad de deltagande förskollärarna upplever om 

undervisning i förskolan. Om studien hade använt både enkäter och intervjuer som metod för 

datainsamling hade resultatet kunnat vara mer generaliserbart, eftersom detta ger slutsatserna större 

tyngd (Denscombe 2016, ss. 212-215; Vetenskapsrådet 2017, s. 26). Även om resultatet för denna studie 

ej kan generaliseras för alla förskollärare kan dock resultatet avses överförbart eftersom det kan finnas 

flera förskollärare än de deltagande i studien, som delar samma upplevelse av undervisning i förskolan. 

Därtill, eftersom föreliggande studie på ett tydligt sätt belyser hur arbetet att få tag på förskollärare har 

genomförts, ökar detta trovärdigheten i studien (jfr Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 40). 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 127) lyfter vikten av att intervjustudier måste ha 

tydligt och klarlagt undersökningsområde för att studiens resultat ska vara av kvalitet, vilket 

föreliggande studie haft med undervisningsbegreppet som undersökningsområde. Metodvalets styrkor 

och svagheter tas även upp under val av metod. 

Resultat och analys 

Nedan kommer resultaten från förskollärarnas upplevelser att presenteras samt analyseras utifrån 

fenomenologi och livsvärldsperspektivet. I analysprocessen med kvalitativ analys har sex stycken 

kategorier identifierats samt att dessa har uppdelats under två teman; förskolans egen undervisning, 

samt; undervisningsbegreppets effekt på förskolan. 

Förskolans egen undervisning 

Förskollärarna i denna studie talar ofta om undervisning som något annat än vad de anser vara den 

traditionella betydelsen. De upplever att undervisning är något som måste ses i sin egen kontext, i detta 

fall förskolan (jfr Merleau-Ponty 1999, ss. 13-15). Detta tema kommer försöka svara till studiens syfte 

och frågeställning kring hur förskollärare upplever undervisningsbegreppet. Under detta tema finns 

följande underkategorier; Inte undervisning som i skolan, undervisning kontra lärande samt nytt 

begrepp, existerande arbetssätt. 
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Inte undervisning som i skolan 

Ur traditionell synvinkel kan undervisningsbegreppet förstås som tillhörande skolan (Enö 2005, ss. 40, 

213; Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 13) och det upplever även förskollärarna i denna studie. 

Att undervisning ofta sammankopplas med förskollärarnas upplevelser och/eller erfarenheter av 

undervisning, som ofta står i relation till deras egen skolgång. Exempelvis uttrycker Förskollärare 2 att; 

Undervisning, det är nog förknippat med skolan och skolans värld. Och man associerar mer till sin egen 

undervisning, när man hör begreppet, när man hör själva ordet. 

Samt tillägger att; 

Det beror på hur man ser det. Kopplar man det som när man själv gick i skolan, undervisning, där det 

var lärarstyrda lektioner, där läraren skulle lära ut. Ja, det är en form av undervisning. Men undervisning 

i förskolan, det är något annat. 

(Förskollärare 2, min understrykning för att förtydliga förskollärarens betoning) 

Det är även flera förskollärare i studien som upplever att förskolans undervisning är något annat än den 

i skolan. 

Undervisning är ett stort begrepp som det diskuteras om hela tiden. Den skiljer sig såklart från skolan. 

(Förskollärare 4) 

Det finns två förskollärare i studien som upplever att skolans undervisning handlar om ett resultat till 

skillnad från förskolans undervisning snarare handlar om processen till att lära sig något. Att 

undervisning handlar om det man gör under tiden och det man tar med sig, inte det mål som ska uppnås. 

Ett exempel på detta är att Förskollärare 4 upplever; 

I skolan är det mer struktur, där de arbetar utifrån böcker och man sätter målkrav medan i förskolan 

tittar vi mer på processen än själva resultatet. 

Dessutom upplever också de flesta av förskollärarna i denna studie att undervisning måste förstås ur 

förskolans kontext (jfr Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017; Merleau-Ponty 1999, ss. 13-15), att 

undervisning ur förskoletradition handlar om lärandeprocess, att vägen till lärande blir undervisning och 

att det är det som är förskollärarens ansvar. En del förskollärare utrycker följande upplevelser om 

lärandeprocessernas betydelse för undervisning i förskolan; 

Det är processen som är viktigast, resan som är viktig, det är det som är undervisning. 

(Förskollärare 4) 

Så länge det syftar till ett lärande så kan det räknas som undervisning, det behöver inte vara den här 

’envägs-kommunikativa-katederundervisningen’ från skolan. 

(Förskollärare 1) 

Förskollärarnas livsvärldar visar alltså på en upplevelse av fenomenet undervisning som en egen kontext 

i förskolans praktik kontra dess traditionella betydelse samt att de upplever att förskolans lärande-

processer är väsentliga för undervisningen i förskolan. 

Undervisning kontra lärande 

Förskollärarna upplever å ena sidan att fenomenen undervisning och lärande hänger ihop, att de har en 

sammankoppling, men å andra sidan att de två inte är samma sak. Exempelvis säger Förskollärare 1 att; 

Undervisningen i sig är själva strukturen, [och] att lärande kan ju uppstå när som helst. 

samt att Förskollärare 5 tillägger; 

 Lärande är något som uppstår, medan undervisning är något som vi [förskollärare] skapar. 
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Däremot upplever istället Förskollärare 2 att; 

Jag tänker att lärande och undervisning, det går ju hand i hand. 

Samt att Förskollärare 3 därtill också upplever att; 

Vi pratar ju om lärande, men egentligen så är det ju undervisning, det går ju så hand i hand. 

Trots dessa olikheter och att förskollärarna upplever lärande och undervisning både som olika men också 

som sammanhängande, upplever majoriteten av förskollärarna undervisning och lärande som något 

levande och väsentligt i förskolan. Oavsett om det benämns som lärande eller undervisning. 

Förskollärare 4 upplever att lärande och undervisning i förskolan är något levande och viktigt i 

förskolan, Förskollärare 4 nämner exempelvis; 

Vi pratar kanske mer lärande än undervisning, men jag tycker att ändå de hör ihop. Lärande och 

undervisning är något som är levande och är alltid någonting vi arbetar med, och stöttar barnen i. 

Förskollärare 1 upplever att det är förskolläraren som bär på ansvar att undervisning och lärande sker i 

förskolan att det handlar om att; 

Det krävs att vi (förskollärare) skapar de förutsättningar som krävs för att lärande ska kunna ske. 

Förskollärare 1 upplever också att undervisning handlar om att skapa förutsättningar för lärande och att 

detta inte kan ske om förskolläraren inte utför sitt uppdrag och skapar de bästa förutsättningarna för 

lärande genom undervisningen. Samtliga förskollärarnas upplevelse av undervisning kontra lärande är 

som tidigare nämnt något motsägelsefullt eftersom de dels upplever dessa som sammanhängande, 

parallellt med att de upplever att den ena inte förutsätter den andra. Deras livsvärldar skiljer sig därför 

mot varandra samt att vissa har den livsvärlden att de upplever undervisning kontra lärande som 

komplext i den mening att det inte kan ses som varken det ena eller det andra. 

