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Sammanfattning	
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på undervisning i 
förskoleverksamhet. Vi använder fenomenografi som teoretiskt ramverk, som belyser 
uppfattningar av fenomen och variationer mellan dem. För att undersöka syftet på både ett 
övergripande plan och ett ingående plan kombineras studien av en kvantitativ respektive en 
kvalitativ delstudie. Delstudie 1 är av kvantitativ karaktär och utgörs av en 
enkätundersökning. Delstudie 2 är av kvalitativ karaktär och baseras på samtalsintervjuer. 	

Delstudiernas resultat är i stora drag eniga kring undervisning som fenomen: den 
definieras som målstyrda processer och kan ske under hela dagen i förskolan, både i 
spontana och planerade situationer samt oberoende av tid och rum. Våra resultat visar att 
en övervägande majoritet av studiens förskollärare är positivt inställda till undervisning i 
förskolan, vilket skiljer sig från tidigare forskning som påvisat att förskollärare är 
obekväma med undervisningsbegreppet. Vad som tycks skilja de positiva förskollärarna 
från de negativa i vår studie är en högre grad av reflektion och bearbetning av fenomenet 
undervisning i förskolekontext.  

Gällande vilka faktorer som studiens förskollärare anser är mest avgörande för 
undervisningens kvalitet framkommer framför allt barngruppsstorlek, tid och arbetslaget; 
det senare i betydelsen välfungerande och kompetent, något som inte belysts i tidigare 
forskning som vi har tagit del av.  
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1. Inledning	

Undervisning i förskolan är ett högaktuellt ämne som behandlas i allt från avhandlingar till 
dagstidningar. Vi själva har lärt känna begreppet på olika nivåer i vår utbildning på 
förskollärarprogrammet. Under vår första termin, vårterminen 2016, fick vi uppgiften att 
argumentera för eller emot användandet av undervisningsbegreppet i förskolepraktik - 
frågan löd: “Kan man använda begreppet ‘undervisning’ i en förskolepraktik?”. Sedan dess 
har undervisning fått ett starkt fäste i förskolan; det handlar inte längre om ifall man kan 
undervisa i förskola, utan hur man kan undervisa i förskolan. Vi ser denna utveckling som 
intressant, men också som en utmaning för förskollärare, vilket flera forskningsstudier 
uppmärksammat (Vallberg Roth & Tallberg Broman, 2018; Westman & Bergmark, 2014). 
Att transformera ett begrepp som innebär traditionell förmedlingspedagogik till att passa in 
i förskolans särart, som präglas av en helhetssyn på omsorg, lärande och utveckling, är 
inget som görs under en dag. 

I vår studie vill vi lyfta dem som nu axlar ansvaret för förskolans undervisning, 
nämligen förskollärarna, och hur de ställer sig till införandet av undervisningsbegreppet 
och undervisningens roll i sitt arbete. Vår förhoppning är att vår studie ska vara ett bidrag 
till förskollärare, och andra intresserade, genom att erbjuda olika sätt att uppfatta 
undervisning i förskolan kring aspekter såsom vilken betydelse den har för förskollärare, 
hur den kan ta sig uttryck och vilka förutsättningar som kan vara avgörande för själva 
undervisningen. 

I arbetet ansvarar vi för varsin delstudie; Kaisa för delstudie 1 och Malin för delstudie 2. 
För att säkerställa ett sammanhängande arbete har vi samarbetat tätt ihop för delstudierna 
ska komplettera varandra, och skrivit studiens övriga avsnitt gemensamt. 
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2. Bakgrund	

I följande avsnitt beskrivs undervisningsbegreppets inträde i förskoleverksamhet. Sedan 
beskrivs undervisningsbegreppets definition i förskolans styrdokument. Avslutningsvis 
lyfts argument för och emot undervisning i förskolan, som förts i den samhälleliga 
debatten. 

2.1	Förskolan	som	egen	skolform	
I och med 2010 års skollag (SFS 2010:800) blev förskolan en egen skolform. Enligt 
skollagen ska en skolform ha en läroplan, utbildade lärare och bedriva undervisning (SFS 
2010:800, 1 kap, 11§ + 2 kap, 13 §). Inför detta fördes livliga debatter för och emot 
beslutet, bland annat i fackliga tidskrifter. Enligt Lagerlöf i Lärarnas Tidning (2007-11-06), 
motiverade dåvarande utbildningsminister Jan Björklund att skolreformen skulle stärka 
förskolans ställning i utbildningsväsendet.  

I propositionen till skollagen anges skäl till övergången som att det främst förstärker 
förskolans pedagogiska uppdrag, vilket i sig anses vara en anledning till att förskolan ska 
vara en del av skolväsendet. Dessutom ska övergången skapa ett mer enhetligt regelverk 
för utbildningsväsendets alla delar. Däremot ska inte förskolans egen pedagogiska filosofi 
påverkas (Prop. 2009/10:165). Nästa steg i att stärka förskolans ställning som utbildning 
blir att begreppen utbildning och undervisning tas in i förskolans nya läroplan, Lpfö 18, 
som börjar gälla 1 juli 2019. I regeringsförslaget poängteras att syftet inte är att begreppet 
undervisningsbegreppet ska överföras från skolans till förskolans praktik utan att 
omformas utefter förskolans pedagogik. Därför kompletteras begreppet undervisning med 
begreppen utveckling och lärande, vilket i regeringsförslaget beskrivs som en anpassning 
som inrymmer både förskola och skola (Prop. 2009/10:165).  

2.2	Undervisningsbegreppets	definition		
Vi vill här visa undervisningsbegreppets definition i skollagen och hur det har 
transformerats för att stämma överens med förskolans praktik. I skollagen definieras 
undervisning som: 

sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden (SFS 2010:800, 1 kap, 3 §).  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som börjar gälla den 1 juli 2019, definieras 
undervisningen på följande sätt: 

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. 
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 
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utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i 
arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande (Lpfö18, 2018, s. 7). 

Vår tolkning är att definitionen i Läroplan för förskolan (2018) är mer specificerad än den i 
skollagen, möjligtvis för att tydliggöra hur det traditionella skolbegreppet ska tolkas i 
förskolekontext. Exempelvis specificeras att undervisning kan ske i både planerade och 
spontana situationer, vilket kan ses som ett avståndstagande från skolans struktur där 
undervisning sker under lektioner. I läroplanens definition beskrivs även barnskötarnas roll 
i undervisningen. Även om de inte ansvarar för undervisningens innehåll såsom 
förskolläraren gör, tolkar vi barnskötarnas roll som betydelsefull eftersom de ska medverka 
till barnens utveckling och lärande. 	

2.3	Debatten	om	förskolans	närmande	mot	skolan	
Nilsson et al hävdar att införandet av undervisningsbegreppet i förskolan mycket väl kan 
vara ett medvetet närmande mot skolans traditionella sätt att utforma verksamheten och 
undervisningen, det vill säga skolifiering. Forskarna hänvisar även till flera andra studier 
som visar på en sådan tendens (2018, s. 10). I sin artikel, som publicerades i Lärarnas 
tidning (2014-09-18), argumenterar Jonsdottir för att det finns en stor risk att barn går 
miste om både tid och rum för leken till förmån för ett ökat fokus på lärande, om förskolan 
närmar sig skolan alltför mycket. Författaren hävdar att det finns en angelägen koppling 
mellan leken och barns tillvaro i nuet och i framtiden. Leken är enligt Jonsdottir en 
oumbärlig del av barns sociala kunskaper och kamratkulturer. Därför ser hon det som 
oroväckande att leken får allt mindre plats när det gäller exempelvis 
verksamhetspresentationer på förskolors webbplatser och Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning om barns villkor för lek (Jonsdottir, 2014-09-18).  

I en artikel i Lärarnas tidning (2016-09-08) hävdar Yman till skillnad från Jonsdottir att 
leken kan ses som ett utmärkt verktyg för undervisning. Hon menar att undervisning 
egentligen sker redan i de flesta situationer på förskolans verksamhet, men det gäller att ha 
de “rätta glasögonen” på sig. Yman konstaterar att det är vanligt förekommande att 
undervisningsbegreppet ses som skolrelaterad men att istället i förskoleverksamhet handlar 
undervisning om att på ett lustfyllt vis ta fasta på barns intresse både i spontant uppkomna 
och i planerade lärandesituationer. I samma artikel lyfter Weineland fram vikten av att 
diskutera på förskolor vad undervisningen i grunden är, och sedan reflektera över vilket 
slags undervisning vi kan se exempelvis i olika rutinsituationer på förskolan (Holmström, 
2016-09-08). 

Även Skolinspektionens slutrapport (2018) om en treårig granskning av förskolans 
kvalitet och måluppfyllelse visar att förskollärare har motstridiga känslor kring 
undervisningsbegreppet. Granskningen tyder på att förskollärare sällan vill se sig själva 
som undervisande lärare. Istället pratar både förskollärare och förskolechefer hellre om 
barns lärande, som är en pågående process i förskoleverksamhet där det ingår någon typ av 
undervisning. Enligt rapporten har barnen i de granskade förskolorna förutsättningar för 
utveckling och lärande, men eftersom förskollärarnas arbetssätt inte alltid är medvetet och 
målstyrt, vilket är kärnan i undervisning, begränsas lärandet. Rapporten konstaterar att 
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förskolepersonalens osäkerhet kring undervisningsbegreppet kan bero på att det ses som ett 
begrepp som tillhör till skolan (Skolinspektionen, 2018, s. 21–22). 

Melker et al menar däremot att förskollärare borde använda undervisningsbegreppet 
som en naturlig del av sin profession (2018, s. 65). De menar att förskolan inte kommer att 
förlora sin särart för det, vilket många förskollärare verkar rädda för. Forskarna hävdar att 
undervisning redan är en del av förskoleverksamheten. Detta eftersom undervisning i 
förskolan enligt Melker et al innebär att lek och lärande integreras i en målstyrd process, 
och på så sätt blir undervisning (2018, s. 82). Forskarna menar vidare att om förskolans 
utgångsläge är en blandning av lek, omsorg och lärande, minskar sannolikheten av att 
förskolan skolifieras (Melker et al, 2018, s. 65). 

Även Siraj-Blatchford menar liksom Melker et al (2018), att undervisning med hög 
kvalitet på förskolan kännetecknas av att lek, lärande, barns olika förmågor, omsorg samt 
uppfostran hänger ihop i verksamhetens vardagliga situationer. Ytterligare menar de att 
utifrån detta synsätt kan hela förskoleverksamheten, med alla sina rutiner och innehåll, ses 
som lämpliga undervisningstillfällen (Ref. i Sheridan & Williams, 2018, s. 6). 

Nilsson et al belyser ett dilemma för förskollärarna. Förskollärare är nu enligt skollagen 
ålagda att bedriva undervisning, vilket till stor del förknippas med skolans traditionella 
förmedlingspedagogik, men förväntas samtidigt inte förändra förskoleverksamhetens 
traditionella pedagogik (Nilsson et al, 2018, s. 11; SFS 2010, kap 2, 13 §:800; Prop. 
2009/10:165). Vidare menar författarna att en ny, förskoleanpassad definition av 
undervisningsbegreppet behövs för att förskollärare ska acceptera det som en del av 
förskolans verksamhet (2018, s. 25). Även Skolinspektionens slutrapport från 2018 påvisar 
att förskollärarnas särskilda ansvar över undervisningen inte konkretiserats i stor 
utsträckning på de granskade förskolorna, och refererar till det likhetstänk som finns inom 
förskoleverksamhet som en anledning till detta (Skolinspektionen, 2018, s. 7).  

Avslutningsvis menar vi att frågan om undervisning i förskolan inte är färdigdiskuterad. 
Undervisningens ännu otydliga innebörder påverkar alla inblandade parter; 
Skolinspektionens granskningar, barnens förutsättningar i sitt livslånga lärande, men 
framför allt förskolepedagoger och deras arbete.  
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3. Syfte	och	frågeställningar	

Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på undervisning i förskoleverksamhet. 

3.1	Forskningsfrågor	
• Hur uppfattar förskollärare undervisningsbegreppet i förskolekontext? 
• Vilka faktorer kan möjliggöra samt begränsa förskollärarnas undervisning i 

praktiken? 
 

 

	 	



 

 
 

9 

4. Tidigare	forskning	

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om undervisning i förskolan. Dessa studier har 
vi funnit och hämtat via databaserna Education Source, SwePub samt Nordic Base of Early 
Childhood Education and Care. Forskningen redovisas utifrån tre teman som knyter an till 
vårt syfte och våra frågeställningar.  	

4.1	Undervisningens	definition	i	förskolekontext		
Thulin och Jonsson konstaterar i sin forskningsanalys att undervisning i förskolan sker när 
förskollärare synliggör barns perspektiv samtidigt som hen knyter an till ett visst innehåll 
och till barnets vidare utveckling (2018, s. 105). Forskarna utförde en kvalitativ 
videoanalys, som utgick från empirin från tidigare utförda studier, observerade interaktion 
mellan förskollärare och förskolebarn i åldrarna 1,5–6 år. Utifrån studiens analys hävdar 
Thulin och Jonsson att undervisning i förskolan kan ske både spontant uppkomna 
situationer och i planerade undervisningssituationer (2018, s. 99, 105).  	

Hedefalk et al lyfter i sin studie undervisningsbegreppets position i förskolan som en 
komplex fråga som skapar diskussion kring dess inkludering eller exkludering i förskolans 
kontext. Detta eftersom begreppet anses vara kontroversiellt i förskolekontext, vilket kan 
kopplas till förskolans rötter i Fröbelpedagogik med idén om ett fritt barn, fri från vuxnas 
styrande. Men komplexiteten grundas också i de många olika definitioner begreppet ges, 
utifrån olika undervisningstraditioner. Hedefalk et als kvalitativa studie jämför förskolans 
aktiviteter med olika undervisningstraditioner. Vidare görs sedan en jämförelse med 
undervisning i naturkunskap för att finna likheter och skillnader, som kan vidga förståelsen 
av undervisningsbegreppet i förskolekontext. I studien gjordes videoobservationer av 
förskolebarn vid olika tillfällen och platser, samt av skolelever i årskurs 7 under deras 
naturkunskapslektioner (2015, s. 21-22, 24). 	

Hedefalk et al menar att frågan inte handlar om ifall undervisningsbegreppet ska ingå 
eller inte i förskolan, utan snarare vilka mål, vilket innehåll och vilket förhållningssätt som 
ska gälla. Forskarna belyser att undervisningsbegreppet får olika innebörder och 
konsekvenser för verksamheten beroende på vilka mål och vilket innehåll som läraren 
väljer samt hens förhållningssätt och syn på kunskap och lärande. Detta gäller inte bara i 
förskolan, utan även i skolans traditionella undervisning. Forskarna menar alltså att 
undervisning inte är ett entydigt begrepp utan tar sig uttryck i olika 
undervisningstraditioner (2015, s. 22, 32). 	

