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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare ser på sitt 

omsorgs- och undervisningsuppdrag i förskolan. Studien syftar även till att undersöka om 

yrkeskategoriernas utbildningsbakgrund har någon inverkan på synen på detta uppdrag. 

Bakgrunden till studien var den nya läroplanen Lpfö18 vilken träder i kraft 1 juli 2019 där 

undervisning ges en större plats än tidigare samtidigt som omsorgen lyfts ytterligare. 

Materialet i studien samlades in genom en enkätundersökning vilken genomfördes via en 

digital plattform. Materialet har därefter noga analyserats och diskuterats med utgångspunkt 

i det läroplansteoretiska perspektivet och dess centrala begrepp.  
     Utifrån studiens resultat fann vi att yrkeskategorierna är eniga kring undervisningens 

form, definitionen av omsorg samt vad deras uppdrag som förskollärare respektive 

barnskötare innebär. Det finns även områden där yrkeskategorierna är oeniga i det eniga. 

Dessa områden gäller omsorgsbegreppets fortsatta plats i läroplanen samt 

undervisningsbegreppets plats i den nya läroplanen. I fråga om vem som får bedriva 

undervisning i förskolan visar studiens resultat att yrkeskategorierna är oeniga. Ytterligare 

en slutsats kunde därför dras utifrån vår tredje frågeställning, nämligen att utbildning i vissa 

fall har betydelse. 

     Studiens resultat har väckt vidare intresse och vi anser att en kvalitativ, mer omfattande 

undersökning skulle vara intressant att genomföra. Studien kan i vissa fall stödja våra 

inledande frågor samtidigt som den i andra fall har utmanat våra tankar. 
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1. Inledning 
I den nuvarande läroplanen Lpfö98 reviderad 2016 betonas barns utveckling och lärande 

som en stor del av förskolans uppdrag medan omsorgsbegreppet har hamnat lite i 

skymundan. I den nya läroplanen för förskolan Lpfö18 lyfts undervisningsbegreppet som en 

del av barns lärande och utveckling. Även omsorgsbegreppet lyfts på ett sätt som inte gjorts 

tidigare. Stor vikt läggs vid att dessa delar ska gå hand i hand och inte ta ut varandra.  

     Efter drygt tre års studier vid förskollärarprogrammet samt många möten med förskolans 

verksamhet upplever vi att dessa delar tyvärr ofta ställs mot varandra. Vi undrar därför om 

det finns olika syn bland förskollärare och barnskötare vad gäller undervisning och omsorg. 

Som blivande förskollärare ser vi vikten av att arbetslaget delar en gemensam syn på 

undervisning och omsorg samt hur dessa delar samverkar i förskolans verksamhet. Av denna 

anledning finner vi det intressant att i denna studie undersöka hur förskollärare och 

barnskötare ser på sitt uppdrag kring undervisning och omsorg I vårt självständiga arbete 

valde vi att skriva inledning, bakgrund och teoretisk utgångspunkt tillsammans. Vi 

formulerade även syfte och frågeställningarna tillsammans. Vi sökte gemensamt efter 

forskningsöversikter och vetenskapliga artiklar men delade sedan upp läsningen av dessa för 

att effektivt komma igång med inläsningen av vårt valda ämne. Uppdelning av läsningen 

fördelades rättvist mellan oss där Ida och Maja läste fem artiklar och/eller studier var. 

Forskningsöversikten skrevs gemensamt i samband med många diskussioner. Vad gäller 

uppsatsens metod och material valde vi att dela upp och skriva olika delar var för sig då det 

blev ett mer effektivt arbetssätt. Vi har dock gått igenom alla delar tillsammans för att 

diskutera, justera och få en starkare röd tråd genom uppsatsen. 

     Under enkätens utformning fördes många diskussioner innan vi tillsammans formulerade 

frågorna och skapade enkäten. Vi valde att dela upp ansvaret för insamling och analys av 

enkäterna. Ida ansvarade för yrkeskategorin förskollärare och Maja för yrkeskategorin 

barnskötare. Svaren vi fick in var fördelade på så sätt att 206 förskollärare respektive 70 

barnskötare svarade. Detta gjorde att Idas sammanställning var mer omfattande och tog 

längre tid än vad Majas sammanställning gjorde. Maja tog då ansvar för att skapa dokument 

där vi lätt kunde föra in resultaten för att sedan tillsammans börja analysera. 

Resultatredovisningen skrevs var för sig utifrån den yrkeskategori vi ansvarade för. Analys, 

diskussion och konklusion skrevs sedan gemensamt.  
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2. Bakgrund 
I den nya läroplanen Lpfö18, vilken träder i kraft år 2019, står skrivet: 

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen 

med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande 

hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant 

eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden (Lpfö18,, s. 4).  

Ann S. Pihlgren lyfter på samma sätt innebörden av undervisningsbegreppet. Vidare menar 

hon att undervisning inom förskolans ramar syftar till att barnen lär och utvecklas. Som 

exempel framhåller hon att undervisning kan ske i och genom lek där barnen på ett lustfyllt 

sätt ges möjlighet att utveckla till exempel samarbete, social kompetens eller matematiska 

förmågor. I den nya läroplanen nämns undervisning i samband med lärande och utveckling. 

Även Pihlgren menar att det finns en nära relation mellan undervisning och lärande och att 

de ofta används synonymt inom förskolans värld. Vidare påpekar hon dock att det finns en 

skillnad mellan dessa begrepp. Ett lärande sker endast individuellt hos en person och kräver 

inte att någon annan bidrar med kunskap, medan undervisning är något som sker när en 

pedagog vill påverka ett eller flera barns lärande (2017, s. 11). Som vi tidigare nämnt är 

undervisning ett relativt nytt uttalat begrepp inom förskolans värld. Det är därför svårt att 

finna forskning om undervisningsbegreppet i lika stor utsträckning som lärandebegreppet. 

Trots att lärande och undervisning inte har exakt samma innebörd står de i nära relation till 

varandra och av denna anledning har båda dessa begrepp varit centrala i vår studie. 

     Gunilla Halldén menar att den nya förskolekultur som uppstått innefattar att omsorg och 

lärande ska verka tillsammans. Trots detta får lärandet en dominerande roll där omsorgen 

inte ges någon betydelse om den inte har någon koppling till lärande. Vidare hänvisar hon 

till en utvärdering av läroplanen utförd av Skolverket 2004. Denna utvärdering visar att 

undervisningskulturen har inneburit att förskolan har blivit mer lik skolan, vilket inte var 

den ursprungliga intentionen (2007, s. 60-61). I den nya läroplanen står följande kring 

omsorg: 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att 

grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om 

barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och 

glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och 

förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter (Lpfö18, s.6).  

I den nya läroplanen lyfts alltså vikten av omsorg som en enskild del, men också i relation 

till lärande och utveckling. Detta syns bland annat i en punkt som i den nuvarande läroplanen 

reviderad 2016  heter Utveckling och lärande och som i den nya läroplanen Lpfö18 kommer 

heta Omsorg, utveckling och lärande. Pihlgren hänvisar till Håkansson och Sundbergs 

forskningsresultat vilket visar att förskollärare och barnskötare uppfattar sitt uppdrag på 
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väldigt olika sätt vilket blir tydligt i förskolans verksamhet (2017, s. 14). I den nya läroplanen 

lyder följande kring yrkeskategoriernas uppdrag: 

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det 

målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett 

särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen 

medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och 

lärande (Lpfö18, s. 4). 

Trots att även den nya läroplanen påtalar att förskollärare har det övergripande ansvaret ges 

även barnskötarna en viktig och central plats i förskolans verksamhet, såsom i 

undervisningen. Barnskötarna utgör en stor del av de pedagoger barnen möter varje dag i 

förskolan. Av denna anledning finner vi det viktigt att undersöka både förskollärarna och 

barnskötarnas syn på undervisning och omsorg i denna studie. 
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3. Teoretisk utgångspunkt och teoretiska begrepp 
Denna studies centrala frågeställningar undersöks med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt 

perspektiv. Perspektivet utgår från olika samhällsnivåer där skolrelaterade frågor på skilda 

sätt är i fokus. Pia Skott lyfter den nationella nivån där politiker och tjänstemän ansvarar för 

beslut om politiska mål utifrån samhällets krav samt den lokala nivån där lokala politiker, 

skolledare och lärare ansvarar för att genomföra dessa (2009, s. 17). Skott lyfter även den 

svenska skolans överideologi vilken innefattar att det ska finnas en gemensam skolform för 

alla barn där uttrycket “en skola för alla” blivit central. Vidare lyfter hon hur reformer under 

de senaste 180 åren successivt verkat för att uppnå ”en skola för alla”. Införandet av 

folkskolan 1842 brukar ses som det första steget mot detta, trots att grundskolereformen 

1962 var den första reformen att på riktigt verkställa ideologin och arbeta mot den 

gemensamma skolgången (2009, s. 18). Med utgångspunkt från Dewey har Ulf P. Lundgren 

utvecklat den svenska läroplansteorin vilken menar att det svenska utbildningssystemet inte 

är politiskt isolerat utan ingår i ett större socialt sammanhang av samhället. Samhällets 

önskemål och förväntningar på skolan formuleras i läroplaner på den nationella nivån vilka 

sedan verkställs på den lokala nivån. Läroplaner blir av denna anledning del av ett styrsystem 

från den nationella nivån till den lokala (2009, s. 26-28). Vilken samhällsnivå som ansvarar 

för vad i den politiska styrningen kan även förstås med hjälp av begreppen formulerings- 

respektive realiseringsarena. Formuleringsarenan utgör de sammanhang där beslut kring 

förskolans och skolans organisation och innehåll formuleras. Realiseringsarenan utgör 

istället de sammanhang där besluten som tagits genomförs och verkställs (Skott, 2015, s. 326 

och 328-329).  
     Ninni Wahlström hänvisar till Deng och Luke som lyfter läroplansteorins mest centrala 

frågeställning, ”vad räknas som kunskap?”. Denna fråga är ständigt angelägen, ofta 

omdiskuterad och aldrig färdigbesvarad då den styrs av samhällets syn på vad som är viktig 

och relevant kunskap under en viss tidsepok (2016, s. 11 och 13). Lundgren lyfter fram 

ytterligare en fråga inom läroplansteorin vilken bör föregå frågan om vad som räknas som 

kunskap; ”hur ska vi organisera vårt vetande – så att vi kan lära ut det?”. Med utgångspunkt 

i såväl pedagogik som filosofi, kulturhistoria med mera besvaras denna grundläggande fråga 

med hjälp av olika läroplansteorier vilka ger svar på vad som är av betydelse att veta vid en 

viss tidpunkt och hur detta vetande bör organiseras för att främja lärande. Med utgångspunkt 

i svaren på denna fråga kan vi även få svar på den fråga Wahlström lyfter belyser, det vill 

säga vad som är rimlig kunskap, och hur den kan förstås. Vidare lyfter Lundgren fram att 

varje utbildningssystem och läroplan styrs av såväl ideologiska dokument som av det 

samhället anger som viktig kunskap (2017, s. 265-267). De beslut som formuleras av 

politikerna uttrycks i läroplanerna vilka sedan verkställs och realiseras av pedagogerna i 

förskolan och skolan. Detta kan ses som en form av styrning och kontroll mellan de som 

formulerar och de som realiserar förskolans och skolans verksamhet (Lundgren, 1979, s. 17). 