Nytt begrepp, existerande arbetssätt 

När förskollärarna fick frågan om de tror att undervisningsbegreppet kommer förändra deras arbete 

påvisade samtliga att undervisning inte kommer medföra en förändring i hur de bedriver sin verksamhet, 

men att det kan medföra en förändring i hur de talar om den. 

Undervisning handlar mycket om hur man skapar situationer för lärande. 

(Förskollärare 1) 

Det beror ju på hur man bryter ner begreppet och hur man själv associerar till det. Men jag hade inte 

svårt att koppla det till det som händer i praktiken. 

(Förskollärare 2) 

Förskollärarnas upplevelser av att undervisning inte medför förändring i deras arbete men att det kan 

förändra hur de talar om den såg olika ut men de hade några gemensamma mönster, som att de allra 

flesta ansåg att det handlar mer hur de pratar om begreppsliggörandet av innehållet i dokumentation och 

utvärdering. 

Undervisningen ska synliggöras, om det nu görs med pedagogisk dokumentation eller annat, bara det 

blir synligt. 

(Förskollärare 3) 

Vi kanske inte alltid sätter ord på det (undervisningsbegreppet), men det är något vi alltid gör och man 

jobbar och försöker synliggöra det dagligen. 

(Förskollärare 4) 
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Deras upplevelser går också att förstå vidare som att de anser att de bedriver en undervisande verksamhet 

och att det snarare handlar om att det är ett nytt begrepp i ett existerande arbetssätt. 

Jag har med mig ganska mycket från skolan (universitetet) så tror jag att det är en del i hur jag bedriver 

min verksamhet. 

(Förskollärare 1) 

Det finns förskollärare som arbetat en längre tid i förskolan som själva upplever att de har känt till 

undervisning i förskolan under en längre tid men när de blir tillfrågade om när de blev bekanta med 

undervisning i förskola svarar exempelvis en förskollärare; 

När kan det ha varit? Åh, jag kan inte säga exakt, men det är säkert ja, ett år sedan, minst. 

(Förskollärare 2) 

Samtidigt som det finns de som upplever undervisning som existerande tidigare än så och kan se att det 

varit en del av förskolans verksamhet en längre tid, även om det kanske inte innefattar att just 

undervisningsbegreppet funnits med men att undervisningsarbetet gjort det. 

Jag tänker att om man tittar på undervisningsperspektivet och vad liksom man pratar om i förskolan så 

är det dem målstyrda processer som syftar till utveckling för barnen och jag menar det har man väl 

åtminstone arbetat med sedan läroplanen kom 1998. Det är ju inte något nytt på det sättet. 

(Förskollärare 5) 

Förskollärarnas livsvärldar skiljer sig något åt i hur länge de upplevt undervisning i förskolans kontext 

men att samtliga upplever undervisningen som existerande i förskolans arbete (jfr Bengtsson 2005, ss. 

39-41; Merleau-Ponty & Lefort 1968, ss. 156-160; Merleau-Ponty 2002[1962], ss. 423-425; Merleau-

Ponty 1999, ss. 27-28, 34-35, 89-91). Dessutom upplever förskollärarna att även om undervisning inte 

är del av det vardagliga språket för förskolans praktik att det är ett närvarande fenomen, 

Jag upplever absolut att undervisningen är närvarande i vår verksamhet och har varit det så under hela 

den tiden jag har jobbat. 

(Förskollärare 1) 

Undervisningsbegreppets effekt på förskolan 

Förskollärarna i denna studie upplever att undervisning inte är något nytt i förskolans kontext, att det 

existerat men att det inte levt under benämningen undervisning. De menar också till mestadels att det är 

välkommet i förskolans verksamhet men att det medför effekter som behöver tas upp. Detta tema 

kommer försöka svara till studiens syfte och andra frågeställning kring hur förskollärare upplever att 

undervisningsbegreppet kan bli en del av förskolans verksamhet och vilka effekter undervisning medför. 

Dessa effekter har kategoriserats under tre rubriker; oro och rädsla, definition, kompetensutveckling och 

kollegial diskussion samt statushöjning. 

Oro och rädsla 

I och med att undervisning är en del av förslaget till revidering av läroplan (se Skolverket 2018b) blev 

förskollärarna tillfrågade om vad de upplever att undervisningsbegreppet kan medföra till förskolan. 

Den övergripande upplevelsen av förskollärarna, är som nämnt ovan är att det är ett nytt begrepp men 

ett existerande arbetssätt. 

Jag tycker definitivt att det har funnits så länge vi varit en skolform så har vi väl hållit på med 

undervisning i sådana fall, bara att nu är det uttalat. Och då bir folk lite rädda för dem tror att man 
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måste lära barnen alfabetet eller liksom. Jag tror att det till viss del handlar om en stress hos många och 

att man är orolig för vad det här begreppet innebär egentligen. 

(Förskollärare 5) 

Vi bedriver undervisning, tycker jag, men i verksamheter där omsorgsfokus och lärande är sekundärt 

tror jag att det kan bli en rätt så rejäl chock. De är säkert oroliga för vad som väntar. 

(Förskollärare 1) 

Förskollärare 5 och Förskollärare 1 upplever under deras intervjuer att det kan finnas en oro eller rädsla 

för vad undervisning kan medföra till förskolan. Därtill upplever flera utav förskollärarna att fenomenet 

undervisning kan medföra oro eller rädsla bland förskollärare. Undervisning kan således medföra en 

tyngd eller krav som förskollärare kanske inte har rätt förutsättningar för att hantera eller arbeta med. 

Jag tror att jag har en eller ett par kollegor som blir nervösa över vad som väntas av dem, i relation till 

undervisning. […] Och det tror jag kan göra att det finns en rädsla för att inte räcka till. Jag tror att 

rädslan ligger i att man inte har kunskapen och verktygen för att göra det man förväntas göra och att 

det kanske handlar om det snarare än en motvilja till att utvecklas. 

(Förskollärare 1) 

’Åh nej, nu måste jag lära barnen natur och teknik’, att undervisning medför sådana tankar, en oro eller 

ett ifrågasättande av ens kompetens. 

(Förskollärare 6) 

Det råder även en rädsla bland några av deltagarna att undervisning kan medföra inlärningskrav och att 

förskolan ska ta större steg mot skolan. Att förskolans ökning av undervisning kan leda till att förskolan 

går ifrån sin tradition med utforskande och lustfyllt lärande och mer åt skolans verksamhet med 

ämnesundervisning. Vilket strider mot förskollärarnas livsvärld, deras upplevelse av förskolans 

verksamhet (jfr Merleau-Ponty 1999, ss. 13-15, 38). 

Det är nog det man är rädd för. Att undervisning ska vara kunskapskrav i undervisningen. En sådan sak 

är att man har varit orolig för att det ska innebära kunskapskrav. Jag tror att man kanske generellt är 

rädd för det, fast det är inte så jag tolkar att undervisning i förskolan är, men som jag tänker kan vara 

en generell bild är att begreppet undervisning ska leda till någon form av kunskapskrav och utvärdering 

av barn. Och det är rätt och riktigt tänker jag, att man reagerar på det. Men jag tror att det kan vara en 

befogad oro, just nu är det en tolkningsfråga och det är väl där, tolkningen, som man måste komma 

underfund med. Det kanske är de som är det farliga. Då kan det tolkas som att vi måste lära barnen, ett 

kunskapskrav och utvärdering av barnen. Men i min tolkning handlar det absolut inte om det. Jag tänker 

att, precis som allt, att undervisning handlar om allt utvärdera en verksamhet och inte att utvärdera ett 

barn. Och det kanske är det man är orolig för, vad ska hända om man börja prata om undervisning. Att 

man ska börja ha kunskapskrav och utvärdera barn. 

