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Abstract 

Curriculum as political governance 

- An idea analysis and interview study regarding teaching as a concept, in relation to 

preschool. 

The aim of the thesis is to find how far the curriculum, used as a tool for political governance, 

reaches, in particular the preschool teachers and the preschool principal. The authors of this 

thesis aim to investigate if a certain identity of a teacher is considered desirable in the 

curriculum. With the curriculum´s concept of teaching set as a starting platform, in relation to 

the teacher’s perception of the concept teaching, investigations are made to find out about the 

attitude towards the concept. The issue of the thesis is: How is the concept teaching described 

in the proposal for the new curriculum for preschools? What kind of attributes to a teacher is 

considered desirable, with the new curriculum? What notions and attitudes do the teachers 

have, towards the new concept of teaching in preschools? 

This thesis was made, using a qualitative method. Interviews have been made with the 

preschool principal and the preschool teachers, for the purpose of understanding and interpret 

their beliefs regarding the concept teaching. Analyses and interpretations have been 

undertaken about how the concept teaching is described in the new curriculum, for this 

purpose an idea analysis was used. The theoretical terms used in this thesis are Wahlström´s 

definition of reform and makt (reform and power). Lidensjö and Lundgren´s definition of 

styrbarhet and ostyrbarhet (ability to perform political governance and inability to perform 

political governance). Jan Morawskis definition of kontroll and frihet (control and freedom). 

These definitions give an enhanced understanding for the efficiency of the new reform in 

terms of reaching the targeted audience; the teachers. The result of the thesis indicates that the 

new curriculum is unclear when showing how the aim of the teaching will be achieved. 

Neither is it stated, what kind of conditions the teacher can claim to fulfill the mission of 

teaching, or how the task can be distributed within teacher work groups. The perception of the 

ideal teacher identity, when considering the curriculum includes, a flexible, subject 

knowledgeable and democratic leader. The descriptions of the concept teaching, taken from 

the interviews were not consistent. The concept was thought of as elevating the status of the 

profession but was at the same time considered firmly connected to school. The concept 

seemed lacking accuracy in the curriculum of both the preschool principal and the teachers, to 

affect the daily teaching.  

Keywords: political governance, preschool, preschool teacher, curriculum 

Sökord (Swedish): Politisk styrning, förskola, förskollärare, läroplan 
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Inledning 

 

 

 

”Det finns inte tid” 

”Jag tycker att ordet undervisning är negativt laddat”  

”Måste vi prata om det här med föräldrarna”   

”Förskolan ska inte bli som skolan” 

 

De här citaten är hämtade från ett läroverksmöte från hösten 2017 där förskollärare från olika 

förskolor diskuterade begreppet undervisning i relation till förskolan. En ny läroplan kommer 

att införas i förskolan våren 2018 där det tydliggörs att förskolan ska genomsyras av 

verksamhetsundervisning. Mötets syfte var att få en bild av vad undervisning i förskolan kan 

innebära. Det som upplevdes intressant och gjorde oss nyfikna var förskollärarnas negativa 

inställningar till undervisning i förskolan.  

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning inom förskolan från 2016 har de haft som uppgift att 

granska förskolans måluppfyllelse och kvalitet. I rapporten skriver de att i skollagen från 

2011 blev legitimerade förskollärare ansvariga för att bedriva undervisning i förskolan 

(Skolinspektionen 2016, s. 5). Resultatet i kvalitetsgranskningen visar att barnen i förskolan 

ofta ges förutsättningar för att lära och utvecklas men att undervisningen ofta sker omedvetet. 

Detta menar de gör så att det inte går att säkerhetsställa om barnens lärande och utveckling i 

förskolan riktas mot förskolans strävansmål. Skolinspektionen skriver att med en medveten 

undervisning så erbjuds barnen fler möjligheter för att lära och utvecklas (ibid. s. 4). De lyfter 

att i den nuvarande läroplanen finns inte undervisning med som ett utskrivet begrepp. Lärande 

och utveckling har istället varit det liknande begreppen som funnits med. Men något som den 

nuvarande läroplanen inte gör är att ange konkreta arbetssätt på hur arbetet i praktiken bör 

genomföras (ibid. s. 11-12) Utifrån skolinspektionens kvalitetsgranskning kan vi se en brist 

på medveten undervisning i förskolan.  

Att begreppet undervisning har varit ett svårdefinierat begrepp inom förskolan tänker vi kan 

vara anledningen till att begreppet undervisning skrivs in som en ny del i förskolans 
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nästkommande läroplan. I den nya läroplanens förslag står det en definition av vad 

undervisning i förskolan bör innehålla. Det står exempelvis att “ undervisning innebär att 

stimulera och utmana barnen med målen i läroplanen som utgångspunkt och riktning, och 

syftar till en lärandeprocess hos barnen“ (Förslag till förskolans nya läroplan s. 3). 

Eftersom läroplanen är ett politiskt styrdokument tänker vi att beskrivningen av begreppet 

undervisning i läroplanen kan tolkas som den befintliga politiska ordningens definition vad 

undervisning i förskolan innebär. Både vem som ska och hur undervisningen ska bedrivas i 

förskolan.  Därför är vi intresserade att ta reda på hur långt statens intentioner når förskolans 

personal när det gäller vad undervisning i förskolan innebär. Vi vill alltså undersöka hur 

begreppet undervisning beskrivs i den nya läroplanen och hur förskolechefen och 

förskollärarna tolkar begreppet. Detta kommer undersökas genom att göra en idéanalys av 

förskolans nya läroplanstext samt genom att intervjua en förskolechef och fem förskollärare 

från samma förskolenhet.  
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Historisk bakgrund 

Denna uppsats kommer att börja historiskt för att skapa en överblick av vad som har ansetts 

vara viktigt att lära ut till barn under olika tidsperioder. Ann-Christine Vallberg Roth är 

professor inom pedagogik och har skrivit artikeln Läroplaner för de yngre barnen - 

Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag. Vallberg Roth (2001) har delat in de tidigare 

pedagogiska riktlinjerna inom barnomsorgen utifrån ett historiskt perspektiv. Dessa riktlinjer 

har hon sammanställt som läroplaner.  

Vallberg Roths läroplaner uppställda i kronologisk ordning:  

 Guds läroplan (ca: 1850-1900) - I den var det huvudsakliga syftet att förmedla 

kristendomens kunskaper och fostran (Vallberg Roth 2001, s. 264). 

 

 Det goda hemmets och hembygdens läroplan (ca: 1900-1950) - Huvudsyftet var att 

lära ut husliga sysselsättningar och arbetsövningar (Vallberg Roth 2001, s. 264). 

 

 Folkhemmets socialpsykologiska läroplan (ca: 1950-1985)- Omsorgsdelen fick nu en 

mer central position och utbildningen skulle nu innehålla samhällsinriktat innehåll 

istället för husliga sysslor som tidigare ansågs viktigast (Vallberg Roth 2001, s. 254-

255). 

 

 Det situerade världsbarnets läroplan (ca: 1985- till idag) - Den utbildningspolitiska 

betydelsen och utbildningsperspektivet betonades inom förskolan (Vallberg Roth 

2001, s. 259).  