     År 1998 fick förskolan sin allra första läroplan. Detta innebar att förskolan blev tillskriven 

en viktigare roll i utbildningsväsendet och det livslånga lärandet vilket var en betydelsefull 

förändring för en fortsatt samhällelig institutionalisering (Wahlström, 2016, s. 108-111). 

Med koppling till detta har vi i denna studie undersökt en liten del av de som utgör samhället, 

närmare bestämt förskollärare och barnskötare, och deras syn på vad som är relevant och 
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viktig kunskap. Förskollärare och barnskötare utgör även den så kallade realiseringsarenan 

med uppdrag att verkställa det formuleringsarenan förmedlar i läroplan och skollag vilket, 

som tidigare nämnts, styrs av bland annat samhällets medborgare. Förskollärare och 

barnskötare fungerar alltså både som verkställare av, men också som inflytelserika 

medborgare i utformandet av, utbildningssystemet och dess läroplaner. Av denna anledning 

är deras åsikter värda att ta vara på. 

     Frågan om vad som räknas som kunskap, begreppen formulerings- och realiseringsarena 

samt barns livslånga lärande kommer att vara centrala under vårt arbetes gång samt relateras 

till i arbetets olika delar. 
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4. Tidigare forskning 

För att undvika missförstånd hos läsaren vill vi förtydliga att när vi i denna forsknings-

översikt talar om den nuvarande läroplanen syftar vi på läroplanen från år 1998 reviderad år 

2016. När vi istället talar om den nya läroplanen syftar vi på Lpfö18 som träder i kraft år 

2019. Vi vill dock uppmärksamma er på att mycket av den forskning vi funnit och använt 

oss av är skriven strax efter läroplanens revidering år 2010. Därmed syftar flera av 

undersökningarna på 2010 års reviderade upplaga av läroplanen, vilket vi i dessa fall skriver. 

4.1 Den svenska förskolans läroplan 
”Många barn tillbringar större delen av sin vakna tid på förskolan som ansvarar för att ta 

hand om, undervisa och fostra barn i enlighet med den kultur och det värdesystem som råder 

i samhället”. Detta skriver Karin Renblad och Jane Brodin i en vetenskaplig artikel om den 

svenska förskolan och kraven på dess pedagoger. Renblad och Brodin lyfter även fram 

Sommer som menar att i takt med att samhället ständigt förändras så skiftar även synen på 

barn. Under de senaste årtiondena har en syn på barn som aktiva samhällsmedborgare med 

möjlighet och rättighet att påverka sin omvärld lyfts fram. Denna syn på barn har lett till att 

vårdnadshavare och samhället i stort ställer högre krav på förskolans pedagoger vilket 

kommer till uttryck i läroplanen. Av denna anledning är det av stor vikt att förskolans 

läroplan förnyas och revideras utifrån de föreställningar som råder i samhället vid en viss 

tidpunkt (2012, s. 417). Med utgångspunkt i det läroplansteoretiska perspektivet kan detta 

förstås i förhållande till begreppen formulerings- och realiseringsarena. Den syn och de 

föreställningar som råder i samhället vid en viss tidpunkt påverkar formuleringsarenan där 

beslut tas kring de styrdokument som sedan verkställs i realiseringsarenan. I Renblad och 

Brodins studie genomfördes fokusgruppsintervjuer med fyra förskolechefer vilka arbetar på 

kommunala förskolor. Intervjuerna syftade till att ta reda på förskolechefernas uppfattning 

om förskollärarnas syn på sitt uppdrag utifrån den reviderade läroplanen 2010. Studiens 

resultat visar bland annat att cheferna är måna om att barn känner trygghet på förskolan i 

form av omsorg och socialt samspel där barnen blir sedda. De  en oro kring hur den nya 

revideringen av läroplanen 2010 kommer att påverka verksamheten. De menar att 

förtydligandet av ämnesinnehåll i läroplanen kan ha en negativ inverkan då de anser att 

omsorg och lärande varken kan eller bör skiljas åt i förskolans verksamhet. I studiens 

intervjuer framgår även att cheferna tolkar läroplanen som att det övergripande ansvaret 

ligger på förskollärarna, medan barnskötarnas uppdrag inte ens nämns. Vidare menar 

cheferna att den förvirring som kan uppstå på grund av denna ansvarsuppdelning måste lyftas 

fram och diskuteras i hela arbetslaget för att såväl förskollärare som barnskötare ska kunna 

bidra med sin kompetens (2012, s. 419-420). 

”Jag tycker det känns väldigt konstigt när man har jobbat som ett arbetslag innan” säger en 

erfaren barnskötare om förskolepersonalens ansvar och uppdrag i en studie utförd av Mattias 

Nilsson. I sin studie belyser Nilsson skillnaden mellan den första läroplanen och den numera 

reviderade läroplanen 2010 där ett tydligare pedagogiskt ansvar läggs på just förskollärarna 

och inte på alla som verkar i arbetslaget (2012, s. 120 och 126). I sin studie genomförde 

Nilsson intervjuer med två förskollärare och två barnskötare där en i varje yrkeskategori 
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hade längre respektive kortare yrkeserfarenhet. Intervjuerna syftade till att ta reda på 

pedagogernas uppfattningar om och upplevelser av sitt uppdrag i förskolans verksamhet 

utifrån den reviderade läroplanen 2010. Studien visar att pedagogerna oroar sig för en ökad 

klyfta mellan de olika yrkeskategoriernas uppdrag. Oron grundar sig i en känsla av att 

erfarenhet kan komma att bli underordnat utbildning. De lyfter att det tidigare nära 

samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna nu riskerar att separeras och gå förlorat. 

Exempelvis lyfter de att om barnskötarna inte längre deltar i planeringen omöjliggörs 

samarbetet i arbetslaget vilket i sin tur påverkar verksamheten negativt. Nilsson menar att 

detta kan leda till ett vi och de-tänk mellan förskollärare och barnskötare vilket i sin tur 

resulterar i att lärande och omsorg skiljs åt och ansvaras för av de olika yrkeskategorierna i 

förskolan. En av förskollärarna menar avslutningsvis att det om möjligt är ännu viktigare i 

sådana här situationer att arbetslaget ser sig själva som ett vi där alla arbetar gemensamt mot 

samma mål för att undvika detta uppdelade uppdrag mellan förskollärare och barnskötare 

(2012, s. 127-130). 

 

4.2 Omsorg och undervisning i förskolan 
”Omsorg - något annat än pedagogik?”. Denna fråga ställer sig Eva Johansson och Ingrid 

Pramling Samuelsson i sin studie om begreppet omsorg i förskolan. I studien genomfördes 

en omfattande undersökning i 30 barngrupper runt om i Sverige. Såväl enkäter och intervjuer 

med förskolans pedagoger samt observationer i verksamheten genomfördes (2001, s. 85 och 

88). I studien definierar de omsorg som en etisk dimension vilken även kan vara en del av 

barns lärande och utveckling. Precis som Nilsson visar Johansson och Pramling Samuelsson 

pedagogernas skilda uppdrag i förskolan. De menar att förskolan traditionellt är präglad av 

en hierarkisk ordning där förskollärarna ofta fokuserar på de äldre barnen där pedagogiken 

har en större plats. Barnskötarna förväntas istället ta ett större ansvar för de yngre barnen där 

det läggs större vikt vid omsorg. Detta är ett resultat av att pedagogik traditionellt sett har ett 

högre värde än vad omsorg har i förskolan (2001, s. 81 och 85-86). Studien visar att 

förskolans verksamhet kräver pedagoger som aktivt reflekterar kring omsorg och lärande 

och deras relation till varandra. Resultatet visar även att chansen för att omsorg blir en del 

av pedagogiken ökar om förskolans pedagoger reflekterar kring förhållandet mellan dem 

(2001, s. 99). 

Monica Nilsson, Robert Lecusay och Karin Alnervik hänvisar till Skollagen kapitel 2 §13: 

“Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 

undervisning får bedriva undervisningen” (SFS 2010:800). Denna paragraf kan tolkas som 

att personer som inte innehar en förskollärar- eller lärarutbildning inte får undervisa barn i 

förskolans verksamhet. De lyfter även §14 i Skollagens andra kapitel: “Utöver lärare eller 

förskollärare som avses i §13 får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas 

annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling 

och lärande främjas” (SFS 2010:800). Denna paragraf kan tolkas som att det finns en 

möjlighet även för personer utan längre utbildning, men med tillräcklig utbildning eller 

erfarenhet, att också undervisa. Nilsson, Lecusay och Alnervik argumenterar för att 

definitionerna och tolkningarna av dessa paragrafer dock är tvetydiga och leder till förvirring 

kring förskollärares och barnskötares uppdrag (2018, s. 13-14). I sin studie lyfter Nilsson, 
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Lecusay och Alnervik även tidigare studier gjorda av olika forskare. Vissa menar att 

undervisning innebär att skapa målstyrda processer under ledning av förskollärare som syftar 

till utveckling och lärande, vilket är något som pågår hela dagen på förskolan. Andra 

undersökningar visar att undervisning förstås som ”en kommunikativ praktik som kräver två 

eller flera deltagare (barn och lärare) som gemensamt är fokuserade på en tredje part (ett 

innehåll)”. Andra forskare menar att det finns två nivåer av undervisning där den ena är lätt 

att få fatt på, såsom att till exempel undervisa barn om en insekt eller inom andra 

ämnesområden. Den andra nivån är istället mer invecklad och otydlig då den innefattar att 

undervisa barn i sociala kompetenser såsom att lära barn strategier för deltagande och 

perspektivtagande (2018, s. 10 & 15-16). 