(Förskollärare 5) 

De slutsatser som går att dra utifrån förskollärarnas livsvärldar är att deras upplevelse av att 

undervisning kan medföra oro eller rädsla, är den att de själva inte upplever att undervisning kommer 

att medföra oro eller rädsla hos sig själva utan att de förmodar att andra förskollärare kommer erfara det, 

att det är en del av deras livsvärldar (jfr Bengtsson 2001, ss. 91-92; Merleau-Ponty & Lefort 1968, ss. 

156-160; Merleau-Ponty 2002[1962], ss. 423-425; Merleau-Ponty 1999, ss. 13-15, 34-35, 49, 89-90, 

158-159). Samt för att undvika att undervisning medför oro eller rädsla måste det ges förutsättningar för 

det i verksamheten, exempelvis genom ett tydliggörande av undervisning i förskolan. 

Det finns oro bland förskollärarna, ’hur ska vi göra? Är det ämnesundervisning vi ska ha nu?’ där 

kommer förtydligande skapa mindre oro. Sen behöver förskoleläran svar, det stillar deras oro. 

(Förskollärare 3)  
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Jag tänker att det (undervisningsbegreppet) kan hjälpa till med likvärdigheten. Att förskollärarens roll 

blir tydligare definierat och därför kanske deras intresse också blir större. Dock tror jag att det kan 

skrämma många! De som är bekväma och alltid gjort saker på ett visst sätt så kan det vara ganska 

omruskande. 

(Förskollärare 1) 

Definition, kompetensutveckling och kollegial diskussion 

För att undervisning ska kunna bli en del utav förskolans verksamhet upplever förskollärarna i denna 

studie att det behövs definition, kompetensutveckling och kollegial diskussion för att det ska bli möjligt. 

De har dock lite olika åsikter om hur detta bäst ska gå till, en del menar på statliga kompetens-

utvecklingstillfällen är till allas vinning samtidigt som andra menar att det bäst sker på var förskola, 

genom att tillsammans förstå vad undervisning medför och hur de ska handskas med det. Flera av 

förskollärarna upplever som tidigare nämnt att undervisning endast är ett nytt begrepp i förskolans 

sammanhang men att arbetssättet som undervisning innefattar är något som redan existerar. Dock 

upplever förskollärarna att begreppet och målområden som berör undervisning behöver definieras 

tydligt. Å ena sidan gillar förskollärarna läroplanens tolkningsfrihet, å andra sidan upplever de att ord 

som undervisning inte är tillräckligt definierade och att dessa är lämnade för tolkning gillar de inte. Samt 

att denna tolkningsbarhet också kan leda till den ovanstående kategorin; oro och rädsla, att definition av 

undervisning därav kan förhindra oro eller rädsla. 

För att undervisning ska kunna bedrivas i förskolan måste läroplanens målområden vara tydligt 

definierade. […] När målområden finns tydligt definierade, och deras inbördes mål också finns tydligt 

definierade då blir det lättare att förhålla sig till undervisning eftersom det är tolkningsbart. 

(Förskollärare 1) 

Läroplanen är lätt att misstolka. Den måste vara tydlig, även fast den är tolkningsbar. Undervisning är 

också ett ord som bara beror på vem som tolkar det egentligen. 

(Förskollärare 3) 

Två av förskollärarna i denna studie upplever även att undervisningsbegreppet måste tas upp mer i 

förskollärarutbildningen. De upplever att om det är krav i skollag och läroplan måste det också vara 

centralt i utbildningen. Samt att dessa förskollärare måste ha vetskapen om ett centralt begrepp som är 

med i skollag och snart även i läroplan, och sedan kan medföra detta till verksamheterna. 

Det är på förskollärarutbildningen som förskolläraren formas. Jag tänker att om det inte finns en central 

del i det så är undervisning jätteöppet för tolkning och där tänker jag att vissa huvudmän, förskolechefer 

eller förskollärare tolkar det som att det ska vara katederundervisning och är rädda för att det ska bli 

för mycket skola av förskolan. […] Om Skolverket och regeringen anser att man ska prata om 

undervisningen så måste det ju vara en del av den teoretiska utbildningen. 

(Förskollärare 5) 

Det handlar ju om en utbildningsfråga, att man kanske inte fått adekvat utbildning och så har man sin 

erfarenhet med sig och då finns det en del fördomar om undervisning. […] Jag hoppas att den nya 

generationens förskollärare fått ta del av undervisning i sin utbildning. Som de senare kan ge med sig 

till i verksamheten, att berika andra. Som också är förskollärarens uppdrag. 

(Förskollärare 6) 

När jag frågade en förskollärare om att undervisning inte enbart skulle stå med i skollagen men också i 

den kommande läroplanen upplever förskolläraren att det är konstigt att den inte gjort det tidigare. Detta 

trots att undervisning är en del av denna förskollärares livsvärld eftersom förskolläraren upplevt 

fenomenet tidigare. 
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Det ska finnas en samstämmighet mellan de olika styrdokumenten. Jag har tänkt på detta ganska länge, 

sen skolan (universitetet) och det är jättekonstigt, det är verkligen märkligt. Det är ett helt begrepp som 

är centralt i lagtexten (Skollagen SFS 2010:800) som bara har fallit bort någonstans på vägen. 

(Förskollärare 1) 

I och med att förskolan får en ny läroplan 2018 finns det delade upplevelser hos förskollärarnas 

livsvärldar kring läroplanens innehåll och funktion. En del förskollärare upplever att förskolan fått ny 

läroplan 1998, 2010, 2016 och nu 2018 men att väldigt få förändringar har skett förutom en del begrepp 

och förtydliganden av ansvar. Exempelvis förklarar Förskollärare 1 att; 

Det känns väldigt härligt att de uppdaterar läroplanen, nästan helt skriver om den, eftersom det är 

ganska gammalt dokument, det är liksom från 1998, med endast små tillägg 2010 och 2016. Men jag 

menar 1998, det är ett 20 år gammalt dokument, det är på tiden att det uppdateras. 

Därtill är det flera av de deltagande förskollärarna upplever att en ny läroplan (se Skolverket 2018b) 

skulle medföra tydlighet, men sedan råder också en oenighet i att en del å ena sidan hoppas att läroplanen 

ska bli mer förklarad och definierad medan en del å andra sidan hoppas att läroplanen behåller sin 

tolkningsbarhet. Att förskolan får en ny läroplan medför att förskollärare måste uppdateras till dessa 

förändringar. Dels upplever förskollärarna i denna studie att det måste erbjudas kompetensutveckling 

om undervisning i förskolan, men vem som ska erbjuda/förmedla denna kompetensutveckling är lite 

oklart. Det finns de som anser att staten ska tillgodose den; 

Det vore bäst om staten förmedlar utbildningen, då kan det organiserats så att förskolecheferna inte 

behöver göra det möjligt. Om någon annan organiserar det, typ kommunen, då blir det av. De kan samla 

flera förskolor och utbilda flera på samma gång. 