Vallberg Roth skriver att avståndet mellan barnomsorgen och skolan minskade under 1980-

talet. Men skillnaden var att barnomsorgen styrdes av social-familje-och arbetspolitiken där 

den fostrande rollen var det centrala medan skolan styrdes av utbildningspolitiken där 

kunskapsförmedling var det centrala (Vallberg Roth 2001, s. 258). De tidigare pedagogiska 

riktlinjerna inom barnomsorgen skrevs av Socialstyrelsen men år 1998 fick den svenska 

förskolan sin första läroplan utfärdat av regeringen (ibid. s. 245). För att kunna uppnå ett 

sammanhållet utbildningssystem så blev Skolverket och Utbildningsdepartementet som var 

ansvariga för skolans läroplaner också ansvariga för förskolans läroplan. Detta innebar nu att 

även förskolan ansågs som en skolform (ibid. s. 258-259). Det som kan tolkas utifrån detta är 
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att förskolan från år 1998 som då ansågs bli en skolform även borde ha inriktats mer på 

kunskapsförmedling, som var det centrala för skolan. Det som togs upp i inledningen var att 

det inte är förrän nu undervisningsbegreppet skrivs in i förslaget till förskolans nya läroplan. 

Vi tänker att det inskrivna undervisningsbegreppet i läroplanen bildar en ny utbildningsreform 

inom förskolan. Därför ansåg vi det nödvändigt att lyfta vad som ansetts vara viktigast att lära 

ut till barn under olika historiska utbildningsreformer för de yngre barnen. Utifrån detta kan 

det tolkas som att barnet ska formas utifrån det som anses vara bäst för samhället i just den 

historiska kontexten. I denna artikel fann vi inspiration till att undersöka vad samhället 

efterfrågar i förskolans kommande läroplantext när det gäller hur och vad som ska undervisas 

i förskolan. I nästa avsnitt kommer undersökningens syfte och frågeställning att redovisas.  

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur långt läroplanen som politisk styrning når ut till förskolechefen 

och förskollärarna. Vi vill ta reda på vilken läraridentitet som efterfrågas genom läroplanens 

beskrivning av begreppet undervisning. Utifrån förskolans läroplansbeskrivning om 

begreppet undervisning vill vi i relation till förskolechefens och förskollärarnas uppfattningar 

få en bild av vilken attityd som finns till undervisningsbegreppet.  

 

 Hur beskrivs begreppet undervisning i förslaget till den nya läroplanen för förskolan? 

 Vilken typ av läraridentitet konstrueras i läroplanen? 

 Vilka attityder och inställningar har förskolechefen och förskollärarna till begreppet 

undervisning i förskolan? 
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Tidigare forskning  

Målet med val av tidigare forskning är att få en bredare förståelse för hur och vad som har 

sagts om undervisningsbegreppet inom förskoleverksamheten tidigare. I detta avsnitt kommer 

undervisningsbegreppet förklaras uppdelat i attityder om att behålla förskolans särart, 

undervisningsbegreppet som svårdefinierat samt undervisning som kravdiskurs och 

rättighetsdiskurs. 

Att behålla förskolans särart 

Filosofen och universitetslektorn Tarja Alatalos studie inriktar sig på pedagogiskt arbete. Det 

intressanta i Alatalos (2017) avhandling Förskollärares och grundskollärares uppfattningar 

om undervisning och lärande i förskoleklass var att hon undersökt både förskollärares och 

grundskollärares uppfattningar om undervisning och lärande. Resultatet visade i Alatalos 

studie att de olika lärarkategorierna hade skilda kunskapstraditioner (Alatalos 2017, s. 79) 

speciellt i deras beskrivningar av hur man bedriver undervisning (ibid. s. 96). 

Alatalos beskriver att förskollärare och grundskollärare är utbildade inom olika traditioner. 

Förskollärare har en tradition inom omsorg och grundskollärare har en tradition inom 

kunskap. (Alatalos 2017, s. 80–81). I studien framgick det att grundskollärare utgick från 

skolans läroplan, medan förskollärarna inte ens nämnde läroplanen i intervjuerna. Det visade 

sig att grundskollärare var mer vana att utgå från ett mer målinriktat arbetssätt medan 

förskollärarna däremot skiljde på lek och skola. Förskollärarna ansåg att barnen får kunskap 

genom lek och att det inte alltid krävs ett målinriktat syfte för att undervisning ska ske (ibid. 

s. 90-91). Alatalos studie visar en bild av att skolan har en mer målstyrd undervisning med 

formell kunskapsinhämtning vilket skilde sig från förskollärarnas uppfattning då de utgick 

mer från barnen (ibid. s. 89-90). Detta visar på att det skiljer sig mellan förskola och skola 

och att de olika lärarkategorierna har olika tänk som baseras på olika utbildningstraditioner.  

Att undervisningsbegreppet utifrån Alatalos studie kopplas mer till skolan är något som även 

Ester Catucci doktorand i barnpedagogik visar i liknande drag i hennes studies resultat. 

Catuccis (2017) skriver, i kapitlet - De yngsta barnens meningsskapande: om 

undervisningspraktiker i förskolan från boken Barn och Unga i Skola och Samhälle, att 

undervisningsbegreppet är nytt inom förskolan och att detta är ett första steg för förskolan 

inom utbildningssystemet. Det som hon poängterar är att begreppet undervisning inte står i 

förskolans nuvarande läroplan men att undervisning definieras i skollagen. Något som hon 
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även lyfter är att begreppet undervisning i större utsträckning inte används inom förskolans 

verksamhet. Catucci använder sig av en observationsstudie för att försöka se hur undervisning 

i förskolan genomförs. Resultaten i Catuccis studie visar att förskollärarna använder olika 

undervisningsstrategier i olika sammanhang vilket också gör att lärandet ger olika möjligheter 

till barnen (Garpelin & Sandberg 2017, s. 52). Catucci hävdar alltså att det finns en 

komplexitet i förskolan när de gäller undervisning. Undervisning kan ske genom vuxenledda 

aktiviteter, barndrivna aktiviteter och i leksituationer (ibid. s. 81). Men hon poängterar dock 

att det finns en ovilja att använda undervisningsbegreppet inom förskolan. Hennes tolkning av 

denna inställning är att hon tror det finns en vilja att behålla förskolans särdrag från skolan 

(ibid. s. 54). Enligt Catucci så finns det ett stort behov att i förhållande till förskolans 

verksamhet närma sig begreppet undervisning (ibid. s. 53).  Utifrån Alatalos och Catuccis 

resultat i sina undersökningar kan tolkning göras att det finns en rädsla att förskolan ska bli 

för lik skolan. Nästa del kommer att handla om attityden till att begreppet undervisning är 

svår att definiera inom förskoleverksamheten.  

