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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur införandet av undervisningsansvaret, i den reviderade
1
   

Läroplanen 2018 påverkar förskollärarna i deras yrkesroll. Vi har genomfört en enkätundersökning där 

verksamma förskollärare svarat på öppna frågor och därmed utgått från både kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Den insamlade empirin har analyserats genom en Foucaultinspirerad diskursanalys som 

utmanar normer och det förgivettagna och utgår från att förståelsen av ett fenomen är beroende av 

språket. Följande diskurser har identifierats i respondenternas utsagor skoldiskursen, undervisning-lika 

med-lärandediskursen, statusdiskursen, orosdiskursen samt förutsättningsdiskursen. Resultaten visar 

på motstridiga känslor kring undervisningsbegreppet och ansvaret. Begreppet upplevs svårtolkat och 

otydligt. Det förknippas med skola och katederundervisning och anses gå emot det lustfyllda lärandet. 

En oro över vad undervisning ska medföra för konsekvenser för barnen och förskolans verksamhet 

uttrycks. Undervisningsbegreppet likställs med lärande och anses bara vara ett nytt ord för det. 

Resultaten visar även att undervisningsansvaret upplevs otydligt och tolkningsbart då tydliga direktiv 

saknas. Samtidigt finns en övertygelse om att det kommer att höja yrkesstatusen. Ansvaret upplevs 

övermäktigt, de förutsättningar som krävs för att fullfölja uppdraget anses saknas. Resultaten visar 

därmed ett glapp mellan formulerings- och realiseringsarenan. 

Nyckelord 

Förskoledidaktik, Undervisning, Förskollärare, Läroplan, Ansvar, Yrkesroll, Diskurs, Makt, 

Subjektsskapande, Diskursanalys 

  

                                                      
1 Regeringen har beslutat om en reviderad Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 

juli 2019. https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan. 
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Förord 

Som blivande förskollärare har vi under utbildningens gång haft många diskussioner om vad 

undervisning inom förskolans verksamhet innebär. Intresset för att undersöka det väcktes under 

revideringen av Läroplanen 2018. För att kunna genomföra vårt kommande yrkesuppdrag tycker vi att 

det är viktigt att tydliggöra och förstå undervisningsbegreppet. Förskolan är idag framskriven som en 

egen skolform av Skollagen (SFS 2010:800) vilket innebär att den omfattas av 

undervisningsbegreppet. För oss är detta ämne väldigt intressant då vi tycker att införandet av 

undervisningsbegreppet i Läroplanen 2018 kan, om det förstås rätt, komma att höja förskolans kvalitet 

och förskolläraren i sin profession. I denna studie vill vi beskriva hur verksamma förskollärare 

upplever införandet av undervisningsbegreppet samt dess betydelse för förskolans verksamhet och 

deras yrkesprofession.   

Vi vill rikta ett stort tack till alla förskollärare som har deltagit i denna studie, utan er hade det inte 

blivit av, samt till vår handledare Anna Palmer som har stöttat och väglett oss genom hela 

skrivprocessen i vårt examensarbete. Stort tack till alla de som läst och givit synpunkter på vår text. Vi 

vill även tacka våra chefer och arbetskollegor som stöttat våra studier genom åren. Sist men inte minst 

vill vi tacka våra familjer som stöttat oss att fortsätta framåt när skrivandet känts tungt. Det har inte 

varit lätt att vara fru, mamma, vän och kollega samtidigt som vi arbetat heltid och parallellt med det 

skrivit uppsatsen. Att hitta en balans har varit en stor utmaning. Vi har tillsammans kämpat, 

samarbetat och nått slutet - äntligen examen!  

Författarnas insatser i studien 

Vi har i denna studie samarbetat i alla delar av läs- och skrivprocessen. Vi har gemensamt diskuterat, 

valt och skrivit fram syfte och frågor utifrån vårt forskningsintresse samt valt ut relevanta artiklar, 

litteratur och tagit del av tidigare forskning inom ämnet. Vi har under arbetets gång träffats fysiskt, 

haft telefon- och mailkontakt samt skrivit i ett gemensamt dokument i Google docs. Vi har läst och 

bearbetat allt insamlat material tillsammans, vilket har lett till att vi båda bidragit till de resultat som vi 

analyserat och diskuterat fram. Vi har under arbetets gång reflekterat, tyckt olika, ändrat uppfattningar 

och lärt oss mycket av varandra.   
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Inledning 

Förskollärare har utifrån Skollagen (SFS 2010:800) sedan år 2010 tillskrivits ett ansvar för 

undervisningen på förskolan. Trots detta har begreppet undervisning samt ansvaret hittills inte 

framskrivits i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016). Detta har lett till en otydlighet och osäkerhet 

hos förskollärarna gällande innebörd och utförande av undervisning då det inte finns tydliga riktlinjer 

för hur det ska tolkas, uppfattas och praktiseras (Skolinspektionen, 2016). Ett behov av att förtydliga 

undervisningsbegreppet och vad det innebär inom förskolans verksamhet har därmed uppstått. 

Det har genomförts en rad olika åtgärder på nationell nivå för att reda ut hur undervisningsbegreppet 

ska förstås och praktiseras. En sådan är den undersökning som Skolinspektionen (2016) genomförde, 

vilket resulterade i en rapport som visade att det finns ett motstånd hos förskollärare att använda 

undervisningsbegreppet. Enligt rapporten beror det på begreppets otydlighet samt koppling till skolan 

och till uppnåendemål. En annan åtgärd är att revidera Läroplanen. Beslutet om en reviderad Läroplan 

kom 23 augusti 2018 och kommer att träda i kraft den 1 juli 2019. I den har nu 

undervisningsbegreppet skrivits in. Detta betyder att både Skollagen och den reviderade Läroplanen 

(Lpfö 18 2018) nu markerar att förskollärare ska ansvara för undervisningen. 

I den här uppsatsen undersöker vi hur införandet av undervisningsansvaret i den reviderade 

Läroplanen 2018 påverkar förskollärare i deras yrkesroll. Genom en enkätundersökning med 

verksamma förskollärare och diskursanalys av utsagor belyser vi förskollärares uppfattningar om 

undervisning ur olika aspekter.  

Vi tar stöd i sex svenska och internationella artiklar och den kunskapsöversikt som skrivits om 

undervisning i förskolan. Då detta är ett aktuellt men relativt nytt begrepp inom förskolan vill vi i och 

med dess införande i Läroplanen undersöka hur förskollärarna uppfattar begreppet samt hur det 

tillskrivna ansvaret påverkar yrkesrollen.   

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att, genom en diskursanalys av utsagor i en enkätundersökning, undersöka 

hur införandet av undervisningsansvaret i den reviderade Läroplanen 2018 påverkar förskollärare i 

deras yrkesroll. 

Våra frågeställningar är: 

1) Hur definierar och tolkar förskollärarna i studien undervisningsbegreppet? 

2) Hur uttrycker sig förskollärarna i studien om det tillskrivna ansvaret för undervisning? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt görs en kort historisk tillbakablick av förskolans framväxt med fokus att beskriva hur 

förskollärarens uppdrag/ansvar/yrkesroll har förändrats över tid – i relation till undervisning samt vilka 

riktningsgivande texter som funnits vid olika tidpunkter fram till Läroplanen 2018. 

I samband med industrialiseringen på 1800-talet inrättades de första barninstitutionerna - 

Småbarnsskolorna (1837) och Barnkrubban (1854). Småbarnsskolorna riktade sig till barn 2-7 år och 

utgick både från pedagogiska och sociala principer. Barnen fick en kristlig uppfostran samt 

skolliknande undervisning såsom läsning, skrivning och räkning (Vallberg Roth 2001, s. 248). År 

1837 gavs även Skriften om småbarnsskolan ut vilket fungerade som riktningsgivande text (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 38). I Barnkrubborna fanns ingen pedagogisk tanke och personalen 

saknade utbildning. Syftet var att ge en trygg omsorg för barn till fattiga arbetande mödrar (Eidevald 

2017, s. 40; Martin Korpi 2006, s. 13). 

År 1896 startades Barnträdgården med pedagogisk inriktning och fokus på lärande utifrån Friedrich 

Fröbels (1782-1852) filosofi. Barnträdgårdsledarinnan skulle vara utbildad och ett komplement till 

modern (Mårdsjö Olsson & Tullgren 2013, s. 50). Hon skulle följa barnen och vara lyhörd för deras 

inneboende verksamhetsdrift (Tallberg Broman 1995, s. 94 se Ljung-Djärf, Mårdsjö Olsson & Thulin 

2013, ss. 40-41).  

År 1897 startade Anna Eklund (1872-1942) Fröbelseminariet där barnträdgårdsledarinnor utbildades. 

En av dem var Maria Moberg som senare tillsammans med sin syster Ellen Moberg öppnade, år 1904, 

den första Folkbarnträdgården. I dessa fick även barn från lägre samhällsklasser möjlighet att gå på 

och få en verksamhet med pedagogiskt syfte (Eidevald 2017, s. 41). 

År 1934 startades Storbarnkammare och idén om att kombinera omsorg och pedagogik utvecklades. 

En av initiativtagarna var Alva Myrdal (1902-1986). Här var tanken att personalen skulle vara 

välutbildad. Myrdal grundade Socialpedagogiska seminariet år 1936 och utbildade pedagoger (Martin 

Korpi 2006, s. 16). Den pedagogiska verksamheten skulle samtidigt vara en modell för gott 

föräldraskap. Lärarinnan skulle vara moderlig snarare än undervisande (Ljung-Djärf, Mårdsjö Olsson 

& Thulin 2013, s. 41).  

År 1938 genomförde Befolkningskommissionen den första statliga utredningen av barnomsorgen i 

Sverige. Två nya begrepp fastställdes - Barnkrubban och Småbarnsskolan gick över till benämningen 

Daghem och Barnträdgården fick namnet Lekskola (Martin Korpi 2006, s. 189). Lekskolan var 

pedagogiskt inriktad och Daghemmen var socialt inriktade (Persson 2017, ss. 71-74). Ur dessa två 

spår, omsorg och pedagogik, har den svenska förskolan sakta vuxit fram. 

 

Introduktionen av yrkestiteln förskollärare 

År 1944 blev Socialstyrelsen tillsynsmyndighet (Barnomsorg- & Skolakommittén 1997, s. 23). 

Under 1950-talet byttes barnträdgårdslärarinnornas och småbarnsledarinnornas titlar ut mot 

                                 -H                                                              

omsorg medan förskollärarna hade ansvar för de pedagogiska uppgifterna (Enö 2005, s. 25). 

Tidskriften Barnträdgården fungerade som styrdokument (Vallberg Roth 2001, s. 246). 
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År 1968 började staten utreda barnomsorgen. Barnstugeutredningen resulterade i ett slutligt 

betänkande kring förskolans pedagogiska inriktning i form av två böcker - Förskolan del 1 och 

Förskolan del 2 (Barnstugeutredningen, 1972). De mål som formulerades ihop med den diskussion 

som fördes kring förskolefrågor ledde så småningom fram till Förskolelagen som trädde i kraft år 1975 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 39). Förskolelagen innebar avgiftsfri allmän förskola för 

sexåringar, 525 timmar per år, samt planmässig utbyggnad av förskoleverksamheten i varje kommun 

för barn till studerande och arbetande föräldrar. Lagen innebar även rätten till förtur för förskoleplats 

för barn med särskilt stöd (Martin Korpi 2006, s. 25). Två år senare ersattes Förskolelagen av 

Barnomsorgslagen vilket innebar att förtursrätten för barn med särskilt stöd utökades till att även gälla 

fritidshem (Barnomsorg- & Skolakommittén 1997, s. 30).     

I Förskolan del 1 (Barnstugeutredningen 1972) introducerade en ny arbetsmodell i syfte att bryta den 

tidigare arbetsfördelningen där barnskötarna var assistenter åt förskollärarna. Det föreslogs istället att 

man skulle bilda arbetslag. På så sätt skulle personalen vara demokratiska förebilder för barnen. 

Förändringen var dock inte problemfri, ansvarsfrågan blev otydlig när gränserna mellan 

yrkeskategorierna delvis suddades ut (Barnomsorg- & Skolakommittén 1997, s. 28). När kommittén 

lade fram sitt betänkande beskrevs hur samförståndskulturen på sikt också hade lett till att 

förskollärarna med sin längre utbildning undvikit att framföra sitt kunnande och sina åsikter, vilket 

missgynnat den pedagogiska utvecklingen (Boalt-Boétius 1984 se Barnomsorg- & Skolakommittén 

1997, s. 28). Förskolan gick således från att ha en hierarkisk struktur av ledarskap till en jämställd och 

demokratisk fördelning av arbetslagens ansvar och arbetsuppgifter (Barnomsorg- & Skolakommittén 

1997, s. 28). Denna så kallade arbetslagsprincip ledde till att det inom förskoleverksamheten arbeta   

                                               avsett utbildning. Barnstugeutredningens ambition var 

även att sammanföra två traditioner - Daghemmens omsorg och Lekskolornas pedagogik - till en 

gemensam verksamhet (Martin Korpi 2006, s. 25). 

 

Politiska beslut som förändrat förskolan  

År 1975 fick Daghemmen och Lekskolorna den gemensamma benämningen Förskola. Förskolelagen 

trädde samtidigt i kraft, vilket innebar bland annat avgiftsfri allmän förskola för sexåringar (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 39).  

Socialstyrelsen arbetade fram böckerna Arbetsplan för förskolan (1975-1979) i sex delar. Dessa 

fungerade som pedagogisk vägledning och som värdegrund för personalen. Texterna utgick ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv som bland annat innehöll mognadsteorier från Gesell, Piaget och 

Eriksson (Ljung-Djärf, Mårdsjö Olsson & Thulin 2013, s. 42). 

År 1977 övergår postgymnasiala och seminarieutbildningar för förskollärare till att bli 

högskoleutbildning (Mårdsjö Olsson & Tullgren 2013, s. 51).  

År 1982 fattades beslut om att Barnomsorgslagen skulle ingå i Socialtjänstlagen (Barnomsorg- & 

Skolakommittén 1997, s. 30).  

År 1987 utkom Socialstyrelsens allmänna råd Pedagogiskt program för förskolan (1987). Programmet 

består av två delar. I första delen ingick arbetssätt, innehåll och mål. Den andra delen innefattade 

kommunens ansvar för att programmet skulle vara genomförbart och gav riktlinjer för arbetets 

utformning (Barnomsorg- & Skolakommittén 1997, s. 124). 
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Läroplan för Förskolan 

År 1996 flyttades ansvaret för förskoleverksamheten från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet och år 1998 blev Skolverket ny tillsynsmyndighet (Ljung-Djärf, Mårdsjö 

Olsson & Thulin 2013, s. 38). Enligt Persson (2012, s. 12) kan förskolans övergång till 

utbildningssystemet tolkas som ett tydliggörande av kunskapsuppdraget och förskoleverksamheten 

beskrivs numera som en arena för utbildning och lärande. 

Regeringen tillsatte Barnomsorg- och Skolakommittén, BOSK (1997, ss. 10-11, 156) som fick i 

uppdrag att föreslå Läroplaner för förskola och skola. Detta innebar även att begreppet undervisning 

och vem ska ansvara för den började diskuteras (Martin Korpi 2006, ss. 66-67). Kommitténs förslag 

ledde år 1998 till att förskolan fick sin första Läroplan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 41).  

Läroplanen för förskolan, en förordning utfärdad av Sveriges regering med bindande föreskrifter, 

trädde i kraft i augusti 1998 (Martin Korpi 2006, ss. 68). Förskolan blev därmed en del av 

utbildningssystemet med avsikt att skapa en länk till de andra skolformerna                           

                                         L    98  998         I L                                      

mot och vände sig till hela arbetslaget (Martin Korpi 2006, ss. 68).  