4.3 Pedagogernas syn på omsorg och undervisning i förskolan 

”Förskolans särart - att förskolans lärande är annorlunda än skolans - och ibland uttrycks en 

oro för att förskolan ska bli alltför lik skolan” citerar Inger Hensvold från Skolverkets studie 

Förskola i brytningstid. Hensvold har i sin egen studie intervjuat förskollärare med olika 

lång erfarenhet i arbetet efter examen. Syftet med studien var att lyfta yrkets förändrade 

villkor och uppdrag utifrån förskollärares perspektiv (2011, s. 1-2). Hensvold skriver att när 

förskolans första läroplan från 1998 trädde i kraft skedde ett mindre skifte kring förskolans 

fokus och vad verksamheten skulle innehålla. Det tidigare fokuset låg på barns personliga 

utveckling medan läroplanens inträde 1998 flyttade fokus till ett helhetsperspektiv på barnet 

där demokrati och rättigheter skulle ligga till grund för verksamheten. Läroplanen betonade 

då också att barn lär i alla situationer under dagen. I läroplanens revidering 2010 

förtydligades även vad som är förskollärares uppdrag och ansvar respektive alla pedagogers 

uppdrag. Studier utförda av Skolverket visar att synen på kunskap och lärande de senaste 

decennierna har genomgått ett skifte och att allt fler i förskolan betonar kunskapsuppdraget 

(2011, s. 1-2). Hensvold lyfter en av sina egna studier från 2003 där tre grupper förskollärare 

med olika syn på sitt ansvar och uppdrag kunde urskiljas i resultatet. Den första gruppen 

förskollärare menar att deras viktigaste fokus i sitt arbete är att barnen ska utveckla sitt 

tänkande och problemlösningsförmåga. Den andra förskollärargruppens viktigaste uppdrag 

är omsorg och att utveckla barns sociala förmågor och strategier. Den tredje och sista 

gruppens intention är att kompensera för något barnen saknar i hemmet (2011, s. 2). 

Resultatet i denna studie visar även att tre teman kan urskiljas oavsett år i yrket. Vi kommer 

här att lyfta fram de två senare då dessa innefattar innehåll som rör vår undersökning. Ett av 

de teman Hensvold fann är Omsorg, fostran och den vuxnes handlande - Kunskap och barns 

lärande vilket syftar till att nyexaminerade förskollärare många gånger sätter fostran och 

omsorg främst och därmed blir kunskap och lärande underordnat. De förskollärare som varit 

yrkessamma längre talar mer om barns lärande och vikten av kunskapsinnehåll i förskolans 

verksamhet (2011, s. 14). Det sista temat är Lyssna - Utmana och stödja barns lärande vilket 

utifrån nyexaminerade förskollärare har fokus på den barnsyn de fått med sig från 

utbildningen där barns förmågor och rättighet till respekt utgör en grund. Denna barnsyn 

innefattar att pedagogerna förväntas följa barnens intressen och lyssna till deras tankar. 

Förskollärarna med längre yrkeserfarenhet menar att denna barnsyn blivit en självklar del av 

verksamheten och att fokus nu ligger på barnens delaktighet och medbestämmande i sitt eget 

lärande (2011, s. 14).  
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”Eftersom begreppet undervisning av tradition varit förknippat med lärarinitierade och 

formella aktiviteter i skolan visar det sig att många verksamma förskollärare har ett motstånd 

mot att använda begreppet med hänvisning till att förskolan kan bli mer skollik”. Detta 

skriver Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson som lyfts fram i Kristina Melker, 

Elisabeth Mellgren och Ingrid Pramling Samuelssons studie om undervisning i förskolan 

(2018, s. 65). Vidare hänvisar de även till Skolinspektionen som menar att såväl innebörden 

av undervisning som förskollärares ansvar för att undervisning bedrivs i förskolan behöver 

tydliggöras i förskolans styrdokument. Av bland annat denna anledning fick Skolverket i 

uppdrag att revidera den nuvarande läroplanen till en ny vilken träder i kraft år 2019. Melker, 

Mellgren och Pramling Samuelsson lyfter fram att förskollärares syn på och åsikter kring 

undervisning är tudelade. Förskollärare anser att undervisning dels är ett ytterligare krav på 

deras uppdrag vilket även kan komma att skolifiera förskolan. Dels menar de att införandet 

av undervisning i förskolan bidrar till att förskollärarrollen ges en ökad status (2018, s. 65-

66). Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson hänvisar även till forskare som har olika 

syn på undervisning i förskolan. Vissa forskare belyser en osäkerhet kring om undervisning 

verkligen bör införas i förskolan. Andra ställer sig positiva till introduceringen av begreppet 

så länge diskussion förs om vad det innebär i förhållande till just förskolans traditioner 

(2018, s. 66-67). Den förvirring som uppstått kring undervisningsbegreppet bland förskolans 

pedagoger var utgångspunkten i Melker, Mellgren och Pramling Samuelssons studie med 

syfte att ta reda på hur undervisning kan ta sig uttryck i förskolans verksamhet. För att 

undersöka detta fördes ljudupptagning och anteckningar från arbetslagets samtal på en 

förskola samt videoobservation av en undervisningssituation. Studiens resultat visar att 

pedagogerna på den studerade förskolan har tagit begreppet undervisning till sig och 

realiserat det i förhållande till de delar som traditionellt utmärker förskolan såsom lek, 

omsorg och lärande. Samtidigt lyfter författarna fram en av Skolinspektionens granskningar 

som visar att en stor del av såväl förskollärare som förskolechefer anser att undervisning inte 

är något obligatoriskt att bedriva i förskolan vilket är förvånande då undervisning tillhör 

förskolans uppdrag sedan ett antal år tillbaka i Skollagen (2018, s. 71 och 79). Utifrån 

studiens resultat menar Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson avslutningsvis att 

förskolans traditionella kultur med lek och lärande bör integreras i undervisningen och dess 

processer. På detta sätt blir det lättare att undvika en skolifierad förskola (2018, s. 82). 

”[...] studier visar det betydelsefulla i att ta tillvara det som spontant uppkommer i 

pedagogisk verksamhet med yngre barn medan de samtidigt framhåller förskollärares ansvar 

för medveten planering av läroplansinnehåll relaterat till barns erfarenheter och villkor”. 

Detta lyfter Agneta Jonsson, Pia Williams och Ingrid Pramling Samuelsson fram i sin studie 

om hur förskolans personal ser på undervisningsbegreppet. Vidare hänvisar de till Sheridan 

med flera som menar att lek, lärande, fostran och omsorg bör förenas i den undervisning som 

bedrivs i förskolan (2017, s. 93-94). Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson hänvisar 

även till Enö som menar att det finns en kultur inom förskolan som tar avstånd från den 

kunskapssyn skolan har. Av denna anledning kan det finnas svårigheter med att 

undervisningsbegreppet nu blir mer och mer centralt i förskolans verksamhet. Syftet med 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelssons studie var att ta reda på hur förskolans 

pedagoger ser på undervisningsbegreppet. För att undersöka detta genomfördes 
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fokusgruppssamtal med pedagoger från tre olika förskolor. Studiens resultat visar att 

undervisning i förskolan är knutet till två olika diskurser; en kravdiskurs för personalen samt 

en rättighetsdiskurs för barn och föräldrar. Den förstnämnda diskursen innefattar att 

förskolans personal upplever att integrerandet av undervisning i förskolan leder till ett större 

krav på verksamheten och i sin tur på pedagogerna där den verksamhet som tidigare bedrivits 

inte längre anses tillräcklig. Detta ger pedagogerna exempel på då de menar att det bland 

annat ställs högre krav på att de ska planera och dokumentera varje situation. Samtidigt 

menar de också att dessa krav också kan påverka förskolan och dess pedagoger positivt i den 

bemärkelsen att verksamhetens kvalitet och status höjs (2017, s. 96-100). Den andra 

diskursen, en rättighetsdiskurs för barn och föräldrar, innefattar en syn på undervisning som 

en rättighet för barn i förskolan. Pedagogerna menar bland annat att alla barn är kompetenta 

och därför ska ha möjlighet och rättighet till en lustfylld undervisning som utgår från barnens 

intressen och erfarenheter och där barnen även ges möjlighet att få syn på sitt individuella 

lärande genom exempelvis reflektion och dokumentation. Pedagogerna lyfter också fram att 

även föräldrarna har rättigheter vad gäller undervisning i förskolan. De menar att föräldrar 

ska ha möjlighet och rättighet att få insyn i förskolans verksamhet och vad den har för 

betydelse för deras barn. Utöver detta framhäver samtidigt pedagogerna att undervisning i 

förskolan bör begränsas, dels för att barnen ska ges tid att leka på sina egna premisser, men 

även för att undervisning också kan innebära krav på barns prestation (2017, s. 101-104). 
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5. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna studie är att, med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv, 

undersöka hur förskolans pedagoger ser på sitt uppdrag utifrån läroplanen med fokus på 

undervisning och omsorg. Detta undersöks med hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur ser förskollärare på sitt omsorgs- och undervisningsuppdrag? 

 Hur ser barnskötare på sitt omsorgs- och undervisningsuppdrag? 