Undervisningsbegreppet som svårdefinierat 

I artikeln Teaching in preschool: heads of preschools governance throughout the systematic 

quality work skriver barnpedagogiksforskarna Anna Öqvist och Sara Cervantes (2017) att 

varje förskola i Sverige måste följa upp och systematiskt planera en gång om året för att se 

om förskolans läroplansmål är uppfyllda. Detta menar Öqvist och Cervantes görs genom 

kvalitetsrapporter och i studien så analyserar de kvalitetsrapporter från olika förskolor med 

hjälp av textanalys som metod (Öqvist & Cervantes 2017, s. 4). Öqvist och Cervantes 

poängterar att de såg brist i kvalitetsrapporterna i vilken utsträckning undervisning har 

bidragit till lärandeprocesserna bland barnen och hur undervisningsaktiviteter påverkar barns 

utveckling och lärande. De menar att detta blir problematiskt och att det är nödvändigt att 

vidta åtgärder. Det som ansågs behövas: 1) Mer tydlighet i hur styrdokumenten beskriver att 

undervisning ska användas i förskolan. 2) Bättre förutsättningar för förskollärare med 

tydligare ansvarsfördelning mellan förskollärare och barnskötare. 3) Undervisningsbegreppet 

bör införas i läroplanen. Detta eftersom de anser det som problematiskt när det står olika 

saker i olika styrdokument (ibid. s. 9). Det här är något som också Jan Morawski 

filosofiedoktor och universitetslektor inom pedagogiskt arbete poängterar i sin avhandling 

Mellan frihet och kontroll – om läroplanskonstruktioner i svensk skola. Han anser att 

konstruktionen av läroplaner som styrdokument (Morawski 2010, s. 11) och att läroplaners 
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mål, ord och begrepp är öppna för olika tolkningar. Han menar då att det finns en risk att 

tolkningar görs av lärarna på ett annat sätt än vad staten hade tänkt (Morawski 2010, s. 219). 

Dessa två studier visar att undervisningsbegreppet i relation till förskolan är svårdefinierat 

och svårt att tolka enhetligt. 

Utifrån Öqvist och Cervantes samt Morawskis resultat har vi valt att förtydliga ytterligare hur 

svårdefinierat undervisningsbegreppet i relation till förskolan kan vara genom att lyfta några 

citat från den vetenskapliga rapporten: Undervisning och sambedömning i förskola: 

Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar år 2016. Citaten är tagna från hur 

förskollärare och chefer tolkat begreppet undervisning i relation till förskolan: ”I förskolan 

använder vi oss inte av begreppet undervisning”, ”undervisning är allt som sker under dagen 

på förskolan” och ”allt lärande kan kännetecknas som undervisning”. De uttrycker även att 

”undervisning kännetecknas framförallt av tydlighet” och de betonar också att det behövs ”tid 

för reflektion, planering, genomförande, uppföljning och kompetensutveckling” (Vallberg 

Roth m.fl. 2018, s. 9-10). I denna delrapport har de samlat in sitt material genom att skicka e-

post till alla deltagare. Av 243 utskickade mail var det 222 som svarade på frågorna, alltså 

fanns det en svarsfrekvens på 91 % (ibid. s. 7). Dessa citat från förskollärarna och cheferna 

visar hur olika inställningar och attityder kan vara i relation till begreppet undervisning i 

förskolan. I nästa del lyfts attityden till undervisningsbegreppet i relation till en kravdiskurs 

eller en rättighetsdiskurs.  

Kravdiskurs och rättighetsdiskurs 

Agneta Jonsson lektor i barn-och ungdomsvetenskap, Pia Williams professor i barn-och 

ungdomsvetenskap och Ingrid Pramling Samuelsson professor i early childhood education, 

har skrivit avhandlingen Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av förskolans 

lärare. I deras studie har fokus varit att se hur personalen på förskolan resonerar om 

undervisning i förskolan för de yngsta barnen. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 

(2017) har använt sig av fokusgruppssamtal för att få en bild av detta. De har analyserat 

materialet med diskursteoretiska termer och resultat i deras studie visar på att det finns ett 

spänningsfält av undervisningens innebörd i förskolan (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson 2017, s. 90) Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson skriver att förskolans 

roll är viktig ur ett kunskaps-och samhällsperspektiv eftersom förskolan bidrar till barns 

välmående, utveckling och lärande (ibid. s. 91). De anser att undervisning i förskolan utifrån 
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materialet från fokusgrupperna inte känns som självklar men att det inte ifrågasätts att de 

yngsta barnen lär sig i förskolan (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 93).  

Studiens resultat pekar på två olika diskurser kring undervisning bland personalens 

resonemang. Diskurserna har i studien delats upp i två kategorier; ”en kravdiskurs” och ”en 

rättighetsdiskurs” (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 96). 

Kravdiskursen - Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson skriver att det framgår i 

samtalen att undervisning kan uppfattas som kravfyllt. Krav på mer tydlighet i deras arbetssätt 

och att läroplanen blir viktigare än att umgås med barnen (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson 2017, s. 97-98). Ett exempel som lyfts är att personalen inte upplever att det är 

tillräckligt att barnen målar utan att det måste innebära något mer än det. De skriver att 

förskolans personal upplever att det blir större krav på både individ och kollektiv där ett 

gemensamt förhållningssätt ses som nödvändigt med gemensamt dokument hur de ska gå 

tillväga (ibid. s. 99). 

Rättighetsdiskursen - Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson skriver att de även 

samtalades om att barn har rättigheter till likvärdig undervisningstid oavsett vilken förskola 

de går i, men att det då är viktigt att definiera undervisningsbegreppet i relation till förskolans 

särart (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 101-102). Det som blev 

motsägelsefullt inom denna diskurs var att det sades att barnen även behövde skyddas från 

undervisning i för stor grad (ibid, s. 103). 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson anser att det är desto viktigare ju yngre barnen 

är att läraren är engagerad, lyhörd och stödjande för vilka signaler barnen ger och att försöka 

tolka dem. Detta menar de ger konsekvenser för undervisningens förståelse när det gäller 

didaktiska beslut (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 93) eftersom det finns 

en läroplan som genom nationella intentioner pekar ut vad som anses viktigast att lära barnen 

(ibid. s. 106). Utifrån kravdiskursen och rättighetsdiskursen kan det tolkas finnas en svårighet 

i vad som anses som viktigast när det gäller undervisning i förskolan och vilken betydelse 

undervisningsbegreppet bör ha inom förskolan. I nästa avsnitt presenteras valet av teoretiska 

utgångspunkter. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom syftet är att undersöka hur långt läroplanen som politisk styrning når ut till 

förskolechefen och förskollärare börjar detta avsnitt med en teoretisk reflektion kring hur den 

politiska styrningen på det pedagogiska området kan gå till.  

Ninni Wahlström professor i didaktik och lärares praktik beskriver den politiska styrningen i 

sin avhandling: Om det förändrade ansvaret för skolan: vägen till mål- och resultatstyrning 

och några av dess konsekvenser. Wahlström (2002) beskriver den politiska styrningen i fem 

steg: 1. Initiering: Först lyfts ett problem eller en fråga som sedan kommer upp och diskuteras 

vid den politiska dagordningen. 2. Beredning: Sammanställning av bakgrundsmaterial till 

problemet eller frågan görs och utifrån det görs en skriftlig redogörelse där förslag till beslut 

tas. 3. Beslutfattande: I en valsituation beslutas det vilka åtgärder som passar problemet eller 

frågan. 4. Implementering: Det är nu som åtgärdsbeslutet om problemet eller frågan realiseras 

i verksamheterna. 5. Efterkontroll: Åtgärderna kontrolleras för att stämma av hur effekterna 

av åtgärderna har verkställts. Wahlström poängterar att det är politikerna som fattar besluten 

men hur besluten hanteras av tjänstemännen kan se olika ut och kan vara svårt för politikerna 

att kontrollera (Wahlström 2002, s. 27-28). Bo Lindensjö professor i statsvetenskap och Ulf 

Paul Lundgren läroplansteoretiker och professor har tillsammans skrivit boken: 

Utbildningsreformer och politisk styrning. Lidensjö och Lundgren (2014) skriver att den 

politiska styrningen påverkas av korta valperioder och därför försvåras behovet av den 

långsiktiga planeringen av den sociala samhällsutvecklingen (Lidensjö & Lundgren 2014, s. 