År 2010 reviderades Läroplanen för förskolan och började gälla den 1 juli 2011. Syftet var att 

tydliggöra förskollärarens pedagogiska ansvar samt att förtydliga målen inom språk, matematik, 

naturvetenskap och teknik, liksom kraven på kontinuerlig och systematisk uppföljning och utvärdering 

(Lpfö 98 2010). Ansvaret flyttades från arbetslaget till förskollärarna som hade i uppgift att 

konkretisera och leda arbetslagets pedagogiska arbete (Ljung-Djärf, Mårdsjö Olsson & Thulin 2013, s. 

39).   

Även den nya Skollagen trädde i kraft 2011 och innefattar förskolan som en egen skolform. 

Förskolans inträde i skolväsendet kom att innebära att begreppet undervisning blev en del av 

förskolans verksamhet och definierades på följande sätt i 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800):  

  

”            tyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". 

  

I 2 kap. 13, 14 § av Skollagen (SFS 2010:800) framgår det tydligt att det är legitimerade förskollärare 

som ska bedriva och ansvara för undervisningen. Kravet på legitimation infördes i Skollagen 2011. 

Målet med legitimationskravet var att höja den pedagogiska kvaliteten, stärka läraryrkets status samt 

tydliggöra vad lärare och förskollärare är behöriga att undervisa i (Skolverket, 2018a).  

År 2016 reviderades Läroplanen ytterligare och förtydligade bland annat hur övergång och samverkan 

mellan utbildningsystemen ska gå till (Lpfö 98 2016). I samband med revideringen genomförde 

Skolinspektionen en granskning av svenska förskolor. Resultatet indikerar att även då Skollagen lyfter 

fram undervisningbegreppet så råder det en osäkerhet bland förskolans personal kring begreppets 

betydelse och hur undervisning ska bedrivas i en förskolekontext (Skolinspektionen 2016, s. 6). 

Osäkerheten och otydligheten kan bero på att begreppet undervisning samt vem som ska bedriva 

undervisningen inte skrivits fram i förskolans läroplan (Skolinspektionen 2016). Under 2017 höll 

Skolverket många möten kring denna otydlighet och regeringen vill nu förändra detta genom att 

konkretisera begreppet och förtydliga ansvaret (Skolverket, 2018b). År 2018 beslutar regeringen om 

en ny Läroplan för förskolan och där undervisning som begrepp nu skrivits in. 
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Beslut om ny revidering 2018 

I Läroplanen som träder i kraft den 1 juli 2019 ingår nu undervisningbegreppet i förskolans utbildning. 

Förskollärare har tillskrivits ansvaret för undervisningen med följande formulering:  

 

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de 

målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att: 

 omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, 

 planering och genomförande utgår från Läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter 

som barnen tidigare har tillägnat sig, 

 spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en 

del av undervisningen,   

 utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som 

utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.   

(Lpfö 18 2018, s. 19)  

  

Ovan beskrivs förskollärarens och undervisingsbegreppets framväxt. När vi tittar tillbaka på 

förskolans historia kan vi se att den utvecklats utifrån olika samhälleliga behov. Förskolans uppdrag 

och syfte har också varierat och fokus har växlat mellan omsorg och lärande under olika tider. De 

texter som tidigare fanns var mer riktningsgivande och inte styrande som idag. 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras forskning som tidigare gjorts kring ämnet vår studie tar sin utgångspunkt 

i. En redogörelse av sex forskningsstudier bidrar till att placera vår studie i ett sammanhang och 

avgränsa forskningsområdet. Dessa studier kommer vi under vår diskussionsdel ta stöd i.  

I våra sökningar efter relevant nationell och internationell tidigare forskning som rör undervisning i 

förskolan har vi använt oss av sökorden: undervisning, undervisning i förskolan, 

undervisningsbegreppet, yrkesprofession, förändringsprocesser. 

Vi har endast sökt efter vetenskapliga artiklar, det vill säga artiklar som är peer reviewed (kritiskt 

granskade) eller referee granskade (sakkunigsgranskade). Vi har sökt och använt oss av databaserna 

SwePub, LIBRIS, Google Scholar och Stockholms Universitetsbibliotek. 

 

I och med att införandet av begreppet undervisning är nytt inom förskolans Läroplan har det varit svårt 

att hitta tidigare forskning kring hur just detta påverkar förskollärares yrkesroll. Det har däremot i 

samband med revideringen av Skollagen (2010) samt Lpfö (98 2016) gjorts en hel del studier, som vi 

har valt att använda oss av, om hur förskollärare definierar, tolkar och uttrycker sig om undervisning i 

förskolan. Det har även gjorts studier kring hur förändringar i styrdokument påverkar förskollärare 
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samt vilka                                        V                                           

organisatoriska förändringar som vi kommer att relatera till de förändringar                        

styrdokument. 

Den utvalda tidigare forskningen kommer här nedan att presenteras utifrån två kategorier, 

undervisningsbegreppets definition samt hur undervisningsansvaret påverkar förskolläraren.  

  

Förskollärares definition av undervisningsbegreppet 

Skolinspektionen (2016) genomförde en kvalitetsgranskning av 82 förskolor i Sverige utifrån 

nationella mål och riktlinjer. Resultaten visar att det råder otydligheter kri                           . 

Undervisningsbegreppet är svårtolkat i en förskolekontext och                               sällan 

medvetet genom målstyrda                                                      S                

2016, s. 6). Kvalitetsgranskni                     själva ordet undervisning inte har definierats tydligt, 

det har en negativ innebörd för många inom förskolan. Det uttrycktes bland annat att begreppet kändes 

            seriöst och tillhörde skolan (Skolinspektionen 2016, s. 14). Granskningen visar också att det 

är otydligt i hur undervisning kan bedrivas i praktiken. Det går därmed inte att fastställa med säkerhet 

                                                        mål som förskolan ska sträva efter. Det finns 

ett behov av att synliggöra förskollärarens roll som undervisande lärare. Vidare styrker rapporten 

vikten av att medveten undervisning kan bidra till att barn lär och utvecklas optimalt. Granskningens 

resultat visar att begreppet undervisning samt hur den ska bedrivas behöver förtydligas och 

konkretiseras, det saknas dokument som ger stöd. Resultaten pekar även mot att förskolecheferna inte 

ser till att det finns förutsättningar för förskollärarna att ta ansvar för undervisningen utifrån 

Läroplanens riktlinjer. Förskolechefen behöver ta det övergripande ansvaret och ge förutsättningar.  

 

I samma anda betonar A. Eriksson (2015) att diskursen om förskollärarens ansvar har varierat 

historiskt och att olika samhällsförändringar och ideologier ibland förstärkt och ibland begränsat 

förskollärarens ansvar. Artikeln visar hur olika diskurser existerar parallellt. Författaren belyser att 

makten över diskursen förskjutits från ett självpåtaget ansvar av förskollärarkåren till ett av staten 

pålagt och delvis legitimerat ansvar. Utifrån en kritisk diskursanalys av policytexter beskrivs och 

problematiseras hur ansvarsdiskursen har förändrats över tid. Studien bidrar till att synliggöra 

variationer i uppfattningen om förskollärarens ansvar och hur detta i sin tur har och kan komma att 

påverka professionen. Enligt Eriksson består ansvarsbegreppet av en yttre och en inre dimension. Den 

yttre styrs av Skollag och Läroplan, den inre av förskollärarens samvete och känslor. Båda dessa 

faktorer påverkar förskollärarens ansvar och yrkesroll. Eriksson ser dock en risk i att ansvar kan 

relateras till plikt. Eriksson belyser också att Skollagens och Läroplanens revidering 2010 tydliggjorde 

en förändring i ansvarsstrukturen på förskolan. För förskollärarens del innebar det en förändring från 

ett gemensamt arbetslagsansvar till ett enskilt ansvar för den pedagogiska verksamheten. Det 

förtydligade ansvaret kopplades till förskollärares kunskap och kompetens i syfte att höja kvaliteten i 

verksamheten. 

 

Otydligheten i form av ett spänningsfält mellan två diskurser kring definitionen av undervisning bland 

pedagoger är även Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson (2017) studies resultat. Genom en 

kvalitativ metod i form av strukturerade fokusgruppsamtal undersökte de hur förskolepersonal 

resonerar kring begreppet undervisning relaterat till de yngsta barnen. Studiens analys görs med ett 
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argumentativt synsätt där forskarna använder Billigs diskursteori som beskriver människans förmåga 

att argumentera för förändring (Billig 1996 se Jonsson, Williams, & Pramling Samuelsson 2017, s. 

94). Resultaten visar två diskurser om undervisning: Som ett pålagt krav för förskollärarna och som en 

rättighet för barn och föräldrar. Kravdiskursen handlar om förskollärarnas upplevelse av 

undervisningsbegreppet som kravfyllt. Pedagogerna beskriver hur de upplever ett krav om en 

medvetenhet i alla situationer och ett tydligt syfte med varje aktivitet, trots att det inte finns tydliga 

riktlinjer om hur man ska bedriva undervisning. Undervisningen ska även möta varje barns 

erfarenheter och förutsättningar, ha vetenskaplig grund samt grundas på en tanke om likvärdig kvalitet 

i svenska förskolor (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 101). En del pedagoger 

upplever att undervisning tar bort nuets glädje samt att få leka sig fram till lärande. Mot denna 

bakgrund visade studien att spontana aktiviteter minskade då de inte var planerade och innehöll ett 

tydligt syfte. Respondenterna ansåg att det är förskollärarnas medvetenhet i en aktivitet som avgör om 

den är undervisande eller inte. Undervisningsbegreppet uppfattas som otydligt och svårt att använda. 

Begreppet lärande anses lättare att identifiera sig med (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 

2017, s. 97). Rättighetsdiskursen handlar om barns rättighet till undervisning och en likvärdig förskola 

samt föräldrarnas rättighet till information om vad som undervisas på förskolan (Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson 2017, ss. 101). 

                                                                                 

Undervisningsansvarets påverkan på förskollärare 

Förändringar i styrdokument har utan tvekan en stor påverkan i utformningen och uppfattningen av 

pedagogernas yrkesroller. Detta redogörs för i A. Eriksson, Beach och Svenssons studie (2015). De 

beskriver att revideringen av Skollagen samt förskolans Läroplan år 2010 medförde en förändrad och 

förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. Förskolechefens roll förtydligades vad gäller ansvar, 

befogenhet och beslutsrätt. I båda dokumenten explicitgjordes vad detta ansvar innebar. I Läroplanen 

framgår det som ett pedagogiskt kvalitetsansvar. Författarna beskriver och problematiserar hur 

förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett kommunalt 

förvaltningsperspektiv. Studiens data samlades in genom en enkätundersökning som besvarades av 48 

förvaltningstjänstemän. Datan har analyserats med hjälp av en kombination av Bernsteins 

rekontextualiseringsprincip och Rothsteins modell för analys av förvaltningsformer. Studiens resultat 

visar bland annat att förskolechefer har tilldelats ett betydande ansvar för att planera och skapa 

förutsättningar genom kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen så att de ska kunna möta 

de ökade kraven på pedagogisk kvalitet.  

 

Utöver explicita konsekvenser i pedagogernas yrkesroll har förändringar i styrdokument även en 

implicit påverkan. Vi har därför även valt att ta med två artiklar som inte handlar om förskolan utan 

belyser organisatoriska förändringar generellt och dess inverkan på människor.  

 

C.B. Eriksson (2004) beskriver med hjälp av stressteori och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

vilka känslor som produceras vid förändringar samt hur dessa känslor påverkar förändringar. Studien 

handlar om en organisation som har spenderat många år på att försöka göra grundläggande 

förändringar i företaget. Syftet är att diskutera effekterna av de organisatoriska förändringarna på 

medarbetarnas känslor. Studien visar att förändringar har resulterat i att de anställda uppvisar tecken 

på depression. De har en negativ inställning och fokuserar mer på misslyckanden än på framgångar. 
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Studiens resultat visar att känslor är en del av förändringsprocessen och smittar av sig samt sprids 

mellan medarbetare. De anställda uppvisar även mental trötthet. I studien diskuteras hur känslor kan 

bli ett hinder för förändring. Människor kan bli handlingsförlamade vid förändringar och mindre 

mottagliga för förändringsdiskussioner om de känner att de inte kan påverka situationen. Resultaten 

visar även att människor är motiverade till förändringar om de känner sig delaktiga och får goda 

förutsättningar.  

Även Fugate, Harrison och Kinicki (2011) kommer i sina resultat med utgångspunkt i 

bedömningsteori fram till att känslor spelar en kritisk roll i en persons individuella upplevelse av en 

förändring (George & Jones 2001 se Fugate, Harrison & Kinicki 2011, s. 434). Syftet är att undersöka 

hur medarbetarna reagerar på organisationsförändringar. Resultaten visar att det finns ett samband 

mellan bedömning och känslor, om en förändring bedöms negativt ger det samtidigt en känsla av 

negativitet vilket påverkar förändringssituationen (Fugate, Harrison och Kinicki 2011, s. 432). Studien 

visar även att erfarenheten påverkas av samspelet mellan känslor och kognition. Resultaten visar också 

att personalens medverkan i förändringsprocessen gör att de känner att det har mer kontroll över 

förändringen. Detta visar på vikten av att chefer och ledning bör lägga fram förändringar på ett positivt 

sätt samt synliggöra och diskutera hur förändringarna kommer påverka personalen. 

Sammanfattningsvis utgår den tidigare forskningen från en förskolediskurs i förändring där många 

faktorer påverkar förskollärarna i deras yrkesroll och undervisningsansvar. Forskningen utgår även 

utifrån vilka känslor som skapas i förändringsprocesser.  

Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt redogörs för vilket teoretiskt perspektiv studiens insamlade data kommer att bearbetas 

och analyseras utifrån. Här beskrivs och definieras också de teoretiska begreppen som kommer att vara 

centrala verktyg i vår dataanalys.  

Foucaultinspirerad diskursanalys 

Vår insamlade data kommer att analyseras med hjälp av diskursanalys. Det finns många olika sätt och 

metoder för att utföra en diskursanalys, vi har dock valt att genomföra en Foucaultinspirerad 

diskursanalys som utmanar normer och det förgivettagna samt utgår från att förståelsen av ett fenomen 

är beroende av språket och kulturen (Foucault 1977, 1993, s. 14 se Palmer 2005, s. 27). Vårt 

tillvägagångssätt och genomförandet av analyserna beskrivs utförligt i metodavsnittet. Men i och med 

att den teoretiska förståelsen av diskursbegreppet är avgörande för genomförandet av diskursanalysen 

kommer följande avsnitt ta upp både diskursbegreppet och diskursanalys samt de teoretiska 

antaganden vi utgår ifrån i den här studien. Vi tydliggör hur teori och metod går ihop och hur våra 

teoretiska val påverkat analysförfarandet. Det kan ses som ett teoretiskt helhetspaket då teori och 

metod inte går att sära på inom diskursanalys utan alla delar är sammanflätade (Winter Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 10). 

Studiens teoretiska inramning utgår från en poststrukturalistisk vetenskaplig tradition där språket anses 

vara avgörande för hur vi uppfattar och konstruerar världen (Nordin-Hultman 2004, s. 45). I och med 

att det är utsagor i form av text från en enkätundersökning vi analyserar är språket centralt i vår studie. 