 Hur kommer pedagogernas utbildningsbakgrund till uttryck i deras uppfattningar 

om sitt omsorgs- och undervisningsuppdrag? 
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6. Metod   

 

6.1 Metod och material 
För att undersöka förskollärare och barnskötares syn på sitt uppdrag i förskolan använde vi  

enkätundersökning som datainsamlingsmetod. Vi valde enkätundersökning då denna metod 

gav oss möjlighet att samla in en stor andel svar. Jan Trost och Oscar Hultåker menar att 

kvantitativa studier bör användas när undersökningen syftar till att påvisa att ett visst antal 

personer tycker si eller så (2016, s. 18 och 22). Av denna anledning passade en kvantitativ 

enkätundersökning vår studie. 

     Trost och Hultåker lyfter fram flera viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utformandet av 

en enkät. Exempel på en sådan aspekt är vilken typ av frågor som ställs i enkäten och en 

medvetenhet kring att frågornas utformning påverkar svaren och därmed även studiens 

resultat. Vidare belyser de vikten av att vara konsekvent i sina frågor, att endast ställa en 

fråga per fråga samt att undvika ord vilka kan uppfattas värderande (2016, s. 65, 80, 86 och 

88). Dessa aspekter hade  vi  i åtanke vid utformandet av vår enkät. 

     Då vi valde att göra en webbaserad enkät började vi med att se över alternativa 

internetsidor där vi kunde skapa enkäter gratis. Alternativen var många men efter en del 

letande valde vi att använda oss av webbenkäter.com som kostade pengar men passade vår 

undersökning bäst. 

     Judith Bell hävdaratt det är ett krav att enkäten får ett godkännande av handledaren innan 

den skickas ut. Detta klartecken bör vara av skriftlig form för att undvika frågetecken i 

framtiden (2016, s. 182-183). Innan vi skickade ut enkäten till våra respondenter var vi noga 

med att vår handledare skulle se över vår enkät och godkänna den via mail. 

     För att effektivt få in svar lades enkäten ut på en plattform för förskollärare och 

barnskötare vilka är verksamma i förskolan. På denna plattform var det 36 600 barnskötare 

och förskollärare som hade medlemskap vid tidpunkten då vi lade upp vår enkät. Innan 

enkäten lades ut på denna plattform skickades den till testpersoner för att få respons på 

frågorna och utformandet av dessa. 

 

6.2 Enkätens upplägg 
Innan vi påbörjade arbetet med enkätens upplägg och innehåll valde vi att formulera syftet 

för vårt arbete. Detta hjälpte oss att precisera våra enkätfrågor som i sin tur kunde ge svar på 

våra frågeställningar (Trost & Hultåker, 2016, s. 15-16). Processen att formulera frågor som 

inte var värderande men samtidigt kunde ge oss tydliga svar att analysera var lång. Vi 

diskuterade för- och nackdelar med ämnesområden som eventuellt kunde vara känsliga samt 

olika typer av frågor och begrepp vi kunde använda oss av.  

     Bell lyfter fram vikten av att identifiera de områden som ska undersökas för att sedan 

kunna välja rätt frågetyp (2016, s. 171). Inledande i vår enkät valde vi att ställa några 

sakfrågor för att snabbt få information av respondenterna kring deras bakgrund såsom 

utbildning och yrkeserfarenhet vilka även tillhörde våra deltagandekrav för att få besvara 

enkäten. Vidare i enkäten valde vi att ställa 13 attitydfrågor i form av påståendekaraktär där 

de svarande fick ange i vilken utsträckning de instämde (Trost & Hultåker, 2016, s. 66 och 
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70). Vidare menar författarna att för många påståendefrågor lätt kan trötta ut de svarande 

och undersökningen därför lätt får slarviga svar (2016, s.70). Viktigt för oss var därför att 

dessa frågor blev noga avvägda och genomarbetade under många tillfällen. Vi begränsade 

också antalet frågor för att få  noggranna svar  i så stor utsträckning som möjligt.  

     För att göra det enklare för respondenterna att överblicka enkäten och i sin tur svara på 

frågorna valde vi att dela in våra påståenden i teman. Dessa tydliggjordes med en ny sida i 

enkäten där även en förklarande text inledde varje ny kategori av påståenden. Detta skapade 

en tydligare struktur vilket även hjälpte oss i vårt arbete med att analysera svaren. 

 

6.3 Urval och avgränsningar 
Trost och Hultåker lyfter fram ett så kallat bekvämlighetsurval vilket är en typ av icke-

slumpmässigt urval. Ett bekvämlighetsurval innebär att snabbt och smidigt få tag på svar 

(2016, s. 31). Vi använde  oss av detta bekvämlighetsurval i vår studie. I samband med 

enkätens utskick informerade vi deltagarna om studiens syfte och varför vi valt att undersöka 

detta. Kraven för att delta i vår enkätundersökning innefattade att vara utbildad förskollärare 

alternativt barnskötare samt att vara verksam i förskolan. Dessa kriterier tydliggjordes dels 

genom plattformens medlemskap vilket kräver en koppling till förskolans verksamhet, samt 

att vi i samband med enkäten förtydligade våra krav vid deltagande i enkäten. Vi valde att 

lägga upp vår enkät på en plattform för pedagoger vilket innefattade vissa aspekter vi var 

tvungna ta hänsyn till. Vi är väl medvetna om att detta tillvägagångssätt för vår 

datainsamling inte är helt tillförlitligt då vi inte kunde kontrollera att respondenterna som 

deltog har den utbildning de utgett sig att ha, samt att endast en liten del av alla de 36 600 

som är medlemmar i gruppen gavs möjlighet att svara. Detta var en faktor vi hade i åtanbrake 

när vi redovisade och analyserade vårt resultat.  

     Enkäten lades upp på plattformen torsdagen den 25 oktober kl. 11.30. Kl. 06.00 fredagen 

den 26 oktober hade vi fått in 276 svar och vi valde då att stänga enkäten. 

 

6.4 Pilotstudie 
Bell belyser vikten av att i en enkätundersökning först genomföra en preliminär pilotstudie 

med deltagare liknande de man tänkt sig i den “verkliga” studien i syfte att få möjlighet att 

ändra och förbättra enkätens utformning (2016, s. 212-213). Denna slags förstudie 

genomfördes i vårt arbete med enkäten. Kurskamrater valdes ut och fick i uppgift att svara 

på enkäten samt kontrollera den tid enkäten tog att fylla i. De fick även i uppgift att ge 

respons på enkätens innehåll och utformning. Den respons som Bell lyfter fram som viktig 

utöver det vi hade i åtanke är instruktionernas tydlighet, eventuellt svårtolkade frågor samt 

om det finns frågor respondenterna inte vill svara på (2016, s. 181-182). Enkätens 

uppbyggnad och hur dess frågor är formulerade påverkar hur hög reliabilitet och validitet 

undersökningen har, vilket vi lyfter fram mer utförligt i ett senare avsnitt (Trost & Hultåker, 

2016, s. 64). Tack vare respons från kurskamraterna fick vi möjlighet att förbättra vår slutliga 

enkät, vilket i sin tur också ökade chanserna för en undersökning med hög reliabilitet och 

validitet.   
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6.5 Reliabilitet och validitet 
Trost och Hultåker framhäver reliabilitet och validitet vilka är två centrala begrepp vid arbete 

med kvantitativa studier såsom enkätundersökningar. Reliabilitet innefattar traditionellt att 

en undersökning eller mätning är stadig och tillförlitlig. Mer konkret innebär detta ofta att 

en undersökning kan uppvisa samma resultat oavsett tidpunkt och tillfälle. Författarna menar 

även att om intervjuaren använder vanliga begrepp och formuleringar vilka är lätta att förstå 

finns en större chans att respondenterna förstår och tolkar undersökningens frågor på samma 

sätt. Detta ökar i sin tur chanserna för en undersökning med hög grad av reliabilitet (2016, 

s. 61 och 63). 
     Begreppet validitet rör undersökningens eller mätningens giltighet, det vill säga om 

undersökningens frågor mäter det de syftar till att mäta. Detta förutsätter att frågorna som 

ställs rör just det ämne intervjuaren är intresserad av att ta reda på i undersökningen. 

Reliabilitet och validitet hör ofta ihop men de kan också te sig enskilt i en undersökning. Om 

en undersökning inte över huvud taget mäter det den avser att mäta samtidigt som den är 

utsatt för till exempel slumpinflytelser är såväl undersökningens reliabilitet som validitet låg. 

Om en undersökning däremot har en hög tillförlitlighet även om den inte mäter vad den 

syftar till att mäta så är undersökningens reliabilitet hög samtidigt som validiteten är låg 

(Trost & Hultåker, 2016, s. 62-63). 

 

6.5.1 Reliabilitet och validitet i förhållande till vår enkät 

Som vi tidigare nämnt har en undersökning hög reliabilitet om den visar samma resultat vid 

olika tidpunkter. I och med att vår studie och arbetet med denna sker inom en begränsad 

tidsram är det omöjligt för oss att hävda att vår enkätundersökning skulle uppvisa samma 

resultat om några år eller vid ett annat tillfälle. Trost och Hultåker belyser dock ett dilemma 

med denna traditionella syn på reliabilitet; nämligen att undersökningens sammanhang 

förutsätts vara oföränderligt och detsamma vid olika tidpunkter. Istället lyfter de fram en 

symbolisk och interaktionistisk syn på reliabilitet där utgångspunkten är att olika tidpunkter 

kan förväntas leda till olika resultat i och med att vi människor konstant är delaktiga i olika 

processer vilka kan komma att påverka en undersökning och dess resultat (2016, s. 61). Detta 

kan kopplas till vår undersökning där förskollärare och barnskötares, det vill säga 

realiseringsarenans, syn på undervisning och omsorg kan förändras beroende på den syn som 

är central i samhället och uttrycks av formuleringsarenan i exempelvis läroplaner vid en viss 

tidpunkt. Av denna anledning är det inte omöjligt att resultatet av vår undersökning förändras 

beroende på tidpunkt, och med utgångspunkt i ett interaktionistiskt synsätt på reliabilitet 

ökar därför chansen att vår undersökning har en högre grad av detta. 

Ytterligare en aspekt vilken påverkar reliabiliteten är, som tidigare nämnts, utseendet på 

enkäten och hur dess frågor är formulerade av intervjuaren. I ett tidigare avsnitt om vår 

pilotstudie fick utvalda klasskamrater fylla i vår enkät och ge respons på dess utseende, om 

vi formulerat oss tydligt och om påståendena och svarsalternativen var lätta att förstå. 