Även Vallberg Roth och Tallberg Broman (2018) samt Westman och Bergmark (2014) 
ser undervisning som komplext. De förstnämnda syftar till flera aspekter av uppdraget: 
undervisningen ska anpassas till både en blandad barngrupp och unika individer, 
undervisningen ska utgå ifrån en helhetssyn på omsorg, utveckling, lek och lärande samt 
genomföras under en heldag (Vallberg Roth & Tallberg Broman, 2018, s. 10). Westman 
och Bergmark hävdar, som nämnts, att undervisningsbegreppet i sig är komplext, men kan 
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konkretiseras genom att synliggöra förskollärares uppfattningar av det. Deras studie, som 
undersöker förskollärares uppfattningar om sitt förstärkta undervisningsuppdrag genom 
intervjuer och skriftlig respons, visar att förskollärarnas undervisningsstrategier utgår ifrån 
att vara närvarande, barnens aktiva deltagande och deras upplevelse av innehållet (2014, s. 
85).  	

Gällande undervisningens plats i förskolekontext menar Hedefalk et al att, om 
undervisning kan definieras som att rikta barns uppmärksamhet mot en särskild riktning, 
innebär det att undervisning faktiskt är en central del av förskolans verksamhet. Liksom 
Thulins och Johnssons (2018) resultat visar Hedefalks et als studie att undervisning i 
förskolan, utifrån tidigare nämnd definition, kan uppstå vid både planerade och spontana 
tillfällen under hela dagen på förskolan. Detta beror dock på hur förskolläraren definierar 
undervisning. Utifrån studiens resultat menar forskarna att undervisningsbegreppet inte ger 
anledning till oro för att förskolan skolifieras, men drar slutsatsen att 
undervisningsbegreppets innebörd behöver vidgas (Hedefalk et al, 2015, s. 30-32). 	

Även Dalgrens studies resultat visar i linje med Hedefalk et al (2015) att undervisning i 
förskolan kan ske i vardagliga aktiviteter i förskolan. I sin avhandling utgår forskaren ifrån 
Tates, Thompsons och McKerchars engelska begrepp “embedded teaching”, vilket hon 
översatt till inbäddad undervisning. Med inbäddad undervisning menar hon att 
undervisning integreras i samspel under vardagliga aktiviteter i förskolan, såsom i 
måltider, lek, fostran och omsorg. Detta är den form av undervisning som enligt forskaren 
ofta sker i svenska förskolor. Dalgren hävdar även att förskolläraren kan utveckla sin egen 
undervisning genom att vara medveten om inbäddad undervisning (2017, s. 206-208).	

I linje med Dalgrens (2017) avhandling om inbäddad undervisning, observerar 
Björklund och Palmér i sin artikel hur lekresponsiv undervisning kan ta form i förskolan. 
Lekresponsiv undervisning innebär att förskolläraren i samspel med barn undervisar 
genom att ta vara på barns lek och styra barns uppmärksamhet mot ett särskilt 
lärandeinnehåll. Artikeln syftar till att observera hur förskollärare riktar barns intresse mot 
ett visst innehåll samtidigt som de stimulerar innehåll relaterad till intentioner som ingår i 
barns lek (2019, s. 65-66).	

Avslutningsvis menar Lave och Wenger att även fast undervisning och lärande hänger 
tätt ihop, ska dessa begrepp inte användas som synonymer. Lave och Wenger menar att 
lärande kan ske både genom aktiviteter som inte har ett i förväg bestämt syfte bakom, men 
även genom målstyrda processer, som en slutprodukt av undervisning. Ytterligare lyfter 
forskarna att lärande inte ska ses som en automatisk slutprodukt av undervisning (1991, s. 
40–41).  

4.2	Förskollärares	uppfattningar	om	undervisning	och	sitt	
undervisningsuppdrag	i	förskolan		

Studiens resultat pekar på kategorier knutna till två skilda diskurser som framstår i personalens 
resonemang kring undervisning: en kravdiskurs för personal samt en rättighetsdiskurs för barn och 
föräldrar. 

Detta konstaterar Jonsson et al i resultatdelen av sin studie om förskollärares inställningar 
till undervisningsbegreppet och dess innebörd för de yngsta barnen (2017, s. 96). Tre 
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fokusgrupper genomfördes med totalt åtta pedagoger från tre olika förskolor, varav sex 
personer var förskollärare och resterande två var grundskollärare. Delvis visar studiens 
resultat på att pedagoger upplever undervisning som ett kravfyllt och obekvämt uppdrag. 
Forskarna tolkar detta utifrån olika uttalanden som uttrycker en osäkerhet för att använda 
undervisningsbegreppet samt att pedagogerna tenderar att tona ned användandet av 
undervisningsbegreppet och snarare använda begreppet lärande. Samtidigt uppstår den 
andra diskursen om undervisning som en rättighet för både barn och deras föräldrar. Det 
formuleras som att barnen har rätt till likvärdig undervisning i lika stor utsträckning som 
någon annan, vilket på så vis kan ge barnet stora fördelar (2017, s. 97, 101).   

Sæbbe och Pramling Samuelsson har gjort en studie med syfte att få syn på norska 
förskollärares uppfattningar om deras undervisningsuppdrag samt på faktorer som deras 
undervisning består av i vardagliga aktiviteter (2017, s. 2). Fem förskollärare från olika 
förskolor deltog i studien, och filmades i vardagliga aktiviteter med barngrupp. 
Videofilmerna blev sedan grunden för intervjuer med förskollärarna om sin yrkesutövning. 
Av resultatet framkommer att även majoriteten av de norska förskollärarna är obekväma 
med att använda undervisningsbegreppet när de talar om sitt yrkesutövande, vilket 
forskarna vill knyta till en uppfattning av undervisning som traditionell 
förmedlingspedagogik (2017, s. 8). Ytterligare belyser forskarna att även om förskollärare 
såg sig själva som lärare som hade en viktig roll i barns lärandeprocesser, undvek de 
termer såsom matematik, som kan kopplas till undervisning. Detta gjorde förskollärare 
även när ämnet hade en central roll i aktiviteten. Forskarna menar att förskollärare 
eventuellt undvek ämnesbegrepp eftersom det är ett sätt att prata som inte anses passa in i 
förskolekontext. Studiens resultat tyder på att förskollärarnas uppfattningar om 
undervisning skilde sig åt. Däremot kunde forskarna konstatera att förskollärare 
undervisade i sina aktiviteter även om de själva avhöll sig från att kalla det för 
undervisning. Utifrån sin studie menar forskarna att det fortsatt är nödvändigt att diskutera 
undervisningsbegreppets innebörd så att det speglar även förskolans verksamhet (2017, s. 
11-13). 	

Alatalos (2017) kvalitativa studies resultat visar att förskollärarnas och 
grundskollärarnas föreställningar om undervisningsbegreppet var starkt knutna till den 
utbildningstradition de utbildats inom. Studien syftade till att synliggöra hur två 
yrkeskategorier i förskoleklassen, grundskollärare och förskollärare, uppfattar 
undervisning och lärande samt hur de ställer sig till en obligatorisk förskoleklass. Av åtta 
deltagare var sex av dem utbildade förskollärare, och de övriga två var utbildade 
grundskollärare. Förskollärarna i studien skiljer på undervisning i skolverksamhet och 
förskoleverksamhet på så vis att skolans undervisning är lärarcentrerad och förskolans 
undervisning är barncentrerad. En förskollärare i studien utgick hellre ifrån en 
sociokulturell syn på lärande med betoning på gruppen och att lära av varandra (2017, s. 
90). Utifrån detta kan det tolkas att förskollärarna i studien tar avstånd från att använda 
begreppet undervisning i förskolan, eftersom de uppfattar begreppet som traditionell 
förmedlingspedagogik. Förskollärarna betonade lekens betydelse i förskoleklassen, och 
uttryckte oro för att leken skulle förminskas om förskoleklassen blir obligatorisk. 
Grundskollärarna såg också leken som betydelsefull, men skiljer sig från förskollärarna 
genom sitt mer målinriktade arbetssätt och positiva inställning till undervisning. En 
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anledning kan vara att de kommer från en skolkultur som inte ser lärande och utveckling 
som enbart beroende av barnet. Vidare drar forskaren slutsatsen att förskollärare och lärare 
kan bidra till varandras professionella utveckling genom kommunikation och med situerat 
lärande i fokus (Alatalo, 2017, s. 88, 96). 

	4.3	Faktorer	som	påverkar	undervisning		
Forskning visar att samtidigt som krav på förskollärares och förskoleverksamheters 
uppdrag ökar, försämras förutsättningarna för detta (Persson & Tallberg Broman, 2019). 
Faktorer såsom minskad andel personal och minskad andel utbildade förskollärare, brist på 
vikarier, hög personalomsättning samt ökande storlek på barngrupper upplevs i stor 
utsträckning av förskolor. Detta är ett dilemma som Persson och Tallberg Broman lyfter 
fram i sin rapport och studie om förskollärares ökad sjukfrånvaro och psykisk ohälsa 
(2019).  	

“Utgångspunkten är att specifika undervisningskompetenser krävs av förskollärarna för 
att alla barn ska kunna må bra, lära och utveckla kunskaper i riktning mot intentionerna i 
förskolans läroplan”. Detta hävdar Williams och Sheridan i sin artikel (2018, s. 128) som 
analyserar undervisning i förskolan med utgångspunkt i kvalitetsbedömningar med Early 
Childhood Environment Rating Scale, vilket är ett instrument att mäta verksamhetens 
kvalitet. Forskarna framhäver att kvaliteten på förskolorna inte nödvändigtvis avgör 
undervisningens kvalitet, men poängterar att vissa delområden och kvalitetsaspekter kan 
förbindas med låg undervisningskvalitet (2018, s. 140). För att förskolan ska kunna uppnå 
hög kvalitetsnivå, krävs det att vissa krav ställs på kommunen när det gäller 
resurstilldelning. Forskarna menar att aspekter som exempelvis förskollärarnas kompetens, 
barngruppsstorlek, antalet vuxna relaterat till barngruppsstorleken och ledningen av 
förskolan har direkt påverkan på undervisningen i förskolan, och hävdar att dessa aspekter 
också påverkar barns välmående, lärande och utveckling (2018, s. 130). Studiens resultat 
visar också på en koppling mellan olika begränsande faktorer och låg kvalitet. Dessa var 
exempelvis begränsat utrymme, brist på material för pedagogiska aktiviteter, bristande 
pedagogisk och didaktisk kompetens hos förskollärare samt bristande engagemang (2018, 
s. 136).  

4.3.1	Förskollärares	didaktiska	kompetens		
Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson lyfter vikten av förskollärares 
kompetens för undervisningens kvalitet. De menar att behovet av lyhörda, stödjande och 
engagerade förskollärare ökar ju yngre barn är. Dessa egenskaper är nödvändiga för att 
förskolläraren ska kunna märka, förstå och ta hänsyn till barnets signaler och utgå ifrån 
dem i sina didaktiska val (ref. i Jonsson et al, 2017, s. 93). Ytterligare hävdar Jonsson et al 
att förskollärares kompetens visar sig speciellt när det gäller att kunna rikta barns 
uppmärksamhet mot någonting som sker i barns omgivning som är både betydelsefullt och 
intressant för barnen (2017, s. 94). Thulin och Jonssons artikel visar även på ett antal 
förmågor som krävs för att förskolläraren ska kunna utnyttja spontana situationer i 
förskoleverksamhet och se möjligheter till undervisning i dem; att förskolläraren är 
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nyfiken, medveten, tar hänsyn till barnperspektiv samt kan stödja, erkänna och utmana 
barnet vidare i sina upptäckter. Forskarna lyfter även fram vikten av att förskolläraren 
förstår barns perspektiv i sin undervisning och ger det ett större utrymme i 
undervisningssituationer (2018, s. 97, 102). Det som forskarna belyser gällande planerade 
undervisningstillfällen var att förskolläraren bör ta vara på de oväntade lärtillfällen som 
kan uppstå i undervisningen, vilka forskarna kallar för delmål, även om de inte går i linje 
med förskollärarens ursprungliga mål med undervisningen (Thulin & Jonsson, 2018, s. 
104). 	

Även när det gäller lekresponsiv undervisning i förskolan, visar Björklunds och Palmérs 
studies resultat att didaktisk kompetens krävs av förskollärare för att kunna forma 
lärandemålet i relation till barnens initiativ i en pågående lek. Detta kräver att 
förskolläraren kan upptäcka innehållet som är centralt i leken samt ser lärandemål som 
möjligen kan bidra till väsentliga kunskaper och detaljer (2019, s. 80, 83).	

4.3.2	Barngruppens	storlek		
Pramling Samuelsson et al konstaterar i sin studie att barngruppens storlek samt 
personaltäthet har en koppling till förskolans kvalitet. Den kvalitativa studiens 
datainsamling bestod av förskollärare intervjuer samt enkät med syfte att observera 
gruppstorlekens påverkan till barns utveckling och lärande i förskolan (2015, s. 5). I 
studiens resultat tar forskarna upp följande:   

Förskollärarna lyfter olika hinder med att organisera den stora barngruppen. Ett handlar om att när 
antalet barn ökar i gruppen som helhet, får det till konsekvens att även de mindre grupperingarna får 
ett större antal barn, vilket försvårar arbetet med läroplanen (2015, s. 10).  

Vi tolkar utifrån detta citat att en för stor barngrupp försvårar undervisning, som ska utgå 
ifrån läroplanens strävansmål (Lpfö 18, 2018 s. 7). Studiens resultat visar även att de 
ämnesområden vars innehåll utgår ifrån skapande, väljs oftare bort i stora barngrupper för 
att personalen helt enkelt inte räcker till, framför allt i ämnen som naturvetenskap och 
teknik. Ytterligare menar forskarna att eftersom även de tilldelade barngrupperna blir 
automatiskt större, blir det svårare för förskolläraren att hitta exempelvis material som 
intresserar och passar åldersmässigt alla barn. Slutligen visar resultatet att förskollärarna 
känner sig missnöjda med sitt arbete, eftersom stora barngrupper bidrog till att varje enskilt 
barn fick mindre utrymme. Känslan att behöva korta ner och förenkla 
undervisningsinnehåll bidrog också till att förskollärare kände sig oprofessionella 
(Pramling Samuelsson et al, 2015, s. 10–11).  	