(Förskollärare 3) 

Sen finns det även de förskollärare som upplever att den kollegiala diskussionen är absolut viktigast, att 

de verksamma på förskolan har samma förståelse för undervisning i förskolan. 

Det behövs analys och kollegial diskussion kring begreppet. Det behövs en central filosofi för vad 

undervisningen innebär för oss. 

(Förskollärare 5) 

Det är viktigt att jag får verktyg för att kunna förmedla detta vidare till mina kollegor, att vi provar på 

och sedan reflekterar vi i kollegiala diskussioner för att få en gemensam förståelse för undervisningen. 

(Förskollärare 6) 

Det (undervisning) är något vi diskuterar tillsammans, det är viktigt att ta reda på vad undervisning 

innebär för oss, i förskolan då. […] Sen är det så viktigt av ledning att lyfta sådana här begrepp 

(undervisningsbegreppet) och att man (de arbetande) får tid att diskutera om hur man tänker kring det. 

(Förskollärare 2) 

Detta för att de ska kunna dela samma upplevelse av undervisning som fenomen och på så sätt också 

dela samma förståelse för vad undervisning i förskolan innebär, att de delar livsvärld. Slutligen finns det 

förskollärare som också upplever att det krävs självkompetenutveckling, att detta är en del av 

förskollärarprofessionen, exempelvis tydliggör Förskollärare 1 att; 

Vi jobbar med att utbilda och fostra en ny generation av samhällsmedborgare som ska ut och påverka 

världen, vara/är en stor del utav den. Det är superviktigt [för förskollärare] att man håller sig uppdaterad 

på vad ens yrke innebär, vad man ska förhålla sig till, som skollag och läroplan. 

(Förskollärare 1) 

De slutsatser som går att dra från förskollärarnas upplevelser är att även om förskolan får en ny läroplan 

med fördjupat undervisningsuppdrag måste dess innehåll vara tydligt definierat. Förskollärarna livsvärld 
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av läroplanens tolkningsbarhet är å ena sidan en positiv aspekt för att var förskollärare ska kunna anpassa 

sin verksamhet. Å andra sidan att för mycket tolkningsfrihet kan leda till ett felaktigt användande av 

undervisning i förskolan. Förskollärarna upplever även att detta kan förebyggas genom kompetens-

utveckling och kollegial diskussion. Främst lägger de vikten av den kollegiala diskussionen, att samtliga 

på förskolan har en livsvärld med gemensam förståelse om vad undervisningsuppdraget medför och hur 

det ska genomföras i deras verksamhet (jfr Bengtsson 2005, ss. 39-41; Merleau-Ponty & Lefort 1968, 

ss. 156-160; Merleau-Ponty 2002[1962], ss. 423-425; Merleau-Ponty 1999, ss. 27-28, 34-35, 89-91). 

Statushöjning 

Samtliga förskollärarna i studien upplever att undervisningsbegreppets ökade inkludering i förskolan 

kan medföra en statushöjning för professionen och verksamheten, att deras mål och betydelse i samhället 

blir tydligare. 

Min personliga förhoppning är, kommer alltid att vara, att folk slutar referera förskolan som dagis för 

att det antyder att förskolan är en förvaringsverksamhet där man sätter sina barn. […] Det 

(undervisningsbegreppet) kanske skapar en större inblick i vad förskolan faktiskt gör. Inte att det bara 

är små söta barn som leker hela dagarna. 

(Förskollärare 1, min understrykning för att förtydliga förskollärarens betoning) 

Dessutom finns det en förhoppning med undervisningsbegreppets inverkan på statushöjningen att 

vårdnadshavares insikt i förskolans verksamhet ökar. Flera av förskollärarna upplever att undervisnings-

begreppet kan medföra större medvetenhet eller förståelse hos vårdnadshavare vad förskolans 

verksamhet faktiskt innebär. 

Jag tänker att det (undervisningsbegreppet) kanske skapar en större medvetenhet om vad vi gör, kanske 

att vårdnadshavare får ett ökat intresse för att ta del av den pedagogiska dokumentationen och kanske 

en större respekt för vad vi och barnen gör på dagarna. 

(Förskollärare 1) 

Jag tänker att det är bra, för professionen, att statusen höjs på yrket när man använder termer som är 

likt skolan, men att man bryter ner termerna till hur det funkar i förskolan. Sen handlar det väl mycket 

om hur vi synliggör det för föräldrarna. Det handlar mycket om tydlighet, hur man förmedlar det. […] 

För sen är det ju viktigt att vi använder begreppet till vardags för att föräldrarna ska få en förståelse för 

det. 

(Förskollärare 2) 

Därtill finns det en upplevelse bland förskollärarna i denna studie att om förskolan närmar sig skolan 

lite, med exempelvis begrepp som undervisning så kan detta höja statusen för verksamheten och 

professionen samt att detta inte nödvändigtvis bara är negativt. 

I och med att många förknippar det med skolan så har ju själva begreppet högre status. Och att de 

kopplar det till skolan på ett annat sätt, då tror jag att det blir högre status på förskolan. För många 

gånger så handlar det ju egentligen bara om vilken status som begreppen har också. 

(Förskollärare 2) 

En förskollärare upplever även en kontrovers med statushöjande begrepp som undervisning. Att 

undervisning medför krav som förskollärare kanske inte är beredda på men att de samtidigt vill ha en 

statushöjning, samt att dessa kanske inte kan utesluta varandra. 

Å ena sidan är det en kår som skriker för att blir tagen på allvar men samtidigt när det kommer nya 

saker så reagerar man väldigt kraftigt när det är sådana saker som jag kan tycka ändå leder till en ökning 

av statusen på yrket. Så det är dubbelt, man både vill men inte vill. 

(Förskollärare 5) 
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Att förskollärare upplever att de vill ha en förhöjd status men att det finns de som inte vill att det ska 

betyda förändringar. Alltså upplever en del förskollärare att en del förändringar, i detta fall undervisning 

som fenomen, skapar en tvetydig förståelse inom förskollärares livsvärldar. Även fast denna tvetydiga 

upplevelse råder, är samtliga förskollärare övertygade att undervisning i förskolan överlag medför en 

statushöjning, både till professionen och verksamheten. Deras upplevelse av att undervisning blir en del 

av förskolan är tydlig när de tror att deras profession får en högre status och att vårdnadshavares 

förståelse av förskolans innebörd närmar sig den vikt som förskollärarna upplever att vårdnadshavarna 

har om skolans verksamhet. 

Diskussion 

I denna studie är syftet att undersöka undervisningsbegreppet utifrån sex förskollärares livsvärldar med 

avseende på fenomenet undervisning, samt vilka förväntningar de har om undervisningens framtida 

förändringar i förskolans praktik. Till detta syfte är två frågeställningar formulerade; Hur uppfattar 

förskollärare undervisning i förskolan? samt Vilka förändringar upplever förskollärare att 

undervisningsbegreppet kan medföra inom ramen för förskolans verksamhet?. Studien har haft till avsikt 

att besvara dessa två frågeställningar och detta genom att temat förskolans egen undervisning står till 

svars för den första frågeställningen medan temat undervisningsbegreppets effekt på förskolan är 

kopplat till att besvara studiens andra frågeställning. 