Utifrån det poststrukturella perspektivet ses verkligheten som socialt konstruerad och där det inte finns 
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några objektiva sanningar eller kunskap. Sanningar konstrueras alltså utifrån våra föreställningar med 

hjälp av språket. Foucault kallar detta för sanningsregim eller sanna diskursen (Nordin-Hultman 2004, 

ss. 39, 42-43). Hur vi talar om något påverkar och styr vårt sätt att tänka och handla, det sätter gränser 

för vad som är normalt och inte. Det skapar förutsättningar och bestämmer vad som går att göra, tänka 

och tala om (Nordin-Hultman 2004, s. 45). Språket har alltså makt och är avgörande för hur vi 

uppfattar verkligheten i och med dess formgivande och skapande kraft (Bolander & Fejes 2015, ss. 90-

91; Nordin-Hultman 2004, s. 42). Den franske filosofen Michel Foucault (1926-1984) har betytt 

mycket inom diskursanalysens tradition. Hans studier är omfattande, komplicerade och mångtydiga 

och har inspirerat olika sorters forskning och discipliner (Boréus 2015, s. 178; Axelsson & Qvarsebo 

   7     9   D                                                                                    ”    ” 

då han själv gjorde allt för att undvika det. Han intresserade si         ”     ”               et vill 

säga de som existerar utanför en specifik institution eller tidpunkt) och hur de är uppbyggda, vad som 

utesluts och innesluts (Bolander & Fejes 2015, s. 93).   

En Foucaultinspirerad diskursanalys handlar om att synliggöra olika mönster, det vill säga hur olika 

diskurser hänger ihop, kan anses dominerande, motstridiga eller kanske rent av osynliga. Syftet med 

en diskursanalys som utgår från Foucaults teorier är inte att bestämma eller uttala sig om vad vi ska 

göra med dem sen. Den fokuserar istället på att synliggöra och problematisera det som vi vanligtvis tar 

för givet. Dess nytta ligger i att synliggöra det vi inte är medvetna om och därigenom öppna upp för 

nya sätt att se på världen än bara de som dominerar för tillfället (Axelsson & Qvarsebo 2017, ss. 113, 

120). Diskursanalysen skulle alltså enkelt kunna beskrivas som ett sätt för att skaka om diskurserna, 

det förgivet tagna, för att visa att de inte alls är självklara utan socialt konstruerade och 

maktproducerande. Foucaults teori handlar om hur makt skapas och återskapas inom ramen för olika 

diskurser (Fejes & Thornberg 2015, s. 28). Foucaultinspirerad diskursanalys synliggör sådan 

maktproduktion och vänder sig även mot utestängningsprocedurer, det vill säga för vad som trängs 

undan genom att framställas som avvikande (Boréus 2015, s. 166). 

En diskursanalys kan alltid ifrågasättas då den inte gör anspråk på att avtäcka sanningar som måste 

accepteras av alla (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 118). Den uppvisar endast en bild av verkligheten 

och kan inte betraktas som sann för alla eller universell. Det vetenskapliga bidraget är istället att visa 

på lokala verkligheter samt att ifrågasätta och resonera kring det förgivet tagna. Den grundläggande 

uppgiften för diskursanalys är att i text och tal urskilja vilka diskurser som ligger till grund för olika 

sätt att tillskriva verkligheten mening och med vilka konsekvenser (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 

138). 

I den här uppsatsen, då den genomförs av en Foucaultinspirerad diskursanalys, kommer 

förskollärarnas svar att betraktas som utsagor. Enligt Foucault är en utsaga ett självständigt 

analysobjekt, det vill säga ett objekt som människor producerar, använder, förvandlar och utbyter 

(Wreder 2007, s. 34). Utsagorna sätter olika enheter i rörelse. Utsagorna kan rymma både deskriptiva 

och normativa påståenden om hur verkligheten är och borde vara. Samtidigt som en utsaga inkluderar 

vissa saker kan den alltså utesluta andra. Flera utsagor om samma område kommer i vår studie att 

utgöra en diskurs. Foucault erbjuder således inga direkta metoder om hur diskursanalys ska 

genomföras (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 10). Bolander & Fejes (2015, s. 96) beskriver Foucaults 

tanke om att erbjuda en verktygslåda som andra kan använda som de vill. Det är utsagorna som är det 

viktiga i ett arbete som utgår från Foucaults teorier (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 34).  

De teoretiska begrepp som kommer att stå i fokus är diskurs, makt och subjektspositioner. Dessa 

kommer att genomsyra studiens analys i syfte att synliggöra hur de konstrueras och vad de producerar. 
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Enligt Foucaults tankesätt är makt, diskurs och subjekt sammanflätade och kan i strikt mening inte 

separeras (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 125). 

                                                                                                                                                       

Makt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                       F                                         ”        -och-ner-            ”     

någon/några utövar makt mot andra, utan makt ses som något som produceras av oss alla via sanningar 

och diskurser. Enligt Foucault har makt inget centrum. Den finns överallt och kommer från alla håll 

och den kan likväl vara frigörande som förtryckande (Axelsson & Qvarsebo 2017, ss. 125-126; 

W         7     48   F                            j         : ”M    är inte någonting som låter sig 

förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller eller låter gå sig ur händerna, makt utövas 

                                 x           j                                                    ” 

(Foucault 2002, s. 104 se Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 129). Makten blir alltså synlig genom att 

människor antar rådande diskurser och agerar, talar samt tänker i enlighet med dessa. Genom att ta till 

sig och acceptera en norm får det alltså en styrande funktion på våra handlingar och val, en sorts 

självreglerande makt (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 21). Enligt Foucault vägleder makten 

människans tänkande i en viss riktning utan att bli ifrågasatt. På så vis är vi med och upprätthåller 

diskurserna, och genom dessa handlingar producerar vi även makt (Foucault 1993 se Palmer 2011, s. 

39). Makt är för Foucault framförallt något produktivt, den producerar objekt, subjekt och olika typer 

av praktiker. Den kan förstås som en kraft som ger handlingsmöjligheter. Det som är viktigt enligt 

Foucault är att se maktens effekter och vad den gör (Axelsson & Qvarsebo 2017, ss. 9, 126). Makt ska 

heller inte ses som något enbart negativt, utan istället som en förutsättning för ett ordnat socialt liv. 

Det vill säga att makten är närvarande på ett rutinmässigt och normaliserande sätt i vardagen. Makten 

kan ses som ett påbud och inte förbud, den säger vad vi bör göra (Foucault 1976/2002b, ss. 102-107). 

Den ligger i vår egna vilja att göra rätt. Detta kallar Foucault för disciplinär makt vilket innebär att 

makten styr oss på ett normativt sätt i hur vi tänker och agerar inom olika sociala och kulturella 

strukturer (Nilsson 2008, ss. 90, 100-101). För att idéer och sanningar ska kunna samverka med makt 

behöver de formas diskursivt, vilket tar oss vidare till nästa begrepp. 

 

Diskurs                                                                                                                                                 

Det finns flera olika definitioner av diskursbegreppet beroende på vilken vetenskapsfilosofisk 

inriktning man har. En gemensam uppfattning är dock att diskurs innebär ett bestämt sätt att tala om 

något (Bolander & Fejes 2015, s. 92). Den här studien utgår dock från Foucaults definition av 

diskursbegreppet och poststrukturell teoribildning där uppmärksamheten riktas mot förgivet tagna 

föreställningar som människors tankar och handlingar utgår ifrån (Nordin-Hultman 2004, s. 31). 

Foucault har redogjort för diskursbegreppet på ett flertal närliggande sätt. Han menar till exempel att 

en diskurs kan materialiseras till en specifik praktik i vilken en viss typ av uttalanden produceras.  

(Foucault 1978, 1993 se Palmer 2011, ss. 38- 9   V                                      ”         

                                          ”  F         969       4). En diskurs definieras även 

    ”                                                  j               ”  F         969/           

63, 67). Diskurs betraktas alltså som mer än ord och idéer enligt Foucault, den etablerar sanningar 

varigenom objekt och subjekt produceras, kategoriseras och tilldelas olika roller (Axelsson & 

Qvarsebo 2017, s. 137). Enligt Foucault är diskurser både konstituerande och konstitueras, det både är 

och gör (Wreder 2007, s. 34). 
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Diskurser är också normskapande, de talar om vilka individer som det är möjligt att skapa inom en 

viss praktik. Därmed finns det annat som inte är möjligt att bli, det som osynliggörs och exkluderas 

(Börjesson 2005 se Saar & Löfdahl 2014, s. 27). De formar vårt sätt att tänka och agera och de sätter 

gränser för att tänka utanför diskursen (normen). Detta öppnar enligt Foucault upp för 

utestängningsprocesser (Boréus 2015, s. 166). Diskurser är dock i ständig rörelse, de förändras och 

reproduceras i kommunikation mellan människor (Nordin-Hultman 2004, s. 40). Det kan också 

framträda olika sätt att se på ett fenomen, det vill säga motdiskurser, vilka utgör ett motstånd mot de 

dominerande synsätten (Nordin-Hultman 2004, s.111). När olika diskurser möts hamnar de i en 

diskursiv kamp med varandra och kämpar om hegemoni, det vill säga vilken som ska få 

tolkningsföreträde (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13). Diskurser etablerar gränser för vad som 

kan sägas och göras och vem som kan tala, den etablerar subjektspositioner (Axelsson & Qvarsebo 

2017, s. 135). Detta tar oss vidare till nästa begrepp. 

   

Subjektspositioner 

Med subjektspositioner syftar vi på de handlingsmöjligheter och begränsningar som människor 

kategoriserade på olika sätt får. I ett poststrukturellt perspektiv möjliggörs positionerna av diskurser 

som skapar förväntningar på och föreställningar om människor. Människor blir alltså till som subjekt 

genom hur vi talar och skriver om dem (Boréus 2015, ss. 165, 177, 182). Detta kan ses som att 

diskurser i viss mån själva skapar sina subjekt. Detta innebär att alla subjektspositioner inte är 

tillgängliga för alla individer och att diskurser därmed kan verka både exkluderande och 

marginaliserande. Utifrån Foucault kan subjektet erhålla olika subjektspositioner, som ett resultat av 

diskurser (Foucault 1980 se Bolander och Fejes 2015, ss. 96-97). Foucault menar att alla subjekt i 

samhället är skapade genom diskurser. Vi ser och uppfattar världen genom diskurser (Foucault 

1969/2002a, ss. 63-64). Vi kommer i studien att använda begreppet subjektsposition för att undersöka 

och beskriva hur förskollärarens roll framställs och konstrueras samt hur de positionerar sig själva i 

deras utsagor. Vi kan inte säga något om respondenternas positioneringar i relation till andra subjekt, 

utan endast analysera vilka subjektspositioner som kan bli möjliga utifrån de diskurser vi identifierar. 

Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens metod som utgörs av både kvantitativ och kvalitativ ansats i form av 

enkäter med öppna frågor. 

Val av metod 

Studiens syfte avgör vilken metod som är lämpligast att använda. Då vårt syfte är att undersöka hur 

införandet av undervisningsansvaret, i Läroplanen 2018, påverkar förskollärare i deras yrkesroll har vi 

i denna studie valt att kombinera en kvalitativ metodansats med kvantitativa inslag vilket vi tror 

kommer att bli mer givande för vår studie (Ahrne & Svensson 2015, s. 14; Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 38). Fördelen med detta är att man kan få olika typer av information om samma 

fenomen samt belyser det ur olika synvinklar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 57). 
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Vi har valt att använda oss av en mailbaserad enkätundersökning med öppna frågor som 

datainsamlingsmetod. Enkätundersökningar anses huvudsakligen vara kvantitativa men innehåller 

även kvalitativa element, i detta fall utgörs de av de öppna frågorna utan svarsalternativ. Trost & 

Hultåker (2016, ss. 17, 20) menar att samhällsvetenskapliga studier ofta utgörs av en blandform. 

Kvalitativ metod kan genom respondentens egna röst bidra med förståelse för förskollärares verklighet 

och ge insikt om varför de uttrycker sig och handlar på ett visst sätt (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 156). Det går också att sätta in normer och värderingar i ett sammanhang (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 12). De kvalitativa delarna bygger på att gå på djupet och försöka ta del av 

respondenternas inre världar genom språket, det vill säga genom deras uttalanden. Avsikten är inte att 

få någon förklaring på varför utan att få förståelse för hur respondenten tänker. Vi har tolkat det som 

uttryckts i utsagorna och fått en förståelse för respondenternas subjektiva upplevelser (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 53, 125). Utmaningen ligger i att skapa mening ur en 

massiv mängd data och ta fram det betydelsefulla (Fejes & Thornberg 2015, s. 35). Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström (2013, s. 53) menar att vikten i kvalitativ forskning ligger i att få en 

djupgående förståelse för hur individen upplever ett fenomen i sitt sammanhang. Den kvalitativa delen 

anser vi kommer att kunna bidra till förståelse för ämnet som undersöks samt till att hitta mönster. 

Kvalitativ forskning kan ge detaljerad information om ett fenomen men det är svårt att dra generella 

slutsatser då den ofta utförs på ett mindre antal personer. Kvalitativa data mäts inte utan det räcker att 

konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer (Ahrne & Svensson 

2015, s. 10). 

För att öka studiens tillförlitlighet har vi därför valt att till viss del kombinera den kvalitativa metoden 

med en kvantitativ metod (se tabell s. 23). De kvantitativa delarna kommer att utgöras av enkätens 

statistiska beräkningar som exempelvis hur många gånger ett specifikt ord användes (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 50). Trost och Hultåker (2016, s. 18) beskriver att 

kvantitativa mätinstrument ofta betraktas som mer tillförlitliga. Den kvantitativa delen anser vi därför 

kan komma att bidra till att öka trovärdigheten i vårt resultat, då det inte bara är värderat av oss utan 

även mätbart i siffror. 

Enkät som metod för produktion av data 

Utifrån studiens syfte har vi valt att använda oss av en mailbaserad enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod. Detta tycker vi passar bra eftersom vi vill ta del av förskollärares personliga 

åsikter om hur de påverkas av det tilldelade undervisningsansvaret. Metoden passar också bra då vi 

vill     ut till många förskollärare samtidigt på kort tid (Arnqvist 2014, s. 109). 

Enkäter liknar de personliga intervjuerna men skillnaden är att respondenterna besvarar frågorna själva 

utan en fysisk närvarande intervjuare. Enkäter erbjuder även möjlighet att undersöka hur informanter 

svarar på och formulerar sig kring olika frågor med egna ord. Detta svarar på vårt syfte som är att 

undersöka hur undervisningsansvaret påverkar förskollärarna i deras yrkesroll. Eftersom vi är 

intresserade av att förstå förskollärarnas resonemang har vi valt att använda oss av öppna, även kallade 

ostrukturerade enkätfrågor, det vill säga utan svarsalternativ (Trost & Hultåker 2016, ss. 9, 58). 

Svensson och Ahrne (2015, s. 24) skriver att fördelen med att använda öppna frågor är att 

respondenterna inte styrs eller begränsas i sina svar utan ges utrymme och möjlighet att besvara 

enkäten fritt med egna ord vilket kan ge utförliga, mångsidiga och oväntade svar. 

Öppna/ostrukturerade frågor beskrivs ofta med att ge ett större djup (Ahrne & Svensson 2015, s. 14), 

som kan ge oförutsedda svar. Surveymetodens frågeformulär passar inte för diskursanalys då de slutna 

frågorna gör det svårt att få fatt på de diskurser respondenterna bygger sina svar på (Winther 
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Jørgensen & Phillips 2000, s. 118). Vi är dock medvetna om att öppna frågor kan leda till svarsbortfall 

(Trost & Hultåker 2016, s. 77).  