129). En politisk strategi som Lidensjö och Lundgren lyfter som har använts inom 

skolområden är steg-för-steg-strategin (ibid. s. 124). Det är en strategi som styr processer 

inom offentligt handlande. Alltså att förändringar anpassas till de aktuella villkor samhället 

har just då (ibid. s. 156).  

Att undervisningsbegreppet skrivs in i läroplanen kan tolkas vara av samhälleliga skäl ur ett 

större perspektiv men även med anledning vad som anses vara viktigast att lära ut till barnen i 

denna tidsperiod. Förslaget till den nya läroplanen med det inskrivna undervisningsbegreppet 

tänker vi därför bildar en ny utbildningsreform i förskolan. Därför anses det nödvändigt i 

relation till uppsatsens syfte att lyfta begreppen reform, makt, styrbarhet, ostyrbarhet, kontroll 

och frihet. Detta för att kunna tolka och förstå hur långt statens intentioner genom läroplanen 

som politisk styrning når ut till förskolechefen och förskollärarna. Dessa begrepp ses i denna 

uppsats som en teoretisk helhet. Begreppen kommer att presenteras och även reflekteras över 
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hur de relaterar till varandra. Avslutningsvis i detta avsnitt motiveras det varför dessa begrepp 

är av betydelse för uppsatsens undersökningssyfte. Först beskrivs Ninni Wahlströms 

definition av begreppen reform och makt. 

Reform och makt 

Wahlström skriver om hur en reform kan påverka individer och om maktens betydelse. Hon 

hävdar att de normer, gränser och strukturer som förändras i samhället genom olika reformer 

placerar vissa människor innanför och andra utanför den rådande reformen. Reformerna sätter 

alltså gränser för vilka som inkluderas och för vilka som med särskilda insatser måste 

“hjälpas in”. Enligt Wahlström utgör alltså reformer en sorts makt som avgör vilka som ingår 

eller inte inom det som anses som det normala utifrån det som just den reformen förespråkar 

(Wahlström 2002, s. 251). Men Wahlström poängterar dock att reformer tillsammans med 

statens administration också har en styrande funktion för att människor ska få frihet och 

rättigheter. Hon menar att i samhället anses staten och individen som sammankopplade både i 

de institutionella förändringarna som sker samt att medborgare i förändringarna bör vara 

motiverade och ansvarstagande (ibid. s. 47). Wahlström beskriver två arenor som makten 

fördelas på. I den första arenan formuleras målen av politikerna och i den andra tillämpas 

målen rent praktiskt i verksamheten av tjänstemännen. I dessa två arenor finns det en 

osäkerhet om vilken av de båda som utgör de yttersta ansvaret för att målen ska uppnås (ibid. 

s. 23). Wahlström anser att det finns en vilja att försöka identifiera makt, att försöka ta reda på 

var makten finns och försöka förändra makten. Hon menar att makten vanligtvis betraktas 

som något som är tillhörande några eller någon (ibid. s. 44). Wahlström lyfter i sin avhandling 

att det finns en risk för en maktförskjutning mellan politiker och tjänstemän. Alltså att 

tjänstemän kan få mer makt då politikens inflytande undantas i större delen av samhället. Det 

som behöver göras är att politikerna måste ha vilja och förmåga att definiera tydligare mål 

menar hon (ibid. s. 21). 

Wahlströms beskrivning av reform och makt används i denna uppsats för att ge ökad 

förståelse för hur den nya reformen genom läroplanstexten i relation till förskolechefen och 

förskollärarnas svar påverkar den faktiska praktiken. Makten anses nödvändig att ta upp då 

läroplanstexten är ett politiskt styrdokument. För att kunna besvara undersökningssyftet med 

hjälp av ett maktperspektiv anses det nödvändigt att lyfta begreppen styrbarhet, ostyrbarhet, 

kontroll och frihet. Detta eftersom vår användning av Wahlströms maktbeskrivning lyfter att 

staten och individen ses som sammankopplade i samhället men att makten fördelas mellan att 
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politikerna bestämmer målen och att tjänstemännen tillämpar målen i verksamheten. Alltså 

kommer begreppen styrbarhet, ostyrbarhet, kontroll och frihet att användas för att öka 

förståelsen för den politiska maktpositionen i relation till förskolechefen och förskollärarnas 

maktposition. Dessa begrepp skiljer sig åt, överlappar varandra och problematiserar vad som 

egentligen går att styra eller inte, vad som kan kontrolleras eller inte när läroplanstexten 

hamnar i förskolepersonalens händer. I nästa del presenteras begreppen styrbarhet, 

ostyrbarhet, kontroll och frihet.   

Styrbarhet, ostyrbarhet, kontroll och frihet  

Lindensjö och Lundgren lyfter begreppen politisk styrbarhet och politisk ostyrbarhet. De 

menar att politisk styrbarhet och ostyrbarhet är svåra begrepp att definiera, att det inte 

framgår vad som anses vara styrbart eller ostyrbart inom den offentliga politiken när det 

gäller samhällets utveckling. Lidensjö och Lundgren hävdar att politisk ostyrbarhet innebär 

att staten ibland har en oförmåga att fatta bindande beslut. De anser att ostyrbarheten 

exempelvis kommer till när olika beslut upplevs komma från ingenstans, när besluten inte 

motsvarar någons avsikter eller när besluten inte upplevs ha någon ansvarig. Bristande 

styrbarhet kan förklaras genom att kunskaper är otydliga eller när mål är oklara. Det som 

förväntas kunna styras med ställda mål kan få avvikande effekter när de tas emot av 

omgivningen. Styrbarheten är alltså beroende av vilka vanor och handlingar som görs utifrån 

de ställda målen (Lidensjö & Lundgren 2014, s. 131). 

Jan Morawski skriver om begreppen kontroll och frihet i hans avhandling: Mellan frihet och 

kontroll – om läroplanskonstruktioner i svensk skola. Morawski (2010) poängterar att det är 

ett spänningsfält mellan kontroll och frihet när en läroplan konstrueras. Han menar att 

läroplanen har ett spänningsfält när det gäller styrning med betoning på tolkning och dialog 

eller instruktion och tydlighet (Morawski 2010, s. 11). 

Kontroll - Morawski anser att relationen mellan det pedagogiska perspektivet och kontroll 

och styrning kan bli problematiskt då läroplanen formuleras av externa aktörer, att det 

formuleras vad som anses som det bästa arbetssättet kopplat till vad som anses som mest 

värdefullt för samhället (Morawski 2010, s. 12). Morawski menar att kontroll och makt 

skapas genom relationer när olika tekniker används för att styra någon att handla utifrån 

någon annans vilja (ibid. s. 70). 
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Frihet - Morawski hävdar att friheten i läroplanen kan vara att lärarna definierar innebörden, 

samt friheten att göra egna val och samtala med andra (Morawski 2010, s. 44) och vad som 

anses bäst för elevens utveckling (ibid. s. 12). Friheten menar han även kan tolkas som en 

handling, en vilja och en utmaning att göra val bortom styrdokumenten. Beroende på hur 

frihet tolkas kan kontrollen kvalificeras eller diskvalificeras av aktörerna (ibid. s. 44). 