Ytterligare instämmer de Schippers et als (2006) experimentella studie med Pramling 
Samuelsson et als (2015) studie om att barngruppsstorlek påverkar undervisningens 
kvalitet i förskolan. I studien observerades barnskötares förhållningssätt till två olika stora 
barngrupper. Forskarna jämförde utfallen med faktorer såsom barnskötarnas 
utbildningsnivå, lön samt barngruppsstorlek. Studiens resultat visar att när antalet barn 
minskades från 5 till 3 barn, skedde en betydande ökning av kvaliteten i barnskötarnas 
interaktion och stöttning med varje enskilt barn (de Schipper et al, 2006, s. 871). 	

Betydelsen av förskollärarens förhållningssätt i relation till barngruppsstorlek diskuteras 
även av Ahlskog-Björkman. I studien analyseras resultaten videografiskt, vilket Ahlskog-
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Björkman beskriver som att analysera insamlade data i sin helhet med fokus på barns och 
pedagogers handlingar från start till slut (2014, s. 6, 12). En vävningsaktivitet i studien 
illustrerar hur barns individuella lärandeprocesser påverkas när förskolläraren behöver dela 
upp sin uppmärksamhet på flera barn. På grund av att flera barn deltar vid vävningen får 
pedagogen svårt att se till det enskilda barnets behov av stöttning i sitt lärande och bemöta 
det ur ett barnperspektiv. Fokus flyttas från processen till slutprodukt, och barnet berövas 
möjligheten att utvecklas i sin egen takt – på grund av den stora barngruppen och 
pedagogens splittrade uppmärksamhet. Forskaren menar att ett barnperspektiv hos 
förskolläraren är nödvändigt för att kunna se det enskilda barnets lärande (Ahlskog-
Björkman, 2014, s. 12).  
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5. Teoretiska	utgångspunkter	

I följande avsnitt kommer vi presentera fenomenografin som är studiens teoretiska 
ramverk. Vi börjar med att redogöra för perspektivets teoretiska grunder och dess centrala 
begrepp, varefter vi motiverar dess relevans för vår blandmetod. 

5.1	Fenomenografins	teoretiska	grunder	
 
Fenomenografin är en forskningsansats som utvecklades under 1970-talet av en svensk 
forskningsgrupp vid Göteborgs universitet. Till en början användes ansatsen som en 
forskningsmetod i forskning om inlärning, men har med tiden utvecklats till en 
metodologisk och epistemologisk teori som numera kan tillämpas generellt i studier av 
uppfattningar om fenomen (Kroksmark, 1987, s. 224; Larsson, 1986, s. 22).  

Fenomenografins kärna är att beskriva hur människor uppfattar ett visst fenomen i 
omvärlden, och att kartlägga dessa varierande uppfattningar. Fenomenografiska forskare 
utgår därför ifrån andra ordningens perspektiv i sina studier. Första och andra ordningens 
perspektiv är två skilda sätt att betrakta verkligheten. Den första ordningens perspektiv 
utgörs av objektivitet, med målet att fastslå fakta, sanningar och riktiga påståenden om 
fenomen och dess egenskaper. Med andra ord eftersträvas att beskriva verkligheten i första 
ordningens perspektiv. Andra ordningens perspektiv styr om siktet från en objektiv 
verklighet till människors subjektiva uppfattningar om fenomen och omvärlden, vilka kan 
uppfattas olika. Om uppfattningarna är sanna eller falska är inte relevant; bara hur 
uppfattningarna ser ut (Kroksmark, 1987, s. 229; Larsson, 1986, s. 12; Marton, 1981, s. 
178; Marton & Booth, 1997, s. 119). Utifrån en fenomenografisk ansats väljs inte på 
förhand en teori att utgå ifrån när ett fenomen studeras, utan utgår ifrån respondenternas 
uttalanden för att sedan analysera deras innebörder. Dessa beskrivs och systematiseras med 
beskrivningskategorier (Larsson, 1986, s. 23; Uljens, 1989, s. 61). Den fenomenografiska 
analysmetoden kommer beskrivas i senare avsnitt.  

5.2.	Centrala	begrepp	

5.2.1	Fenomen	
Fenomen är ett centralt begrepp inom fenomenografin. Kroksmark beskriver fenomen som 
“den samlade totaliteten av det som visar sig” (1987, s. 226). Marton och Booth hävdar 
dock att det är omöjligt att göra definitiva eller slutgiltiga beskrivningar av fenomen. En 
persons beskrivning av ett fenomen utgår ifrån hens tidigare erfarenheter av fenomenet, 
och det är omöjligt att veta hur något skulle beskrivas utifrån erfarenheter som ännu inte 
upplevts (1997, s. 101). Vidare skriver Kroksmark att ett fenomen kan framstå på olika vis 
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beroende på betraktarens förståelse av det – fenomenet ligger i betraktarens öga (1987, s. 
226–227). 

5.2.2	Uppfattningar	
Inom fenomenografin utgår man ifrån att fenomen bär olika betydelser och budskap för 
människor, vilka utgör deras uppfattningar. Begreppet syftar på en persons grundläggande 
förståelse av något (Uljens, 1989, s. 10). När vi upplever ett fenomen sker det på två 
nivåer: dels urskiljer vi fenomenets struktur och dels urskiljer vi en inneboende mening, 
eller ett budskap, som vi knyter an till fenomenet (Marton & Booth, 1997, s. 87). Våra 
uppbyggda uppfattningar fungerar som referensramar för våra förståelser av fenomen och 
resonemang kring dessa (Marton & Svensson, 1978, s. 20; Uljens, 1989, s. 19, 21). En 
människas uppfattning om något behöver inte nödvändigtvis vara en direkt orsak till 
hennes handlingar, men samtidigt kan man inte annat än handla utefter sin förståelse av 
något (Marton & Booth, 1997, s. 111). Larsson lyfter att fenomenografin kan bidra till att 
människor får större kunskap om ett visst fenomen. Att ta del av andras uppfattningar kan 
leda till självreflektion och att ens egen uppfattning kring fenomenet utvecklas genom 
utbytet av erfarenheter (Larsson, 1986, s. 17). 

5.2.3	Beskrivningskategorier	
En uppfattning som en person har om ett fenomen, exempelvis undervisning, utgör inte 
själva definitionen av det. Snarare kan det anses utgöra en nyans av fenomenet - sett från 
den personens perspektiv med dess bakgrund. När fenomenografiska forskare beskriver 
olika sätt att uppfatta fenomen, skapas en nyanserad bild av fenomenet - exempelvis 
undervisning - utifrån ett antal beskrivningskategorier, vilka skildrar olika sätt att uppfatta 
ett fenomen. Dessa uppfattningar kategoriseras utefter likheter och skillnader dem emellan. 
I skapandet av kategorier strävar man efter så bra gestaltningar som möjligt av de olika 
sätten att uppfatta ett fenomen, varför kategorierna är kvalitativt skilda från varandra 
(Larsson, 1986, s. 20). Kategorierna bildar sedan ett system, som kan vara av olika 
karaktär beroende på kategorierna förhåller sig till varandra (Uljens, 1989, s. 47).   

5.3	Fenomenografin	som	utgångspunkt	för	studier	med	blandmetod	
Vi anser att fenomenografin är ett passande teoretiskt ramverk för den blandmetod som vår 
studie utgår ifrån. Fenomenografin är kvalitativ till sin karaktär, men dess resultat kan även 
analyseras kvantitativt. Olika uppfattningar kan jämföras utifrån en viss variabel, 
exempelvis ålder, och resultaten kan även visa på hur utbredda vissa uppfattningar är 
(Pramling Samuelsson, 2015, s. 167). Detta menar vi är en fördelaktig egenskap då vi vill 
besvara våra forskningsfrågor både på ett överskådligt plan och ett ingående plan. Vi anser 
också att fenomenografi förser oss med passande teoretiska begrepp och analysmetod för 
att besvara vår studies syfte om hur förskollärare ser på undervisning som fenomen i 
förskolekontext.	
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6. Metod	

I följande avsnitt redovisas våra metodologiska val för studien. Till att börja med beskrivs 
den blandmetod1 som studien utgår ifrån, följt av en kort diskussion om den. Vidare 
återges urval, genomförande, databearbetning och analysmetod, studiens reliabilitet och 
validitet för att avsluta med vilka etiska hänsynstaganden vi har gjort. Reflektioner kring 
metodologiska val sker löpande i de olika delarna.  

6.1	Blandmetod	för	datainsamling	
För att uppfylla vår studies syfte att undersöka förskollärares uppfattningar om och 
förutsättningar för undervisning i förskoleverksamhet, valde vi en blandmetod bestående 
av enkätundersökning och samtalsintervjuer. Detta för att besvara våra forskningsfrågor på 
både ett övergripande och ett ingående plan. Genom att använda sig av en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ metod kan studien bli mer omfattande och generaliserbar, samt 
vidgas och förstärkas (Parylo, 2012, s. 297). Lund hävdar att en blandmetod möjliggör att 
kunna ta vara på metodernas respektive styrkor, men samtidigt undvika deras svagheter 
(2012, s. 156). Fördelen med enkätundersökningen är att vi får möjligheten att se vilka 
uppfattningar som finns kring undervisning och hur utbredda de är, medan 
samtalsintervjuer låter oss ta del av hur förskollärarnas beskriver sina uppfattningar. Den 
ena metodens fördel kompenserar för den andres nackdel, exempelvis enkätens brist på 
detaljerade svar och samtalsintervjuernas icke-generaliserbarhet. En annan fördel med 
blandmetod är att om våra delstudiers resultat skiljer sig från varandra, kan detta i sig leda 
till ytterligare reflektioner och ge förslag till vidare forskning (Lund, 2012, s. 157).  

Delstudie 1 är av kvantitativ karaktär då vi vill undersöka syftet utifrån ett större antal 
förskollärare (Trost & Hultåker, 2016, s. 22). Detta för att komplettera datainsamlingen 
men även för att göra den mer jämförbar, vilket görs med en kvantitativ metod (Trost & 
Hultåker, 2016, s. 18). En webbenkät utformades för att på ett enkelt sätt nå så många 
respondenter som möjligt. Webbenkäter är dessutom både kostnadseffektivt och 
tidseffektivt sätt att samla in data (Trost & Hultåker, 2016, s. 135). Dessa aspekter har varit 
avgörande i valet av kvantitativ metod.	

Delstudie 2 utgörs av samtalsintervjuer. Denna form av intervju passar studier som vill 
synliggöra fenomen på ett mer ingående plan. Samtalsintervju är en 
respondentundersökning som fokuserar på intervjupersonernas uppfattningar kring ämnet, 
vilket innebär att forskaren utgår ifrån den andra ordningens perspektiv, som beskrivits i 
tidigare avsnitt. Samtalsintervju är, liksom namnet antyder, ett dynamiskt samtal mellan 
intervjuaren och respondenten (Esaiasson et al, 2017, s. 236). 	

Under arbetets gång har vi fått göra vissa vägval gällande metoden. Vi har fått avgränsa 
våra delstudier utefter arbetets omfång och korta tidsperiod, vilket innebär att en del 
resultat fått stå vid sidan av till förmån för de främsta resultaten. Den blandmetod som vi 

                                                        
1 Översatt från det engelska begreppet mixed methods (Lund, 2012; Parylo, 2012) 
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valt för vår studie har fört med sig fördelar och utmaningar för arbetet. Som vi tidigare 
nämnt har blandmetoden möjliggjort att undersöka förskollärares uppfattningar kring 
undervisning i förskolan på både övergripande och ingående plan. En utmaning har varit 
att säkerställa att delstudierna särskiljs men också kompletterar varandra, vilket är själva 
poängen med blandmetod. Eftersom vi läst in oss på varsin metodologi fördes diskussioner 
ständigt för att säkerställa den röda tråden i arbetet. Att genomföra en renodlat kvalitativ 
eller kvantitativ studie skulle säkerligen vara enklare rent praktiskt, men vi ansåg att 
fördelarna övervägde utmaningarna.	

6.2	Urval	
Då studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar, utgick vi ifrån ett 
avgörande kriterium i urvalet: innehavande av förskollärarlegitimation. Detta eftersom 
undervisning främst är förskollärarnas ansvar (SFS 2010:800, 1 kap, 3 §) Därför betonade 
vi detta i information till potentiella deltagare (se bilaga 1 & 4). På grund av tidsbrist 
gjorde vi ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att använda sig av personer som finns 
tillgängliga vid tidpunkten av undersökning (Trost & Hultåker, 2016, s. 31). 	

Enkäten publicerades i två Facebook-grupper där medlemmarna är verksamma inom 
förskola. Av dessa svarade de förskollärare som vid tillfället hade intresse och tid för att 
svara. Utgångspunkten var att samla in ungefär 250–300 svar, för att uppnå en viss grad av 
representativitet i resultatet, men tidsbegränsningen togs också i beaktning för att hinna 
bearbeta all data (Trost & Hultåker, 2016, s. 37). 	

För att få tag på potentiella deltagare till delstudie 2 mejlades ett informationsbrev ut till 
majoriteten av förskolechefer i en större stad i mellersta Sverige. Ett lågt antal 
förskolechefer besvarade oss och vidarebefordrade informationen till sina anställda, liksom 
var fallet med antalet förskollärare som tog kontakt. Detta föranledde oss till att kontakta 
tidigare handledare samt ringa upp enskilda förskolor. Vårt bekvämlighetsurval resulterade 
i en mindre variation bland respondenterna, vilket kan ses som en nackdel. Stor variation 
anses värdefullt för kvalitativa intervjuer (Trost, 2010, s. 140), men det får överses då 
personerna åtminstone uppnår vårt kriterium för deltagande. Trost betonar att antalet 
intervjuer inte bör bli för stort, vilket försvårar bearbetningen av materialet (2010, s. 143). 
Därför begränsades antalet intervjuer till sju förskollärare verksamma vid sex förskolor, 
varav 1 var fristående och resterande kommunala. 

6.3	Genomförande	
Under denna rubrik beskrivs hur delstudiernas undersökningar utformades och 
genomfördes. Databearbetning och analyser beskrivs på liknande sätt under nästkommande 
rubrik.  

6.3.1	Delstudie	1	–	Enkätundersökning	
Enkäten utformades efter studiens syfte och forskningsfrågor. Jag undvek att använda 
värderande ord för att få så trovärdiga svar som möjligt. I vissa frågor gav jag utrymme för 
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respondenterna att svara “annat” och själva definiera sitt svar, för att inkludera olika sätt att 
tänka och resonera (Trost & Hultåker, 2016, s. 77, 88). För att underlätta för respondenten, 
men även min egen databearbetning, delade jag upp frågorna i tre huvudrubriker; 
bakgrundsfrågor, förskollärares uppfattningar om sitt undervisningsuppdrag samt faktorer 
som de anser kan påverka undervisning både möjliggörande och förhindrande. Syftet med 
enkätens bakgrundsfrågor är att kunna jämföra dem med datainsamlingen, för att upptäcka 
eventuella mönster. Jag kortade ner enkäten till 10 frågor för att inte trötta ut 
enkätdeltagarna, utan få så många svar som möjligt (Trost & Hultåker, 2016, s. 141). Efter 
att ha jämfört flera webbaserade sidor för att skapa enkät, valdes sidan webbenkater.com, 
främst eftersom jag som student vid Uppsala universitet fick använda sidans uppgraderade 
version gratis. Sidan erbjöd även ett smidigt sätt att bearbeta datainsamling. 
Informationstexten om enkätundersökningen var tydligt riktat till legitimerade 
förskollärare, utifrån vårt urvalskriterium. 