Under det första temat; förskolans egen undervisning, vars ändamål är att besvara den första 

frågesättningen påvisar studiens resultat att förskollärna upplever undervisning i förskolan som något 

som inte är detsamma som undervisning i skolan. Dessutom upplever förskollärarna att undervisning i 

förskolan visar att undervisning och lärande har både ett samband samtidigt som de inte nödvändigtvis 

uppstår tillsammans. Slutligen upplever också förskollärarna att undervisning i förskolan endast medför 

ett nytt begrepp till förskolans verksamhet, inte att det nödvändigtvis kommer medföra ett nytt arbetssätt, 

att de kommer fortsätta att arbeta men att de kommer ha en större medvetenhet till undervisning. 

Det andra temat; undervisningsbegreppets effekt på förskolan, som är kopplat till studiens andra 

frågeställning påvisar att de sex förskollärarna dels upplever att undervisning i förskolan kan medföra 

oro och rädsla för förskolans praktik, dels att förskollärare kan komma att ifrågasätta sin kompetens men 

också en rädsla att förskolan ska börja utvärdera barnens prestationer. Förskollärarna upplever även att 

undervisning måste definieras inom förskolans styrdokument för att det lättare ska kunna översättas till 

förskolans praktik. Förskollärna upplever också att undervisning i förskolan kan medföra kompetens-

utveckling för att yrkeskåren ska få en större förståelse för begreppet och vad den medför till förskolan 

samtidigt som de förespråkar den kollegiala diskussionen för att var verksamhet ska ha samma förståelse 

för vad undervisning i förskolan medför till deras enskilda verksamheter. Slutligen har förskollärarna 

förhoppningen av att undervisningsbegreppet medför en statushöjning för förskolan som verksamhet 

men också för de som arbetar i den och vad verksamheterna utför. 

Följande kommer fördjupad diskussion av resultatet i studiens två temat i förhållande till den tidigare 

forskningen följt av en sammanfattning av diskussionsdelen. 
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Förskolans egen undervisning 

Under detta tema har tre underkategorier presenterats i studiens resultat; inte undervisning som i skolan, 

undervisning kontra lärande samt nytt begrepp, existerande arbetssätt. Nedan kommer resultatet av 

dessa underkategorier vidare att diskuteras. 

I underkategorin; inte undervisning som i skolan, upplever förskollärarna i studien att förskolans 

undervisning inte är den samma som skolans. Att det finns en skillnad från den traditionella synen på 

skolans undervisning där lärande överförs från lärare till elev och den mer lustfyllda och utforskande 

undervisningen, med lärandeprocesser, som praktiseras i förskolan (jfr Rosenqvist 2000, ss. 20-21, 30-

31; Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, ss. 20, 26-32; Alatalo 2017, ss. 89-90). Dels visar 

förskollärarna på att undervisning kan vara kopplat till deras egen skolgång men också att de ser vikten 

av en egen undervisning i förskolan som vilar på de värderingar som förskolan står för. I likhet med att 

den tidigare forskningen (Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, ss. 11-12; Enö 2005, s. 40) kommer 

denna studie fram till att de deltagande förskollärarna tar avstånd från den undervisning som de anser 

praktiseras i skolans verksamhet, men att de samtidigt ser möjligheten av att forma om undervisning 

som något som passar in i förskolans kontext, såväl i styrdokument som i verksamhet. 

I underkategorin; undervisning kontra lärande, visar resultatet på en viss motsägelsefull slutsats. Dels 

att förskollärare i studien menar att lärande och undervisning är samma sak, att de samexisterar men 

samtidigt att de menar att undervisning är något som förskolläraren skapar och att lärande kan ske likväl 

utan förskollärarens arrangemang. Detta kan ställas i likhet med vad Hedefalk, Almqvist och Lundqvist 

(2015, s. 30) kommer fram till i deras studie, att förskollärarens närvaro i lärandesituationerna är en 

avgörande faktor. De menar även på hur lärare ofta leder lärandet i den riktning som de har avsikt att 

barnen ska bepröva (ibid.). Vilket är något som förskollärarna i Thulin och Gustavssons (2017, ss. 90-

94) studie tar del av under deras kompetensutveckling, att leda barn mot ett lärande objekt inte behöver 

betyda skolundervisning utan att det fortfarande kan vara lustfyllt och kan underlätta undervisnings-

uppdraget i förskolan.  Även Jonsson, Willams och Pramling Samuelsson (2017, ss. 92-94) förklarar hur 

undervisning i förskolan kan vara förankrat i att förskolläraren riktar ett lärande i aktiviteter med barnen, 

men att dessa dels kan vara ur barnens intresse eller utifrån vad förskolläraren avser är väsentligt för 

barnen att lära sig. Förskollärarna i denna studie lyfter flertalet gånger hur undervisning både kan ses 

som med- och motvisande men att de tydligt har ett samband. Efter att ha analyserat deras upplevelser 

samt ställt den mot den tidigare forskningen kanske undervisning kontra lärande snarare borde handla 

om undervisning och lärande i förskolans praktik. Därtill förklarar Eidevald (2017, ss. 177-183) hur 

Skolinspektionens rapport (se Skolinspektionen 2016) är präglad av ett teoretiskt förhållningssätt, tillika 

hur verksamheter bedriver sin praktik, att de ofta utgår från en teoretisk syn på hur lärande uppstår, 

därför ser också undervisningen olika ut. Oavsett vem av förskollärarna som är tillfrågade i föreliggande 

studie om de bedriver undervisning har samtliga svarat att de utför undervisning, detta eftersom det 

utifrån deras olika verksamheter har sin tolkning av hur undervisning och lärande går till och uppstår. 

I den sista underkategorin; nytt begrepp, existerande arbetssätt, påvisar förskollärarna i studien att deras 

arbetssätt i dagsläget är undervisning och att de praktiserar det idag och att det endast är ett nytt begrepp 

till förskolans läroplan som inte innebär ett nytt arbetssätt. I likhet med Thulin och Gustavssons (2017, 

ss. 88-89, 92-94) studie, där förskollärna ansåg att de kan se undervisning under hela förskolans dagliga 

verksamhet, ser också förskollärarna i föreliggande studie en undervisande verksamhet i förskolan, dock 

att de är vana vid att använda sig av själva begreppet. Däremot påvisar de norska förskollärarna i Sæbbe 

& Pramling Samuelssons (2017, ss. 10-13) studie hur de är obenägna av att använda sig utav 

undervisning i förskolans kontext, att det är något som inte hör hemma där. Förskollärarna i denna studie 
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påvisar att undervisning är en del av förskolans verksamhet även om undervisning inte är en del av det 

vardagliga språket, men att det existerande arbetssättet med barns lärande processer och förskollärares 

planerade och oplanerade lärandetillfällen är undervisning. Alatalo (2017) tar upp vikten av 

förskollärarens delaktighet i undervisningen i förskolan. Att undervisningen i förskolan inte är ett 

lärande som avser att fakta transformeras från läraren till barn utan att det är ett lustfyllt lärandetillfälle. 