Morawski skriver att läroplaner definieras som politiska kompromissprodukter som innebär 

att konstruktionerna av läroplanen är tillfälliga politiska styrkeförhållanden. Han menar att 

när politiska styrkeförhållanden förskjuts så förändras även konstruktionerna av läroplanerna 

(Morawski 2010, s. 72). Utifrån detta menar Morawski att läroplanen som styrdokument blir 

en typ av styrning och kontroll genom att det som skrivs in som värdefullt och nyttigt även 

påverkar de möjligheter att argumentera för vad som anses som nödvändigt (ibid. s. 71). 

Morawski hävdar att det som skrivs i läroplanen är det som anses som riktigt och sant i just 

den historiska kontexten (ibid. s. 87). Morawskis resultat visar att läroplaners och kursplaners 

mål har bristande noggrannhet och att ord och begrepp aldrig är entydiga. Problemet med 

detta menar han är att lärarna kan få svårigheter i att förstå och att det då finns en risk att 

tolkningar görs på ett annat sätt än vad staten hade tänkt (ibid. s. 219). Morawski anser att 

beroende på hur en läroplan är konstruerad, vilka didaktiska frågor som är besvarade eller 

inte, skapas även idealet av den typ av läraridentitet som eftertraktas (ibid. s.12). Alltså menar 

han att läroplaner inte bara är viktig för hur man exempelvis ska förstå vad undervisning ska 

erbjuda utan också för att förstå hur den konstruerar läraren (ibid. s. 225). 

Dessa begrepp kan hjälpa till att analysera förslaget från den nya läroplanen. I resultat-och 

analysdelen är syftet att identifiera hur undervisning beskrivs samt vilken läraridentitet som 

förväntas av förskollärarna. Användningen av begreppen styrbarhet, ostyrbarhet, kontroll och 

frihet kan i resultatanalysen skapa förståelse för hur långt politisk styrning når förskolechefen 

och förskollärarna. Alltså ger dessa begrepp i relation till varandra möjlighet att förstå hur 

styrda förskolechefen och förskollärarna upplever sig vara av politikerna eller vilken frihet de 

anser sig ha utifrån läroplanstexten. I nästa avsnitt kommer uppsatsens metodval att 

presenteras. 
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Material och metod 

I det här avsnittet redovisas vilka metoder som valts för att göra denna undersökning möjlig. 

Motivering kommer även att göras varför dessa val gjorts och hur de relaterar till uppsatsens 

undersökningssyfte.  

Kvalitativ metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod. Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativ 

forskning innebär ett insamlande av data genom exempelvis intervjuer och tolkande analyser 

(Patel & Davidson 2011, s. 14). De anser att i kvalitativa studier är ambitionen att tolka och 

förstå, beskriva uppfattningar och upptäcka företeelser (ibid. s. 105). Under uppsatsprocessen 

har tolkning gjorts av hur begreppet undervisning beskrivs i den nya läroplanen med 

idéanalys som metod. Intervjuer har också gjorts av förskolechef och förskollärare, för att 

kunna förstå och tolka deras uppfattningar om begreppet undervisning. En kvalitativ metod 

anses därför som mest passande för att kunna besvara undersökningssyftet i den här 

uppsatsen. I nästa del tydliggörs vad en idéanalys innebär. 

Idéanalys 

Bergström och Boréus (2012) framhåller att det inte finns en given mall för idéanalys som 

metod. De menar att forskaren själv måste utforma sin metod i relation till syftet med 

undersökningen (Bergström & Boréus 2012, s. 173). Utifrån de olika analysmetoderna så 

ansågs idéanalysmetoden som mest användbar för att kunna besvara undersökningssyftet.  

En idé enligt Bergström och Boréus kan betraktas som en tankekonstruktion, som såväl kan 

vara en föreställning om verkligheten, som normativa antaganden om hur man bör handla 

eller värdera företeelser. De menar att föreställningar och värderingar kan uttryckas genom 

normativa påståenden (Bergström & Boréus 2012, s. 140). Enligt Bergström och Boréus har 

studier av idéer en relation till studier av politik. De menar att det finns koppling mellan idéer 

och politik som kan beskrivas utifrån två olika sätt. Utifrån det första synsättet anses idéer 

viktiga för politiken. Detta eftersom idéer utgör den mest centrala drivkraften för både 

politiken och samhällsutvecklingen. Det andra synsättet handlar om att idéer har en central 

maktfunktion och de menar att politikens kärna är makt. Därför är det viktigt att studier av 

idéer görs av kritik av politik och politisk förståelse. Idéanalys används enligt Bergström och 
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Boréus bland annat när man kopplar idé med aktör (Bergström & Boréus 2012, s. 172) samt 

när man gör en åtskillnad mellan text och socialt sammanhang (ibid. s. 160).  

Med en idéanalys har det underlättat att skapa en bild av det bakomliggande tankarna, idéen 

bakom undervisningsbegreppet och vilken läraridentitet som efterfrågas i förskolans 

läroplanstext. Utifrån förslaget från förskolans nya läroplan har analys gjorts i relation till 

förskolechefens och förskollärares svar från intervjuerna. Nästa del förklarar vilken 

intervjumetod som använts i denna uppsats. 

Intervjuer 

Inför intervjuerna förbereddes intervjufrågor (Bilaga 2), detta för att tydligare kunna se till att 

frågorna under intervjuerna skulle vara kopplade till uppsatsens undersökningssyfte. Den 

intervjumetod som användes var låg grad av standardisering och ostrukturerade intervjuer. 

Patel och Davidson beskriver att låg grad av standardisering innebär att frågorna anpassas och 

ställs efter vad som anses lämpligt för just den intervjupersonen (Patel & Davidson 2011, 

s.76). Anledningen till val av intervjuer med låg grad av standardisering var för att kunna 

ställa följdfrågor, anpassa intervjuerna till den specifika intervjupersonen och för att kunna 

skapa en sådan bekväm och innehållsrik intervju som möjligt. Patel och Davidson menar att i 

en ostrukturerad intervju får personen maximalt utrymme att svara inom (Patel & Davidson 

2011, s.76). Användningen av ostrukturerade frågor var för att ge förskollärarna och 

förskolechefen ett så stort utrymme som möjligt att svara på.  