Enkäten lades upp i Facebook-gruppen “Idébank för förskollärare/Lärare” där det fanns 
48 302 medlemmar vid tillfället, samt i gruppen “Pedagogiska tips och trix för oss som 
jobbar i förskolan”, med 44 564 medlemmar vid tillfället. Under förmiddagen den 13 mars 
lades enkäten upp. Dagen efter, den 14 mars vid sjutiden på morgonen, hade jag nått mitt 
mål med antal deltagande med 301 svar och valde då att stänga enkäten. 	

Av dessa 301 respondenter, hade enbart 261 av dessa svarat på enkätens alla frågor. 
Detta kan förklaras med att frågorna på enkäten inte var obligatoriska att svara på, utan 
respondenter kunde svara på så många frågor som de kände för och återkomma senare. 
Huruvida det skulle vara obligatoriskt för deltagarna att svara på alla frågor var en fråga 
som övervägdes i utformandet av enkäten. Jag valde att följa webbplatsens 
rekommendation, vilket var att lämna så många frågor som möjligt ”frivilliga” för 
svarsfrekvensens skull. De flesta av de 40 som inte svarade på hela enkäten hade enbart 
svarat på enkätens två bakgrundsfrågor. Därför valde jag att endast använda mig av svar 
från de 261 respondenter som svarade på hela enkäten.  

6.3.2	Delstudie	2	–	Samtalsintervjuer	
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor skapades en intervjuguide, som justerades efter 
genomförd pilotstudie vilket tas upp i senare avsnitt. När intervjuguiden skapades 
beaktades både form och innehåll, för att främja ett levande samtalsklimat och säkerställa 
relevanta frågor. I intervjuguider för samtalsintervjuer struktureras frågorna efter teman 
(Esaiasson et al, 2017, s. 273). Eftersom jag ville att respondenternas spontana 
uppfattningar skulle komma fram valde jag att inte låta respondenterna ta del av min 
intervjuguide i förväg. I intervjuguiden formulerades endast områden att beröra, för att 
möjliggöra en dynamisk och flexibel intervju med stora möjligheter att följa upp 
respondenternas olika svar. Esaiasson et al menar att en stor fördel med samtalsintervjuer 
är möjligheten att uppmärksamma oväntade svar och ställa uppföljningsfrågor till dessa, 
vilket är betydelsefullt för att få detaljerade beskrivningar av respondenternas 
uppfattningar (Esaiasson et al, 2017, s. 260–261). Samtidigt ställde denna intervjuform 
större krav på mig som oerfaren intervjuare; bland annat att bedöma hur samtalet höll sig 
till intervjuguiden och samtidigt att identifiera värdefulla tankebanor att följa upp. 
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Esaiasson et al beskriver en annan utmaning med samtalsintervjuer som att inte påverkas 
som intervjuare av sina egna fördomar och föreställningar, för att komma nära inpå 
respondenternas egna, opåverkade tankevärldar (Esaiasson et al, s. 268). Denna utmaning 
bestod i att formulera öppna frågor och inte ställa ledande eller slutna frågor till 
respondenten.	

Trost lyfter miljön som en betydande aspekt av en intervju; vems domän man befinner 
sig i och vilka störningsmoment som kan uppstå är några faktorer som påverkar 
respondentens trygghetskänsla och även intervjuns kvalitet (2010, s. 65). Därför ägde 
intervjuerna rum på respondenternas respektive arbetsplatser, vid överenskommen tidpunkt 
och i lugna och avskilda rum. Efter att i god tid ha frågat varje respondent om 
godkännande, närvarade Kaisa vid samtliga intervjuer, i syfte att uppleva hur intervjuer 
kan gå till. Vi var medvetna om att respondenten kunde uppleva en underlägsenhet samt ett 
maktövertag från vår sida, varför Kaisa satt med lika stor distans till mig som till 
respondenten. Kaisa bidrog till att skapa ett gott och tryggt samtalsklimat, genom att 
samtala med respondenterna både före och efter intervjuerna. (Trost, 2010, s. 65, 67). Vid 
intervjutillfället fick alla respondenter skriva på en medgivandeblankett för att garantera att 
de var medvetna om sina rättigheter, vilka kommer redogöras för under senare avsnitt. Alla 
intervjuer spelades in med båda författarnas mobiltelefoner för att minska risken att 
datainsamlingen skulle äventyras av eventuella tekniska problem. Information om 
inspelning var med i informationsutskicket till deltagarna, men en av deltagarna som 
rekryterats via telefon gick miste om informationen. Då deltagaren var obekväm med 
situationen erbjöd jag att istället anteckna svaren, men deltagaren valde att godkänna 
inspelning. Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna, vilket beskrivs närmare 
nedan.	

6.4	Databearbetning	och	analysmetod	

6.4.1	Delstudie	1	–	Analys	av	enkät	
Efter enkäten stängts lästes enkätsvaren igenom i den ordning som de automatiskt kommit 
in i programmet. Svaren på alla frågor lästes var för sig. Sedan laddades data ner som en 
Excel-fil för att underlätta databearbetning. Cirkeldiagram skapades för att underlätta 
redovisning av svaren. Dessa utformades på webbsidan webbenkater.com. Även två 
tabeller skapades i Excel. För att hitta mönster i den insamlade datan användes webbsidan 
app.rawgraph.io, där jag laddade upp Excel-filen med data. Med hjälp av webbsidan 
skapade jag även två figurer för att underlätta samt tydliggöra redovisning av analysen. I 
analysen utgick jag ifrån vår fenomenografiska ansats genom att synliggöra förskollärarnas 
olika uppfattningar och på vilka sätt de varierar.  	

6.4.2	Delstudie	2	–	Fenomenografisk	analys	
Fenomenografisk analysmetod användes till samtalsintervjuerna. Med fenomenografisk 
analys identifieras vilka skilda uppfattningar som uttrycks om fenomenet som studeras, i 
vårt fall undervisning i förskolan. Dessutom synliggör analysen variationer bland 
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respondenternas sätt att uttrycka varje uppfattning (Marton & Booth, 1997, s. 133–134). 
Studiens två forskningsfrågor var utgångspunkten i analysen. 	

Analysen görs i fyra steg i enlighet med fenomenografisk metod. Steg ett är att skaffa 
sig ett helhetsintryck av datan, vilket jag fick under min transkribering av intervjuerna. 
Steg två är att uppmärksamma likheter och skillnader mellan uttalanden, vilket jag gjorde 
genom att markera och kommentera uttalanden i min transkription. Steg tre innebär att 
sortera uttalandena utifrån sina likheter och skillnader, vilket bildar ett antal 
beskrivningskategorier. Varje kategori utgår då ifrån ett antal kriterier, som representerar 
kärnan i de uttalanden som ingår. Avslutningsvis undersöks kategorisystemets struktur, 
alltså hur kategorierna förhåller sig till varandra (Patel & Davidson, 2011, s. 33; Marton, 
1986, s. 43). I analysens tredje och fjärde steg började jag med att sortera uttalanden som 
hade tydliga kopplingar till någon forskningsfråga. Då skapades ett första system av 
kategorier. När fler och fler uttalanden skulle vävas in fick kategorisystemet justeras: 
befintliga kategorier fick nya kriterier eller fick ge plats åt nya kategorier. Det finns ingen 
slutgiltig beskrivning av ett fenomen, men målet är att inkludera alla uppfattningar som 
framkommer i datan i beskrivningskategorier (Marton & Booth, 1997, s. 123, 125). Detta 
är inte genomförbart i denna delstudie med tanke på detta arbetes omfattning. Eftersom jag 
samtidigt vill ha kvalitativt skilda och inte generella beskrivningskategorier, avgränsades 
resultatet till de tydligast framkomna och för syftet relevanta beskrivningskategorierna. 
Beskrivningskategorierna utgör ett horisontalt system, vilket innebär att kategorierna är 
kvalitativt skilda från varandra men har en jämlik relation till varandra och betraktas alltså 
som lika betydelsefulla (Uljens, 1989, s. 47).  

6.5	Pilotstudie	
Den intervjuguide och den enkät som vi skapat fick först testas genom preliminära 
pilotstudier på andra förskollärarstudenter. Detta eftersom de liknar målgruppen och har 
liknande förförståelse och erfarenheter (Bell & Waters, 2016, s. 181; Esaiasson et al, 2017, 
s. 277), vilket vi ansåg skulle generera värdefull konstruktiv kritik. Syftet med enkätens 
pilotstudie var att beräkna tidsåtgången för att besvara enkäten, bedöma respondenternas 
förståelse av frågorna samt förbättra utformningen (Bell & Waters, 2016, s. 181). För 
samtalsintervjuerna syftade pilotstudien till att bedöma intervjuns dynamik; ifall 
intervjuguiden följde en logisk ordning och skapade ett dynamiskt samtal (Esaiasson, 
2017, s. 277). Utefter dessa pilotstudier justerades både intervjuguiden och enkäten i vissa 
avseenden. En del frågeområden i intervjuguiden fick ändras eller tas bort, och i enkäten 
lades fler svarsalternativ till på två frågor. Sammanfattningsvis hjälpte pilotstudierna oss 
att förbättra våra metoder och gav oss värdefulla erfarenheter inför de kommande 
intervjuerna och enkätundersökningen.	

6.6	Reliabilitet	och	validitet	
I detta avsnitt diskuterar vi vår studies reliabilitet och validitet. Studiens reliabilitet syftar 
traditionellt på att förklara hur stadig och tillförlitlig den är. Hög reliabilitet innebär att 
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studiens resultat inte förändras oavsett tid, plats och forskare. Validitet gäller hur väl 
studien mäter det den ska mäta, vilket vi kontrollerade genom de pilotstudier som 
genomfördes. Frågornas formuleringar och hur de motsvarar studiens syfte är ett sätt att 
avgöra studiens validitet, vilken ökar om frågorna är lättförståeliga (Trost & Hultåker, 
2016, s. 61–63). Detta togs hänsyn till i delstudie 1 i utformandet av enkätundersökningen. 
Att mäta reliabilitet och validitet är mer relevant för kvantitativa studier, där konstans och 
objektivitet värderas högt (Trost, 2010, s. 132). För kvalitativa studier värderas självklart 
studiens trovärdighet, men detta görs snarare genom bedömning av hur seriös den 
insamlade datan är, och dess relevans för studiens syfte och forskningsfrågor. Etiska 
hänsynstaganden i datainsamling och resultatredovisning är av stor vikt för att öka studiens 
trovärdighet (Trost, 2010, s. 133–134). 	

Sammanfattningsvis gällande studiens validitet bedömer vi den som hög, efter 
justeringar utifrån pilotstudier samt etiska hänsynstaganden. Gällande studiens reliabilitet, 
är det orealistiskt att vår studie skulle visa ett likvärdigt resultat vid ett senare och 
annorlunda tillfälle. Trost och Hultåker menar även att människornas förhållande till olika 
saker varierar med tid och rum vilket resulterar i att uppfattningar om undervisning i 
förskolan kan se helt annorlunda ut om exempelvis fem år, och därför ändras även studiens 
resultat (2016, s. 14). Inga generella slutsatser kan dras utifrån delstudie 2, eftersom 
datainsamlingen utgått ifrån en öppen intervjuguide och tolkats i analysen. Inte heller kan 
generella slutsatser dras utifrån delstudie 1, men däremot kan vissa mönster urskiljas vilka 
kommer redovisas i resultatavsnittet och diskussionsavsnittet.	

6.7	Etiska	hänsynstaganden	
Gällande studiens empiri har vi tagit hänsyn till fyra huvudkrav i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska riktlinjer (2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiens 
deltagare får information om studiens syfte och villkor för deltagande. Andra kravet, 
samtyckeskravet, innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan; innan, 
under och efter genomförd medverkan. Konfidentialitetskravet är tredje kravet, vilket 
syftar till att deltagarna är anonyma och personuppgifter förvaras på ett sätt att ingen 
obehörig kommer åt, eller kan identifiera dem. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär 
att empirin enbart används för forskningsändamål. Datainsamling får alltså inte förbrukas 
för icke-vetenskapliga syften eller för beslut eller åtgärder gällande deltagare. 	

För delstudie 1, som är en enkätundersökning, publicerades enkäten tillsammans med en 
kort, intresseväckande informationstext där bland annat studiens syfte togs upp. På 
enkätens förstasida beskrevs studien och villkoren mer i detalj; om deltagandet som 
frivilligt och anonymt, att data används för examensarbetet, att studien kommer att 
publiceras efter godkänd examination, samt kontaktuppgifter till handledare och studenter 
vid frågor (Se bilaga 1 & 2).	

För delstudie 2, som utgår ifrån samtalsintervjuer, sammanställdes dessa etiska krav i 
både ett informationsbrev (se bilaga 4) samt en medgivandeblankett (se bilaga 5) för att 
garantera forskningsetisk korrekthet och respondenters trygghet. Informationsbrevet 
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skickades ut till potentiella deltagande med samtlig information, och 
medgivandeblanketten fick läsas och skrivas på innan deltagande för att säkerställa att 
respondenterna var medvetna om sina rättigheter. Under transkribering av data benämndes 
respondenterna med ordningsnummer istället för namn, och medgivandeblanketter samt 
inspelningar förvaras oåtkomliga för obehöriga.  
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7. Resultat	och	analys	

I följande avsnitt presenteras delstudiernas resultat och analyser separat. Vi har i våra 
analyser utgått ifrån studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska ramverk.  

7.1	Delstudie	1	–	Resultatredovisning	och	analys	
Under denna rubrik presenteras enkätens resultatredovisning och analys. Resultatet utgår 
ifrån studiens syfte och forskningsfrågor och innefattar svar från 261 förskollärare. 
Resultatavsnittet börjar med en presentation av respondenternas bakgrund. Detta för att ge 
en inblick i hur länge respondenter har arbetat som förskollärare samt vem deras 
arbetsgivare är. Senare följer även ett avsnitt där jämförelse av bakgrundsfrågor och data 
görs. Redovisningen utgörs av löpande text samt två tabeller och olika diagram. För att 
tydliggöra omfattning och andelar har jag valt att beskriva detta med både antal och 
procent. Resultaten indelas i tre delar utifrån studiens forskningsfrågor. 