Likaså som förskollärarna i denna studie avser, att undervisning i förskolan är ett arbetssätt som 

involverar, vad Alatalos (2017, s. 90) informant påvisar att ”vi lär oss tillsammans”. Precis som 

Hedefalk, Almqvist och Lundqvist (2015, ss. 26-32) belyser att den aktivt deltagande förskolläraren som 

medutforskande tillsammans med barnen bedriver en framgångsrik undervisning. Studiens resultat vill 

betona att det skiljer sig i hur länge förskollärarna anser att undervisning existerat i förskolans 

verksamhet men att samtliga förskollärare menar på att undervisning är existerande i det arbete som 

förskolan utför. Till skillnad från de norska förskollärarna i Sæbbe & Pramling Samuelssons (2017, ss. 

10-13) studie, som menar på att de inte bedriver en undervisande praktik, menar följaktligen 

förskollärarna i denna studie att de kan se undervisning i deras arbete och att de inte kommer förändra 

sitt arbete utan försöka få in undervisningsbegreppet för att det alltmer ska vara en del av deras 

verksamhet. 

Undervisningsbegreppets effekt på förskolan 

I resultatet för studiens andra tema ligger dessa underkategorier; oro och rädsla, definition, 

kompetensutveckling och kollegial diskussion samt statushöjning. Härnedan diskuteras resultaten vidare. 

Underkategorin; oro och rädsla, visar att förskollärarna i studien misstänker att undervisningsbegreppet 

kommer att medföra en oro eller rädsla till deras yrkeskår. De menar på att undervisningsbegreppet kan 

oroa förskollärare till att ifrågasätta sin kompetens och att rädslan av att förskolan som de praktiserar i 

idag ska förändras och att undervisning medför mer riktning mot barn, deras kunskaper och lärdomar, 

deras resultat. Förskollärarna i föreliggande studie påvisar oron av att undervisning i förskolan kommer 

medföra krav och utvärdering av barnen. En oro som å ena sidan kan berättigas av att Skolverket (2017b) 

talar om måluppfyllelse i förskolan, vilket är något som inte gått förskollärare obemärkt. Å andra sidan 

avser förskollärarna i denna studie i likhet med den tidigare forskningen att denna oro eller rädsla att 

förskolan ska blir en förlängning av skolverksamheten kan avvärjas genom att förskolan skapar 

undervisning till något som hör hemma i deras kontext (jfr Rosenqvist 2000, ss. 162-164; Jonsson, 

Williams & Pramling Samuelsson 2017, ss. 105, 106; Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, ss. 10-11; 

Westman & Bergmark 2014, s. 83). Hur detta ska gå till väga ser olika ut men att tydligheten är av stor 

vikt råder det ingen tvekan om. Förskollärarna i denna studie uttrycker också en oro för att inte räcka 

till i och med förstärkningen av undervisningsuppdraget. Detta belyser även Jonsson, Williams och 

Pramling Samuelsson (2017, ss. 105, 106) som menar att ett förstärkt undervisningsuppdrag kan vara 

givande för likvärdigheten i förskolan men att det samtidigt kan få förskollärare att ifrågasätta sin 

kompetens, att det medför en känsla av otillräcklighet. Dock menar Thulin och Gustavsson (2017, s. 92) 

samt resultatet i denna studie att detta kan motverkas genom (denna studies nästa underkategori;) 

kompetensutveckling. Eftersom förskollärarna i Thulin och Gustavssons (2017, s. 92) studie visade på 

en förändrad inställning av undervisning i förskolan som innan kompetensutvecklingen var präglad av 

osäkerhet. 

I den andra underkategorin; definition, kompetensutveckling och kollegial diskussion, tar de sex 

förskollärarna i denna studie upp vikten av att undervisningsbegreppet måste definieras för förskolans 

kontext. Att de behöver kompetensutveckling, men vem som ska erbjuda denna kompetensutveckling 
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bedöms olika från förskollärare till förskollärare. Thulin och Gustavsson (2017, ss. 90-93) ser en tydlig 

skillnad i deras studie av kompetensutvecklingens tillskott till de deltagande, att det inneburit skillnad 

för hur de resonerar angående undervisning i förskolan. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 

(2017, ss. 105, 106) menar på att undervisningsbegreppets tillskott till förskolan kan bidra till högre 

kvalitet i förskolan samtidigt som annan forskning (Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, ss. 10-13; 

Westman & Bergmark 2014, s. 83; Thulin & Gustavsson 2017, s. 92) visar på att det snarare medför 

oönskad oro eller känsla av otillräcklighet om det inte ges bra förutsättningar att arbeta med 

undervisning i förskolan. Därmed kan resonemangen för förskollärarna i dennas studie vara befogat att 

de behöver få kompetensutveckling i vad undervisning är i en förskolekontext, tillsammans med att 

undervisningsuppdraget definieras tydligt i de gällande styrdokumenten. Oavsett vem som arrangerar 

kompetensutveckling påvisar också förskollärarna i denna studie att undervisningsbegreppet kräver 

kollegial diskussion, att medarbetare har gemensam förståelse för undervisning i förskolan och vad det 

betyder och medför till deras verksamhet. Något som den tidigare forskningen också framlägger som 

det mest prominenta villkoret för att få in undervisning i förskolan (Thulin & Gustavsson 2017, s. 94; 

Rosenqvist 2000, ss. 163-166; Westman & Bergmark 2014, ss. 83-84). Detta kan också framstå som likt 

definition, men när de talar om definition menar de på att de måste var definierat i styrdokumenten som 

skollag och läroplan men i och med läroplanens tolkningsbarhet är den kollegiala diskussionen 

avgörande för hur undervisning ska appliceras i den aktuella verksamheten (jfr Eidevald 2017, ss. 173-

176; Skolinspektionen 2016; Thulin & Gustavsson 2017, s. 94; Westman & Bergmark 2014, s. 83). 

Alltså avses den kollegiala diskussionen som nödvändig för att verksamheten ska dela samma förståelse 

för vad undervisning betecknar i deras praktik. Dessutom talar även en del av förskollärarna i denna 

studie om att undervisning bör vara en större del av förskollärarutbildningen för att nyutbildade 

förskollärare ska kunna medföra denna kunskap om undervisning till förskolans vardagliga verksamhet. 

Något som de upplever inte är existerande idag i den mån av att nyutbildade medarbetare inte är särskilt 

medvetna om undervisning i förskolan i det avseende som de kanske förväntar sig. I Thulin och 

Gustavssons (2017, ss. 89-90) studie påvisar deltagare vikten av att ha utbildad personal i förskolan samt 

att dessa också ska vara bra. Detta skulle då kunna tolkas som att de förskoläran i denna studie avser att 

nyutbildade förskollärare inte är ”bra” eftersom de kanske inte medför och berikar med kunskap om 

undervisning i förskolan i den mån som de kanske skulle vilja. Det är en väldigt hårdragen förståelse 

eller tolkning, dock påvisar Rosenqvist (2000, ss. 152-156) hur förskollärarstudenter är präglade av 

deras utbildning och att dessa ser olika ut beroende på vilket universitet eller högskola som 

förskolläraren studerat vid. Samtidigt som Rosenqvist (2000, ss. 152-156, 163-164) studie visar att 

förskollärarnas förståelse av undervisning i förskolan har vidgats under studiens gång och att detta 

kanske är något som bör vara mer prominent i dagen utbildning i och med utvecklingen av förskolans 

undervisningsuppdrag i dagsläget. 