Responsen från våra kurskamrater bidrog till ett förbättrande av vår enkät med en ökad chans 

för att våra kommande respondenter i undersökningen skulle förstå våra enkätfrågor på 
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samma sätt. Även detta ledde i sin tur till en ökad chans för högre grad av reliabilitet i vår 

undersökning. 

     En aspekt som påverkar validiteten i en undersökning är om frågorna är ställda på så sätt 

att de tar reda på det som undersökningen syftar till att ta reda på. I den genomförda 

pilotstudien gav kurskamraterna respons på huruvida frågorna som ställdes i enkäten var 

passande och ställda på ett sådant sätt att de tog reda på det vi ville undersöka i denna studie. 

    När enkätundersökningen var genomförd kunde vi se att studiens resultat gav oss svar på 

de forskningsfrågor vi ställt oss i denna studie vilket visade gott tecken på att frågorna vi 

ställde i enkäten var passande och gav oss svar på det vår studie syftade till att undersöka. 

 

6.6 Etiska hänsynstaganden 
Vid genomförandet av en undersökning är det en skyldighet att förhålla sig till vissa regler 

och etiska riktlinjer gentemot respondenterna. Vetenskapsrådet framhåller fyra huvudkrav 

som syftar till att bilda ett gott förhållande mellan intervjuaren och respondenterna samt att 

undvika missuppfattningar eller konflikter. Den första av dessa fyra krav är informations-

kravet som innebär en skyldighet att informera respondenterna om villkoren som gäller för 

deltagandet samt enkätens syfte och användning (2002, s. 7). Bell menar att det i en enkät-

undersökning kan vara lämpligt att utforma ett följebrev med information, rättigheter och 

skyldigheter då man inte personligen träffar sina respondenter (2016, s. 183). Då vi valde att 

lägga upp vår enkät på en digital plattform på nätet tog vi beslutet att inte skicka med ett 

separat följebrev utan istället ge denna information i början av enkäten. 

     Det andra kravet Vetenskapsrådet lyfter fram är samtyckeskravet vilket syftar till att 

intervjuaren måste få respondenternas samtycke till deltagande i studien. Vidare lyfts att vid 

större enkätundersökningar behövs inte samtycke insamlas på förhand förutsatt att tydlig 

information kring deltagarnas rättigheter och forskarens skyldigheter belyses i enkätens 

uppstart (2002, s. 9). Vi förhöll oss till det senare arbetssättet när det kom till vår 

undersökning och deltagarnas samtycke.  

     Konfidentialitet är det tredje kravet Vetenskapsrådet tar upp. Det innebär att deltagarna 

inte ska kunna identifieras och att personuppgifter ska förvaras på så sätt att endast 

intervjuaren ska ha tillgång till den (2002, s. 12). I samband med definitionen av 

konfidentialitet tar Bell upp anonymitet vilket hon definierar som att inte ens intervjuaren 

själv ska veta vilka svar som tillhör vilken respondent. Bell hävdar att det är viktigt att 

särhålla dessa begrepp samtidigt som hon menar att det är av största vikt att inte lova något 

som sedan inte kan hållas (2016, s. 64). Då vi valde att genomföra vår enkät på en digital 

plattform med 36 600 utbildade förskollärare och barnskötare, där deltagandet i vår under-

sökning var frivilligt och inte begärde några personuppgifter eller information som kan 

identifiera vem som svarat, var detta inget krav vi behövde ta hänsyn till. Deltagandet i vår 

undersökning var alltså redan anonymt vilket vi informerade om i följebrevet. 

     Det fjärde och sista är nyttjandekravet vilket syftar till att undersökningens material 

endast är insamlat för studiens ändamål och inget annat så som till exempel reklam eller 

andra icke-vetenskapliga ändamål. Nyttjandekravet innefattar också att endast de som utfört 

studien ska ta del av det insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta krav 

anser vi att vi uppfyllt fullt ut. 
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6.7 Tillvägagångssätt 

För att redovisa resultatet valde vi dels att framföra dessa i form av löpande text, dels med 

hjälp av procent. För att förtydliga och göra det lättare för läsaren att läsa av studiens resultat 

valde vi även att använda cirkeldiagram genom resultatredovisningens gång. Detta bidrar 

inte bara till enklare läsning och förståelse utan ger även läsaren en variation i läsningen.  

     Som metod för vår resultatredovisning valde vi att strukturera och dela upp deltagarnas 

svar i två kategorier. Dessa två kategorier bestod av på ena sidan barnskötare och på andra 

sidan förskollärare. Vårt syfte och våra frågeställningar innefattade att undersöka hur 

barnskötare respektive förskollärare ser på sitt uppdrag rörande undervisning och omsorg, 

samt om det finns någon tydlig skillnad på uppfattningar och syn mellan de olika 

yrkeskategorierna. Med detta som utgångspunkt valde vi att dela upp de insamlade enkäterna 

i de två yrkeskategorierna och att studera dessa var för sig där Ida ansvarade för 

förskollärarnas enkätsvar och Maja ansvarade för barnskötarnas. Var för sig gick vi igenom 

alla enkätens svar och räknade om dessa till procent. Våra enkätsvar var enkla att bearbeta 

och analysera tack vare de fyra olika svarsalternativen. Att vi inledde arbetet av 

resultatredovisningen på detta vis gynnade oss då vi såg gruppernas svar ur två olika 

synvinklar. I själva resultatredovisningen valde vi att lyfta alla enkätens frågor, men att 

endast redovisa alla fyra svarsalternativ och dess procent utifrån ett av varje par 

motsatspåståenden. Samma påståenden valde vi sedan att lyfta i analys- och 

diskussionsavsnitten. I analysen sammanfördes yrkeskategorierna för att kunna jämföra 

fördelningen av svaren.  

     I analys- och diskussionsavsnitten utgick vi från det läroplansteoretiska perspektivet med 

fokus på begreppen formulerings- och realiseringsarena, frågan om vad som räknas som 

kunskap samt barns livslånga lärande. Dessa begrepp var till hjälp för att analysera vårt 

resultat kring hur formuleringsarenan lyfter och benämner undervisning och omsorg i 

läroplanen och hur dessa begrepp i sin tur uppfattas och verkställs av realiseringsarenan 

vilken utgörs av förskolans personal. 
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7. Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisar vi vårt resultat relaterat till studiens syfte och två av våra tre 

frågeställningar. Den första frågeställningen, “hur ser förskollärare på sitt omsorgs- och 

undervisningsuppdrag?” är redovisad av Ida medan den andra frågeställningen, ”hur ser 

barnskötare på sitt omsorgs- och undervisningsuppdrag?” är redovisad av Maja. Enkätens 

svarsalternativ var av formen instämmer; helt, till stor del, till viss del eller inte alls. Se bilaga 

1: enkät för att se enkätens påståenden och upplägg. 

7.1 Förskollärares syn på sitt omsorgs- och undervisningsuppdrag 
Enkäten besvarades av 206 yrkesverksamma förskollärare. Enkätens resultat valde jag att 

dela upp i tre olika delar; förskollärares syn på undervisning, förskollärares syn på omsorg 

samt förskollärares syn på sitt uppdrag i förskolan. 

 

7.1.1 Förskollärares syn på undervisning i förskolan 

 
Figur 1.1: Undervisning kan ske både planerat och spontant. 

Resultatet i denna undersökning visar att 68,35 % av alla förskollärare som besvarat enkäten 

instämmer helt i att undervisning kan ske både planerat och spontant. Ytterligare 21,82 % 

instämmer till stor del i detta påstående medan 9,08 % instämmer till viss del. Endast 0,75 

% av förskollärarna instämmer inte alls i denna syn på undervisning. Samtidigt visar 

resultatet att 8,56 % av förskollärarna instämmer helt i en annan enkätfråga huruvida 

undervisning alltid är en planerad aktivitet. 
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Figur 1.2: Det är positivt att undervisning står med i den kommande läroplanen och lyfts som en central del i 

förskolan 

 

Studiens resultat visar att 69,35 % respektive 18,85 % av förskollärarna instämmer helt, 

respektive till stor del, i att det är positivt att undervisning står med mer tydligt i den nya 

läroplanen. Vidare instämmer 10,55 % till viss del medan 1,25 % inte instämmer alls. 

     Ett liknande resultat framkommer även i ett av enkätens ytterligare påståenden om att 

undervisning inte hör hemma i förskolan utan att det är skolans uppgift. 82,5 % av 

förskollärarna inte instämmer alls medan ingen, det vill säga 0 %, instämmer helt i detta.  

 

7.1.2 Förskollärares syn på omsorg i förskolan 

För att undersöka förskollärares syn på omsorg i förskolan ställde vi två påståenden kring 

detta. Det första påståendet var: omsorg innebär till största del att barnens viktigaste behov 

blir tillgodosedda såsom blöjbyte, av- och påklädning, matning osv. Resultatet visar att 20 

% inte instämmer alls medan 54,3 % instämmer till viss del i detta påstående.  

     Det andra påståendet var: omsorg innebär dels att tillgodose barnens viktigaste behov 

men även att visa omtanke, möta barnen där de är och bidra till att barnen utvecklas och 

känner sig trygga på förskolan. 
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Figur 2.1: Omsorg innebär dels att tillgodose barnens viktigaste behov men även att visa omtanke, möta barnen 

där de är och bidra till att barnen utveckling och känner sig trygga på förskolan. 

 

Resultatet visar att 87,4 % av alla förskollärare som besvarade enkäten instämmer helt i detta 

påstående och 11,9 % instämmer till stor del i detta. 0,7 % instämmer till viss del och inga, 

det vill säga 0 %, instämmer inte alls. Detta resultat visar alltså en tydligare bild av 

förskollärarnas syn på omsorg än det första resultatet. 