7.1.1	Respondenternas	bakgrundsinformation	
Av totalt 216 respondenter har 55 (21,1%) arbetat 0–2 år som förskollärare. Vidare har 41 
(15,7%) arbetat 2–6 år. En dryg femtedel, 58 (22,2%) av respondenter har arbetat 6–12 år 
och 36 (13,8%) har arbetat 12–20 år. Slutligen har drygt en fjärdedel, 71 (27,2%) av 
respondenter arbetat över 20 år som förskollärare (Se tabell 1).  
 

Tabell 1 - Visar fördelningen på frågan "Hur länge har du arbetat som förskollärare?" 

 
 
Av enkätens respondenter arbetar en majoritet, det vill säga 213 (81,6%) på en kommunal 
förskola. Vidare arbetar 45 (17,2%) av respondenter inom en fristående/privat förskola. 
Slutligen svarade tre (1,1%) respondenter “annat” på frågan. Dessa respondenter arbetar 
som handledare och föreläsare, på en privat skola och på en grundsärskola (se tabell 2). 
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Tabell 2 - Visar fördelningen av svaren på frågan “Jag arbetar på…" 

 

7.1.2	Förskollärares	syn	på	olika	aspekter	av	undervisning	i	förskolan	
	
När	kan	undervisning	ske	i	förskolan	enligt	förskollärarna?	

 
Figur 1 - Visar fördelningen av svaren på frågan “När kan undervisning ske i förskoleverksamheten enligt 
dig? ”. 

Figur 1 visar fördelningen av svar på frågan om när förskollärarna anser att undervisning 
kan ske i förskolan. En överväldigande majoritet av de 261 förskollärare som besvarade 
enkäten, det vill säga 251 förskollärare (96,17%) anser att undervisning kan ske både i 
spontant uppkomna och i planerade situationer. Vidare anser en liten andel, det vill säga 
fem förskollärare (1,92%) att undervisning kan ske i förväg planerade aktiviteter. Enbart en 
förskollärare (0,38%) hävdar att undervisningen inte hör till förskoleverksamheten. 
Slutligen svarade tre (1,1%) förskollärare “annat” på frågan, vilket innebär att de själva 
formulerade sitt svar på frågan. Dessa svar representerar enligt mig svarsalternativet “både 
i spontant uppkomna situationer och i planerade aktiviteter” men respondenterna ville 
specificera sina svar med egna ord; exempelvis en respondent svarade “genom ett medvetet 
förhållningssätt sker det egentligen hela tiden”. 
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Hur	tydligt	är	undervisningsbegreppet	enligt	förskollärarna?	

 

 
Figur 2 - Visar fördelningen av svaren på frågan ”Undervisningsbegreppet är definierat i skollagen och i den nya 
läroplanen, och Skolverket har gett ut några dokument med riktlinjer om undervisning. Upplever du att 
undervisningsbegreppet är tillräckligt klart och tydligt definierat?” 

Figur 2 visar hur klart och tydligt förskollärarna anser att begreppet undervisning är 
definierat i olika styrdokument. Av 261 respondenter tycker drygt en fjärdedel, 67 (25,7%) 
förskollärare att undervisningsbegreppet är klart och tydligt definierat. Vidare anser en 
majoritet, det vill säga 170 (65,1%) förskollärare att begreppet är tydligt definierat till viss 
del och endast 17 (6,5%) av förskollärare tyckte inte alls att begreppet var klart och tydligt 
definierat. Slutligen svarade en liten mängd, enbart sju (2,7%) förskollärare att de inte 
kände till deras definition av undervisningsbegreppet. 
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Vem	 ska	 ansvara	 för	 undervisningens	 pedagogiska	 innehåll	 enligt	
förskollärarna?	

Figur 3 - Visar fördelningen av svaren på frågan “Vem anser du ska ansvara för undervisningens 
pedagogiska innehåll? “. 
 
Figur 3 visar hur förskollärare ser på ansvarsfördelningen kring undervisningens 
pedagogiska innehåll. Resultatet visar att endast 33 (12,6%) av förskollärare tyckte att 
enbart förskollärarna, som har akademisk utbildning ska ansvara för undervisningens 
pedagogiska innehåll. En majoritet av deltagarna, det vill säga 158 (60,5%) av 
förskollärare anser att det är främst förskollärare som ska ansvara för undervisningen men 
att även barnskötare kan bidra. Vidare tycker 70 (26,8%) förskollärare att förskollärare och 
barnskötare kan dela ansvaret och slutligen anser ingen förskollärare (0,0%) att övrig 
personal kan ansvara för undervisningens pedagogiska innehåll. 
 
Förskollärares	upplevelse	av	sin	planeringstid	för	undervisning	
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Figur 4 - Visar fördelningen av svaren på frågan “Upplever du att du har tillräckligt med planeringstid för att kunna 
planera undervisning? “. 

Figur 4 visar fördelningen av förskollärares svar på frågan om de upplever att de har 
tillräckligt med planeringstid för att planera sin undervisning. Av alla förskollärare som 
deltog i studien tycker 51 (19,5%), att de har tillräckligt med planeringstid för att kunna 
planera undervisning. Vidare anser 57 (21,8%) av förskollärare att de har tillräckligt med 
planeringstid och 53 (20,3%) att de sällan har tillräckligt med planeringstid för 
undervisning. Slutligen anser en majoritet, det vill säga 100 (38,3%) av förskollärare att de 
väldigt sällan eller aldrig har tid för att planera undervisning. 7.1.3	Möjliggörande	samt	
begränsande	faktorer	för	undervisning	i	praktiken 
 
Faktorer	 som	 ger	 optimala	 förutsättningar	 för	 undervisning	 enligt	
förskollärare	

 
Figur 5 - Visar fördelningen av svaren på frågan “Vilka 3 faktorer anser du skapar bäst förutsättningar för undervisning 
i förskolan (välj max 3)?”. 

Figur 5 visar flera aspekter som kan ge goda förutsättningar för undervisning i förskolan. 
Syftet med frågan var att få syn på vilka faktorer förskollärarna värdesätter högst när det 
gäller förutsättningar för undervisning. Av valmöjligheterna fick respondenter välja högst 
tre faktorer. Det som resultatet visar är att en majoritet, det vill säga 187 (71,6%) av 
förskollärare anser att lagom stor barngrupp är en av viktigaste förutsättningar för 
undervisning i förskolan. Vidare hävdar 166 (63,6%) av förskollärare att kompetenta 
pedagoger är en av viktigaste faktorer. Ytterligare är ett välfungerande arbetslag en av 
viktigaste faktorerna för drygt hälften, det vill säga 142 (54,4%) av förskollärare. Vidare 
anser 87 (33,3%) att barns intresse är en av de viktigaste faktorerna. 82 (31,4%) av 
förskollärarna ser en välgjord planering som en av de viktigaste förutsättningarna för 
undervisning. Ytterligare anser 74 (28,4%) av förskollärarna att miljön är en av viktigaste 
faktorerna. Slutligen anser enbart 20 (7,7%), att material är bland de viktigaste 
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förutsättningar för undervisning. Vidare en mycket liten andel, 10 (3,8%) av förskollärare 
svarade “annat” på frågan. Några av dessa svar hade eventuellt kunnat placeras inom redan 
nämnda kategorier, men respondenterna ville specificera sina svar. Några andra aspekter 
som lyftes i dessa svar bestod bland annat av följande: kännedom av läroplanen, tid för 
systematiskt kvalitetsarbete, tid för reflektion samt observation, en kompetent chef, 
fungerande organisation samt ett fullständigt arbetslag.  
 
Faktorer	som	ofta	begränsar	undervisning	enligt	förskollärare	

 
Figur 6 - Visar fördelningen av svaren på frågan “Vilka 3 faktorer anser du oftast orsakar svårigheter kring planerandet 
och genomförandet av undervisning (välj max 3)?”. 

Figur 2.2 omfattas av faktorer som förskollärare upplever som försvårande när det gäller 
planerandet och genomförandet av undervisning. Med enkäten ville jag få syn på vilka av 
dessa faktorer som oftast förekom i praktiken enligt förskollärare. Även i den här frågan 
fick respondenterna välja högst tre av alternativen. Resultatet visar att en majoritet, det vill 
säga 197 (75,5%) av förskollärare anser att personalbrist ofta orsakar svårigheter kring 
undervisning. Vidare svarade 175 (67,0%) av förskollärarna att barngruppsstorlek är en 
ofta försvårande faktor, och 161 (61,7%) av förskollärare anser att tidsbrist är ännu en. 71 
(29,1%) av förskollärare valde alternativet resursbrist och 39 (14,9%) förskollärare säger 
däremot att oenigheter inom arbetslaget om det pedagogiska innehållet är ofta 
förekommande. Enbart 23 (8,8%) anser att de sällan eller aldrig möter någon/några 
försvårande faktorer. Slutligen svarade 13 (5,0%) “annat” på frågan. Några av dessa svar 
hade möjligtvis kunnat placeras inom redan nämnda kategorier, men respondenterna ville 
liksom vid andra tillfällen specificera sina svar. Aspekter som lyftes i dessa svar bestod 
bland annat av följande; brist på kunskap och ämneskunskaper hos pedagoger, outbildade 
vikarier, brist på lokaler, barn i behov av särskilt stöd utan resurs, brist på tid för 
dokumentation, låg kompetens hos medarbetare samt outbildad personal.	

Avslutningsvis kan det konstateras att barngruppens storlek är en faktor som 
förskollärare ser som både positivt och negativt när det gäller faktorer som påverkar 
undervisning i förskolan. Majoriteten av förskollärare anser att en lagom stor barngrupp är 
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betydelsefullt när det gäller förutsättningar för undervisning men det ses även som en 
förhindrande faktor om barngruppen är för stor.  

7.1.4	Jämförande	analys	
I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram intressanta mönster som kan urskiljas i 
jämförelsen av bakgrundsfrågor och datainsamling. Syftet med avsnittet var att se om det 
finns kopplingar mellan olika svar och bakgrundsfrågor. I jämförelsen mellan vissa 
bakgrundsfrågor och data kunde inte något samband noteras, eftersom svaren varierade 
mer än enbart i relation till hur länge förskollärare har arbetat och vem de har som 
arbetsgivare. Jag har valt att inte belysa sådana jämförelser, där det inte går att se något 
tydligt samband. Oväntade och intressanta aspekter som framkommit i analysen diskuteras 
mer ingående i diskussionsavsnittet.  
 
Arbetsgivarens	påverkan	till	hur	belåtna	förskollärare	är	över	sin	planeringstid	

 

Figur 7 - Visar fördelningen av svaren på frågan “Jag arbetar på…” (vänster sida av figur) och frågan “Upplever du att 
du har tillräckligt med planeringstid för att kunna planera undervisning?” (höger sida av figur). 

Tanken med figur 7 är att visa eventuell koppling mellan fristående eller kommunal 
arbetsgivare och belåtenhet över planeringstid. Av de 45 förskollärare som arbetar inom en 
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fristående förskola anser majoriteten, det vill säga 16 (35,6%) att de ofta har tillräckligt 
med planeringstid. Däremot tycker enbart 33 (15,5%) av de 213 förskollärare som arbetar 
inom kommunen att de ofta har tillräckligt med planeringstid. Vidare anser 9 (20 %) av de 
som arbetar på en fristående förskola och 48 (22,5%) av förskollärare som arbetar inom 
kommunal förskola att de ibland har tillräckligt med planeringstid. Enbart 5 (11,1%) av de 
som arbetar inom fristående förskolor anser sig sällan ha tillräckligt med planeringstid och 
48 (22,5%) av de som arbetar inom kommun har samma åsikter. Slutligen tycker en 
tredjedel, det vill säga 15 (33,3%) av de förskollärare som arbetar inom en fristående/privat 
förskola, att de väldigt sällan eller aldrig har tillräckligt med planeringstid. En majoritet av 
förskollärare inom kommunala förskolor, det vill säga 85 (39,9%), instämmer i detta. 	

Genom att se på figur 7 kan det konstateras att majoriteten av förskollärare som arbetar 
på en fristående förskola tycker att de antingen ofta har tillräckligt med planeringstid, eller 
väldigt sällan eller aldrig har det. Detta skiljer sig från kommunala förskollärares 
uppfattningar, där endast en minoritet anser sig ofta ha tillräckligt med planeringstid. 
Däremot anser en överväldigande majoritet av kommunala förskollärare att de väldigt 
sällan eller aldrig har tillräckligt med planeringstid. 

 
Samband	mellan	kollegial	reflektion	och	förståelse	av	undervisningsbegreppet	
 

Figur 8 - Visar fördelningen av svaren på frågan “Undervisningsbegreppet är definierat i skollagen och i den nya 
läroplanen, och Skolverket har gett ut några dokument med riktlinjer om undervisning. Upplever du att 
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undervisningsbegreppet är tillräckligt klart och tydligt definierat?” (vänster sida av figur) och frågan ”Har ni i 
arbetslaget reflekterat över undervisningsbegreppet och dess innebörd?” (höger sida av figur). 

Syftet med figur 8 är att visa om det finns en koppling mellan att förskollärares förståelse 
av undervisningsbegreppet och deras reflektioner med arbetslaget. Resultat visar att över 
hälften, det vill säga 37 (55,2%) av förskollärare som anser att undervisningsbegreppet är 
klart och tydligt definierat bedömer att de regelbundet reflekterar över 
undervisningsbegreppet och dess innebörd. Vidare har 24 (35,8%) förskollärare som ser 
begreppet som klart och tydligt definierat, reflekterat över undervisningsbegreppet och 
dess innebörd till viss del med sitt arbetslag. Enbart tre (4,5 %) förskollärare av de som ser 
undervisningsbegreppet som klart och tydligt definierat svarade att de inte har reflekterat 
över begreppet än, men skulle göra det inom snar framtid. Vidare endast tre (4,5 %) av de 
som ser begreppet som klart och tydligt definierat svarade att de inte har reflekterat med 
arbetslaget och att det inte ingår i planerna heller, enligt deras uppfattning.	

Av förskollärare som anser att undervisningsbegreppet är klart och tydligt definierat till 
viss del svarade 29 (17,1%), att de reflekterar över undervisningsbegreppet på regelbunden 
basis med sitt arbetslag. Vidare anser en majoritet, det vill säga 98 (57,6%) av förskollärare 
som ser begreppet som till viss del klart och tydligt att de har även till viss del haft 
reflektioner över begreppet med arbetslaget. En dryg femtedel, 36 (21,2%) av de som ser 
undervisning som till viss del klart och tydligt definierat svarade att de inte än har 
reflekterat över begreppet med arbetslaget men ska göra det inom snar framtid. Slutligen 
har enbart 7 (4,1 %) av förskollärare som till viss del ser begreppet som klart och tydligt 
definierat inte reflekterat över begreppet med sitt arbetslag och det ingick inte i planerna 
heller. 	