 

Enkätutformning 

I vår studie är enkätfrågorna noga formulerade för att kunna svara på vår fråga. Vi har strävat efter att 

vara objektiva i frågeformuleringarna genom att undvika att ladda orden med värderingar då vi inte 

                                                         ”     ”  T       H           6     88   D     

är inte helt lätt och det är nästan omöjligt att formulera en fråga helt neutralt, genom att exempelvis 

skriva ”undervisning i förskolan” betyder det genast någonting annat än ”undervisning i skolan”. Olika 

sätt att formulera frågor kan möjliggöra en viss typ av svar (Svensson & Ahrne 2015, s. 20). Det ligger 

mycket tanke och diskussion bakom frågornas ordningsföljd för att hålla en röd tråd genom enkäten 

(Trost & Hultåker 2016, s. 92). Enkäten startar med avsnittet 2.7 i Läroplanen 2018 som berör 

undervisning, detta för att försäkra oss om att alla känner till vad som står i Läroplanen och ge dem 

samma förutsättningar att svara på enkäten. Enkäten                                             

        j                                    V                             arje enkätfråga som vi har 

diskuterat noggrant kring så att de ska svara på våra frågeställningar och syfte. Frågorna svarar på 

exempelvis om förskollärarna har varit med om tidigare förändringar, om de är medvetna om att ny 

Läroplan är på gång, vad de kopplar ordet undervisning med och vad de har för tidigare erfarenheter 

av undervisning. Frågorna utgår delvis från formuleringarna under avsnitt 2.7 gällande undervisning i 

Lpfö (18 2018) men vi har även valt att ta med frågor om förskollärarens upplevelser i relation till 

undervisning och ansvaret. Genom att ställa frågor om när förskolläraren konkret upplever att hen 

undervisar öppnar det upp för reflektion och egna tankar. Frågorna svarar också på hur Skolverkets 

formuleringar upplevs och om det finns behov av att förtydliga undervisningsbegreppet ytterligare. 

Frågorna berör upplevda skillnader i praktiken, kompetens, säkerhet, tydlighet, tolkningar och 

definitioner av undervisningsansvaret och begreppet. Vi anser att frågornas utformning möjliggör att 

synliggöra och få fatt på vad förskollärarna tar för givet och hur de positionerar sig. Frågorna 

synliggör även vilket handlingsutrymme och vilka egenskaper förskollärarna tillskriver sig, samt hur 

bekväma de känner sig med att använda undervisningsbegreppet. Syftet med den sista, kravlösa frågan 

(nr 19) är att möjliggöra för oförutsedda svar att dyka upp. Här ges respondenten möjlighet till att 

skriva om något vi inte frågat om eller tänkt på (Trost & Hultåker 2016, s. 75). Enkäten i sin helhet 

bifogas som bilaga. 

 

Enkätmetodens styrkor och svagheter 

De styrkor vi ser med enkät som metod är att det ger störst möjlighet till att samla in mycket data på 

kort tid (Arnqvist 2014, s. 109) och går snabbt att genomföra. Man kan nå ut till ett större urval. Alla 

respondenter får exakt samma frågor vilket ger dem alla samma villkor (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 100). Risken att påverka respondentens svar minimeras. Respondenten ges 

möjlighet utan yttre påverkan att besvara frågorna i lugn och ro utifrån sina egna åsikter. Detta är även 

ett etiskt ställningstagande från vår sida då respondenten aldrig behöver känna sig utsatt, inkompetent 

eller illa till mods, eftersom hen inte behöver svara på en gång, som i en intervju, utan kan fundera i 

lugn och ro. D                                 /                                                          

ärliga svar. 
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De svagheter vi ser med att välja enkät som metod är att forskaren mister möjligheten att ställa 

följdfrågor om något intressant svar framträder samt att läsa av kroppsspråk. Då forskaren inte har 

möjlighet att personligen möta och skapa kontakt med respondenten (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 56) kan det medföra bortfall då respondenten inte känner betydelsen av att 

besvara enkäten. Det finns också en risk för stort bortfall då många struntar i att svara, tekniska fel kan 

uppstå där mail inte skickas eller hamnar i skräpposten. Respondenterna har inte möjlighet att fråga 

om det är något de inte förstår då forskaren inte är tillgänglig. Personer med språk-läs- och 

skrivsvårigheter kan ha svårare att besvara enkäten och därför välja att inte svara alls. En öppen fråga 

får heller inte samma mening för alla. Respondenten kan missförstå frågan (Trost & Hultåker 2016, ss. 

59, 74, 143). 

Urval och avgränsningar 

I följande avsnitt redogörs hur vi har gått tillväga, resonerat samt våra kriterier kring urvalet av 

respondenter och textmaterial. 

Respondenter 

Det är forskningsfrågan som styr vilka människor som är intressanta för enkätundersökningen 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Vi har gjort ett kvalitativt urval, så kallat strategiskt urval, 

där valet syftar på vilka som kan ge oss den mest relevanta informationen till vår studie och som har 

mycket att berätta om forskningsfrågan (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 137). Då 

studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattning om undervisning i förskolan och hur det 

påverkar deras yrkesroll var det självklart och lämpligast att välja just legitimerade förskollärare som 

respondenter eftersom de, enligt Lpfö (98 2018) och 2 kap. 15 § av Skollagen (SFS 2010:800) har 

ansvaret för att bedriva undervisning i förskolan. Vi har inte gjort något specifikt urval av förskollärare 

utan respondenterna utgörs av de förskollärare som arbetar inom studiens valda geografiska områden. 

Detta finner vi inte problematiskt då det inte är själva individen som är det viktiga i undersökningen 

utan deras uppfattningar. I och med att studien inte endast är kvantitativ, där urvalet måste vara 

representativt i statistisk mening, har vi inte heller gjort en avgränsning på hur stor andel svar vi 

behöver samla in (Trost & Hultåker 2016, s. 23). Enkäten mailades till alla förskolechefer med önskan 

om att de skulle vidarebefordra den till alla förskollärare i enheten. Eftersom vi inte har tagit del av 

hela populationen kan vi heller inte dra några generella slutsatser utan resultaten kommer att stå för de 

förskollärare som deltagit i denna studie (Thornberg & Fejes 2015, ss. 270-271).  

 

Textmaterial för studien 

Vid sökningen och urvalet av tidigare forskning strävade vi efter att hitta och använda oss av relevant 

nyligen publicerad forskning för att öka trovärdigheten i studien (Vetenskapsrådet 2017, s.19). Vi har 

även använt oss av Läroplan för förskolan 2018 då detta styrdokument anses relevant för studiens 

syfte. Inom diskursanalysen finns ingen text som är viktigare än andra, ingen text ger en mer sann eller 

äkta bild av verkligheten än en annan. All text gör sanningsanspråk (Lalander 2015, s. 94). Vi har gjort 

ett urval i respondenternas utsagor och använt oss av dem som på bästa sätt kan besvara våra 

frågeställningar utan att för den delen välja bort utsagor som skulle kunna visa något annat för att inte 

problematisera det (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). 
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Genomförande 

I detta avsnitt redogörs steg för steg hur vi har gått tillväga vid insamlandet av vår empiriska data. 

Datainsamling steg för steg 

Inför undersökningen för studien diskuterade vi vilken metod som var lämpligast att använda. Vi kom 

fram till att utifrån den tidsram vi hade kunde en enkätstudie vara ett bra val och ge oss relevant 

information samt många svar fort (Svensson & Ahrne 2015, s. 31).  

Ett bekvämlighetsurval av förskolor gjordes. Det innebär enligt Trost och Hultåker (2016, s. 31) att 

forskaren väljer det som är enkelt och snabbt. Vi valde därför att genomföra enkätundersökningen i de 

två geografiska områden som vi arbetar i. Att inte namnge dessa är ett etiskt ställningstagande för att 

skydda informanterna (Löfdahl 2014, s. 34). Vi genomförde undersökningen på både privata och 

kommunala närliggande förskolor, dock inte på våra egna arbetsplatser.  

Inför undersökningen sökte vi på kommunernas hemsidor för att ta reda på hur många förskolor som 

finns inom dessa områden samt förskolechefers namn och mailadresser. Vi fick fram att i det ena 

området finns 9 förskoleenheter. Då dessa kändes för många valde vi ut 5 enheter bestående av 17 

förskolor. Vi kontaktade alltså 5 enhetschefer i detta område vilka fungerade     ”           ”     

vill säga en kontakt som hjälpte till att släppa in oss (Svensson & Ahrne 2015, s. 30; Lalander 2015, s. 

105). I det andra området kontaktade vi 5 förskolechefer och en områdeschef.  

Nästa steg blev att formulera ett informationsbrev och ett samtyckesformulär för förskolechefer och 

förskollärare (se bilaga 1 & 2). Enligt Trost och Hultåker (2016, s. 111) ska informationsbrevet vara 

informativt, relevant och intresseväckande. Vi presenterade därför oss själva, syftet med vår studie, 

våra etiska överväganden samt när enkäten ska besvaras och vad som händer med de insamlade 

svaren.  

Därefter arbetade vi med utformningen av vår enkät vilket innebar att hitta relevanta frågor som svarar 

mot studiens syfte samt vilken ordning på frågorna som var lämpligast (Vetenskapsrådet 2017, s. 20). 

Vi var noggranna med etiken vilket innebär att inga frågor skulle vara stötande, kränkande eller på 

något vis utsätta respondenterna för fysisk eller psykisk skada (Löfdahl 2014, ss. 34-35, 37).  

Den färdigställda enkäten skickades därefter till vår handledare för granskning och godkännande. Vi 

tog                                                                                             

           9                                            j                                         

                                                                till alla förskolechefer samtidigt. 

Förutom att få ett medgivande att genomföra enkätundersökningen i deras enhet bad vi 

förskolecheferna i samtyckesbrevet att också, vid eventuellt samtycke, vidarebefordra 

informationsbrev, samtyckesformulär och enkät till samtliga förskollärare i deras enhet. Vi valde att 

göra på det viset för att säkra respondenterna anonymitet/konfidentialitet i den mening att vi inte vet 

hur många förskollärare som arbetar inom varje förskola och vilka förskolor deltagarna i enkäten 

tillhör (Vetenskapsrådet 2017, ss. 28, 40). Vi bestämde att inte göra ett urval utan att ta med samtliga 

förskollärare inom enheterna i undersökningen för att säkerställa ett tillräckligt stort deltagande, då vi 

är medvetna om att det kan vara stort bortfall i enkätundersökningar. 

I väntan på svar från förskolecheferna valde vi att skicka ut en pilotenkät för att se om frågorna i 

enkäten svarade på vårt syfte (Boréus 2015, ss. 174-175). Pilotundersökningen gjordes på våra egna 

arbetsplatser och enkäten besvarades av några förskollärare. Vi informerade om att det var bråttom och 
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de fick bara några dagar på sig att svara. Efter testdeltagarnas svar samt deras positiva feedback, valde 

vi att inte göra några förändringar då vi anser att alla frågor var relevanta för studien. 

Under pilotstudiens gång fick vi in två svar från förskolechefer, ett samtycke och ett avböjande då 

enheten ligger i omorganisation och förskollärarna inte mäktade med en undersökning just nu.  

Utav de totalt 11 tillfrågade cheferna tackade två nej till att medverka ganska omgående med 

motiveringen att de hade väldigt mycket på gång just då och ville därmed inte belasta förskollärarna 

med ytterligare uppgifter. Två chefer gav sitt samtycke och informerade oss att de mailat vidare enkät, 

samtyckes och informationsbrev till enhetens förskollärare. 

Då det inte inkommit fler svar från förskolechefer efter 10 dagar började vi känna en oro över att detta 

tar längre tid än planerat. Vi hade från start medvetet planerat in extra tid för att vara på säkra sidan 

                      “       ” oroade oss. Vi funderade på om det var läge att maila ut en 

påminnelse. Trost och Hultåker (2016, ss. 46-47) skriver att det är viktigt att inte skicka ut 

påminnelser allt för snabbt då detta kan upplevas som påträngande och irriterande, detta kan medföra 

att respondenterna väljer att inte svara. Det gäller att göra rätt avvägningar för att få in många svar. 

Det var också ett etiskt ställningstagande då det måste vara frivilligt att svara utan påtryckningar från 

oss. 

I samråd med vår handledare ansåg vi att det var rimligt att kontakta och påminna igen. Detta gav 

resultat och resterande chefer svarade inom följande dagar. Vid slutdatumet hade vi fått in 32 

enkätsvar. Vi vet dock inte hur många förskollärare som arbetar totalt inom alla förskolor och vilka 

som därefter valt att svara på enkäten, vi kan heller inte säkerställa att alla fått enkäten av chefen. 

Det insamlade materialet bearbetades och analyserades sedan med hjälp av diskursanalys till ett 

resultat utifrån syfte och frågeställningar vilket kommer att presenteras utförligt i senare avsnitt. 

Databearbetning och analysmetod 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar, först kommer vi att beskriva hur det insamlade materialet har 

bearbetats steg för steg sedan kommer vi att beskriva vår analysmetod – diskursanalys - och hur vi 

genomfört den. 

 

Databearbetning 

Vi fick in 32 enkätsvar vilket vi tyckte var tillräckligt för att få svar på studiens syfte. Vi började med 

att läsa igenom enkätsvaren flera gånger för att få en överblick av vilka olika svar vi har och vilka 

begrepp som förekom ofta i texterna. Därefter försökte vi urskilja det som var viktigast för 

respondenterna utifrån det som var mest förekommande i deras svar (Boréus 2015, s. 186). Detta 

gjorde vi först var för sig och sen tillsammans. Syftet med det var att eventuellt få fram en rikare 

variation i materialet då vi kan se olika saker även om vi tittar på samma data. 

Vi skapade ett Worddokument av enkätfrågorna för att sammanställa, ordna och sortera svaren. Vi 

skrev in alla svar ordagrant där vi markerade varje respondents svar i varsin färg och la in dessa under 

varje enskild fråga. Genom denna kvantitativa sortering var det lättare att överblicka hur alla svarade 

på samma fråga.  
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Därefter identifierade vi vilka begrepp som var mest förekommande och framträdande i 

förskollärarnas utsagor. Genom att sortera dessa och tematisera de i olika områden identifierade vi fem 

starka diskurser (se tabell s. 23). Ett ord har både en deskriptiv, det vill säga beskrivande mening, som 

man kan hitta i en ordbok samt en emotionell, det vill säga känslomässig mening som är svårare att få 

fatt på. Genom att försöka förstå vad respondenterna uttrycker kan vi komma vidare i studien (Trost & 

Hultåker 2016, ss. 65-66).  

Vi namngav och sorterade därefter in diskurserna under två rubriker, det vill säga utifrån hur de 

svarade på våra frågeställningar. Den valda teorin och de teoretiska begreppen, diskurser, 

subjektspositioner och makt hjälpte sedan till att peka ut vad vi bör vara uppmärksamma på i 

databearbetningen och analysen för att synliggöra diskurserna. Svensson (2015, ss. 216, 217) menar 

att forskarnas frågor är redan inbäddade i en viss analytisk blick och ett visst sätt att se på världen. 

Med stöd av våra två frågeställningar kunde vi i databearbetningen och analysen lokalisera flera 

diskurser som vi nedan kommer att beskriva. 

 

Analysmetod  

Den analysmetod vi har valt att analysera våra enkätsvar utifrån är en diskursanalys i Foucaults anda 

vilket beskrivs utförligt i teoriavsnittet. Analysen syftar till att synliggöra olika maktmönster 

(Axelsson & Qvarsebo 2017, ss. 106, 113), det vill säga identifiera vilka diskurser om undervisning 

som dominerar, vilken makt de har på förskollärarna och eventuellt få syn på vilka subjektspositioner 

de skapar. Den kvantitativa delen av analysarbetet gav oss de mest framträdande diskurserna och 

hjälpte oss att finna mönster i informanternas utsagor (se tabell s. 23). Resultat och analys är inte så 

uppdelade inom diskursanalysen (Lalander 2015, s. 93). Detta innebär att vi i analysen kommer att 

sammanväva utdrag från det empiriska materialet med teori. Vi ska i diskurserna finna de mönster som 

informanterna i sina utsägande agerar efter, göra en analys av dessa mönster och på så vis skapa en 

diskursanalys (Winther-Jørgensen & Phillips 2000, s. 7 se Palmer 2005, s. 26).  

 

Forskningsetiska överväganden  

I följande avsnitt beskrivs de forskningsetiska val och överväganden som gjorts under hela 

forskningsprocessen (Löfdahl 2014, s. 32).  