 

 
Figur 2.2: Det bör läggas fortsatt stor vikt vid omsorg i läroplanen, det är minst lika viktigt som undervisning 

i förskolan. 
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Att omsorg bör läggas fortsatt stor vikt vid i den kommande läroplanen och att det är minst 

lika viktigt som undervisning instämmer 64,45 % av alla förskollärare helt i. Ytterligare 

25,25 % instämmer till stor del i samma påstående. Vidare instämmer 9,07 % till viss del 

medan endast 1,23 % inte instämmer alls. På vårt andra påstående att det inte spelar någon 

roll om omsorg står med i läroplanen för att det oavsett sker i förskolans verksamhet har 

41,65 % svarat att de inte instämmer alls och 25 % har svarat att de instämmer till viss del i 

detta påstående. 

 

7.1.3 Förskollärares syn på sitt uppdrag i förskolan 
För att undersöka förskollärares syn på sitt uppdrag i förskolan ställde vi tre påståenden där 

ett av dessa hade mer fokus på undervisning, det andra mer fokus på omsorg och det tredje 

en kombination av dessa båda. Det första påståendet vi ställde var huruvida deras uppdrag 

som förskollärare består av att bidra till barns lärande och utveckling inför kommande 

skolstart. Resultatet visar att 33,1 % instämmer till stor del och 34,55 % instämmer till viss 

del i detta påstående. Det andra påståendet vi ställde var huruvida deras uppdrag som 

förskollärare framförallt består av att tillgodose barnens omsorgsbehov och ge dem närhet 

och trygghet. Resultatet visar att 35,05 % instämmer till stor del medan 32,1 % instämmer 

till viss del i detta påstående. I det tredje påståendet undersökte vi huruvida deras uppdrag 

som förskollärare dels består av att tillgodose barnens omsorgsbehov och möta barnen på 

deras nivå samt ge trygghet och närhet, men även att bidra till barns utveckling och lärande. 

 

 
Figur 3.1: Mitt uppdrag består dels av att tillgodose barnens omsorgsbehov och möta barnen på deras nivå samt 

ge trygghet och närhet, men även att bidra till barns utveckling och lärande. 

På detta påstående svarar så många som 91,8 % av alla förskollärare som besvarat enkäten 

att de instämmer helt och 6,55 % instämmer till stor del. Vidare instämmer 6,55 % till viss 

del och inga, det vill säga 0 %, inte alls i detta påstående.  
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     I enkäten ville vi även undersöka vem eller vilka som ska bedriva undervisning i 

förskolan enligt förskollärarna. Detta gjorde vi genom att ställa ett påstående som lyder 

följande: undervisning i förskolan kan utföras av såväl förskollärare som barnskötare. 

 
Figur 3.2: Undervisning kan utföras av både förskollärare och barnskötare. 

Resultatet visar att 43,37 % instämmer helt och 24,75 % instämmer till stor del i detta 

påstående. Vidare visar resultatet att 28,2 % instämmer till viss del och 3,68 % inte 

instämmer alls i samma påstående. I ett annat påstående huruvida att undervisning endast 

kan utföras av förskollärare instämmer 41,4 % inte alls.  
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7.2 Barnskötares syn på sitt omsorgs- och undervisningsuppdrag 
Enkäten besvarades av 70 yrkesverksamma barnskötare. Även jag har valt att dela upp 

enkätens resultat i tre delar; barnskötares syn på undervisning, barnskötares syn på omsorg 

samt barnskötares syn på sitt uppdrag i förskolan. 

 

 

7.2.1 Barnskötares syn på undervisning i förskolan 

 
Figur 4.1: Undervisning kan ske både planerat och spontant. 

 

Enkätens resultat visar att 68,36 % av barnskötarna instämmer helt i att undervisning kan 

vara både planerad och spontan. Vidare instämmer 24,34 % till stor del och 5,88 % till viss 

del i samma påstående. Av alla som svarat är det endast 1,42 % av barnskötarna som inte 

alls instämmer. Dock är det 11,36 % som instämmer helt i ett annat påstående huruvida 

undervisning alltid är planerad. 
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Figur 4.2: Det är positivt att undervisning står med i den kommande läroplanen och att det lyfts som en central 

del i förskolan. 

 

På frågan om det är positivt att undervisning skrivs in i den kommande läroplanen Lpfö18 

svarar 32,8 % att de instämmer helt och 35,65 % till stor del. Det är dock 7,25 % som inte 

instämmer alls och 24,3 % till viss del. 

I påståendet att undervisning inte hör hemma i förskolan är det 5,68 % som instämmer helt. 

Trots detta är det så mycket som 48,28 % som inte instämmer alls i detta påstående vilket 

ger ett liknande resultat som det första påståendet. 

 

7.2.2 Barnskötares syn på omsorg i förskolan 
För att undersöka hur barnskötarna ser på omsorg ställde vi två påståenden där den första 

definierar omsorg som att endast tillgodose barnens behov såsom blöjbyte, hjälp med av- 

och påklädning och så vidare. Resultatet i detta påstående visar att 42,75 % av barnskötarna 

instämmer till viss del och 11,51 % inte instämmer alls. I nästa påstående har vi utökat 

definitionen av begreppet; omsorg innebär dels att visa omtanke, möta barnen på deras nivå 

och att bidra till barnens utveckling och trygghet. 
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Figur 5.1: Omsorg innebär dels att tillgodose barnens viktigaste behov men även att visa omtanke, möta barnen 

där de är och bidra till att barnen utvecklas och känner sig trygga på förskolan. 

 

Här är övervägande respondenter 88,34 % överens och instämmer helt samt 11,66 % 

instämmer till stor del. Inga, det vill säga 0 %, har svarat instämmer till viss del eller inte 

alls. 

     Huruvida omsorg bör stå med i förskolans läroplan kan olika resultat läsas ut av de två 

påståenden vi lyft. Det första påståendet lyder följande: det bör läggas fortsatt stor vikt vid 

omsorg i läroplanen, det är minst lika viktigt som undervisning. 
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Figur 5.2: Det bör läggas fortsatt stor vikt vid omsorg i läroplanen, det är minst lika viktigt som undervisning 

i förskolan. 

 

På detta påstående svarar 76,88 % av barnskötarna att de instämmer helt och 18,66 % att de 

instämmer till stor del. Vidare instämmer 4,46 % till viss del medan inga, det vill säga 0 %, 

instämmer inte alls. 

     I ett annat påstående, att det inte spelar någon roll om omsorg står med i läroplanen 

eftersom det sker i förskolan oavsett, instämmer 34,23 % inte alls medan 37,07 % instämmer 

till viss del. Resultaten i dessa två påståenden visar relativt olika resultat trots att båda 

handlar om omsorgsbegreppets plats i läroplanen. 

 

7.2.3 Barnskötares syn på sitt uppdrag i förskolan 
37,07 % instämmer till stor del och 35,65 % till viss del i påståendet att barnskötarnas 

uppdrag till största del innebär att bidra till barnens utveckling och lärande inför skolstart. I 

påståendet att barnskötarnas uppdrag till största del innebär att ge barnen omsorg, trygghet 

och närhet instämmer 38,36 % till stor del och 38,5 % instämmer helt. Trots att många 

instämmer helt eller till stor del i båda påståendena är det ändå klart fler som instämmer helt 

i att de ska ge omsorg och trygghet. I ett tredje påstående försökte vi lyfta både omsorg och 

undervisning i uppdraget. 

 

 
Figur 6.1: Mitt uppdrag består dels av att tillgodose barnens omsorgsbehov och möta barnen på deras nivå samt 

ge trygghet och närhet, men även att bidra till barns utveckling och lärande. 

94,02 % instämmer helt, och 5,98 % instämmer till stor del, i att uppdraget handlar om att 

ge barnen omsorg och trygghet samt att bidra till barnens utveckling och lärande. Vidare har 

ingen, det vill säga 0 %, svarat att de instämmer till viss del eller inte alls. 
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Figur 6.2: Undervisning kan utföras av både förskollärare och barnskötare. 

 

I vår enkät valde vi även att fråga barnskötarna vilka de anser kan utföra undervisning i 

verksamheten. 79,72 %, instämmer helt i påståendet att undervisning kan utföras av både 

förskollärare och barnskötare. På samma påstående svarar 7,3 % att de instämmer till stor 

del, 12,98 % att de instämmer till viss del och inga, det vill säga 0 %, att de inte instämmer 

alls. Nästa påstående gällde huruvida att undervisning endast kan utföras av förskollärare.  

Resultatet visar att 79,72 % inte instämmer alls, vilket är majoriteten av de svarande. 
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8. Analys  

Som vi tidigare nämnt i denna studie lyfter formuleringsarenan, det vill säga politiker, fram 

och benämner begrepp såsom undervisning och omsorg i läroplanen. Dessa begrepp 

uppfattas och verkställs sedan av realiseringsarenan där förskolans personal befinner sig 

och verkar. Formuleringsarenans mål med läroplanerna är att bidra till en likvärdig skolgång 

och lägga grunden för ett livslångt lärande för alla barn i Sverige. För att dessa mål ska 

uppnås är det av stor vikt att de personer som befinner sig i realiseringsarenan uppfattar och 

verkställer undervisning och omsorg på liknande sätt i sina verksamheter. 

     I detta avsnitt jämför vi de två olika yrkeskategorierna och analyserar deras resultat med 

koppling till vår teoretiska utgångspunkt och dess teoretiska begrepp formulerings- och 

realiseringsarena (Skott, 2015). Vi kommer också analysera dessa resultat i relation till 

barns livslånga lärande (Wahlström, 2015) och läroplansteorins centrala fråga; ”vad räknas 

som kunskap?” (P. Lundgren, 2017). Vi har valt att endast utgå från och belysa de tydligaste 

resultaten utifrån varje tema i vår analys. 