Av de 17 förskollärare som anser att undervisningsbegreppet inte alls är klart och tydligt 
definierat svarade sex (35,3%), att de reflekterar på regelbunden basis över begreppet. 
Vidare svarade sju (41,2%) av förskollärare som inte alls anser att begreppet är tydlig, att 
de har till viss del reflekterat över begreppet med arbetslaget. Ytterligare svarade 4 
(23,5%) av de som ser begreppet som otydlig att de inte har reflekterat över begreppet men 
ska göra det inom snar framtid. Slutligen svarade ingen (0 %) av de som ser begreppet som 
otydligt definierat att de inte har reflekterat över begreppet och inte ska göra det heller.	

Av de 7 förskollärare som svarade att de inte känner till olika styrdokumentens 
definition av undervisningsbegreppet, yttrar ingen (0 %) att de har reflekterat på 
regelbunden basis över undervisningsbegreppet med arbetslaget. Vidare svarade 3 (42,9%) 
av de som inte har kännedom om definitionen, att de till viss del har reflekterat med 
arbetslaget över begreppet. 2 (28,6%) förskollärare hade inte gjort det, men skulle göra det 
inom snar framtid. Slutligen svarade 2 (28,6%) av dessa förskollärare, som inte kände till 
definitionen av begreppet, att de inte har reflekterat över begreppet och att det heller inte 
ingår i planerna, enligt deras uppfattning.	

7.2	Delstudie	2	–	Resultatredovisning	och	analys	
Under denna rubrik redogörs resultat och analys av intervjuerna tematiskt utifrån 
identifierade beskrivningskategorier. Analysen har utgått ifrån syfte, forskningsfrågor samt 
teoretiskt ramverk.  
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I början av analysen ordnades förskollärarnas svar utifrån tre huvudrubriker, vilka 
grundas i studiens forskningsfrågor. Förskollärarnas uppfattningar om undervisning 
varierade på olika sätt i flera aspekter, vilket jag strävat efter att gestalta genom mina 
beskrivningskategorier. Dessa verifieras med relevanta uttalanden från intervjuerna. 
Förskollärarna benämns med fingerade namn för att underlätta läsning. 
 
De tre huvudrubrikerna och deras beskrivningskategorier är:	

• Undervisning som fenomen 
o Målstyrda processer 
o Barncentrerad helhetssyn 

	
• Inställningar till undervisningsbegreppet 

o Undervisning som självklart och välkommet 
o Undervisning medför nytt språkbruk 
o Undervisning som främmande och obekvämt arbetssätt 

	
• Påverkande faktorer 

o Arbetslaget 
o Barngrupp 
o Tid för förberedelser 

7.2.1	Undervisning	som	fenomen	
Jag har identifierat två framstående beskrivningskategorier om förskollärarnas uppfattning 
av undervisning som fenomen: 
 
Kategori 1: Målstyrda processer	
Kategori 2: Barncentrerad helhetssyn 
 
Kategori	1:	Målstyrda	processer	
Analysen visade i stort att förskollärarna uppfattar undervisning som målstyrda processer. 
Majoriteten av förskollärarna beskriver undervisning som att pedagogen har en 
bakomliggande tanke eller ett mål i situationen. Kim och Tintin menar att detta gäller 
oavsett tid eller rum: 

Men undervisning är ju när vi riktar barnens intresse mot något, eller deras uppmärksamhet mot 
någonting, så det är ju antingen när vi går in i en situationsbunden undervisning eller när vi har en 
planerad undervisning – Kim 

 
Så målstyrda processer med toddlare i hallen, det är undervisning, om jag har satt upp vad vi ska 
jobba med – Tintin 

 
Alex och Eli grundar sin uppfattning i styrdokument och facklitteratur: 

Vi har precis läst Pihlgrens bok om just undervisning och där fastnade jag för att just undervisning är 
när jag som pedagog har en bestämd riktning till vad jag vill få fram om det jag gör – Alex 
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... att jag har en mening med mina aktiviteter, jag har ett syfte och ett mål. För går man in och kollar 
så är det ju målstyrda processer som är undervisning i förskolan – Eli 

 
Lo och Jin kan sägas representera mer skolrelaterade uppfattningar, som leder tankarna till 
traditionell undervisning: 

När vi har full samling så samlar vi barnen runt whiteboardtavlan – det blir som undervisning, inte 
riktigt som katederundervisning, men på något sätt känns det som det för jag hamnar alltid framför 
barnen och då skriver jag på tavlan... vi använder ju bokstäverna väldigt mycket, stavar och pratar om 
vad vi ska göra... då använder jag mig antingen av iPad, visar upp filmklipp, som en inledning på 
själva undervisningsprojektet, det vi ska göra – Lo 

 

[Barnen] pratar och frågar - om jag inte bemöter med svar, då blir det ingen undervisning. För de vill 
ha svaren, och de svaren ska jag kunna bemöta dem med. Barn frågar jättemycket, på gården, inne, i 
rollekar, om man inte svarar då anser jag att det blir ingen undervisning. Det kanske blir ett lärande i 
sin lek, att de lär sig sociala koder, men blir ingen undervisning. Sedan lär sig barnen i sin tur sociala 
koderna, det lär de sig i leken, men det blir ingen undervisning om jag inte deltar och kan bjuda på det 
de vill veta mer om – Jin 

	
Eli och Tintin lyfter också en skillnad mellan undervisning och lärande: 	

Vi kan ha undervisning, men sedan vad som händer, om barnen förstår det när de kommer hem eller 
hos mormor och morfar, de kan vi inte veta liksom. Utan vi kan erbjuda tillfällen där vi har en tanke 
med att idag ska vi lära oss om former, kanske. Men jag kan inte säga att nu har barnen lärt sig. Det 
kan jag se över tid. Om tre veckor kanske, då kan jag utvärdera att okej, nu har mina barn lärt sig 
någonting om former, för nu kan de se skillnad på en cirkel och kvadrat. [Undervisning] är ett 
komplext begrepp liksom – Eli 

 

Även fast jag vill och försöker så kan inte jag visa att precis allt som jag undervisar i – faktiskt visar 
sig [i lärande] utan det kanske kommer senare eller, det kanske kickar in om tre år – Tintin 

 
Kategori	2:	Barncentrerad	helhetssyn		
Alla förskollärarna betonar att undervisningen bör utgå ifrån vart barnen befinner sig i sitt 
lärande och intressen:	

Man får ju själv låta dem styra projektet, bara att man själv får hålla dem på banan, så man håller 
kring rätt ämne. Men att de – barnen [får ju] välja hur de vill, för mig. Sålänge de – att jag får in det 
som ska vara med i läroplanen. Området har ju sina egna mål, så då måste jag få in allt som ingår i det 
projektet som vi arbetar med – Lo 

 

Barnen jag hade i broprojektet var så otroligt... de brann för dehär. De sökte själv – de började söka 
om bron, de läste, de kunde googla... vi gick och lånade böcker, tittade i ritningar. Jag kände nog att 
”dehär är deras, jag måste släppa dem”, men jag var hela tiden där och såg ”vad är det de vill, vad 
tittar de på”, och så var jag där. (...) Jag tror jag kan säga att man har nästan missuppfattat sin yrkesroll 
om man inte förstår att man måste följa barnens intressen – Jin 

 
Kim och Alex exemplifierar hur undervisning kan integreras i barnens lek:	

Ibland när jag känner att nu ska jag lägga mig i här i leken, då kanske jag tycker att ”det var längesen 
jag var morfar, en rädd morfar, nu ska jag gå in o vara en rädd morfar som ska grina åt allt”. Där har 
vi normkreativiteten och inte stereotypiska könsmönster. Sedan kanske barnen vill bjuda mig på kaffe, 
då kommer jag in och leker en stund, så märker jag att vi kanske behöver diskutera någonting, då 
kanske jag får in det där… – Kim	
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När vi har månadstema matematik så försöker jag hitta de matematiska termerna där vid trädet som 
jag kan baka in medan [barnen] leker, för då får de lära sig saker med sin egen lek. Nästa månad kan 
det vara natur och då fokuserar jag kanske på vad det är för sorts träd, hur kan man se det... – Alex 	

 
I undervisning med yngre barn pratar Kim och Tintin även om att utgå ifrån barnens 
omvärld:	

Undervisning handlar om att man fångar upp barns intressen och ser vart de är i deras lärande. Hitta 
utmaningar i det. Det skulle jag säga är kärnan, att hitta en balans mellan barnens nivå och hitta en 
utmaning i det (...) Vi började i sandlådan med hinkar och spadar, erfarenheter barnen har, för de var 
väldigt mycket i sandlådan med hinkar och spadar. Och nu fokuserade vi på begreppen full och tom 
med hinkar och spadar och sand. Höll på med det jättelänge ute tills det frös och sedan gick vi in och 
körde med ris samt med hinkar och spadar för att det var det de hade erfarenhet av, sedan bytte vi till 
olika måttenheter som litermått decilitermått och skedar och grejer – Kim 

 

Alltså vi har pratat ihop oss i arbetslaget att den här veckan jobbar vi med matte, ja men vad är matte 
för toddlare? Det är ju rumsuppfattning – att hitta sin hylla, att ställa sina ett par skor, (...) Och att då 
använda samma ord och begrepp i skötrummet (...) Vi gör tecken också, så att [barnen] verkligen kan 
få de här begreppen. Vart är det höga bordet och det låga bordet. Och då har vi fått in samma 
mattebegrepp i alla våra situationer. Och då tänker jag att... har inte jag jobbat med undervisning då, 
så... come on. Och vad är viktigare, att vi lallar runt i något projekt, eller faktiskt jobbar där de faktiskt 
är – Tintin 

	
Jin pratar om undervisning utifrån den helhetssyn som genomsyrar förskoleverksamhet:	

... det beror alldeles på hur man benar ut begreppet undervisning (...) för det är helhet – vi har omsorg, 
lek, allting är egentligen undervisning i förskolan – Jin 

	
Sammanfattning	och	analys	
Det finns variationer i hur förskollärarna uttrycker sig kring undervisning som målstyrd 
process. Alex och Kim beskriver undervisning som att rikta uppmärksamhet, där Alex 
utgår ifrån en facklitteratur som arbetslaget läst. Eli utgår ifrån styrdokumentens definition 
i sin uppfattning av undervisning. Förskollärarnas uppfattningar om undervisning som en 
målstyrd process går i linje med Hedefalks et als studie, där forskarna menade att 
undervisning kan ses som att rikta barns uppmärksamhet i en särskild riktning (2015, s. 
31). Dessa förskollärare uppgav att de tidigare börjat bearbeta den nya läroplanen och 
diskuterat undervisningsbegreppet med sina kollegor.  

Flera pedagoger beskriver hur de undervisar genom att utgå ifrån barnens lek. Detta är 
vad Björklund och Palmér kallar lekresponsiv undervisning (2019). Björklund och Palmér 
förklarar lekresponsiv undervisning som att förskolläraren utgår ifrån barnens lek och 
sedan styr barnens uppmärksamhet mot ett särskilt lärandeinnehåll (2019, s. 65-66). Detta 
gör Kim bland annat när hen i kaffebjudningen skapar en diskussion kring ett visst ämne, 
och Alex när hen resonerar kring vilket lärandeinnehåll hen ska belysa i en viss 
leksituation. 	

Jins och Los uppfattningar kan tolkas stå närmare traditionell undervisning. Hedefalk et 
al (2015) nämner överföring av kunskap som en aspekt av traditionell undervisning, men 
också att kunskapsinnehållet är förutbestämt, vilket inte Jin gör. Förmedlandet av kunskap 
sker på barnets begäran. Lo lyfter undervisning utifrån de samlingstillfällena och vill likna 
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det med traditionell katederundervisning, utifrån hens position gentemot barnen och 
användandet av en whiteboardtavla. Lo har vid annat tillfälle i intervjun nämnt att de i 
arbetslagen ännu inte börjat sätta sig in i den nya läroplanen, eller fått någon form av 
fortbildning såsom exempelvis Alex och Tintin varit med om. Eftersom vi egentligen inte 
kan agera utifrån annat än våra uppfattningar vi har (Marton & Booth, 1997, s. 111), menar 
jag att Lo möjligtvis gör denna koppling till undervisning baserat på sina egna erfarenheter 
– från skolan. De skilda uppfattningar om undervisning i förskolan som här visats kan 
alltså bero på personernas tidigare erfarenheter, vilka skapar olika uppfattningar, i detta 
fallet om vad kunskap och lärande är. Detta lyfts även i Hedefalks et als studie, som 
kopplar olika synsätt till olika sätt att uppfatta och bedriva undervisning (2015, s. 22).	

Några av pedagogerna benämner en skillnad mellan undervisning och lärande, vilket 
även Hedefalk et al (2015) lyfter. De menar att undervisning är en intention från någons 
sida att rikta någon annan mot något särskilt inom en viss kontext (2015, s. 21). Jin menar 
att undervisning innebär att en pedagog närvarar och att “bjuda på det de vill veta mer 
om”, vilket antyder att det är barnen som riktar mot ett innehåll, inte pedagogen som 
Hedefalk et al (2015) avser. Eli särskiljer undervisning genom att benämna det som att 
erbjuda barnen tillfällen att lära, men utan garantin att så sker. 	

Uttalandena visar på att majoriteten av förskollärarna utgår ifrån barns perspektiv i 
deras undervisning. Thulin och Jonsson (2018) samt Ahlskog-Björkman (2014) betonar 
barnperspektiv som en förutsättning för undervisning av god kvalitet. Kims uttalande om 
att utgå ifrån barns intressen och nivå för att sedan hitta utmaningar i det knyter an till den 
definition av undervisning som Thulin och Jonsson kallar nuets didaktik, vilket innebär att 
pedagogen tar hänsyn till barns perspektiv samtidigt som hen blickar framåt mot vidare 
utveckling (2018, s. 105). Likaså gör Tintin som utgår ifrån barnens omvärld på förskolan 
och tillför begrepp i de olika situationerna. Tintins sätt att utgå ifrån barnens nivå, 
tillsammans med Jins uttalande om helhetssyn, går i linje med den beskrivning som 
Williams och Sheridan gör av den svenska läroplanen: en holistisk läroplan som balanserar 
olika utvecklingsområden samt uttrycker strävan att integrera barns åsikter och inflytande i 
vardagliga och meningsfulla sammanhang (2018, s. 128). Förskollärarnas uttalanden 
antyder även att undervisningen är inbäddad, vilket innebär att förskolläraren integrerar 
undervisningen i de olika vardagliga situationer som kan äga rum i förskolan och som 
förenar lek, fostran och omsorg (Dalgren, 2017, s. 207) 

Förskollärarna i Sæbbes och Pramling Samuelssons studie (2017) var obekväma med att 
använda ämnesrelaterade begrepp som exempelvis matematik, vilket inte kan sägas 
gällande någon av den här delstudiens förskollärare, vilket framgår exempelvis i Tintins 
uttalande om matematik med yngre barn och Los uttalande om samlingsstunden.	