G                  V                  7                             “                          

               ”  V                                                                                    

mot studiens syfte utan att på något sätt utsätta, skada e                            L          4      

34-35, 37). Vi är medvetna om makten och påverkan vi som forskare har i vårt val av enkätfrågor och i 

bearbetning av dessa (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 48-49). Respondenterna har 

haft möjlighet att besvara enkäten enskilt och tagit den tid de behöver för att formulera sig, de har 

heller inte utsatts för obehag eller påverkats av andra deltagare     något sätt  L          4      7   

Respondenterna fick även i förväg ta del av avsnittet 2.7 i Läroplanen som berör undervisning, för att 

ge dem samma möjlighet att förbereda sig och svara på enkäten. Genom valet att använda oss av 

öppna frågor istället för färdiga svarsalternativ fick respondenterna uttrycka sig fritt utan någon yttre 

påverkan som kunde styra deras svar i någon riktning. Genom att vi efterfrågar respondenternas åsikter 

och tankar så klargör vi att det inte finns något fel svar vilket kan få dem att känna sig bekväma.   
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God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) sammanfattar forskningsetik på ett övergripande och 

tydligt sätt genom fyra huvudkrav för att skydda individerna som deltar i forskning, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Svensson & Ahrne 

2015, s. 29). Vi har i denna studie beaktat och förhållit oss till dessa forskningsetiska principer under 

alla delar i processen gång. 

 

Informationskravet                                                                                                                                          

Innan studien påbörjades tilldelades respondenterna ett informationsbrev där de informerades om 

studiens syfte, frågeställningar, metod, samt att deltagandet är frivilligt och de har rätt att när som helst 

avbryta om de så önskar (Svensson & Ahrne 2015, s. 29; Vetenskapsrådet 2017, s. 27). De 

informerades också om att materialet ska behandlas konfidentiellt och enbart användas till denna 

studie samt att deras identiteter inte skulle framgå i examensarbetet. 

 

Samtyckeskravet                                                                                                                                           
I samband med informationsbrevet tilldelades samtliga respondenter även en samtyckesblankett som 

de fick skriva under om de samtycker till att delta i studien, i den informerade vi också om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2017, s. 

27). Samtyckesblanketterna skrevs ut och samlades ihop av förskolecheferna som vi sedan själva 

hämtade från de olika förskolorna.   

 

Konfidentialitetskravet                                                                                                                                    

Respondenternas enkätsvar förvarades inlåsta under processens gång i enlighet med Vetenskapsrådets 

föreskrifter. Det är inte möjligt att identifiera respondenternas enkätsvar då personliga uppgifter inte 

stod med på sammanställningen av enkätsvaren (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Vi som utför studien 

känner inte till vilka svar som tillhör vem då vi inte har frågat efter namn och vilken förskola de 

arbetar på. Alla data har avidentifierats och även förskolornas namn samt vilka områden de tillhör. 

  

Nyttjandekravet                                                                                                                                                  
Innan studien påbörjades informerades deltagarna i vilket syfte det insamlade materialet kommer att 

användas. All data och information som samlats in genom enkäterna kommer endast användas till den 

studie som respondenterna informerats om och samtyckt att delta i, den kommer inte att användas till 

något annat ändamål och kommer att raderas efter att arbetet är färdigskrivet, godkänt och publicerat i 

publikationsdatabasen DiVA (Vetenskapsrådet 2017, s. 27).  

 

Forskarens roll 

Forskarens etik handlar om att hantera forskningsetiska frågor i praktiken (Löfdahl 2014, s. 35). 

Denna studie är gjord inom en förskoledidaktisk kontext, som vi också är en del av. Vi kan därför inte 

ställa oss helt utanför den producerade texten i denna studie då vi också är färgade av föreställningar 

och rådande diskurser. Vår studie blir på så sätt medproducent till skapandet av diskursen (Bolander & 

Fejes 2015, s. 94). I en diskursanalys är forskarens roll att arbeta med utsagorna, det som sagts eller 

skrivits. Det är viktigt att som forskare ställa sig lite utanför materialet och inte låta egna värderingar 

överskugga analysen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). Eriksson Barajas, Forsberg och 
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Wengström (2013, s. 55) menar dock att ett helt objektivt förhållningssätt är omöjligt. Forskarens 

bakgrund och kunskap finns med i tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg 2015, s. 20). Även om 

forskaren lyckas distansera sig från diskurserna kan man ändå inte komma fram till någon ren sanning 

eftersom sanningen alltid är en diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 56). 

Genom kritiskt tänkande och en medvetenhet kring dessa risker har vi i våra tolkningar i analysen 

försökt eftersträva neutralitet och distans och minimera vår egen medverkan under hela 

forskningsprocessen (Svensson & Ahrne 2015, s. 19). Vi har intagit ett reflexivt förhållningssätt där vi 

reflekterat noga över våra metodval, tillvägagångssätt, teoretisk utgångspunkt, egna värderingar och 

hur vi påverkat och påverkats av respondenterna i studien (Thornberg & Fejes 2015, s. 261) samt 

reflekterat och funderat kring vad varje val kan medföra för konsekvenser (Jepson Wigg 2015, s. 242).  

Studiens kvalitet 

Eftersom studien genomfördes med en kombinerad form av en kvantitativ datainsamlingsmetod och en 

kvalitativ analysmetod, kommer vi i detta avsnitt presentera hur varje form för sig bidrar till studiens 

kvalitet. Studiens kvalitet bedöms utifrån reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet inom kvantitativa 

metoder, samt trovärdighet inom kvalitativa metoder (Trost & Hultåker 2016, s. 63; Thornberg & 

Forslund Frykedal 2015, ss. 60, 65).  

 

Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

Inom kvantitativa studier utgörs reliabiliteten av mätbara värden till skillnad från kvalitativa studier 

där man vill förstå hur respondenten tänker. För att tala om hög reliabilitet måste undersökningen vara 

standardiserad. Denna studie är detta eftersom inga variationer har förekommit, alla respondenter har 

fått samma formulär utskickat samtidigt, exakt samma frågor, i samma ordning utan andra 

förklaringar, eller yttre påverkan. Studiens validitet kan ses som hög då undersökningsinstrumentet, 

det vill säga enkätfrågorna mäter/svarar på det de är avsedda att svara på (Trost & Hultåker 2016, ss. 

57, 62). Enkätfrågorna är genomtänkta och reviderade ett antal gånger utifrån feedback från vår 

handledare och pilottestdeltagare. Enkätens                    är tydligt skrivna mot studiens syfte 

och dess frågeställningar vilket gör det insamlade materialet användbart för studien, detta kan tydligt 

kopplas till validitet (Thornberg & Fejes 2015, ss. 257-258). F             mätinstrumentets 

tillförlitlighet                                    et möjliggjorde             avgöra om förskollärare 

förstod enkätfrågorna och på        kunde vi säkerställa att få                frågar efter. 

Respondenternas svar har kategoriserats utifrån forskningsfrågorna för att säkerställa att de har 

besvarats. Genom att vara tydliga med att beskriva och redovisa alla val vi gjort ökar validiteten och 

reliabiliteten. Vi har medvetet valt endast förskollärare som deltagare, vilka har ansvaret för 

undervisningen, för att öka validiteten för studien. 

 

Transparens 

För att göra en studie trovärdig är transparens viktigt, detta innebär att redogöra för 

forskningsprocessen så pass utförligt och genomskinligt att den kritiskt kan granskas och ifrågasättas 

av andra (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Genom att redogöra noggrant för vårt tillvägagångssätt i 

studiens alla delar och där vi alltid inkluderat även de hinder vi har stött på anser vi att reliabiliteten 

ökar i vår studie. Våra påståenden och tolkningar är grundade i utsagorna vilka är exakt ordagrant 
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presenterade (Öhlander 2011, s. 272). Vi redogör detaljerat för den tolkning som binder ihop analys 

och specifika utsagor, vilket ger läsaren möjlighet att själv bedöma studiens validitet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 123).  I den kvantitativa tabellen går det också att följa uppbyggnaden 

och konstituerandet av de presenterade diskurserna vilket skapar en transparens. Vi har under hela 

studien intagit ett reflexivt förhållningssätt vilket innebär att vi reflekterat över våra metodval, 

teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt (Thornberg & Fejes 2015, s. 261).  

 

Objektivitet/neutralitet 

Vi har försökt att vara objektiva i hela processen och inte påverka och färga studien med egna åsikter 

och värderingar samt att inte bli medverkade i dataproduktionen (Svensson & Ahrne 2015, s. 19). Vi 

har försökt eftersträva neutralitet och distans genom att i formuleringar, syfte, frågeställningar och 

utformning av enkäten inte förmedla våra åsikter eller styra åt något håll. Vi försökte att informera om 

det som respondenterna                                                      “     j ”               

vi vill undvika att påverka och styra de till att tänka i forskarens banor (Pripp 2011, s. 82). 

Svensson (2015, ss. 208, 210) menar att en teori är nödvändig för att kunna se datamaterialet som 

någonting. Den valda teorin hjälpte oss att begreppsliggöra vårt syfte men vi är medvetna om att den 

även kan ha hindrat och begränsat oss i vårt sikte och där vi säkert förbisett andra alternativa sätt 

(Thornberg & Fejes 2015, s. 266). Det specifika perspektivet hjälpte till att lyfta fram aspekter ur en 

synvinkel, detta innebär att det finns flera sätt förutom denna att förklara och tyda vår insamlade data. 

Vi kan alltså inte ställa oss helt neutrala till textproduktionen. Vi kan däremot, genom att skriva fram 

respondenternas olika sätt att se på undervisning, skapa möjligheter för alternativa sätt att se på 

begreppet. Beroende på vilka syften forskaren har kan andra teoretiska utgångspunkter vara lämpligare 

(Svensson 2015, ss. 209-210). Likaså är vi medvetna om att olika sätt att formulera frågor kan 

möjliggöra en viss typ av svar (Svensson & Ahrne 2015, s. 20). Vi har valt att se resultatet i denna 

studie som en möjlig tolkning av yttrandena i enkäten (Bjervås 2011, s. 108). Detta sker bland annat 

genom validitet, det vill säga genom att ifrågasätta, reflektera och utifrån teorin bedöma studiens 

slutsatser och rimlighet (Bryman 2002 se Bjervås 2011, s. 109).  

 

Generaliserbarhet 

Diskursanalysen innebär inget försök att generalisera utan söker efter att förstå ett fenomen, en 

diskurs. Den uppvisar endast en bild av verkligheten och kan inte betraktas som sann eller universell. 

Vi gör därmed inget sanningsanspråk i denna studie utan visar bara på en möjlig tolkning av 

utsagorna. Resultatet skulle troligtvis kunnat se annorlunda ut om andra tolkat det. Dock har vi jämfört 

och vägt vår studie mot andra liknande studier där resultatet överensstämmer, vilket enligt Svensson 

och Ahrne (2015, s. 27) ökar trovärdigheten av de egna resultaten. Vi kan prata om sannolikhet om 

flera studier visar samma sak. Studien syftar till att öka möjligheterna till att beskriva, förklara och 

skapa förståelse för vårt forskningsområde. Detta ska förhoppningsvis ge en ny syn på området samt 

nya sätt att tänka kring det (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengberg 2013, ss. 136, 144). Vår text 

bidrar dock samtidigt också till att producera sanningar om undervisning, genom vårt sätt att 

framställa och tala om det är vi med formar diskurserna (Bolander & Fejes 2015, ss. 90-91, 111).  
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Metoddiskussion  

Studien utgjordes i en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats, det vill säga av enkäter med 

öppna frågor samt mindre statistiska beräkningar i form av tabeller. Detta möjliggjorde för kvalitativa 

svar, där respondenterna fick uttrycka sig med egna ord utan att begränsa sig till redan formulerade 

svar vilket gav väldigt rikt och relevant material till studien. Färdiga svarsalternativ hade troligtvis inte 

fått fram detta resultat. Vi funderade även på intervjuer som metod vilket skulle kunna ge motsvarande 

svar, men vi ansåg att det skulle vara mer tidskrävande att planera och genomföra dessa. Andra 

faktorer som vägdes emot var att det finns en risk i intervjuer att påverka respondenten och därmed 

förändra svaren. Däremot går man miste om möjligheten att ställa följdfrågor om något intressant 

dyker upp. Vi funderade även på enkät med färdiga svarsalternativ som metod men insåg att detta inte 

skulle ge respondenterna möjlighet att svara med egna ord och därmed inte få ta del av deras riktiga 

uppfattningar. Fördelen med dessa skulle dock ha varit enklare att sammanställa. Observation som 

metod var inte aktuellt för denna studie då det inte går att få svar på respondenternas uppfattningar. 

Den kvalitativa delen (de öppna frågorna) gav oss en variationsrik och djupare förståelse om 

respondenternas uppfattningar då de fick möjlighet att svara fritt med egna ord. Vi strävade efter att 

vara så objektiva som möjligt i utformningen av vår enkät för att inte påverka svaren.                                                      

En möjlig kritik mot diskursanalysen skulle kunna vara att forskarens subjektiva tolkning utgör ett hot 

mot studiens trovärdighet då hen själv är färgad av olika diskurser. Vi har därför under processens 

gång diskuterat alternativa tolkningar av slutsatser och metodfrågor (Vetenskapsrådet 2017, s. 50). Vi 

                       j                                                                           ”    

    ”                                                             att öka resultatets trovärdighet. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för enkätmaterialets kvantitativa och kvalitativa resultat samt hur dessa 

relaterar till våra frågeställningar. Vi kommer att analysera resultaten med hjälp av Foucaultinspirerad 

diskursanalys och de diskursteoretiska begreppen vi redogjort för i teoriavsnittet. Utifrån studiens 

frågeställningar kommer vi bilda två huvudkategorier i analysdelen. Studiens resultat baseras på 

enkätsvar från 32 verksamma förskollärare inom Storstockholm.  

 

Kvantitativ redovisning - Diskursanalys - att identifiera mönster  

Med stöd av tabellen
2
 nedan identifierade vi fem diskurser i respondenternas utsagor om undervisning 

i förskolan. Begreppen som vi identifierat styr vår analys och visar även om diskursen är dominant 

eller svag. Den analytiska tyngden ligger i att visa hur en diskurs byggs upp (Bolander & Fejes 2015, 

ss. 108-109) och nedan visar vi hur det ser ut i vår studie: 

  

                                                      
2 De fetmarkerade begreppen visar på vanligt förekommande ord i respondenternas utsagor. 
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Kvalitativ redovisning - Textanalys av vårt insamlade enkätmaterial 

Vi kommer i denna del analysera vårt insamlade textmaterial från enkäter. De begrepp som 

genomgående kommer att ställas i relation till textmaterialet är diskurser, makt och subjektspositioner.  

I enkätsvaren framkom det att alla respondenter kände till den reviderade Läroplanen 2018. I 

bearbetningen av vårt datamaterial har vi i förskollärarnas utsagor identifierat flera diskurser. Vi har 

gjort ett urval och lyft fram fem diskurser som vi anser är relevanta för vår studie och dess syfte.              

Dessa är: Skoldiskursen, Undervisnings-lika med-lärandediskursen, Statusdiskursen, Orosdiskursen 

och Förutsättningsdiskursen.                                                                                                                            

Vi kommer nu att beskriva de olika diskurserna och redogöra för hur de tar sig uttryck i våra data. 

  

1) Hur definierar och tolkar förskollärarna i studien 

undervisningsbegreppet?             

Utifrån denna frågeställning har två diskurser identifierats som vi valt att benämna som Skoldiskursen 

samt Undervisning-lika med-lärandediskursen. 

 

Skoldiskursen 

De begrepp som har identifierats i våra data och som format denna, som vi uppfattar det, dominerande 

diskurs är katederundervisning, undervisning, skola, normativt, traditionell/gammaldags, förmedling, 

lärare, elev, planerad/styrda sammanhang, lära ut/envägskommunikation samt tillhör inte förskolan. 