8.1 Förskollärare respektive barnskötares syn på undervisning i 

förskolan 
Resultatet visar att majoriteten av förskollärare och barnskötare är överens om att 

undervisning kan ske både planerat och spontant. 68,35 % av förskollärarna och 68,36 % av 

barnskötarna instämmer helt i detta påstående vilket ger en differens på endast 0,01 %. Detta 

visar att förskollärare och barnskötare har en likartad syn på hur undervisning kan ske i 

förskolans verksamhet. Detta resultat kan kopplas till det läroplansteoretiska perspektivets 

centrala fråga ”vad räknas som kunskap?” där de båda yrkeskategorierna anser att 

undervisning kan ske både planerat och spontant där kunskap kan erövras oberoende av om 

situationen är planerad eller spontan. Denna syn på när undervisning kan bedrivas finns även 

tydligt utskriven i den nya läroplanen, Lpfö18. Där står det att “undervisningen ska utgå från 

ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker 

hela tiden” (Lpfö18, s. 4). Detta kan förstås som en satsning av formuleringsarenan för att 

tydliggöra när undervisning kan bedrivas och därmed minska risken för att de som befinner 

sig i realiseringsarenan förstår detta på olika sätt. 

     I studien undersöktes de två yrkeskategoriernas inställning till att undervisning står med 

i den kommande läroplanen. På frågan om deras inställning är positiv har 69,35 % av 

förskollärarna svarat att de instämmer helt, och 18,85 % instämmer till stor del. På samma 

fråga har 32,8 % av barnskötarna svarat att de instämmer helt och 35,65 % till stor del. Detta 

visar att majoriteten av barnskötarna har en positiv inställning till undervisningsbegreppets 

plats i förskolans läroplan. En differens på 36,55 % respektive 16,8 % mellan barnskötare 

och förskollärare kan utläsas av detta resultat. Resultatet visar alltså att majoriteten av de 

båda yrkeskategorierna har en relativt samstämmig uppfattning. Däremot har den dubbla 

procenten förskollärare svarat att de instämmer helt jämfört med barnskötarna. Detta tyder 

på en lik men olika fördelad syn mellan de två yrkeskategorierna. I detta avseende kan vi 

tolka att de olika yrkeskatergorierna till viss del har en spridd uppfattning om 

formuleringsarenans syfte med läroplanen och förskolans verksamhet.  
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Hur de olika yrkeskategorierna uppfattar formuleringsarenan och dess syfte med 

undervisning i läroplanen kan tänkas påverka i vilken utsträckning de ger barn möjlighet till 

undervisning och grunden till ett livslångt lärande. 

 

8.2 Förskollärare respektive barnskötares syn på omsorg i förskolan 

Omsorg innebär dels att tillgodose barnens viktigaste behov men även att visa omtanke, möta 

barnen där de är och bidra till att barnen utvecklas och känner sig trygga på förskolan. I 

denna definition av omsorg instämmer 87,4 % förskollärarna helt. Vidare svarar 88,34 % av 

barnskötarna på samma sätt. Här kan vi utläsa en skillnad på endast 0,94 % mellan 

förskollärarna och barnskötarnas svar. Detta resultat visar att majoriteten av förskollärare 

och barnskötare är eniga om vad omsorg i förskolan innebär. Detta tyder på att 

formuleringsarenan har lyckats förmedla den helhetssyn på omsorg, utveckling och lärande 

som är central i den nuvarande läroplanen till de som befinner sig i realiseringsarenan vilka 

har uppfattat omsorgsbegreppet på ett likvärdigt sätt. En gemensam syn på omsorgens 

innebörd hos de olika yrkeskategorierna kan tänkas leda till positiva konsekvenser för barns 

livslånga lärande utifrån den helhetssyn som förmedlas i läroplanen. 

     Att omsorg bör läggas fortsatt stor vikt vid i förskolans läroplan är majoriteten av 

förskollärarna och barnskötarna överens om. 64,45 % respektive 25,25 % av förskollärarna 

instämmer helt eller till stor del i detta påstående. 76,88 % respektive 18,66 % av 

barnskötarna har svarat likadant. Här skiljer det 12,43 % respektive 6,59 % mellan 

förskollärarna och barnskötarnas svar. Detta resultat tyder på en lik men olika fördelad syn 

mellan de två yrkeskategorierna kring påståendet att omsorg bör läggas fortsatt stor vikt vid 

i läroplanen. Vi ser att en större procent av barnskötarna instämmer kring att omsorgen har 

en central plats i läroplanen jämfört med förskollärarna. Detta resultat tolkar vi som att 

formuleringsarenan har förmedlat ett syfte som till viss del bidrar till olika inställning i 

realiseringsarenan mellan yrkeskategorierna även om majoriteten i de båda grupperna har 

en likartad syn. 

8.3 Förskollärare respektive barnskötares syn på sitt uppdrag i 

förskolan 
Ett påstående i enkäten lyder följande: mitt uppdrag som förskollärare/barnskötare består 

dels av att tillgodose barnens omsorgsbehov och möta barnen på deras nivå samt ge trygghet 

och närhet, men även att bidra till barns utveckling och lärande. Detta uppdrag innefattar 

alltså en kombination av omsorg och undervisning. Resultatet visar att 91,8 % av 

förskollärarna och 94,02 % av barnskötarna instämmer helt i denna definition av sitt 

uppdrag. I detta påstående skiljer det endast 2,22 % mellan barnskötarna och förskollärarnas 

svar vilket visar en samsyn och en gemensam uppfattning om sitt uppdrag i förskolans 

verksamhet bland majoriteten av förskollärare och barnskötare. Detta resultat tyder på att 

formuleringsarenan återigen har lyckats förmedla sitt budskap i läroplanen kring den 

helhetssyn på omsorg, utveckling och lärande som bör ingå i förskolans uppdrag. Resultatet 

kan även kopplas till frågan om vad som räknas som kunskap. Det undersökningen visar 

tyder på att kunskapssynen hos yrkeskategorierna innefattar mer än bara undervisning och 
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lärande. Resultatet kan tolkas som att även omsorg, trygghet och närhet är viktiga 

dimensioner i vad som räknas som kunskap. 

      Ett fall där uppfattningen och åsikterna bland de två yrkeskategorierna tydligt skiljer sig 

är huruvida undervisning kan bedrivas av både förskollärare och barnskötare. På denna fråga 

har 43,37 % av förskollärarna svarat att de instämmer helt. På samma fråga har 79,72 % av 

barnskötarna svarat likadant. Resultatet visar en skillnad på 36,35 % mellan förskollärarna 

och barnskötarnas svar. Här har alltså ca 80 % av barnskötarna svarat att de instämmer helt, 

medan inte ens hälften av förskollärarna är samstämmiga i detta. Undersökningens resultat 

tyder på att det från formuleringsarenans håll inte finns en tillräckligt tydlig struktur i 

läroplanen kring ansvar, uppdrag och fördelning av dessa inom arbetslaget. Enligt vår studies 

resultat kan detta tänkas leda till att de som befinner sig i realiseringsarenan uppfattar sitt 

och resten av arbetslagets uppdrag på olika sätt. Detta kan i sin tur tänkas påverka hur arbetet 

i förskolan genomförs för att möjliggöra barns livslånga lärande. 

     De likheter och skillnader som lyfts fram i denna analys kommer vi lyfta fram ytterligare 

i vår diskussion i relation till tidigare presenterad forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

9. Diskussion 
Den tidigare forskning vi har tagit del av och presenterat kommer vi nu att belysa och 

diskutera i relation till det resultat vi har fått fram i vår studie. Vår studie visar att en 

övervägande del av förskollärare och barnskötare är överens om att undervisning kan ske 

både planerat och spontant. Detta kan även kopplas till tidigare studier som Jonsson, 

Williams och Pramling Samuelsson lyfter fram vilka visar på vikten av att finna en balans 

mellan att genomföra planerad undervisning och att fånga spontana undervisningstillfällen i 

förskolan (2017, s. 93). Med utgångspunkt i deras och vår egen studies resultat kan vi se att 

förskolan är en verksamhet vilken präglas av ett flexibelt arbetssätt där planering och 

spontanitet kompletterar varandra. 

     Studiens resultat visar att en övervägande del av förskollärarna och hälften av 

barnskötarna har en positiv inställning till att undervisningsbegreppet införs i den kommande 

läroplanen och därmed i förskolans verksamhet. Resultatet tyder alltså på att 

undervisningens plats i förskolan har en större betydelse för förskollärarna än för 

barnskötarna. Tidigare forskning gjord av Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson visar 

dock snarare att förskollärare är rädda för att undervisningens plats i förskolan resulterar i 

en förskola som påminner om skolan. Av denna anledning har de en mer skeptisk och 

undvikande inställning till undervisningens allt mer centrala plats i förskolans verksamhet 

(Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018, s. 65). Trots att Jonsson, Williams och 

Pramling Samuelssons artikel är skriven år 2017 och vår egen studie är genomförd år 2018 

visar vår studie ett annat resultat än deras. Vi ställer oss frågan vad dessa skilda resultat kan 

bero på. En tänkbar förklaring kan vara att trots att det endast skiljer ett år mellan dessa 

studier är förskollärare idag mer införstådda med vad undervisning i förskolan innebär. I och 

med den nya läroplanen Lpfö18 har undervisningsbegreppet stått i fokus och varit 

omdiskuterat i olika forum bland förskolans pedagoger det senaste året. Diskussionerna kan 

tänkas ha lett till att många förskollärare verkar ha fått en annan syn på och uppfattning 

omundervisning och dess relation till förskolan. Denna förändrade syn på undervisning i 

förskolan kan tänkas vara anledningen till att vår studie visar ett annat resultat än den studie 

som genomfördes för endast ett år sedan. 

     Studiens resultat visar även att majoriteten av förskollärare och barnskötare är eniga om 

att omsorg innefattar såväl omvårdnad som utveckling och lärande. I likhet med detta 

diskuterar förskolechefer i Renblad och Brodins studie innebörden av begreppet omsorg 

vilket de menar inrymmer både omsorg och lärande som går hand i hand (2012, s. 420). 

Utifrån vårt resultat och Renblad och Brodins studie kan vi se att det finns en gemensam syn 

på omsorgen och dess innebörd bland alla tre yrkesgrupper som verkar i förskolan. Denna 

gemensamma syn kan tänkas vara en bidragande faktor i arbetet mot en likvärdig förskola 

för alla barn oavsett geografisk plats i Sverige. 