7.2.2	Inställning	till	undervisningsbegreppet	
Gällande förskollärarnas inställningar till undervisningsbegreppet i förskolan identifierades 
tre underkategorier:	
	
Kategori 1: Undervisning som självklart och välkommet	
Kategori 2: Undervisning medför nytt språkbruk 
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Kategori 3: Undervisning som främmande och obekvämt arbetssätt	
	
Kategori	1:	Undervisning	som	självklart	och	välkommet	
Flera pedagoger uttrycker en positiv inställning till att undervisningsbegreppet nu ska gälla 
i förskoleverksamhet. Sam och Kim är välbekanta med begreppet:	

Alltså nu har man ju gjort det som ett begrepp i förskolan, i nya läroplanen... jag har inga problem 
med det, utan jag har ju jobbat så i alla mina år, men jag kan förstå att det kan bli ett problem för de 
som kanske är utbildade på 70-talet, att de ska ta det till sig, men för mig har det ju aldrig varit ett 
problem utan det är ju såhär vi har jobbat alltid. Och begreppet undervisning tycker jag är... ja, det är 
naturligt (...) förskolan har ju för mig alltid varit en läroplats, så att säga, att det är det som är syftet 
med verksamheten här och min uppgift som pedagogisk ledare, som guide – Sam 

 

Jag är lärare också 1–6-lärare i matte, svenska, bild, så jag har... alltså undervisning är inte konstigt för 
mig. Jag har tänkt att det är det jag håller på med hela tiden. Så att det begreppet har kommit upp nu, 
det tycker jag är på tiden, litegrann. Att det faktiskt är det vi håller på med – Kim 

	
Alex beskriver undervisningsbegreppet som ett sätt att bekräfta förskolans verksamhet och 
position gentemot skolan, främst i relation till vårdnadshavare:	

Jag tycker det är positivt. Ja men det gick ju från dagis till förskola, men det känns ju fortfarande som 
att många vårdnadshavare tänker att det är barnpassning. Så därför tror jag just att få in undervisning 
är ytterligare ett steg i rätt riktning, att verkligen visa på att vi faktiskt har undervisning. Det är svårt, 
vissa kan ju tycka det är väldigt jobbigt med just det ordet, undervisning (...) därför tror jag det är 
väldigt bra att få ut till alla föräldrar ‘okej, det här är vad vi menar med undervisning’. Och vad som 
faktiskt är skillnaden – Alex	

	
Jin beskriver att hens syn på undervisning har utvecklats, och även hen menar att 
undervisning bekräftar förskolans värde:	

... om vi backar kanske 7–8 år, då hade jag säkert tänkt tanken: “varför ska de behöva – de kommer till 
skolan, de kommer dit sedan. Men inte alls nu. Det känns nästan mer som att man tycker ens roll tas 
mer på allvar på något sätt, för de lär sig otroligt mycket på förskolan – Jin 

 
Kategori	2:	Undervisning	medför	nytt	språkbruk	
Alex uttrycker även att undervisningsbegreppet inte medfört några direkta förändringar 
gällande arbetet med barngruppen, men inneburit en anpassning rent begreppsmässigt:	

Vi som sitter i utvecklingsgruppen tänker nog ganska lika och det blir inte så stort – det blir ju ingen 
skillnad på vårt arbete egentligen, utan det är ju bara det att man måste byta ut orden och använda 
undervisning och få fram det istället. Känns som det har tagits emot ganska bra här i alla fall just med 
undervisning – Alex 

	
Tintin delar uppfattningen att begreppet inte förändrar arbetssättet, men uttrycker också 
vikten av att hålla rätt nivå i diskussionen och transformeringen av begreppet:	

För mig så tänker jag att jag fortsätter jobba så som jag gör, och det är jättebra att vi pratar om att det 
är undervisning, men sedan tänker jag att vi får hålla en lagom nivå på det, så att det liksom inte blir 
skolifierat, att ”nu har vi naturvetenskap och sedan har vi matte i 30 minuter och så har vi...” utan att 
man kanske kan ha veckor eller månader där vi jobbar med det här istället. Och så följer man barnen 
fast jag ändå har mina mål – Tintin	

	
Eli ställer sig neutral i frågan, och uttrycker snarare ett intresse för utvecklingen i sig: 
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Jag har inte ställt mig på någon sida, utan jag tycker det är intressant att det kommer in – Eli	
	
Men även hen uttrycker en viss oro över att undervisningsbegreppet är starkt knutet till 
skolan:	

Ja men liksom att det är väldigt skol-likt... man förknippar undervisning med skolan. Sedan klassiskt. 
Jag tycker det är intressant att – eftersom förskolan är en del av skolreformen nu, så tycker jag det är 
intressant vad det här kommer leda till. (...) Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig kanske... men att det 
blir mer skol-likt, på något sätt i alla fall, för att vi ska ha målstyrda processer. Min rädsla, min 
farhåga, det är att [läroplanen] kommer skrivas om så vi får någon form av strävansmål att när du 
börjar förskoleklass då ska du kunna skriva ditt namn. Att det går längre ner i åldrarna liksom. Det ger 
mig lite farhåga att man tar in ett sådant begrepp som är starkt förknippat med skolan. Betyget sjunker 
längre ner i åldrarna och sådant där... – Eli 	

	
Kategori	3:	Undervisning	som	främmande	och	obekvämt	arbetssätt	
Lo är negativ till undervisning i förskolan och uttrycker farhågor för vad 
undervisningsbegreppets intåg i förskolan kommer resultera i:	

Först var jag väldigt emot begreppet, jag tycker undervisning inte alls hör till förskolan på det sättet... 
Jag har bråkat väldigt mycket med mig själv och med mina kollegor, för vi alla tycker ganska olika, 
men undervisning för mig är skolan, uppe i 1an 2an 3an. … Det låter hårt när jag säger det mot mig 
själv, ‘nu ska jag ha undervisning’. ‘Här är min undervisningsgrupp’. Då kan jag [lika gärna] säga ‘här 
är mina elever, det här är inte mina barn som jag har’. Nämen jag bråkar väldigt mycket med de där 
begreppet och jag tycker det är väldigt laddat för förskolan. Och det är likadant med att det kommer 
bli väldigt mycket mer organisation här, de kommer ju börja heta rektor på förskolan istället för 
biträdande förskolechef. Vad ska jag bli nu då, ska jag bli lärare helt plötsligt? – Lo	

	
Los uppfattning är att undervisning egentligen inte kan transformeras till att passa i 
förskoleverksamhet:	

Jag har faktiskt svårt att se att det kan [transformeras]... jag är väldigt emot det här begreppet 
egentligen om jag ska vara ärlig, rakt på sak. Även om jag använder ordet, i och med att det håller på 
att planteras in, så tar det ändå hårt tycker jag. För jag tycker inte det passar in alls. Det ska vara en 
pedagogisk aktivitet och en pedagogisk verksamhet – Lo 

 
Sammanfattning	och	analys	
En övervägande majoritet av förskollärarna är positiva till att undervisningsbegreppet 
implementeras i förskolekontext. Sam och Kim ser undervisning sedan innan som en 
självklar del av sin yrkesroll, vilket skulle kunna kopplas till att de inte har enbart en 
förskollärarutbildning; Sam jobbar med en särskild pedagogik som man kan utbilda sig 
inom och Kim är utbildad lärare. Alatalos studie från 2017 visar att utbildningsbakgrund 
kan påverka synen på undervisning, och liksom grundskollärarna i Alatalos studie är Kim 
bekväm med att prata om undervisning och är trygg i sin uppfattning av innebörden. Båda 
ser undervisning som en grund i förskoleverksamheten. Alex och Eli har förvisso 
förskollärarutbildning båda två, men de har hunnit fördjupa sin förståelse av undervisning, 
bland annat genom arbete med en utvecklingsgrupp och läsning av facklitteratur. Tintin har 
också fått fortbilda sig om undervisning tillsammans med sitt arbetslag. 	

Det har ännu inte Jin eller Lo fått göra, och deras uppfattningar verkar i olika grad utgå 
ifrån undervisning i skolan. Jin är mer positivt inställd till undervisning då hen ser det som 
stärkande för verksamhetens position. Los negativa inställning till undervisningsbegreppet 
kan möjligtvis grunda sig i hens uppfattning av undervisning som starkt knutet till skolan, 
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och kan inte utifrån den se hur en transformation skulle kunna äga rum. Utifrån att 
uppfattningar är de referensramar vi utgår ifrån i vårt tänkande, resonerande och agerande, 
och som bygger på våra tidigare erfarenheter av ett visst fenomen (Marton & Booth, 1997, 
s. 101; Marton & Svensson, 1978, s. 20; Uljens, 1989, s. 19, 21), kan man analysera Los 
motstånd som grundad i hens tidigare erfarenheter av undervisning. Detta är även 
slutsatsen som Sæbbe och Pramling Samuelsson drar kring förskollärarna i deras studie 
och deras negativa inställning till undervisningsbegreppet (2017, s. 11). Möjligen ändras 
Los uppfattning när hen får fördjupa sig i vad fenomenet undervisning kan innebära i 
förskolekontext - eller inte. För även Eli, som har arbetat och reflekterat över 
undervisningsbegreppet, har sina farhågor om vart denna skolreform ska leda i det långa 
loppet. Hedefalk et al (2015) menar att undervisning i förskolan inte behöver ge anledning 
till oro, om undervisning som tidigare nämnt kan definieras som att rikta barns 
uppmärksamhet mot något i en viss kontext. 

I stora drag är alltså förskollärarna positivt inställda till undervisningsbegreppet i 
förskolan. Vissa har en tydligare bild av vad undervisning i förskolan kan vara än andra, 
vilket kan kopplas till deras olika kunskapsnivåer och tid till reflektion och bearbetning. I 
jämförelse med Sæbbes och Pramling Samuelssons studie (2017), framkommer att 
majoriteten av förskollärarna i min delstudie är mer bekväma och positiva till att tala om 
undervisning i förskolan.  

7.2.3	Påverkande	faktorer	
De främsta faktorer som uppfattas påverka undervisningen, antingen positivt eller negativt 
beroende på omständigheter, är:	
	
Kategori 1: Arbetslaget 
Kategori 2: Barngruppen 
Kategori 3: Tid för förberedelser 
	
Kategori	1:	Arbetslaget	
I princip alla förskollärare nämnde vid något tillfälle arbetslaget som en viktig 
förutsättning. Lo tog upp om att ta vara på olika kompetenser:	

... om någon är väldigt mycket för dokumentation, då tar jag vara på det i planering (...) är det någon 
som gillar att skriva månadsbrev eller brev till föräldrarna, varsågod. (...), så tar jag utvecklingssamtal 
och allt det där. Sedan just att vi vet var vi rör oss är viktigt, när man har så många barn att man inte är 
på samma ställe allihop, att vi rör oss runt men samtidigt att vi håller en bra dialog mellan varandra. 
Och det viktigaste – att vi har kul – Lo 

	
Kim ser det som en förutsättning för att genomföra aktiviteter:	

Där är ju lite saker man måste förhålla sig till, t.ex. när det är mest pedagoger på plats – Kim 	
	
Alex lyfter arbetslaget som en förutsättning för god undervisningskvalitet:	

... att de kan hjälpa till och hålla rätt på barnen om det skulle behövas, och vara behjälpliga – Alex	
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Vilket även Jin lyfter, särskilt för barn som behöver extra stöttning:	

För att jag ska kunna bedriva ett undervisningstillfälle, och kanske har två barn som behöver den lilla 
extra handen på sig - hjälpen att någon fokuserar på dem... har jag inte det kan jag inte göra ett bra 
jobb – Jin 

	
Kategori	2:	Barngruppen	
Barngruppens storlek och sammansättning var också föremål för reflektion och sågs 
allmänt som en viktig faktor. Eli resonerar kring olika stora barngrupper:	

Det är en tjusning med att vara många, en tjusning med att var 2–3 stycken, för det händer olika saker 
i situationerna. Men... i guld och gröna skogar-världen så har man bara några barn och så man kan 
växla – Eli 

	
Jin lyfter även ålder som en aspekt att beakta gällande barngruppsstorlek:	

När man har en åldersgrupp som jag har nu, 3–5 så kan man inte ha så många barn i en liten grupp om 
du ska ha det där planerade projektet. Du kan inte jobba jättebra med tolv barn, utan nu har jag sju – 
och det är hanterbart. (...) Gruppstorleken är jätteviktig – Jin 

	
Alex har en större barngrupp, men menar att deras flexibla struktur och intressegrupper är 
en god förutsättning för fungerande verksamhet:	

Det märks jättetydligt när man är i barngrupperna, och det får vi höra av alla vi möter också – ”jag har 
aldrig vart med om en sådan lugn barngrupp som är så duktiga” – men jag tror det är mycket dels för 
intressegrupperna, de är där de vill vara – Alex  

 
Kategori	3:	Tid	för	förberedelser		
Tid för förberedelser var en förutsättning som lyftes av flera förskollärare:	

Nummer ett är att vara förberedd. Att liksom, barnen kommer in eller var jag nu än är, i skogen, att 
man kommer förberedd... jag tar inte in barnen och [säger] ”vänta nu ska vi ta fram grejer”. Det finns 
[det] också ett syfte [med], men det blir en helt annan grej om man kommer in och allting är 
framdukat, det blir liksom… ”vad ska vi göra här”, det blir en helt annan grej – Eli 

 

Att man kan få den tiden att verkligen kunna förbereda ordentligt för den aktiviteten man har, få den 
tiden att ställa fram allting – man får tiden att gå in och fixa, så barnen bara kan komma till en miljö 
där man bara kan lära, istället för att sitta och vänta det första man gör… – Alex 

 

Att jag får tid att gå och förbereda aktiviteten så att allt är iordningsställt och finns där jag vill ha det; 
iPad, material och det vi ska jobba med – Kim 

	
Sammanfattning	och	analys	
Majoriteten av förskollärarna är eniga om arbetslagets och barngruppens påverkan på 
undervisningskvaliteten. De resonerar på liknande sätt kring god personaltäthet för att 
kunna fokusera på barnen. Elis uttalande om guld och gröna skogar-världen, där hen kan 
växla fokus mellan barnen, kan kopplas till Ahlskog-Björkmans studie. Resultatet visar att 
en för stor barngrupp å ena sidan försvårar för pedagogen att stötta de enskilda barnen, å 
andra sidan går barnen miste om interaktion med en pedagog. I det långa loppet påverkas 
barnens lärandeprocesser negativt (Ahlskog-Björkman, 2014, s. 12). 	
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Liknande resultat fick även de Schipper et al, vars studie visade att pedagogens 
förhållningssätt förbättras avsevärt i mindre barngrupper (2006, s. 871). Alex som har 
större barngrupper visar dock på motsatsen, men hen menar att skälet till att det är den 
annorlunda struktur som avdelningen har, jämfört med de andra förskollärarna. Alex 
jobbar med intressegrupper, där barnen själva väljer vilken grupp de vill vara med i för 
tillfället, baserat på vad de är intresserade av att göra. Detta sätt kan möjligen underlätta i 
större barngrupper. Avslutningsvis var tid för förberedelser något som flera förskollärare 
tog upp som en förutsättning, vilket är en förutsättning som inte framkommit i den 
forskning som vi har tagit del av. Men skälen anges vara dels att barnen inte ska bli otåliga 
i väntan på att sätta igång, och för förskollärarens skull inför att hålla den planerade 
aktiviteten.  
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8.	Diskussion	och	konklusion	

Vi inleder diskussionen med att jämföra delstudiernas centrala resultat, och drar sedan 
paralleller till tidigare forskning. Avsnittet struktureras tematiskt utifrån våra två 
forskningsfrågor. Utifrån vårt fenomenografiska ramverk vill vi lyfta den variation av 
uppfattningar som framkom i våra delstudier, och jämföra dessa med varandra. 
Avslutningsvis sammanfattas studiens huvudsakliga resultat i stycket konklusion 
tillsammans med förslag till fortsatt forskning.	