Innan varje intervjutillfälle frågade vi intervjupersonerna om det fanns samtyckte till att spela 

in intervjun. Detta med anledning att stärka reliabiliteten och för att minska risken att 

intervjusvaren skulle misstolkas. Patel och Davidson anser att fördelen med ljudinspelning 

vid intervjuer är att svaren från intervjupersonen blir exakta men att nackdelen är att det tar 

lång tid att skriva ut de inspelade intervjuerna (Patel & Davidson 2011, s. 87). Efter att 

transkriberat alla intervjuer uppmärksammades det, att det tog väldigt lång tid. Istället för att 

skriva ner allt som sades under intervjuerna hade det eventuellt underlättat att endast skriva 

ner det som svarade på undersökningssyftet. Med en strukturerad intervjumetod hade även det 

kunnat underlätta att hålla tydligare fokus på uppsatsen syfte under intervjutillfällena. I nästa 

del kommer beskrivning av uppsatsprocessen redogöras. 
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Urval och genomförande  

Anledningen till valet av att intervjua en förskolechef och fem förskollärare inom samma 

enhet var för att kunna få en unik chans att se huruvida de har en enhetlig attityd överlag till 

införandet av undervisning i förskolan. I relation till deras svar har vi valt att göra en 

idéanalys av beskrivningen om begreppet undervisning från förskolans nya läroplan för att 

undersöka hur långt statens intentioner når förskolechefen och förskollärarna. Anledningen 

till att vi endast valt att intervjua förskolechef och förskollärare är för att i förslaget till 

förskolans nya läroplan beskrivs ingen annan yrkeskategori i relation till begreppet 

undervisning. Därför har vi valt att begränsa oss till att intervjua endast förskolechef och 

förskollärare för att deras svar sätts i relation till förskolans nya läroplan i denna uppsats. 

Idéanalysen fokuserar endast på de delar som handlar om undervisning i läroplanstexten, 

detta för att kunna hålla fokus till undersökningens syfte. Något som skulle kunna gett större 

förståelse för hur långt statens intentioner når förskolechefen och förskollärarna genom 

läroplanen, skulle exempelvis kunna vara genom användning av enkäter. Detta hade kunnat 

ge ett större antal inställningar och attityder från förskolans personal även mer geografiskt 

utspritt över landet. Det positiva däremot med intervjuer var att kunna gå in mer på djupet 

samt få större möjlighet att ställa följdfrågor och förklara frågor som eventuellt uppfattades 

otydliga under intervjutillfällena. 

Hur vi gått tillväga var att vi först mailade förskolechefen med information om uppsatsens 

undersökningssyfte och de förväntningar som fanns på deras deltagande (Bilaga 1). Efter att 

fått förskolechefens godkännande att utföra intervjuer inom enheten, så blev vi även inbjudna 

till ett möte. Under mötet fick vi möjlighet att presentera oss för förskollärarna inom enheten 

och även berätta för dem om uppsatsens undersökningssyfte. Vi ansåg att mötet utgjorde en 

trygghet för förskolechefen och förskollärarna, då de fick en bild av oss och en övergripande 

bild av vad deltagandet i undersökningen handlade om. Efter mötet påbörjades inbokningar 

av intervjuer. Efter varje intervju gjordes transkribering så fort som möjligt med anledning av 

att det tog lång tid. Detta gjorde att vi låg i fas under hela undersökningsprocessen, att inget 

låg släpandes efter. När transkriberingarna av intervjuerna var klara så lades fokus på hur 

idéanalys fungerar och hur en idéanalys i relation till den nya läroplanen kan användas. I 

nästa del kommer vårt samarbete förklaras och hur arbetets upplägg har sett ut. 
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Vårt samarbete 

Efter att ha medverkat i läroverksmötet där de diskuterade begreppet undervisning i relation 

till förskolan väcktes intresset för detta ämne. Vi blev nyfikna på den negativa inställningen 

till införandet av undervisning i förskolan. Vi började diskutera hur vi själva relaterade 

begreppet undervisning till förskolan. Den nya läroplanen visste vi skulle komma ut till våren 

2018, vilket gjorde att vi funderade på vår framtida yrkesroll. Detta eftersom vi under vår 

utbildning inte diskuterat begreppet undervisning och för att vi utgått från en läroplan som 

inte kommer gälla när vi är examinerade förskollärare. Därför ville vi undersöka 

förskolechefens och förskollärarnas attityder och inställningar till begreppet undervisning. 

Eftersom läroplanen är ett politiskt styrdokument såg vi det som spännande att se hur långt 

statens intentioner når förskolans personal. 

Vårt samarbete i denna uppsatsprocess har handlat om bådas delaktighet och närvarande i alla 

moment. Under intervjuerna satt vi båda och antecknade stödord. Stödorden var ett 

hjälpmedel för att få en översikt på det som sagts. När vi skulle transkribera intervjuerna 

delade vi upp så att vi fick transkribera tre var. Efter att vi båda lyssnat igenom och 

transkriberat intervjuerna markerade var och en de citat som ansågs mest väsentliga för 

uppsatsens undersökningssyfte. För att kunna urskilja koder och mönster mellan de enskilda 

intervjuerna, ansåg vi det som viktigt att byta material med varandra då vi ville att bådas 

tankar skulle uppmärksammas och diskuteras. Detta gjorde oss båda engagerade i processen 

att plocka ut relevanta citat i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Samma teknik 

har använts i val av forskning, teori och begrepp till uppsatsen. I varje avhandling, artikel, 

rapport och bok har markeringar gjorts av oss båda. Detta gav två olika infallsvinklar i vad 

som uppfattades som relevant för oss i uppsatsens undersökning. Vi diskuterade tillsammans 

hur de valda delarna skulle användas på bästa sätt i uppsatsen. I vår idéanalysprocess 

plockades citat ut från förslaget till den nya läroplanen som hade med undervisning att göra. 

Därefter följde en diskussion om vilken idé vi tolkade beskrevs om begreppet undervisning 

och den läraridentitet som konstrueras i relation till undervisningsbegreppet. Genom 

diskussion och lyhördhet till varandra tog det oss till gemensamma beslut i hur uppsatsen 

skulle utformas på bästa sätt med en genomsyrande röd tråd i alla uppsatsen delar.  I nästa del 

kommer uppsatsens reliabilitet att diskuteras.  
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Reliabiliteten  

Patel & Davidson beskriver ett sätt att kontrollera reliabiliteten, att vid intervjutillfället ha en 

extra person närvarande som parallellt registrerar intervjusvaren. Både intervjuaren och den 

extra närvarande personens överensstämmelser mellan registrering av svar kan då utgöra ett 

mått på reliabiliteten. (Patel, Davidson 2011, s. 81). Med anledning av detta gjordes 

intervjuerna tillsammans för att kunna vara extra lyhörda för förskolechefen och 

förskollärarnas svar. Ljudinspelningar av intervjuer ökade reliabiliteten genom att det då 

underlättade att skriva ner deras exakta svar.  

Bergström och Boréus lyfter som nämnts tidigare att det inte finns någon given mall för hur 

man använder en idéanalys, även att forskaren själv måste avgöra vilken analysmetod som är 

lämpligast i relation till undersökningssyftet (Bergström & Boréus 2012, s. 173). Det kan vara 

svårt att avgöra reliabiliteten i en idéanalys. Detta eftersom vi själva har valt vilken metod 

som vi tror är lämpligast, även att det är våra tolkningar av texten som blir avgörande för 

själva analysen. Men idéanalysmetoden har ändå varit behjälplig för att kunna tolka och få 

ökad förståelse för vilken idé undervisningsbegreppet har och vilken läraridentitet som 

efterfrågas i läroplanstexten. Med hjälp av analysmetoden har idéer (från läroplanstexten) i 

relation till det sociala sammanhanget (förskolechefens och förskollärarnas svar) kunnat 

tolkas i resultatanalysen. Nästa del handlar om de etiska principer uppsatsen vilar på. 