I respondenternas utsagor synliggörs att undervisningsbegreppet tycks vara starkt förknippat med 

skolan och katederundervisning. De uttrycker en traditionell och normativ föreställning om 

undervisning där lärande sker i form av förmedlande lärare. Begreppet tycks även förknippas med 

respondenternas egna erfarenheter och skolgång. Undervisning verkar vara ett begrepp som anses 

främmande i den dominerande föreställningen om förskolans verksamhet. Det tycks finnas en rädsla 

att förskolan ska skolifieras och gå ifrån det lustfyllda lärandet som alltid har präglat förskolan, vilket 

skapar ett motstånd till att börja använda det. Så här uttrycker sig respondenterna om undervisning: 

 

“F                                                                                       ” 

(Förskollärare 16). 

  

Jag tänker på skolan för ordet har inte använts inom förskolans ramar förut. När jag tänker på skolan 

så tänker jag oftast till styrda sammanhang kanske ur ett väldigt gammaldags och normativt 

perspektiv.  

(Förskollärare 12) 

                                                                                                     

Jag associerar det till skolan och katederundervisning. Skolan har alltid haft monopol på begreppet 

undervisning, det förknippas med dem. 

(Förskollärare 4) 
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Jag tycker att undervisningen hör till skolan. Det låter så fyrkantig/ allvarlig i mina öron, det ger inte 

en tanke till att man kan lära genom leken till exempel. 

(Förskollärare 5) 

 

Utsagorna ovan visar på hur respondenterna tycks uppfatta undervisning som förknippat med skola. I 

dessa utsagor kan vi se ett motstånd mot undervisningsbegreppet då det inte anses som lustfyllt utan 

mer styrt. Respondenterna visar en stark önskan om att behålla förskolans särart som präglas av lek 

                                                              F  j                                  “[   ]     

ger inte en tanke till att man kan                  [   ]”  S                                      

värderingar. Respondent 12 uttrycker det såhär “[   ] styrda sammanhang kanske ur ett väldigt 

                                    ”  R                                               

undervisning kan vara anledningen till att andra sätt att se på undervisningsbegreppet utesluts. 

Foucault menar att olika diskurser utesluter samtidigt som de möjliggör för vilka ord och uttryck som 

ska ges företräde i en diskurs (Börjesson 2003, s. 34). Det blir sy           j           “J              

                               ”                      F               “       j                        

                          ”  H       99         -13 se Palmer 2005, s. 27). Detta kan också ses som 

förskollärarna                                                   F            7             ”       ” 

och önskvärda och där undervisning ses som avvikande inom förskolans verksamhet (Foucault 2007 

se Bolander & Fejes 2015, s. 108). Ett sätt att förstå detta är att respondenterna styrs av gamla 

föreställningar och traditionella normer och minnen av sin egen barndom. Exempelvis i respondent 4 

       “J                                                      ”  U                                     

styrs av gamla mönster. Vilket även överensstämmer med Foucaults tänkande kring makt samt hur 

ingrodda tankebanor styr vårt sätt att tänka efter förutbestämda mönster (Axelsson & Qvarsebo 2017, 

s. 111). Foucault menar dock att även om diskurser fungerar begränsande är de inte statiska, de kan 

förändras och omskapas över tid (Nilsson 2008, s. 66), vilket överensstämmer med följande utsaga: 

“G                     L                                                          j      j   

omdefiniera undervisningsbegreppet från den traditionel                           ”  F             

6).      

Denna respondent utmanar den förgivettagna skoldiskursen. I och med revideringen går det att se hur 

Läroplanens formuleringar och införandet av undervisningsbegreppet producerar makt, vilket får 

diskurser att förändra och röra på sig. Foucault menar att diskursen bestämmer vad som är möjligt att 

säga och vad som inte går att säga (Foucault 1978, 1993 se Palmer 2011, s. 38). Makten blir synlig 

genom att respondenterna börjar anpassa sig till diskursen och talar i enlighet med den. Den får alltså 

en styrande funktion på dem (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 21). Undervisningsbegreppets införande i 

Läroplanen skapar en förändring som gör att förskollärarna försöker hitta och omskapa begreppet och 

sin roll. I följande utsagor blir en sådan förskjutning synlig: 

 

“S                                            j               ”  F              7   

                                                     

“J                                                            ”  F    ollärare 4). 

  

Det är skillnad att undervisa i skolan och på förskolan. Man får inte glömma det glädjande i 

undervisningen.  

(Förskollärare 30) 
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I dessa utsagor synliggörs det försök till att omskapa det traditionella undervisningsbegreppet för att 

anpassa                                  x                          6        “[...] jag har börjat 

                                  ”                  4        “[   ]                            [   ]”   

                      “[   ]                     j                      ”  U                             

nytt sätt att tänka och tala om undervisning. Dessa utsagor kan kopplas till det Foucault menar, att 

språket som social handling är föränderligt och begrepp kan tillskrivas ny betydelse över tid och i 

olika kontext. Ovanstående respondenter positionerar sig positivt till införandet av 

undervisningsbegreppet men med viss reservation för att behålla gamla invanda mönster som de styrs 

av. Detta kopplar vi till Foucault som riktar uppmärksamheten mot hur diskurser växer fram historiskt 

(Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 134). Foucault menar att diskurser som är rådande i en viss tid bildar 

nya diskurser med utgångspunkt i de tidigare diskurserna. Diskurser är i ständig rörelse och kan 

förändras och reproduceras i kommunikationen (Nordin-Hultman 2004, s 40). 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna å ena sidan uttrycker ett motstånd mot införandet och 

användandet av undervisningsbegreppet och tycks inte se möjligheter att koppla det till förskolans 

praktik. Å andra sidan går det också att se hur makten gör sig synlig genom att respondenterna inte har 

något val utan måste förhålla sig till och acceptera undervisningsbegreppet som nu införts i 

Läroplanen då detta är ett styrdokument. Läroplansformuleringar har makt och kan få vissa sätt att 

framstå som sanna som därför tas förgivna utan att ifrågasättas. Detta kopplar vi till Foucault som 

menar att makten styr och vägleder människans tänkande. Makten kommer och produceras från olika 

håll och är utan centrum (Foucault 1976/2002b, s. 103). På det viset producerar respondenterna också 

makt genom att upprätthålla och bära diskursen (Foucault 1978, 1993 se Palmer 2011, s. 39). Detta 

kan förstås som att när respondenterna ifrågasätter och öppnar upp för nya sätt att se på undervisning, 

förutom den dominerande skoldiskursen, upphör de att underkasta sig den. De välkomnar ett 

omskapande och producerar en ny betydelse av undervisningsbegreppet. Detta synliggör en 

motstridighet och ger gamla föreställningar nya mönster, ett nytt sätt att tänka (Lenz Taguchi 2000 se 

Palmer 2005, s. 28).  

 

Undervisning-lika med-lärandediskursen 

De begrepp som identifierats och skapat denna diskurs är: nytt ord, istället för, detsamma, kalla det 

för, samma sak samt annat begrepp bara. 

I respondenternas utsagor synliggörs att flera förskollärare likställer begreppet undervisning med 

lärande. Det tycks vara lättare att identifiera sig med det. Många respondenter uttrycker att 

undervisning bara är ett nytt ord men att innehållet är detsamma, därför uttrycker de inget 

                                 D                                                     “            ” 

men att det är begreppet lärande som gäller i förskolan. Detta ser vi i följande utsagor: 

“M                                                                            ”  F             7   

  

“V                                                                                                ” 

(Förskollärare 3). 
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“V                                                                         ”  F        rare 24). 

 

Jag kallar det hellre lärande för jag anser att barn och vuxna kan lära sig om det mesta här i världen 

om du som pedagog kan fånga ögonblicket i stunden där barnet är intresserad av något och dela dina 

kunskaper och erfarenheter. 

(Förskollärare 22) 

 

Jag har jobbat med lärande under alla mina år i yrket. Det kanske blir mer viktigt för utomstående när 

det heter undervisning i Läroplanen. 

(Förskollärare 9) 

 

Utsagorna ovan visar att respondenterna tycks föredra att använda begreppet lärande istället för 

                                               D                              4        “[   ]        

                                        ”                            F                             

samt hur ingrodda tankebanor styr vårt sätt att tänka efter förutbestämda mönster (Axelsson & 

Qvarsebo 2017, s. 111). Det går att tolka i respondenternas utsagor att undervisning dock är ett mer 

                                     D                               9           “D                   

viktigt [.  ]                            [   ]”                                                         

undervisning. Respondenternas motstånd mot undervisning kan uppfattas som att det egentligen bara 

handlar om begreppet och inte arbetssättet, eftersom de faktiskt uttrycker i sina utsagor att de 

            “V                      [   ]”  R           4   D                                        

möta kraven uppifrån om att bedriva undervisning i förskolan. En tolkning kan alltså vara en 

självstyrning där respondenterna genom den kategorisering Läroplanen gör av förskollärare och det 

tilldelade ansvaret för undervisning försöker de omvandla och positionera sig själva efter det 

 Ax         Q           7     9    D          x                                      “V      alltid 

                              [   ]”  F                                                                  

och tänka annorlunda då dessa anses självklara och naturliga (Nilsson 2008, s. 66). Respondenterna 

tycks undvika att positionera sig som undervisande lärare, de tycks koppla det till skolan. Det blir 

istället synligt att de försöker upprätthålla den positionering de är trygga i och vana med. Enligt 

Foucault finns det inom varje socialt sammanhang processer som disciplinerar oss och genom att 

upprätthålla denna diskurs reproduceras det i samhället (Börjesson & Rehn 2009, s. 46). Detta kan ses 

                       “J                             [   ]                                           

                     [   ]”                             r att det görs motstånd och försök att stänga ute 

undervisningsbegreppet utifrån gamla föreställningar och invanda mönster (Nordin-Hultman 2004, s. 

111). Foucault menar att subjektet konstrueras som en effekt av historiska diskurser (Axelsson & 

Qvarsebo 2017, s. 143). Det vill säga att förskolläraren konstrueras som subjekt och positionerar sig i 

relation till de diskurser de har tillgång till och de som verkat historiskt över tid. Genom upprepning 

och rutiner har vissa diskurser gjort sig starka, vilket kan påverka idén om lärande och undervisning i 

förskolan. Detta sker då förskollärarna uppbär diskurserna genom att göra som de brukar (Palmer 

2005, s. 61).  

Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna även inom denna diskurs uttrycker ett motstånd mot 

undervisningsbegreppet och de tycks inte se behovet av att byta ut begreppet lärande eftersom de anser 

att det handlar om samma sak i praktiken. De uttrycker i deras utsagor att de alltid har haft ansvar för 

barns lärande och utveckling vilket de likställer med undervisning. Respondenterna uttrycker att 

införandet av undervisningsbegreppet troligtvis blir viktigt för utomstående. 
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2) Hur uttrycker sig förskollärarna i studien om det tillskrivna ansvaret 

för undervisning? 

Utifrån denna frågeställning har tre diskurser identifierats som vi valt att benämna som 

Statusdiskursen, Orosdiskursen samt Förutsättningsdiskursen. 

 

Statusdiskursen 

De begrepp som har identifierats och skapat denna diskurs är: äntligen tydligt, positiv inställning, 

högre värde, statushöjning, konkret samt lärare nu. 

Trots rädslan för skolifiering i tidigare diskurser finns det en övertygelse i respondenternas utsagor om 

att införandet av undervisningsbegreppet samt förskollärares undervisningsansvar i Läroplanen 

kommer att höja förskollärares professionsstatus hos allmänheten. Inom denna diskurs görs därför 

inget motstånd till att använda undervisningsbegreppet, utan det finns en positiv inställning till det 

tillskrivna ansvaret. Detta bidrar till att respondenterna vill positionera sig som undervisande lärare. 

Det uttrycks även inom denna diskurs att det tillskriva ansvaret inte kommer att betyda någon skillnad 

i arbetssättet och i praktiken, däremot att ansvaret har blivit tydligare. Respondenterna uttrycker 

följande: 

“A                                                                                              ” 

(Förskollärare 10). 

“D                                                                                                        

             ”  F                 

“D                   höja förskollärarnas status om vi sysslar med något prestigefyllt som 

             ”  F             8   

  

Dessa utsagor visar på att förskollärarna ser undervisning som ett professionshöjande begrepp även då 

det inte innebär någon skillnad i deras arbetssätt. Detta kan förstås som att undervisning är ett 

                                                                           “[   ]                     

mycket högre        “     som respondent                           “D                        

förändring               [   ]”  U                                                    x           

lärandebegreppet och genom att det ges högre värde får det makt i att höja förskolläraryrkets status. 

Makt kan ses här som Foucault beskrev det, något som alla använder och drar nytta av (Nilsson 2008, 

s. 89). Statusdiskursen kan även ses normskapande då förskollärare 8 beskriver undervisning som 

något prestigefyllt. Genom att tala om undervisning som prestigefyllt bär förskolläraren upp en 

konsekvens av samhällets förgivettagna föreställning angående undervisning (Boréus 2015, ss. 164, 

182). Ordet är laddat med en kollektiv betydelse av att vara värdefullt. På så vis bär det på och 

producerar makt. Makt ses utifrån Foucault som de effekter som samhället producerar, dessa kan vara 

både positiva och negativa. Genom att skapa nya kunskapsregimer uppstår nya typer av makt. Vi blir 

enligt Foucault maktsubjekt och underordnar oss utan att någon säger till oss (Börjesson & Rehn 2009, 

ss. 46, 48). 

Sammanfattningsvis går det att se att det finns en positiv inställning till införandet av 

undervisningsbegreppet och ansvaret inom denna diskurs då det finns en övertygelse om att detta 

kommer att medföra en statushöjning utan att det för den delen kommer att innebära förändringar i 
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arbetet. Förändringarna i Läroplanen tycks ses som ett erkännande av staten gentemot förskollärarnas 

värdefulla arbete. 

 

Orosdiskursen 

De begrepp som har identifierats och skapat denna diskurs är: ansvar, roll, osäkerhet, stress, oro, 

negativ, otydlig. 

I Läroplanen 2018 har det tydliggjorts att förskolläraren ansvarar för undervisningen på förskolan, det 

ställs därmed ännu högre krav och förväntningar på förskolläraren. Respondenterna uttrycker i deras 

utsagor att de upplever att de förväntas göra ännu mer nu utöver det de brukar göra samt att redovisa 

resultat. De uttrycker också att det lämnas ett stort ansvar till dem att tolka uppdraget och utforma hur 

undervisningen ska bedrivas då inga konkreta metoder anges, vilket medför stor oro. De uttrycker 

osäkerhet och rädsla till att ta emot ansvaret då detta upplevs som otydligt och kravfyllt. 

Respondenterna uttrycker följande om ansvaret: 

 

“U                                          j                          j               ” 

(Förskollärare 25). 

 

“L                                                          j            ”  F              8    

 

“P                                                                          ”  F                 

 

Eftersom begreppet undervisning antagligen hos fler än mig är förknippat med skolan och dess 

undervisning kunde Läroplanen förtydliga bättre hur det är tänkt. Den känns öppen för tolkningar för 

var och en. 

(Förskollärare 8) 

 

Då Läroplanen är ett styrdokument väger dess formuleringar tungt och kan uppfattas enligt Foucault 

som sanningar som måste efterföljas. Formuleringar har därmed makt och styr över hur förskollärarna 

positionerar sig (Nordin-Hultman 2004, ss. 43-44, 169; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 14). 

Läroplansformuleringarna tas för givna utan att ifrågasättas. Detta kan ses i respondent 25 och 18 

utsagor: “U                                  [   ]”      “[   ]                      j            ”           

att förstå detta är att texten sätter gränser för vad som kan sägas och hur den kan tolkas av mottagarna 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 23). Makten synliggörs här genom att förskolläraren försöker 

hitta ett sätt att omskapa sin roll genom att anpassa och styra sig själv utifrån Läroplanens 

formuleringar. Den dirigerar dem utan att de ens är medvetna om det (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 

16). Foucault menar att diskurser formar de objekt man talar om, de skapar dem (Nordin-Hultman 

2004, s. 39). Undervisningsbegreppet är nytt i Läroplanen vilket skapar en osäkerhet kring hur det ska 

implementeras i förskolans praktik, detta blir synligt i re         8        “[   ]       Läroplanen 

                                   ”  R                                           D   a kan kopplas till 

Foucaults idé om maktrelationer där han menar att makten finns där beslut fattas och där det 

formulerades hur förskolläraren ska framställas och inte hos förskolläraren som aktör (Axelsson & 

Qvarsebo 2017, s. 132). 