8.1	Undervisning	i	förskolan	
Olika aspekter av undervisning framkom i delstudierna. Gällande när undervisning kan äga 
rum i förskolan svarade en överväldigande majoritet i delstudie 1 både spontana och 
planerade situationer. I delstudie 2 framkom att undervisning kan ske under en hel dag, 
men det förutsätter att en pedagog närvarar. I intervjuerna framkom även att de flesta 
förskollärarna tolkar undervisningsbegreppet som målstyrda processer, ledda av 
pedagoger. Förskollärarnas sammanfattade uppfattningar av undervisning som spontana 
och planerade målstyrda processer går i linje med Thulins och Jonssons (2018) samt 
Hedefalks et als (2015) studier. 	

Resultatet i delstudie 1 visar att endast drygt en fjärdedel av förskollärarna uppfattar 
undervisningsbegreppet som klart och tydligt definierat, vilket kan tolkas som att 
resterande av förskollärare anser att begreppet behöver en tydligare definition. De flesta 
förskollärarna i delstudie 2 uppfattar däremot undervisningsbegreppet som klart och 
tydligt, vilket även deras uttalanden visar. De förskollärarna har sedan tidigare fördjupat 
sig i undervisningsbegreppet i förskolekontext i olika utsträckning tillsammans med 
kollegor, vilket inte var fallet med de förskollärare som upplevde begreppet som diffust 
och oroande. Larsson hävdar att en persons uppfattning och förståelse för ett visst fenomen 
kan utvecklas genom att hen tar del av andras perspektiv och erfarenheter och på så sätt 
reflekterar över sig själv (Larsson, 1986, s. 17). Detta menar vi kan vara en rimlig 
förklaring till att förskollärarna som bearbetat undervisningsbegreppet i förskolekontext 
inte upplever de farhågor och den oro kring fenomenet som de förskollärare gör som ännu 
inte fått tid att reflektera och fördjupa sin kunskap om undervisning i förskolan.	

Samma mönster mellan reflektion och uppfattning av undervisningsbegreppet kunde 
urskiljas i den jämförande analysen av delstudie 1, där majoriteten av de som uppfattar 
begreppet klart och tydligt reflekterade regelbundet över begreppet tillsammans med sitt 
arbetslag. Ingen förskollärare som reflekterat regelbundet svarade att de inte känner till 
definitionen av begreppet, vilket tyder på en koppling mellan kollegial reflektion och en 
klarare uppfattning av undervisningsbegreppets definition. Detta styrks även av enkätens 
resultat att även förskollärare med mångårig yrkesutövning uppfattade 
undervisningsbegreppet som tydligt, vilket kan tyda på att dessa förskollärare fortbildat sig 
eller utvecklats genom kollegial reflektion under åren. Sæbbe och Pramling Samuelsson 
(2017) drog slutsatsen att förskollärares förståelse för undervisningsbegreppet kräver 
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diskussioner. Utifrån våra resultat instämmer vi i Sæbbes och Pramling Samuelssons 
slutsats och menar att kollegial reflektion är ett sätt för förskollärarna, och arbetslagen i 
stort, att tillsammans fördjupa sina förståelser för undervisningsbegreppet i 
förskoleverksamhet.  	

8.2	Förutsättningar	och	faktorer	
I undersökningen framkom ett antal faktorer som förskollärarna ansåg påverkar 
undervisningens kvalitet. De fyra vanligast förekommande angavs vara arbetslaget, 
barngruppsstorlek, tid samt kompetens. 	

I Jonssons et als (2017) och Thulins och Jonssons (2018) forskningsstudier betonas 
främst förskolläraren i fråga om didaktisk kompetens. Men majoriteten av respondenterna i 
båda våra delstudier anser att ett välfungerande och kompetent arbetslag är en av de 
viktigaste förutsättningarna för god undervisningskvalitet. I intervjuerna beskrevs 
arbetslaget som en stöttning i olika delar av arbetet; i undervisning, dokumentation eller 
upprätthållandet av struktur och ordning i barngruppen. En del förskollärare ur båda 
delstudierna lyfter att inkompetens hos medarbetare påverkar undervisningen negativt.  

Gällande barngruppens storlek går vårt resultat helt i linje med tidigare forskning. En 
för stor barngrupp påverkar undervisning negativt; förskolläraren förkortar och förenklar 
undervisningen och interaktionen med det enskilda barnet minskas (Pramling Samuelsson, 
2015). Förskollärarens uppmärksamhet blir också mer splittrad, på bekostnad av det 
enskilda barnets lärandeprocess (Ahlskog-Björkman, 2014). I en mindre barngrupp anses 
förskolläraren kunna fokusera mer på varje enskilt barn och ge den stöttning som behövs i 
deras lärandeprocesser (Ahlskog-Björkman, 2014; de Schipper et al, 2006). Stor barngrupp 
angavs också i enkätundersökningen som en ofta förekommande faktor som påverkar 
undervisningen negativt, samt lyftes i några intervjuer som en viktig faktor. Några 
förskollärare hänvisade även i intervjuerna till barnens ålder och dagsform som något att 
utgå ifrån i sammansättning av lämplig barngruppsstorlek i aktiviteter. De flesta 
förskollärare i båda delstudierna verkar föredra en barngrupp med tillräckligt många barn 
för att stimulera interaktion och lärande barn emellan, men samtidigt lagom många barn för 
förskolläraren att kunna interagera med, fokusera på och stötta enskilda barn.  

Delstudiernas resultat visar att tidsbrist och stress är vanligt förekommande faktorer 
som förskollärare upplever som försvårande i undervisning. Detta går i linje med Persson 
och Tallberg Bromans studie om förskollärares ökade sjukfrånvaro och psykiska ohälsa 
(2019). Forskarna menar att kraven ökar i takt med att förskollärarnas uppdrag växer, 
bland annat genom förstärkt undervisningsuppdrag, ökade barngruppsantal samt 
otillräckliga resurser. Detta resulterar i att förskollärare upplever att deras tid inte räcker till 
(Persson & Tallberg Broman, 2019). I intervjun hänvisar flera förskollärare även till raster 
och oflexibel struktur som anledningar till tidsbrist och stress.	

Det som framgår i enkätens jämförande analys är att majoriteten av förskollärare inom 
privata förskolor upplever att de antingen ofta har tillräckligt med planeringstid, eller att de 
väldigt sällan eller aldrig har det. Detta skiljer sig från kommunala förskollärare, där en 
överväldigande majoritet upplever att de väldigt sällan eller aldrig har tillräckligt med 
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planeringstid och en minoritet upplever att de ofta har det. Kommunala förskolor verkar ha 
mer liknande upplevelser, medan det i fristående förskolor finns större skillnader.  Utifrån 
detta kan det vara fråga om kommunens resurstilldelning är mer jämn än inom olika 
fristående förskolor. I delstudie 2 är enbart en förskollärare verksam inom en fristående 
förskola, varför vi inte kan dra några slutsatser utifrån den delstudien. Förskolläraren i 
fråga uttryckte dock inga som helst försvårande faktorer i sin undervisning, utan var trygg 
med de pedagogiska ramarna och strukturen samt planeringstid. 	

Något som inte framkom lika tydligt i enkäten eller tidigare forskning är att nästintill 
alla intervjuade förskollärare lyfte förberedelser som en nödvändig förutsättning för 
planerad undervisning; att få tid till att ställa i ordning material och läromedel innan 
barngruppen kommit. 

8.3	Konklusion	
Studiens huvudsakliga resultat visar att det finns variationer i förskollärares uppfattningar 
av undervisning i förskolan, och att även inställningen till undervisning i förskolan 
varierar. Våra resultat tyder på att en orsak till detta kan vara i vilken grad förskolläraren 
fått reflektera över fenomenet. Regelbunden reflektion tillsammans med kollegor verkar ge 
en djupare förståelse för, och säkerhet i, vad undervisning innebär i relation till förskolans 
säregna skolform. Resultatet tyder också på att förskollärare som har hunnit bearbeta 
undervisningsbegreppet och förskolans nya läroplan, Lpfö 18, tenderar att vara mer 
positiva till användandet av begreppet och har färre farhågor än de som ännu inte hunnit 
sätta sig in i det. De främsta faktorerna som påverkar undervisningens kvalitet anses vara 
arbetslag, barngruppsstorlek samt tid, vilket framkom i båda delstudierna. Utöver dessa 
betonades också betydelsen av personalkompetens och personaltäthet i 
enkätundersökningen, samt förberedelser inför aktiviteter i samtalsintervjuerna.  

Till fortsatt forskning vore det intressant att följa upp om ett par år hur förskollärare 
uppfattar undervisning i förskolan, för att se ifall arbetet med den nya läroplanen förändrat 
förskollärares syn och inställning till det. Det vore även intressant att undersöka hur 
förskolepedagoger med olika utbildningsbakgrunder uppfattar undervisning i förskolan, 
ifall de skiljer sig åt och på vilka sätt om så är fallet.   
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Bilaga	3	–	Enkätens	frågeformulär	

 

 
 
 



 

 
 

51 

 

 



 52 

 

 
 
 
	
 

 
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 

53 

Bilaga	4	–	Informationsbrev	om	intervju	
 
Hej! 	
Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och 
skriver självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet. Vi hör av oss till dig för att undersöka möjligheten 
att intervjua förskollärare i din enhet.	
Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om undervisning i 
förskoleverksamhet, samt vilka faktorer som hen anser möjliggör eller begränsar 
undervisningen. 	
Deltagandet i studien innebär att vi kommer till arbetsplatsen för en intervju, som pågår 
cirka 45–60 minuter. Endast frågor utifrån studiens syfte kommer att ställas. Vi kommer att 
samla in data genom att spela in intervjun på mobiltelefon, för att underlätta 
databearbetning. 	
Datainsamlingen kommer att ske under vecka 11–12. Insamlad data kommer att analyseras 
under mars och april 2019. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt vara avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 
studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 	
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 	
Om deltagande intresserar, ber vi dig förmedla detta till dina förskollärarkollegor så att vi 
kan boka in ett möte. 	
Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
	
Studiens	handledare:		
	
Katarina	Gustafson	
Docent	i	Pedagogik	
Lektor	i	Barn-	och	Ungdomsvetenskap		
Institutionen	för	pedagogik,	didaktik	och	utbildningsstudier		
Uppsala	Universitet	
Tel:	xxx-xxx	
Email:	katarina.gustafson@edu.uu.se	
	
	
Uppsala	den	6	mars	2019	
	
Kaisa	Evikoski		
Email:	kaisa.evikoski.8196@student.uu.se	
	
Malin	Olsson	
Email:	malin.olsson.8041@student.uu.se	
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Bilaga	5	–	Medgivandeblankett	
 
Medgivande till deltagande i en studie	
	
Studien, som handlar om undervisning i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett 
självständigt arbete. Studien utförs av Kaisa Evikoski och Malin Olsson som går sista 
terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet.	
	
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 	
	
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas och att samtalet spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har 
förstått vad studien innebär och vill delta i studien.	
	
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 
sätt att deltagarna inte kan identifieras. 	
	
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. 	
	
Deltagares namn: …………………………………………………………………..	
	
Adress: ……………………………………………………………………………..	
	
Telefon: …………………………………………………………………………….	
	
Studiens handledare: 	
Katarina Gustafson	
Docent och lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier	
Uppsala universitet	
Email: katarina.gustafson@edu.uu.se	
	
Student: Kaisa Evikoski, email: kaisa.evikoski.8196@student.uu.se	
Student: Malin Olsson, email: malin.olsson.8041@student.uu.se	
	
.......................................................................	
Ort och datum   	
	
....................................................................... …………………………………. 
Underskrift deltagare      
     Underskrift student	
 
 

Blanketten skrivs under i samband med intervju	
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Bilaga	6	–	Intervjuguide	
 
Bakgrundsfrågor	

• Tid som verksam förskollärare	
• Åldersgrupp	

Personliga synsätt	
• Lärande i förskolan	
• Barns roll i lärandet	
• Lek och lärande	
• Egen roll i lärande	

Undervisning – egen uppfattning	
• Undervisningens kärna	
• Vad som intehör till undervisning	
• Typisk spontan & planerad undervisningssituation	
• Undervisningens ’när’	

Undervisningsbegreppets definitioner i policydokument	
• Inställning till undervisningsbegreppet i Lpfö18	
• Definiton av undervisningsbegreppet	
• Riktlinjer	

- Saknas information?	
- Förändrat arbetssätt?	

Förutsättningar för och påverkande faktorer av undervisning	
• Planering – 	

- Tid per vecka	
- Vad kräver planering?	

• Genomförande – 	
- Nödvändiga förutsättningar för undervisning	
- Svårigheter i undervisning	
- Känslor kring problematik	

• Dokumentation	
- Utvärdering –	
- Vad vill man åt?	

Arbetslaget	
• Arbetslagets diskussion kring undervisningsbegreppet	
• Samarbete kring undervisningen	