I studieresultatets sista underkategori; statushöjning, uttrycker förskollärarna i föreliggande studie en 

förhoppning av att undervisning i förskolan kan medföra en statushöjning av förskolan och dess 

personal, främst då förskollärare. Detta är även något som Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 

(2017, ss. 99-100, 104-105) finner i sitt resultat, att förskollärare uttrycker en förhoppning av att det 

utökade undervisningsuppdraget medför en statushöjning. Även fast deras resultat också visar på en 

skepsis bland förskolskollärarna att de inte riktigt ser varför det skulle bidra eller för att förskolan därför 

närmar sig skolan (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, ss. 99-100). Vilket i sin tur inte är 

någon av de deltagande förskollärarna i denna studie som anser, de ser endast vinning med ett införande 

av undervisning i förskolan på lång sikt. Samtidigt som de har förhoppningar av att vårdnadshavare får 

en större insikt av förskolans betydelse i samhället som viktig för deras barn och att förskoletiden är en 
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viktig del av deras liv som lägger grunden för det livslånga lärandet (jfr Läroplan för förskolan Lpfö98 

2016). 

Sammanfattande av diskussion 

Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) har som titel i sin studie: ”hvordan underviser barnhagelærare? 

Eller gjør de ikke det i barnehagen?” (ibid.). Denna titel är en fråga som varit i betänkande under denna 

studie, eftersom resultatet visar på hur förskollärare är väldigt ovana vid undervisningsbegreppet och 

snarare ser det som att de själva är stöttepelare för barnen i deras läroprocesser än att de undervisar. 

Dock påstår förskollärarna i min studie att de i själva verket undervisar, men att de inte skulle kalla det 

undervisning, men att de kommer börja göra det i och med införseln av begreppet i den kommande 

revideringen av läroplanen (se Skolverket 2018b). De deltagande förskollärarna påvisar att de arbetar 

inom Skollagens (SFS 2010:800) definition av undervisning men att de inte är vana att kalla det för 

undervisning. De uttrycker även oron hos förskollärare som påstår sig sakna den kompetens som de 

anser att undervisningsbegreppet medför. När de i själva verket kanske saknar förståelse för vad 

undervisning menas inom förskolans kontext. 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, ss. 105-106) menar att förskolan har en tradition av 

att skydda barn från undervisning i den form som de kommer bemöta senare i livet. Att deras lärande i 

förskolan inte ska präglas av deras prestationer utan att det lustfyllda ska skina igenom. Precis som 

förskollärarna i denna studie också menar, att de är rädda för att undervisning i förskolan kan medföra 

kunskapsmål och att barnen kan komma att utvärderas. Denna rädsla skulle kunna stärkas i och med att 

Skolverket (2017b) talar om måluppfyllelse i förskolan. Även fast detta avser måluppfyllelse av 

verksamheterna är det ändå verksamheternas arbete med barnen som utvärderas, och därav kan också 

blicken hamna på barnen själva. Alltså kan förskollärarnas rädsla eller oro för att undervisning kan 

medföra kunskapsmål och utvärdering av barnens lärdomar vara berättigad i viss mån. Emellertid som 

att detta är något som kan förhindras genom ett förtydligande av undervisningsuppdraget i förskolan. 

Förändringarna i den förslagna läroplanen skulle kunna ses som en väldigt stor förändring för hur 

förskolan skall bedriva sin verksamhet, men kanske dock inte i förskolans helhet utan snarare i dess 

uttryck och benämningar visar denna studies resultat. Betoningen av undervisning i förskolan får en 

större tyngd och behöver därför undersökas närmare, hur det framställs av förskollärare och vad medför 

en ny läroplan med relativt stora förändringar till skillnad från tidigare revideringar. 

En av de viktigaste aspekterna av resultatet för denna studie är att förskolan behöver göra om 

undervisning till förskolans kontext (jfr Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 11; Westman & 

Bergmark 2014, s. 83; Rosenqvist 2000, s. 164; Thulin & Gustavsson 2017, ss. 92-94). Dessutom att 

förskolan är en viktig del av barnens värld. Förskollärarna i denna studie är väl medvetna om att många 

barn spenderar mycket tid i förskolans verksamhet och det behöver därför vara väl fungerande 

verksamheter för lustfyllt lärande och utveckling. Samt att förskolan fortsätter att arbeta utifrån barnens 

intresse. Detta uttrycker även Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) med att; 

En av styrkorna med förskolans undervisning skulle kunna vara att ta tillvara det som barn upplever 

som meningsfullt samtidigt som barns intressen riktas mot de innehållsdimensioner som vår kultur 

värderar i dagens samhälle – en undervisning med barn. 

(Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 2017, s. 106, kursivering i original) 
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Betydelse för praktiken och professionen 

Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017, s. 13) hävdar att undervisningsbegreppet ses som reserverat av 

skolan och det ser ut att förbli så även i framtiden. Dock skulle denna studie vilja påvisa att även om 

undervisningsbegreppet förvisso är en relativ nyhet i förskolan, ser det dock ut som att begreppet har 

kommit för att stanna i och med dess inkludering i den kommande revideringen av läroplanen (se 

Skolverket 2018b). Undervisningsbegreppets inkludering i förskolan skulle bland annat komma att 

påverka utbildning, verksamhet och politiskt ställningstagande. Ambitionen med denna studie är att 

belysa det relativt nya undervisningsbegreppet för verksamma förskollärare, förskollärarstudenter och 

forskare att vara vaksamma på begreppet, att ha det i åtanke för professionens fortsatta utveckling och 

professionalisering. Eftersom det saknas större förståelse för undervisning i förskolan, anser jag i likhet 

med tidigare forskning att det behövs mer forskning om hur begreppet påverkar förskolan, dess innehåll 

och de som är verksamma förskollärare och bär på ansvaret av att förskolans undervisningsuppdrag ska 

utföras (Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 13; Westman & Bergmark 2014, ss. 83-84; jfr Sheridan 

& Williams 2018, ss. 20-21; SFS 2010:800). Speciellt när tidigare forskning visar på att förskollärare 

undervisar, men att de inte är bekväma eller bekanta med begreppet som helhet i relation till förskolan 

(Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 13; Westman & Bergmark 2014, ss. 83-84; Rosenqvist 2000, 

s. 164; Skolinspektionen 2016). 