Etiska principer  

Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav för forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De menar att forskning är viktig för samhället och individers 

utveckling. De skriver även att forskaren måste ansvara inför varje vetenskaplig undersökning 

och se till att det inte blir några negativa konsekvenser för de berörda 

undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Eftersom syftet med undersökningen 

dels handlar om att ta reda på förskolechefens och förskollärares attityder och inställning till 

undervisning i förskolan är det nödvändigt att utgå från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som 

etisk utgångspunkt. 

Det första huvudkravet är informationskravet som innebär att forskaren måste informera 

undersökningsdeltagarna om deras del och villkor i undersökningen. 

Undersökningsdeltagarna ska även informeras om undersökningens syfte samt att det är 

frivilligt att delta (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Information om uppsatsens 
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undersökningssyfte har getts både skriftligt och muntligt till både förskolechef och 

förskollärare.  

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet som innebär att deltagaren i undersökningen själv 

måste ge ett samtycke (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Eftersom intervjuerna utfördes på en 

förskola var det viktigt att börja med att få godkännande från förskolechefen och sedan 

förskollärarnas samtycke om att delta i undersökningen. Vetenskapsrådet tar upp att alla 

deltagare i undersökningen har rätt till att avsluta sitt deltagande utan att det blir några 

negativa följder (Vetenskapsrådet 2002, s. 10). Denna information fick förskolechefen och 

förskollärarna, att de när som helst hade rätt till att avsluta deras deltagande i 

undersökningen.   

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla deltagare i 

undersökningen i synnerhet när det gäller etiskt känslig information inte ska kunna 

identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Alla deltagare i studien kommer 

att anonymiseras då det inte upplevs nödvändigt att läsaren behöver veta vem av 

undersökningsdeltagarna som säger vad.  

Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att informationen som forskaren får 

genom undersökningen endast får användas för forskningsändamål. Alltså får uppgifterna 

från deltagarna inte användas i icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Den 

information som ger en grund för denna studie kommer endast att användas i syfte till 

undersökningens resultat. Det har även informerats om att uppsatsen kommer att läggas ut på 

DIVA portal och att om deltagarna själva önskar kommer ett exemplar delas ut till dem.   

Vetenskapsrådet lyfter även två rekommendationer som anses vara önskvärda inom 

forskningsområdet men som inte väger av lika stor vikt som de ovan beskrivna kraven. 

Rekommendation 1 handlar om att undersökningsdeltagarna bör ha tillfälle att ta del av 

känsliga avsnitt innan rapporten publiceras. Rekommendation 2 handlar om att 

undersökningsdeltagarna bör få tillfälle att veta var forskningsresultaten publiceras och få en 

egen rapport av undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s. 15). Tydlighet i att det inte funnits 

något rätt eller fel har framförts till intervjupersonerna, därmed kan uppsatsämnet inte tolkas 

vara av känslig art. Som är skrivet ovan så har information getts till undersökningsdeltagarna 

om vart uppsatsen kommer publiceras och att alla undersökningsdeltagare har rätt till ett eget 

exemplar om så önskas. I nästa avsnitt kommer uppsatsens resultat att presenteras.  



22 

 

Resultat och analys 

Den tidigare forskningen pekar på behovet av att förskolans verksamhet behöver närma sig 

begreppet undervisning och att själva begreppet behöver användas mer inom förskolan. 

Forskningen visade även att det fanns en vilja att värna om förskolans särart och att 

undervisning i förskolan inte upplevdes som självklar. Slutsatser som tidigare forskning bland 

annat kommit fram till är att det krävs en mer tydlighet hur undervisning ska användas i 

förskolans styrdokument. 

Syftet som denna studie bygger på är att undersöka hur långt läroplanen som politisk styrning 

når ut till förskolechefen och förskollärarna. Det som vi vill ta reda på är vilken läraridentitet 

som efterfrågas genom läroplanens beskrivning av begreppet undervisning. Utifrån förskolans 

läroplansbeskrivning om begreppet undervisning vill vi i relation till förskolechefens och 

förskollärarnas uppfattningar få en bild av vilken attityd som finns till 

undervisningsbegreppet. För att besvara uppsatsens syfte har en idéanalysmetod används, 

genom att tolka vad som i läroplanen beskrivs vara innebörden av undervisning samt få en 

bild av vilken läraridentitet som efterfrågas. Med hjälp av de teoretiska utgångspunkter och 

begrepp som diskuterats ovan kommer även denna analys att fokusera på förskolechefens och 

förskollärarnas svar från intervjuerna i relation till förskolans nya läroplan. I resultatanalysen 

kommer uppsatsens frågeställningar användas som huvudrubriker.  

Hur beskrivs begreppet undervisning i förslaget till den nya läroplanen för förskolan? 

Vi har valt att ta ut citat från förskolans nya läroplan för att med hjälp av en idéanalytisk 

metod försöka få en idé av hur begreppet undervisning beskrivs och tolkas innebära inom 

förskolan. I förslaget till förskolans nya läroplan står det att: 

Barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller 

andra åskådningen. Därför ska undervisningen vara saklig, allsidig och 

icke-konfessionell (Förslag till förskolans nya läroplan s. 2). 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med målen i 

läroplanen som utgångspunkt och riktning, och syftar till en 

lärandeprocess hos barnen… Barns utveckling och lärande sker hela tiden 

och undervisningen ska därför utgå från ett innehåll som kan vara planerat 

eller ha uppstått spontant... Förskolläraren ska ansvara för det pedagogiska 
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innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar 

barns utveckling och lärande (Förslag till förskolans nya läroplan s . 3). 

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet... Utveckla pedagogiskt 

innehåll och lärmiljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som 

utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar 

deras uppmärksamhet (Förslag till förskolans nya läroplan s. 15). 

Förskolechefens ledning samt förskollärarens ansvar för att 

undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets 

uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att 

utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet (Förslag till förskolans 

nya läroplan s. 7). 

Vad som ska undervisas är barnen med målen enligt läroplanstexten men det beskrivs inte hur 

förskolläraren ska undervisa inom de olika målen. Det står även att det är förskolläraren som 

ska ansvara för undervisningen med hjälp av förskolechefens ledning, dock finns ingen 

beskrivning av hur arbetsfördelningen ska delegeras mellan förskolans olika pedagoger. Detta 

kan tolkas som att förskollärarens förutsättningar att utföra undervisning är till viss del även 

beroende av hur förskolechefen möjliggör och tolkar begreppet undervisning inom förskolan. 

Sammanfattningsvis kan detta tolkas som en otydlighet i läroplansbeskrivningen av vem och 

hur undervisning i förskolan ska genomföras. Lidensjö och Lundgren skriver att bristande 

styrbarhet kan förklaras genom att kunskaper är otydliga eller när mål är oklara. Det som 

förväntas kunna styras med ställda mål kan få avvikande effekter när de tas emot av 

omgivningen (Lidensjö & Lundgren 2014, s. 131). Den tolkning utifrån detta är att den 

bristande tydligheten i läroplanen om vad undervisning i förskolan innebär, kan göra så att 

undervisningen inte blir densamma eller inte ger barnen likvärdig undervisning över landet. 