     Vidare visar resultatet i studien att en stor del av förskollärarna anser att det bör läggas 

fortsatt stor vikt vid omsorg i förskolans läroplan. Barnskötarna är dock mer övertygade om 

detta än förskollärarna. Tidigare forskning gjord av Johansson och Pramling Samuelsson 

visar att förskollärare ofta har ansvarat för de äldre barnen där undervisningen är mer central 

medan barnskötarna istället har ansvarat för de yngre barnen där omsorgen är dominerande 

(2001, s. 85-86). Vi ställer oss därför frågan om det är av denna anledning barnskötarna i 
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större utsträckning instämmer angående vikten av omsorg både i praktiken och förskolans 

läroplan i vår studie jämfört med förskollärarna. Tidigare studier visar dock att det även finns 

förskollärare vilka värdesätter omsorgen i förskolan. Detta lyfts bland annat fram i 

Hensvolds tidigare genomförda studier där tre kategorier av förskollärare kan urskiljas. En 

av dessa kategorier innefattar förskollärare vilka anser att deras viktigaste uppdrag i 

förskolan innefattar omsorg, fostran och socialt samspel (2011, s. 2). Med utgångspunkt i 

den tidigare forskningen samt vår egen studie kan resultaten tolkas som att barnskötarna i 

större utsträckning anser att omsorgen är viktig och bör ha en fortsatt central plats i 

förskolans läroplan och verksamhet, trots att det även finns förskollärare vilka instämmer i 

detta. 

     Vår undersökning visar även att majoriteten av såväl förskollärarna som barnskötarna är 

eniga om att deras uppdrag, beroende på utbildningsbakgrund, innefattar att tillgodose barns 

omsorgsbehov och möta barnen på deras nivå, ge trygghet och närhet samt bidra till barns 

utveckling och lärande. Tidigare forskning gjord av Nilsson med utgångspunkt i Lpfö98 

reviderad 2010 visar att det i förskolan finns risk för en uppdelning mellan förskolans 

pedagoger där förskollärarna har ansvar för lärandet och barnskötarna istället ansvarar för 

omsorgen (2012, s. 127 och 130). Nilssons forskning om denna ansvarsuppdelning mellan 

de två yrkeskategorierna stämmer alltså inte överens med vårt resultat i denna fråga. I ett 

annat påstående fick vi däremot ett resultat som kan stödjas i Nilssons undersökning om 

denna ansvarsuppdelning. Att undervisning i förskolan kan utföras av både förskollärare och 

barnskötare fanns det skilda åsikter kring bland förskollärarna respektive barnskötarna. Inte 

ens hälften av de förskollärare som besvarade enkäten är övertygade om att undervisning 

ingår i de båda yrkeskategoriernas uppdrag, medan nästan dubbelt så många barnskötare är 

övertygade om detta jämfört med förskollärarna. Här kan vi se att vårt resultat visar likheter 

med Nilssons resultat om ett uppdelat ansvarsuppdrag mellan förskollärare och barnskötare. 

Med koppling till både Nilssons och vårt eget resultat lyfter Nilsson, Lecusay och Alnervik 

fram vem som får bedriva undervisning och hur detta ansvar fördelas med utgångspunkt i 

paragrafer ur Skollagen. I en av dessa paragrafer framgår att det endast är personer med 

förskollärarutbildning och legitimation som får bedriva undervisning i förskolan. I en annan 

paragraf står det dock att det får finnas personer i förskolans verksamhet med sådan 

erfarenhet alternativt utbildning som främjar barnens utveckling och lärande (2018, s. 13-

14). Vi ställer oss frågan vad Skollagen menar att en sådan erfarenhet eller utbildning 

innefattar och hur denna otydlighet påverkar pedagogernas uppfattning om de båda 

yrkeskategoriernas ansvar. I och med att vår undersökning resulterar i skilda uppfattningar 

gällande förskollärares respektive barnskötares uppdrag ställer vi oss även frågan om vårt 

resultat bland annat kan tänkas grunda sig i dessa svårtolkade paragrafer Skollagen 

förmedlar. 

9.1 Konklusion 
I denna studie ville vi undersöka hur förskollärare respektive barnskötare ser på sitt omsorgs- 

och undervisningsuppdrag. Vi ville även ta reda på om deras olika utbildnings-bakgrund 

påverkar deras inställning till sitt uppdrag. I studien framkommer att förskol-lärare och 

barnskötare i vissa fall är eniga, men i vissa fall också oeniga, kring synen på sitt omsorgs-

och undervisningsuppdrag. I detta avsnitt presenterar vi först de konklusioner där båda 
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yrkeskategorierna är eniga. Därefter presenterar vi de konklusioner där förskollärarna och 

barnskötarna är oeniga i det eniga, dvs. när deras åsikter drar åt samma håll men i olika 

utsträckning beroende på yrkeskategori. Vidare presenterar vi den konklusion där 

förskollärarna och barnskötarna är oeniga. Avslutningsvis presenterar vi huruvida 

utbildningsbakgrund har någon betydelse för deras syn på sitt uppdrag. 

     En slutsats som kan dras utifrån vår studie är att förskollärare och barnskötare är överens 

om att undervisning kan ske både planerat och spontant i förskolans verksamhet. En annan 

slutsats som kan dras där förskollärarna och barnskötarna är eniga gäller definitionen av 

omsorg. De är överens om att omsorg innefattar såväl omvårdnad som utveckling och 

lärande. Ännu en slutsats där de två yrkeskategorierna är eniga är i deras uppfattning kring 

sitt eget uppdrag. De instämmer i att uppdraget innebär att tillgodose barns omsorgsbehov 

och möta barnen på deras nivå, ge trygghet och närhet samt bidra till barns utveckling och 

lärande. 

     Utifrån vår studie kan en slutsats dras att förskollärarna och barnskötarna är oeniga i det 

eniga i deras inställning kring att undervisningsbegreppet förs in i den kommande läroplanen 

Lpfö18. Ytterligare en slutsats som kan dras där förskollärarna och barnskötarna är oeniga i 

det eniga är huruvida omsorg bör läggas fortsatt stor vikt vid i förskolans läroplan. 

     Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån vår studie är att förskollärare och barnskötare 

inte är överens om vem som får bedriva undervisning i förskolan. 

     Utifrån de slutsatser vi nu har lyft fram kan en slutsats dras att utbildning i vissa fall har 

betydelse för yrkeskategoriernas syn på sitt omsorgs- och undervisningsuppdrag. Studien 

visar att utbildning har betydelse ifråga om undervisnings- respektive omsorgsbegreppets 

plats i läroplanen samt vem som får bedriva undervisning i förskolan. 

     Med utgångspunkt i det vi har lyft fram i denna studie anser vi att vi har undersökt och 

lyckats synliggöra hur förskollärare respektive barnskötare ser på sitt omsorgs- och 

undervisningsuppdrag samt vilken betydelse deras utbildningsbakgrund har för denna syn. 

Avslutningsvis kan en sista slutsats dras att vårt syfte med denna studie är uppnått. 

9.1.1 Fortsatt forskning 
Denna studies forskningsfrågor har varit intressanta att undersöka och har väckt ett stort 

engagemang hos oss att vidare undersöka detta område. De förskollärare och barnskötare 

som har deltagit i vår studie utgör endast en liten del av alla de pedagoger som utgör 

förskolans verksamhet och vi kan därför inte säga att vår studie är representativ. För att 

uppnå ett mer representativt resultat skulle fler infallsvinklar krävas. Ett sätt att få en mer 

representativ studie är att undersöka området på riksnivå. En annan intressant infallsvinkel 

vore att göra en ytterligare studie om ett par år när den nya läroplanen har implementerats i 

förskolans verksamhet då framförallt undervisning blivit en tydligare del av vad förskolans 

verksamhet ska innehålla. En ytterligare intressant infallsvinkel vore att genomföra en 

kvalitativ studie med intervjuer för att få en bredare uppfattning om respondenternas åsikter. 

Utöver utbildningsbakgrund hade andra faktorer såsom ålder och yrkeserfarenhet varit 

intressanta att utgå från i studiens undersökning.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Enkät 

 
1. Är du yrkesverksam i förskolan just nu? 

Ja    

Nej 

 

2. Jag är utbildad: 

Förskollärare    

Barnskötare 

 

3. Hur många år har du varit yrkesverksam i förskolan? 

1-5 år    

6-15 år   

16 år eller mer 

 

4. Undervisning är alltid en planerad aktivitet med ett tydligt syfte att barnen ska 

tillägna sig olika kunskaper utifrån läroplanens mål. 

Instämmer helt    

Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

5. Undervisning kan ske både planerat och spontant så länge pedagogen har ett tydligt syfte och mål 

med situationen. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

6. Omsorg innebär till största del att barnens viktigaste behov blir tillgodosedda såsom 

blöjbyte, av- och påklädning, matning osv. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 
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7. Omsorg innebär dels att tillgodose barnens viktigaste behov men även att visa omtanke, 

möta barnen där de är och bidra till att barnen utvecklas och känner sig trygga på 

förskolan. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

8. Undervisning hör inte hemma i förskolans verksamhet, det är skolans uppgift att 

undervisa. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

9. Undervisning har de senaste åren ändå varit en del av förskolans verksamhet. Därför är det 

positivt att det nu står med i läroplanen och lyfts som en central del i förskolan. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

  

10. Det bör läggas fortsatt stor vikt vid omsorg i läroplanen, det är minst lika viktigt som 

undervisning i förskolan. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

11. Det spelar ingen större roll om omsorgsbegreppet står med i läroplanen eller inte. Omsorg 

sker i förskolans verksamhet ändå. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

12. Mitt uppdrag som förskollärare/barnskötare består framförallt av att bidra till barns lärande 

och utveckling inför kommande skolstart. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 
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13. Mitt uppdrag som förskollärare/barnskötare består framförallt av att tillgodose barnens 

omsorgsbehov och ge dem närhet och trygghet. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

14. Mitt uppdrag som förskollärare/barnskötare består dels av att tillgodose barnens 

omsorgsbehov och möta barnen på deras nivå samt ge trygghet och närhet, men även bidra 

till barns utveckling och lärande. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

15. Undervisning i förskolan kan endast utföras av förskollärare. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

16. Undervisning i förskolan kan utföras av såväl förskollärare som barnskötare. 

Instämmer helt    
Instämmer till stor del        

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

 

 

 

 

 