Vidare forskning 

Förskollärares åsikter ger tydlig inblick i förskolans verklighet, deras förståelse kring begreppet 

undervisning synliggör viktiga parametrar för förändring av styrdokument och vart fokus på utveckling 

och säkring av kvalitet bör ligga. Undervisningsbegreppet i sig, är något av en nykomling i förskolans 

rika tradition och historia, och med dess utveckling ser det inte ut att försvinna, utan kommer behöva 

klargöras ytterligare för förskolan professionalisering och fortsatta utveckling. Dessutom innefattas den 

i liten grad av förskollärarutbildningen och bör forskas vidare i om den ska inkluderas mer och i så fall 

hur. Rosenqvist (2000) visar på hur förskollärarstudenter som behandlar undervisningsbegreppet under 

sin utbildning får förändrad förståelse för dess innebörd och kan lättare transformera det till en 

förskolekontext. Detta är något som kanske ska ses över nu, på mer senare dagar, eftersom dess innebörd 

blivit tydligare i styrdokument än år 2000. Dessutom lyfter även deltagarna i denna studie att om 

undervisning tas på större allvar, eller får en ännu bättre fördjupning i hur undervisning i förskolan kan 

gå till på förskollärarutbildningen så kommer dessa förskollärare komma ut i förskolor och kunna berika 

både personal och daglig verksamhet inom området. Vidare forskning berörande undervisnings-

begreppet skulle även dra nytta av att fördjupa sig i förskollärares förståelse av undervisning i förskolan 

samt hur de själv definierar det. Eftersom den rådande tidigare forskningen även påvisar att det saknas 

tydlig definition av undervisning (Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 11; Westman & Bergmark 

2014, s. 83; Rosenqvist 2000, s. 164; Thulin & Gustavsson 2017, ss. 92-94), tillika med vad 

Skolinspektionens rapport också framhäver (Skolinspektionen 2016). Framtida fördjupad forskning om 

undervisning i förskolan kan också fungera som underlag för myndigheter så som Skolverket och 

Skolinspektionen, samt att de kan ta detta i hänsyn vid framtida utveckling av förskolans verksamhet 

gällande förskolans undervisningsuppdrag. 
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Slutsatser 

I likhet med Skolinspektionen (2016) samt Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017), kommer denna 

studie även fram till att förskollärare bedriver undervisning i förskolan men att de inte känner sig 

bekväma med uttrycket/begreppet undervisning. Samt att det misstänks finnas en rädsla för att den 

skolpräglade versionen, exempelvis katederundervisning, ska komma att impliceras i förskolan. 

Samtidigt visar resultatet på att förskollärarnas inställning till undervisning ges en förståelse som strider 

mot den mer traditionella synen på undervisning (se Enö 2005). En del av deltagarna menar på att det 

bedrivs undervinisning idag, att det är en del av förskolans verksamhet, bara att begreppet ska komma 

att användas mer frekvent. Att det snarare handlar om att förskolan, ska få äga begreppet och få göra det 

till sitt eget, precis som att skolan äger sin förståelse, och gjort det en lång tid (jfr Enö 2005, ss. 22, 40; 

Sæbbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 11; Westman & Bergmark 2014, s. 83; Rosenqvist 2000, s. 164; 

Thulin & Gustavsson 2017, ss. 92-94). 

Den största slutsatsen som kan dras i denna studie är att förskollärna är fast beslutna att undervisning 

kan inarbetas i förskolans verksamhet. Att det inte är något som ska ses som en allt för stor förändring 

men att det ska utmana och berika förskolan och alla inblandade. Samt att förskolan inte ska tappa sin 

tradition av lärande, att det är processen som är viktig. Processen är förutsättningen för undervisning 

och lärande. Att det är kombinationen av dessa som skapar undervisning i förskolan, processen av 

lärande. Därför skulle jag vilja avsluta med detta citat av Jiddu Krishnamurti1; 

There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with 

education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of 

learning. 

  

                                                      
1 Filosof, talare och författare (1895-1986), ett av hans kända citat. www.jkrishnamurti.org 
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Bilagor 

Bilaga ett: Informations- och samtyckesbrev 

(Större text i original!) 

 

Information- och Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i intervju som underlag i examensarbete för Adam Nilsson. 

Hej! Mitt namn är Adam Nilsson och jag studerar på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet och går 

min sjunde, och sista termin. I mitt examensarbete har jag till avsikt att undersöka undervisning, som begrepp, i 

förskolan. Undervisning är ett begrepp som vanligtvis är förknippat med skolan men har med tidens gång krupit 

alltmer neråt i åldrarna. Begreppet förekommer i skollagen gällande förskolan samt att det finns med i förslaget 

till den nya läroplanen som träder i kraft under 2018. För att undersöka begreppets utveckling och krav i förskolan 

har jag för avsikt att intervjua förskollärare för att undersöka vad de tänker kring undervisning samt hur tror att det 

kan komma att påverka den vardagliga verksamheten. 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i intervju, utfört av Adam Nilsson, där undervisningsbegreppet i förskolan 

ska undersökas. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att kryssa/ markera ett alternativ samt 

skriva under med din namnteckning längst ned. 

 

Medgivande  

 Jag har tagit del av information kring intervjuns syfte samt blivit informerad angående hur dessa kommer 

att genomföras och är därmed medveten om hur intervjun kommer att gå till och i vilken tid den tar i 

anspråk. 

 Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående intervjun besvarade innan den påbörjas och vet vem jag 

ska vända mig till med frågor. 

 Jag deltar i intervjun frivilligt och har blivit informerad om syftet med deltagandet. 

 Jag är medveten om att jag när som helst under och efter intervjun kan avbryta mitt deltagande utan att 

jag behöver förklara varför. 

 Jag ger mitt medgivande till Adam Nilsson att dokumentera, bearbeta och arkivera den information som 

samlas in under intervjun samt att publicera resultat från dessa. Materialet från intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt i den meningen att ditt namn kommer att fingeras och aldrig kommer att 

publiceras, samt att förskolans namn eller plats inte heller kommer att publiceras. 

 Jag godkänner att ljudupptagning genomförs under intervjun för att säkerställa att mitt svar ska kunna 

granskas av Adam Nilsson under transkriberingen. Ljudinspelningen kommer att raderas i direkt 

anslutning med att transkribering och anonymisering är färdigställt. 

Jag samtycker härmed till deltagande samt att jag tagit del av ovanstående uppgifter (Kryssa/markera endast ett 

alternativ): 

  Ja -    Nej -  

 

Ort och datum    Namnteckning  

 

.............................................................  ............................................................. 

Namnförtydligande 

 

.............................................................. 

 

 

Student: Adam Nilsson                                                            Handledare: Inger Heimdahl 

Tel.: -                       Tel.: - 

Mail: -                          Mail: - 
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Bilaga två: Intervjuguide 

 

Underlag för intervjuer 

Informationsfrågor 

Intervjunummer (Förskollärare 1, 2, osv.): 

Ålder: 

Examensår och högskola/universitet: 

Hur många år har du arbetat som förskollärare: 

Den verksamma barngruppens åldersspann: 

 

Intervjufrågor 

 Vad tänker du att undervisningsbegreppet innebär för dig? 

 Utveckla? 

 Hur menar du då? 

 Tycker du att undervisning är något nytt eller existerande i förskolan? 

 Varför tycker du att det är nytt/existerande? 

 Tycker du att begreppet är välkommet eller ovälkommet, hör det hemma i förskolan? I 

så fall hur? 

 Hur tror du att andra förskollärare, kanske till och med kollegor, tror om 

undervisning, är det nytt eller existerande? Välkommet eller ovälkommet? 

 Vad tycker du om att undervisningsbegreppet inte bara kommer att stå i skollagen men 

också i den kommande läroplanen? 

 Varför tror du att det är bra/dåligt? Utveckla gärna. 

 Tror du att undervisningsbegreppet kommer att influera förskolans verksamhet? 

 I så fall, hur? Eller varför inte? 

 Hur tänker du att begreppet kommer att förändra hur du bedriver din verksamhet? 

 Utveckla gärna. Har du något exempel? 

 Om inte, varför inte då? 

  



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