30 

 

 

Orosdiskursen innehåller även otydlighet och osäkerhet  

Orosdiskursen är även kopplad till ansvar som i sin tur producerar osäkerhet hos respondenterna. Det 

är tydligt framskrivet i Läroplanen att förskolläraren ansvarar för undervisningen men respondenterna 

uttrycker att det fortfarande är otydligt hur undervisning ska bedrivas då det inte anges några specifika 

metoder för det. De efterfrågar tydliga direktiv. 

   

Jag känner mig inte alls säker i en undervisande roll. Jag känner mig trygg i min roll som 

förskollärare. Men i min undervisande roll [...]?  Jag antar att jag brister stort i vad som egentligen 

krävs av mig. 

(Förskollärare 14) 

  

En viss del osäkerhet. Jag känner ett starkt behov av att få det definierat för mig vad undervisning i 

förskolan innebär så att vi vet vad och hur vi förväntas göra. 

(Förskollärare 32) 

 

Man måste noga reda ut vad som menas med undervisning, och vad som läggs i begreppet. Annars 

                                  ”            ”                                . 

(Förskollärare 24) 

 

Respondenterna upplever att det inte finns tydliga direktiv i hur undervisning ska bedrivas och vad det 

innebär, vilket skapar en osäkerhet. Detta kan exempelvis ses i utsaga 24 och 32: ”A                    

                 [   ]”      ”K                                                        ”                      

detta är att språket har konsekvenser för människor, det vill säga att genom förändringarna i 

Läroplanen och hur förskollärarna framställs utvecklas nya praktiker och nya föreställningar och 

förväntningar på dem (Boréus 2015, s. 177). Dessa kan ses som en slags styrning (Axelsson & 

Qvarsebo 2017, s. 146). Läroplanens framställning och förväntningar på förskollärarna tycks skapa en 

osäker yrkesroll (Nordin-H          4           D                                   4        ”J   

                                                   [   ]”  F                        att de har svårt att 

positionera sig som undervisande förskollärare då det finns nya och otydliga förväntningar på dem. 

Detta kan kopplas till hur Foucault skriver om kategoriseringen av människor som görs och att det är 

något föränderligt, likaså de egenskaper och handlingsutrymmen som tillskrivs dem (Boréus 2015, ss. 

176-177). Detta kan också förstås utifrån Foucaults syn på makt som ett nätverk som alla är fångade i, 

det vill säga att även då förskollärarna tilldelas makt i Läroplanen så har Läroplanens formuleringar 

också en sorts makt över förskollärarna, de styr deras handlingar och möjliggör hur de kan positionera 

sig (Nordin-Hultman 2004, ss. 168- 69   G                 4       : ”J                          

                       ”                   e hur respondenten gör motstånd och väljer att positionera sig 

utifrån gamla föreställningar. Här kan man med andra ord se hur subjektskonstruktionen har en 

historisk koppling (Axelsson & Qvarsebo 2017, s.149).  

 

Orosdiskursen innehåller även rädsla, ångest, stress, oro och motvilja  
Många respondenter uttrycker en rädsla för vad införandet av undervisning i förskolan ska medföra för 

konsekvenser för barnen samt för förskolans utveckling. De uttrycker en oro över att det lustfyllda 
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lärandet ska trängas undan och att det istället börjar ställas orimliga krav på barnen. 

Undervisningsbegreppet tycks upplevas som påtvingat uppifrån och något som kommer att föra med 

sig negativa sidor. Respondenterna uttrycker sig såhär: 

Jag känner ångest, motvilja, uppgivenhet, stress och oro. Oro för utvecklingen i förskolan, vad den 

leder till och kommer att göra med barnen. 

(Förskollärare 26) 

 

 Undervisningsbegreppet väcker lite rädslor i mig. Jag förstår inte varför man skapar ett nytt begrepp 

istället för att ge ett gammalt begrepp (lärande) en ny form. 

(Förskollärare 23) 

 

Jag är rädd att förskolan ska skolifieras. Låt barnen vara barn och leka så länge de kan. Vi behöver 

inte få panik för Pisaundersökningarna. Ska alla barn lyckas i förskolan och skolan så behövs det 

kompetenta lärare och resurser på ett tidigt stadium inte att man byter ord i en läroplan. 

(Förskollärare 29) 

 

 “R              t vissa ambitiösa förskollärare får ångest, mer stress och kanske påtvingar barnen 

                                                                       j                ” 

(Förskollärare 22). 

 

Respondenterna uttrycker en rädsla och oro över vad undervisning i förskolan kommer att innebära i 

praktiken och hur det kommer att påverka barnen. Undervisning upplevs vara ett steg mot skolifiering 

                                    D                           9        “J                         

ska skolifieras [.  ]”                          : “[   ]                             [   ]               

                 [   ]”  I                                           “     ”               D         

förstås som ett motstånd och en utestängning mot undervisningsbegreppet som är nytt inom förskolans 

praktik. Makten ligger här i det skrivna, i Läroplanens formuleringar. Detta överensstämmer också 

med Foucault tänkande som inte lägger vikt bara på hur det talas om något utan också på vad det 

frambringar (Boréus 2015, s. 177). 

Sammanfattningsvis uttrycker respondenterna att undervisningsansvaret upplevs otydligt och öppet för 

var och en att tolka. De tycks uppleva en osäkerhet, rädsla och oro till det tillskrivna ansvaret då de 

inte riktigt vet vad det innebär och vad som förväntas av dem. De uttrycker ett starkt behov av att få 

det definierat samt tydliga direktiv i hur undervisning ska bedrivas. Det finns en rädsla över att 

införandet av undervisning i förskolan ska tolkas fel och medföra negativa konsekvenser för barnen. 

 

Förutsättningsdiskursen 

De begrepp som har identifierats och skapat denna dominerande diskurs är: tid, tydlighet, struktur, 

kompetens, utveckling, stöd, riktlinjer, utbildning, flera förskollärare, för många arbetsuppgifter, 

saknar förutsättningar. Diskursen utgörs av de faktorer som respondenterna uttrycker att de saknar för 

att klara av uppdraget. 

Respondenterna uttrycker ett starkt behov av att få förutsättningar för att klara av deras 

undervisningsuppdrag. Även då förskollärarna uttrycker att de har didaktisk kompetens finns det enligt 
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dem andra ramfaktorer som skapar hinder i deras uppdrag. Det framkommer i utsagorna att 

respondenterna saknar planeringstid, utbildade medarbetare, fler förskollärare, kompetensutveckling, 

fortbildning, implementering av Läroplanen, arbetslagsdiskussioner, samt mindre barngrupper. De 

uttrycker också ett behov av tydligare riktlinjer för hur undervisning ska bedrivas, vilket nu framstår 

som tolkningsbart. Dessa bristfaktorer bidrar till att uppdraget upplevs som övermäktigt. 

Respondenterna uttrycker att det uppstår ett glapp mellan Läroplanens formuleringsarena och 

förskollärarnas realiseringsarena. De anser att Läroplanens formuleringar inte går att uppnå med de 

förutsättningar de har. Så här uttrycker sig respondenterna: 

 

Jag tror jag är säker i min undervisade roll och vet vad som krävs. Men tvivlar på att jag har rätt 

förutsättningar för att klara av det. 

(Förskollärare 11) 

 

“D                                L                                               ”  F             4). 

 

 “P                                                               ”  F                  

 

 “J                                                                                                    

                                         ”  F                  

 

Man måste noga reda ut vad som menas med undervisning, och vad som läggs i begreppet. Annars 

blir det vars och ens tolkning. 

(Förskollärare 24) 

 

 “J                 j                                        j                                           

                          j     ”  F              9   

 

Jag anser att om vi ska klara av vårt uppdrag så måste det bli flera förskollärare på alla avdelningar. 

Vi ska inte behöva vara superman för att känna oss nöjda med vårt arbete.  

(Förskollärare 3) 

 

”A   j                                                                 ”  F                  

 

Jag är positivt inställd, bara jag får möjlighet till att genomföra mitt uppdrag utan stress där alla barn 

tillgodoses. Detta är möjlig om beslutfattarna värdesätter förskollärarens roll, stödjer förskolorna 

ekonomiskt samt mindre barngrupper. 

(Förskollärare 23) 

 

Respondenterna uttrycker att i takt med förändringar i Läroplanen, i detta fall det ökade ansvaret, 

måste förutsättningar också ses över och ges. De efterfrågar planeringstid, kompetensutveckling, fler 

utbildade förskollärare och mindre barngrupper. De              x                      4        “D   

                             L                                              ”  I                          
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makten synlig på flera sätt och kommer från många olika håll. En sorts makt är att respondenterna 

måste förhålla sig till Läroplanen då det är ett styrdokument och acceptera formuleringarna i den 

oavsett de förutsättningar de får,                                      ”[   ]                         

        [   ]”  G                                       yrande funktion över dem (Axelsson & 

Qvarsebo 2017, s. 21). Detta medför i sin tur effekter på vilka handlingsmöjligheter som möjliggörs. 

Formuleringarnas makt framställer och styr respondenterna till att positionera sig som undervisande 

lärare men det går samtidigt att utläsa ett motstånd i deras utsagor till det tillskrivna ansvaret då de 

                                      R                    4                  : “V                       

        [   ]”  “[   ]                                                        ”      “D                  

              L          [   ]”  D                      F                         j                 

diskurser och att subjektspositionerna här både möjliggör och begränsar utrymmet för respondenterna 

att handla. Genom att genomkorsas av olika diskurser positionerar de sig som otillräckliga till 

uppdraget. Detta kan ses i respondent 11 utsaga ”[   ]                j                                    

             ”  M                                                   t enligt Foucault (Axelsson & 

Qvarsebo 2017, s. 22). Respondent 32 och 24 uttrycker att de inte kan positionera sig utifrån det 

ansvar de tillskrivs: “[   ]                                                                             

    ”  “A                                     ”  D   a kan kopplas till Foucaults idé om maktrelationer 

där han menar att makten finns där beslut fattas och där det formulerades hur förskolläraren ska 

framställas och inte hos förskolläraren som aktör (Axelsson & Qvarsebo 2017, s. 132). Makten 

synliggörs här genom att respondenterna handlar i enlighet med denna diskurs trots de hinder de 

           D                           9        “[   ]      j                                     

erbjuder utvecklingstillfällen och kurser till förskollärare så är det möjlig  ”                      

utsaga “V                                             ”  D                      F                      

genom att anpassa sig underkastar de sig till diskursen (Foucault 1978, 1993 se Palmer 2011, s. 39). 

Det tas förgivet att förskollärare ska ansvara för undervisningen vilket därför betraktas som självklart 

(Wreder 2007, s.49). Genom att synliggöra hur förskollärarna uttrycker sig om undervisningsansvaret 

kan vi också se det som utesluts. I detta fall kan vi se att bristen på förutsättningar blir ett hinder för att 

förskollärarna ska kunna positionera sig som undervisande subjekt.  

Sammanfattningsvis tycks undervisningsansvaret upplevas övermäktigt. Respondenterna uttrycker att 

Läroplanens formuleringar inte är i enighet med förskollärarnas verklighet. De anser att de inte har de 

förutsättningar som krävs för att klara av uppdraget. De beskriver olika faktorer som saknas men även 

en otydlighet i vad som förväntas av dem. Respondenterna uttrycker att de kämpar med att anpassa 

och positionera sig som undervisande subjekt men känner sig maktlösa, med begränsat 

handlingsutrymme. Detta kan kopplas till Foucaults syn på makt som ett nätverk och som kommer 

från olika håll.  

Diskussion  

I detta avsnitt knyts hela studien samman. Detta görs under två rubriker som utgörs av studiens 

frågeställningar.  

Sammanfattningsvis utgår respondenternas utsagor utifrån en förskolediskurs under förändring där det 

görs försök att definiera och konkretisera undervisningsbegreppet och det tillskrivna ansvaret samt att 
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anpassa det till förskolans förutsättningar som skiftat genom tiderna. Undervisningsbegreppet och det 

tillskrivna ansvaret ger olika och motstridiga känslor. Varje förskollärare tycks upprätthålla flera 

diskurser samtidigt. Respondenternas tal varierar eftersom de utgår från olika diskurser (Winther 

Jø          P                            D                      F               “   j          

                              ”  L  z T         14, s.110). 

 

Hur definierar och tolkar förskollärarna i studien 

undervisningsbegreppet? 

De viktigaste resultaten som diskuteras i det här avsnittet kan sammanfattas på följande sätt: 

Undervisningsbegreppet skapar motstridiga känslor (1), det är svårtolkat och otydligt (2), det 

förknippas med skola och katederundervisning (3) och anses gå emot det lustfyllda lärandet och 

likställs med lärande och anses bara vara ett nytt ord för det (4). 

 

I den reviderade Läroplanen 2018 har begreppet undervisning införts. Studiens resultat                 

                                               D                                                  

undervisning varierar hos förskollärarna. Undervisningsbegreppet tycks hos majoriteten vara starkt 

förknippat med skolan och styrd katederundervisning. Det tycks finnas en rädsla i att förskolan ska 

skolifieras och tränga ut det lustfyllda lärandet. Detta skapar ett motstånd till att börja använda 

undervisningsbegreppet. I likhet med tidigare studier är begreppet svårtolkat och otydligt i förhållande 

till förskolans verksamhet (Skolinspektionen 2016; Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017). 

Resultatet visar att några få respondenter välkomnar och försöker omskapa det traditionella 

undervisningsbegreppet för att anpassa det till förskolans verksamhet. Men även om de är positiva till 

att använda begreppet är de inte säkra på hur de ska göra. De uttrycker ett behov om att förtydliga 

undervisningsbegreppet och vad ansvaret rent konkret innebär. Varken Skollag eller Läroplan anger 

hur undervisning i förskolan ska utformas och bedrivas, utan ansvaret läggs på förskolläraren. Med 

utgångspunkt i sin didaktiska kompetens ska förskolläraren göra                                  

                          D                                      likvärdigheten                      

ifrågasättas. Skolinspektionen (2016, s. 7) hävdar också i sin rapport att en tydlig definition av 

undervisning i förskolan och hur den ska bedrivas saknas. Studiens resultat pekar i likhet med 

Skolinspektionen (2016) att un                              bör diskuteras, definieras och förtydligas 

för att anpassas till förskolans verksamhet.  

S                     6                                                  S                          

varit tillräckligt                                                                    tvärtom finns det ett 

starkt motstånd till begreppet. Begreppet undervisning är nytt i Läroplanen och även denna studies 

resultat påvisar motstånd kring dess användning. Respondenterna uttrycker en rädsla i att förskolan 

    ”           ”              j                                                                I 

likhet med Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) visar resultaten att det finns en oro 

över att det spontana och det lustfyllda lärande, där man utgår från barns intresse, ska försvinna. 

Omsorg och lustfyllt lärande har alltid speglat förskolans särart.   

I likhet med Skolinspektionens (2016) rapport och Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, 

s.97) studie visar våra resultat också på att många förskollärare likställer begreppet undervisning och 

använder det synonymt med lärande. Detta begrepp är sen tidigare bekant för förskollärare vilket de 

lättare kan identifiera sig med. Undervisning anses bara vara ett nytt ord som ska användas istället för 
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lärande men där innehållet är detsamma, därför uttrycker de inget förändringsbehov i arbetssättet utan 

uttrycker att de redan håller på med undervisning. 

Det kan också ses som ett försök till att möta Läroplanens krav om undervisning genom att anpassa 

begreppet till den befintliga verksamheten. Många respondenter menar även att 

undervisningsbegreppet inte kommer att innebära någon förändring i deras arbetssätt. Detta kan vara 

problematiskt då det i 2 kap. 13§ av Skollagen (SFS 2010:800) står att: "Endast den som har 

legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva 

undervisningen". Skolinspektionen (2016, s. 10) betonar att de inte går att likställa              

“U                            expandera barnets lärande [   ]”  

I likhet med Skolinspektionen (2016, s.14) framkommer också i denna studie att flera respondenter 

inte ser sig själva som undervisande lärare. Skolinspektionen (2016, s. 28) lyfter dock att förskollärare 

        ”         m som undervisande förskollärare”   

 

Hur uttrycker sig förskollärarna i studien om det tillskrivna ansvaret för 

undervisning? 

De viktigaste resultaten som diskuteras i det här avsnittet kan sammanfattas på följande sätt:                            

Undervisningsbegreppet kommer att höja yrkesstatusen (1), begreppet upplevs otydligt och 

tolkningsbart (2), det finns en osäkerhet kring hur undervisningen ska bedrivas då tydliga direktiv 

saknas (3), det finns en oro över vad det ska medföra för konsekvenser för barnen och förskolans 

verksamhet (4), begreppet upplevs övermäktigt, de förutsättningar som krävs för att fullfölja uppdraget 

anses saknas (5) samt att det finns ett glapp mellan formulerings- och realiseringsarenan (6).  

Förskollärare ska enligt den reviderade Läroplanen 2018 bedriva undervisning vilket vår studies 

resultat visar skapar motstridiga känslor. Å ena sidan visar resultaten en positiv inställning hos 

förskollärarna, där undervisningsansvaret anses ha blivit tydligare och där det finns en övertygelse om 

att införandet av undervisningsbegreppet i Läroplanen kommer att höja deras professionsstatus. Att 

undervisa upplevs som prestigefyllt och yrkeshöjande. Flera respondenter i vår studie uttrycker dock 

att införandet av undervisningsbegreppet och undervisningsansvaret inte kommer att förändra deras 

arbetssätt, till skillnad mot Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, s. 98) studie där 

pedagogerna upplever ett krav på en medvetenhet i alla situationer och ett tydligt syfte med varje 

aktivitet.  

Å andra sidan visar resultaten på en motstridighet då det flesta respondenterna känner sig osäkra, 

stressade och oroliga för att möta kraven, det tillskrivna ansvaret samt vilka konsekvenser det kommer 

att ha för barnen och verksamheten. I likhet med våra resultat som visar att revideringar måste 

diskuteras och implementeras för att förstås beskriver Eriksson, C.B. (2004, s.113) om informanternas 

förväntningar och oro över hur förändringarna kommer att påverka dem personligen. Detta 

överensstämmer även med Bartel och Saavedra (2000) studie som beskriver hur känslor och 

förändringar är sammankopplade och hur negativa inställningens påverkar och smittar av sig (Bartel & 

Saavedra 2000 se Eriksson, C.B. 2004, s. 115). Känslostämningar kan aldrig fullt ut förstås ur sitt 

sammanhang, utan är en del av processer, tolkningar och är kulturspecifika (Fineman 1993, s. 10 se 

Eriksson, C.B. 2004, s. 114). Detta överensstämmer även med Fugate, Harrison och Kinicki (2011, ss. 

432-433) studie som visar hur känslor och inställningar relaterade till organisatoriska förändringar har 

betydelse för hur förändringsprocessen kommer att tas emot, samt vikten av att alla får vara med i 

implementeringen.  
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Även då undervisningsansvaret har införts och förtydligats i den reviderade Läroplanen visar 

resultaten att det fortfarande upplevs otydligt kring hur undervisning ska bedrivas då inga konkreta 

metoder och arbetssätt anges. Läroplanens vida tolkningsutrymme skapar en osäkerhet hos 

förskollärare. Det finns en önskan om att förtydliga undervisning i Läroplanen ännu mer. Denna 

otydlighet för undervisning i förskolan kan vi relatera till den förändringsdiskurs som Jonsson, 

Williams och Pramling Samuelsson (2017) uttrycker, där de menar att yrket fick en förändring när 

undervisning kom in i Skollagen samt till Skolinspektionens (2016, s. 31) rapport, där det påpekas att 

det saknas dokument som ger stöd och vägledning                                                olan.   

Resultaten visar även att respondenterna upplever en frustration över att Läroplanens formuleringar 

inte går att uppnå då de saknar de förutsättningar som uppdraget kräver. Bristande förutsättningar styr 

därför över hur Läroplanens                realiseras. Detta överensstämmer med Skolinspektionen 

(2016, s. 31) som skriver att det är viktigt att förskollärarna får de förutsättningar som krävs för att 

kunna fullfölja sitt uppdrag. A. Eriksson (2015) resultat visar att förskolechefer tilldelats ett ansvar 

som innebär att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form 

av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att de ska kunna möta de ökade kraven på 

pedagogisk kvalitet. Vår studie visar även att det finns en obalans mellan Läroplanens formuleringar 

och de förutsättningar förskollärare har för att nå upp dem. Resultaten visar även ett behov av att 

förändringar och revideringar i Läroplanen måste justeras mot förskollärarnas utbildning genom 

implementering och fortbildning så att formulerings- transformerings- och realiseringsarenan kan 

mötas. Detta överensstämmer med Fugate, Harrison och Kinicki (2011, ss. 432-433) resultat där 

vikten av att alla får vara med i implementeringen vid förändringar påtalas. Detta väcker frågor kring 

vad som kan göras på både politiskt och verksamhetsnivå för att säkerställa likvärdig förskola för alla 

barn som Läroplanen 2018 förespråkar och för att förskollärare ska känna sig säkra i sin undervisande 

roll. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis har studiens analys kommit fram till 10 resultat vilka presenterats och diskuterats 

ovan. Den viktigaste slutsatsen av vår studie är att införandet av undervisningsansvaret i den 

reviderade Läroplanen 2018, påverkar förskollärarna i studien negativt i deras yrkesroll. De upplever 

stress, oro, rädsla samt osäkerhet över det tillskrivna ansvaret. Detta beror på att ansvaret känns 

otydligt framskrivet och upplevs inte helt klart om vad som förväntas av dem samt hur undervisning 

ska bedrivas. Det upplevs mer som var och ens tolkning av formuleringarna i Läroplanen då inga 

konkreta metoder anges.                                                                                                                       

En annan faktor som skapar stress och ångest är att det saknar förutsättningar för att kunna realisera 

Läroplanens formuleringar. Den negativa inställningen till undervisning skulle enligt respondenterna 

kunna förändras om de fick fortbildning och diskussioner i arbetslagen om vad undervisning 

egentligen innebär. Det skulle kanske också behöva ses över vilka förutsättningar förskollärare saknar 

för att möta Läroplanens krav och där det inte lämnas över till förskollärarna själva att lösa det. 

Respondenterna uttrycker att staten skulle behöva se till att kontinuerligt rusta förskollärarna för att de 

ska kunna möta revideringar samt bli den undervisande förskolläraren som Läroplanen förespråkar. 

Förändringar och revideringar måste också vägas upp mot hur förskollärarens verklighet ser ut (t.ex. 

stora barngrupper, tidsbrist, kompetens, förskollärarbrist, outbildade medarbetare mm). Politiska 

intentioner och beslut kan annars bli omöjliga att implementeras i praktiken. En annan slutsats som 

kan dras är alltså att respondenterna upplever att Läroplanens formuleringar och intentioner inte går 
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hand i hand med förskollärarens verklighet då förutsättningar för att möta dessa saknas. Det uppstår 

därmed ett spänningsfält mellan formulerings, transformering och realiseringsarenan. Detta skulle 

kunna ses som ett kunskapsbidrag från denna studie som kan vara viktig att ta med i nästkommande 

revidering. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vår studie är relevant då det inte finns tidigare forskning kring hur förskollärare uppfattar och 

uttrycker sig om införandet av undervisningsbegreppet i Läroplanen för förskolan 2018 då det är nytt 

och ännu inte trätt i kraft. Vår studie kan utifrån det synsättet fylla en kunskapslucka. Genom att föra 

fram och göra förskollärarnas röster hörda kan vi bidra med kunskap om hur formuleringarna i 

Läroplanen 2018 uppfattas av förskollärarna och hur de påverkas av dessa. Studien kan komma att 

bidra till att se om Skolverkets intentioner stämmer överens med förskollärarnas verklighet. 

Därigenom bidrar vår studie med att identifiera konflikter och spänningsfält som uppstår och som alla 

kanske inte är medvetna om, exempelvis politiker (och förskolechefer). Genom att uppmärksamma 

och synliggöra respondenternas upplevelser kan det leda till nya diskussioner, förutsättningar och 

möjligheter. En möjlighet till att se verkligheten på ett nytt sätt. Detta kan exempelvis leda till struktur 

och policyförändringar som är bättre anpassade till förskollärares verklighet. Undervisning är trots allt 

något som förskollärare måste förhålla sig till och kan inte väljas bort därför är det viktigt att se till att 

de får de verktyg de behöver för att kunna uppfylla uppdraget vilket i sin tur kan leda till likvärdig 

kvalitet för alla barn som Läroplanen 2018 föreskriver. 

Vidare forskning 

En intressant fortsättning på denna studie skulle kunna vara att följa                         

           L             8  D                                                                       

ett tag när Läroplanen 2018 trätt i kraft. Ett annat förslag på spännande fortsatt forskning kring ämnet 

skulle kunna vara en komparativ studie och undersöka kommuner som satsat på implementering och 

fortbildning om undervisning i förskolan för att undersöka om de förskollärare känner sig säkrare i sin 

undervisande roll än de som inte fått det. På det viset kan man synliggöra och bidra med de 

förutsättningar som förskollärares förändrade yrkesroll kräver för att kunna fullfölja uppdraget. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Information och samtyckesformulär till förskolechefer. 

  

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter på Stockholms Universitet som just nu skriver vårt examensarbete. Vår 

studie handlar om hur införandet av undervisningsansvaret i den reviderade Läroplanen 2018 påverkar 

förskollärare i deras yrkesroll. 

För att kunna genomföra vår undersökning skulle vi vilja skicka ut enkäter (via mail) till alla 

förskollärare inom er verksamhet och behöver er tillåtelse för att genomföra detta. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerad av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att förskollärarna och förskolan kommer att avidentifieras. Deltagandet 

är frivilligt och alla kan när som helst avbryta din medverkan. Materialet kommer inte att användas i 

andra sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras i publikationsdatabasen DiVA. 

  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar: 

  

Kicki Evangelatou                                                                                          

kicki.evangelatou@stockholm.se 

Jessika Kantokorpi                                                                                                                         

jessika_kantokorpi@hotmail.com 

Handledare: Anna Palmer                                                                                                  

anna.palmer@buv.su.se  

Docent i Förskoledidaktik 

Föreståndare för avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet                               

 Telefon nr: 08-120 762 34 

  

  

  

Jag har informerats om studiens syfte och ändamålet med enkäten samt att deltagandet i 

denna studie är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

  

Jag ger mitt samtycke till att enkäter får skickas ut till alla förskollärare inom vår verksamhet. 

  

F                            ……………………………   

  

N                 ………………………………… 

  

O             ……………………………………… 

  

(Vi kommer efter eventuellt samtycke att kontakta er för att få tillgång till förskollärarnas 

mailadresser). 

 



 

 

Bilaga 2 Information och samtyckesformulär till förskollärare. 

  

Hej Förskollärare!                                                                             Okt 2018 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie handlar om hur 

införandet av undervisningsansvaret i den reviderade Läroplanen 2018 påverkar förskollärare i deras 

yrkesroll. 

För att kunna genomföra vår studie behöver din hjälp som verksam förskollärare och att få ta del av 

dina åsikter. Detta vill vi göra genom att utföra en enkätundersökning. Vi är tacksamma om Du vill 

delta i studien genom att svara på vår enkät. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis personalens och förskolans 

identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. 

Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt i publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill vi be om Ditt medgivande för medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker Du till studien så skriver ni under bifogad blankett. Vi bifogar 

även enkätfrågorna för kännedom. 

 

OBS! Vi önskar erhålla dina svar senast 12/10-2018. 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

  

Vänliga hälsningar 

Jessika och Kicki 

 

Kicki Evangelatou 

kicki.evangelatou@stockholm.se 

  

Jessika Kantokorpi 

jessika_kantokorpi@hotmail.com 

 

Handledare: 

Anna Palmer 

Docent i Förskoledidaktik 

Föreståndare för avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet 

Telefon nr: 08-120 762 34 

anna.palmer@buv.su.se 

 

Jag har informerats om studiens syfte och ändamålet med enkäten samt att deltagandet i denna studie 

är helt frivilligt och jag kan när som helst kan välja att avbryta. 

 

Genom att svara på enkäten och skicka det till er har jag givit mitt samtycke till att medverka 

i denna studie. 

 

 

F                    …………………………………………………… 

 

 

O             ………………………………………………………………… 



 

 

 

Bilaga 3 Enkät. 

  

Enkätfrågor 

                                                                                                                                 

Regeringen har beslutat om en reviderad Läroplan för förskolan, Lpfö 18. I Läroplanen som träder i 

kraft den 1 juli 2019 ingår nu undervisning i utbildningen. Förskollärare har tillskrivits ansvaret för 

undervisningen med följande formulering: 

  

Förskollärares ansvar i undervisningen:  

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de 

målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att:  

– omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,  

– planering och genomförande utgår från Läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som 

barnen tidigare har tillägnat sig,  

– spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del 

av undervisningen,   

– utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som 

utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet. 

  

Studiens syfte: 

Vi vill i vår studie undersöka hur införandet av undervisningsansvaret i den reviderade Läroplanen 

2018 påverkar förskollärarna i deras yrkesroll.  

  

1.  Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

2.  Känner du till den reviderade Läroplanen för förskolan 2018? 

3.  Vad är det första du tänker på när du hör begreppet undervisning? (Kan du förklara varför?) 

4.  Hur skulle du definiera begreppet undervisning? 

5.  Beskriv konkret vad undervisning betyder för dig? (Ge några exempel).  

6.  Hur upplevde du ditt undervisande ansvar (enligt Skollagen) innan revideringen av Läroplanen? 

7.  Vilka känslor skapas hos dig i och med undervisningsansvaret? 

8.  Upplever du någon förändring konkret efter införandet av undervisningsansvaret i den reviderade 

Läroplanen (98/18)? (om ja på vilket sätt?)                                                                                                                                      

9.  Tycker du att förskollärarens undervisande uppdrag är tydligt i den reviderade Läroplanen (98/18)? 

10. Innebär införandet av undervisningsbegreppet förändringar i ditt arbete och i din yrkesroll? 

Positiva/negativa (Ge exempel)   

11.  Känner du dig säker i din undervisande roll och vet du vad som krävs av dig?  

12.  Behövs någon speciell kompetens för att undervisa i förskolan och kan alla förskollärare 

undervisa?                 

13.  När upplever Du konkret att du undervisar? Ge exempel 

14.  Hur kan den planerade undervisningen se ut? Ge exempel.  

15.  Hur kan den spontana undervisningen se ut? Ge exempel. 

16.  Tycker du att undervisningsbegreppet hör hemma på förskolan? Varför? 

17. Använder du begreppet undervisning i samtal med kollegor, vårdnadshavare osv? 

18.  Saknar du något i den reviderade Läroplanen gällande undervisning? Är det t ex något som känns 

otydligt eller svårbegripligt?  

19.  Finns det något annat inom detta område som du vill dela med dig och som vi inte har tagit upp? 

  

Obs! Vi vill gärna ha ditt svar senast den 12/10-18. 

  

 Tack för din medverkan!  



 

 

  

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