En annan tolkning som också kan göras är att den bristande beskrivningen av hur 

undervisningen ska bedrivas möjliggör för förskollärarna att anpassa undervisningen både till 

barngrupp och individ. Enligt Morawski kan friheten i läroplanen innebära att lärarna själva 

definierar, gör egna val och samtalar med andra (Morawski 2010, s. 44). Han menar även att 

frihetens innebörd kan vara att lärarna själva avgör vad som anses bäst för elevens utveckling 

(ibid. s. 12).  
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Den idé som vi kan tolka att undervisning innebär utifrån läroplanstexten är alltså öppen för 

olika tolkningar, eftersom undervisning både kan ske i planerade och spontana situationer 

utifrån barnens intressen. Det som kan tolkas som krav är att undervisningen ska genomsyras 

av läroplansmålen, men inte heller de är beskrivna hur de ska utföras i praktiken. Det framgår 

tydligt att det är förskollärarens ansvar att se till att undervisningen utifrån målen nås men det 

är tolkningsbart om undervisningen även får utföras av en barnskötare eller inte. Morawski 

hävdar att det är ett spänningsfält mellan kontroll och frihet när det gäller konstruktionen av 

läroplanen som styrdokument (Morawski 2010, s. 11). Utifrån detta kan tolkning göras att 

idén om vad undervisning innebär i förslaget till förskolans nya läroplan inte känns självklar i 

sin beskrivning och kan därför misstolkas. Wahlström skriver att det är politikerna som 

formulerar målen och att det är tjänstemännen som tillämpar målen i verksamheten. Hon 

menar att det kan finnas osäkerhet vem som har det yttersta ansvaret (Wahlström 2002, s. 23) 

och att otydliga mål skapar maktförskjutningen mellan aktörerna (ibid. s. 21). Morawski 

poängterar även han att om politikernas utsatta mål har bristande tydlighet så kan det finnas 

risk för att andra tolkningar görs och att det i verksamheterna inte blir på det sätt som 

politikerna tänkt sig (Morawski 2010, s. 219). I nästa del kommer idén om vilken 

läraridentitet som efterfrågas i läroplanstexten att tolkas och redovisas.  

Vilken typ av läraridentitet konstrueras i läroplanen? 

I förslaget till den nya läroplanen står det att förskolläraren ska följa vissa riktlinjer i ansvaret 

för undervisning i förskolan. Förskolläraren ska ansvara för att barnen:  

Får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde... tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar... aktivt 

inkludera jämställdhetsperspektiv (Förslag till förskolans nya läroplan s. 

8). 

Utmanas och stimuleras i sin motoriska utveckling... utmanas och 

stimuleras i sin sociala utveckling... utmanas och stimuleras i sin 

utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap 

och teknik... får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer 

och känna sig trygga i gruppen... får använda digitala verktyg på ett sätt 

som stimulerar utveckling och lärande (Förslag till förskolans nya läroplan 

s. 10). 
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Morawski anser att beroende på hur en läroplan är konstruerad, vilka didaktiska frågor som är 

besvarade eller inte, så skapas även idealet av den typ av läraridentitet som efterfrågas 

(Morawski 2010, s.12). Den idé av läraridentitet som kan tolkas efterfrågas utifrån 

läroplanstexten är att förskolläraren ska vara relationsbyggare, flexibel, demokratisk och 

ämneskunnig. Den tolkning som kan göras utifrån detta är att läraridentiteten beskrivs med 

väldigt stora och ”tomma” ord såsom demokratisk och flexibel. Dessa begrepp kan upplevas 

svårtolkade i likhet med undervisningsbegreppet. Med stora begrepp såsom ”att vara 

demokratisk” kan för varje enskild individ ha olika innebörd. Därför kan tolkning även göras 

att beskrivningen av förskollärarens yrkesroll samt yrkesuppdrag kan upplevas svår att 

identifiera och förstå. Utifrån detta tolkar vi att det skulle kunna uppstå en osäkerhet i vad en 

förskollärares yrkesroll innebär då den beskrivs i läroplanen med så omfattande och stora 

begrepp, som även de är öppna för tolkningar. En annan tolkning som kan göras är att om 

förskolans läroplansbeskrivning om förskollärarens yrkesroll var taget ur sitt sammanhang 

skulle det kunna vara svårt att identifiera vilken yrkeskategori som beskrevs. 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att det efterfrågas en förskollärare där många 

ingående delar beskrivits som en del i dennes undervisningsuppdrag, men som för 

förskolläraren kan bli svår att tolka på ”rätt” sätt enligt politikernas önskan. Morawski skriver 

att relationen mellan det pedagogiska perspektivet och kontroll och styrning kan bli 

problematiskt. Detta eftersom externa aktörer formulerar läroplanen efter vad som anses som 

mest värdefullt för samhället (Morawski 2010, s. 12) i just den historiska kontexten (ibid. s. 

87). Då undervisningsbegreppet är ett nytt begrepp i den nya läroplanen för förskolan kan det 

tolkas som att de lagts till på grund av samhälleliga och politiska skäl. Dock skriver Lidensjö 

och Lundgren att den politiska styrningen påverkas av korta valperioder. De menar att det kan 

försvåra den långsiktiga planeringen för samhällsutvecklingen (Lidensjö & Lundgren 2014, s. 

129). Utifrån detta kan det tolkas som att läroplanstextens beskrivning av vad som förväntas 

av en lärare kan förändras beroende på vilket politiskt block som har makten. Morawski 

skriver att kontroll och makt skapas genom relationer när olika tekniker används för att styra 

någon att handla utifrån någon annans vilja (Morawski 2010, s. 70). Vi tolkar att läroplanen 

kan användas av politikerna som en teknik för att kunna kontrollera och styra hur en lärare 

ska vara utifrån vad som anses vara bäst för samhället i den historiska kontexten. I nästa del 

kommer förskolechefen och förskollärares svar analyseras i relation till hur långt statens 

intentioner nått ut till dem. 
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Vilka attityder och inställningar har förskolechefen och förskollärarna till begreppet 

undervisning i förskolan? 

Den tolkning av vilken idé begreppet undervisning har som lyfts i förslaget i den nya 

läroplanen är att begreppet är otydligt definierat. Innebörden av undervisningsbegreppet är 

otydligt samt ansvarsfördelningen mellan förskolans personal då det inte beskrivs. Det som är 

tydligt är att förskollärarna ska vara ämneskunniga och flexibla i det mesta. I den här delen är 

delar uttagna från förskolechefens och förskollärarnas svar som relaterar till den idé och 

tolkningar som gjorts utifrån läroplanstexten. Svaren kommer att ställas upp i olika 

kategorier: Attityd till begreppet undervisning, undervisningsbegreppet i läroplanen som 

politisk styrning och undervisning som individuellt eller kollektivt ansvar. Under varje 

kategori citeras först förskolechefen och sedan förskollärarna. För att anonymisera 

undersökningsdeltagarna har vi valt att referera till förskolechefens citat genom att skriva FC 

och förskollärarnas citat genom att skriva FL1-FL5.  

Attityd till begreppet undervisning 

För att ta reda på hur förskolechefen och förskollärarnas attityd till begreppet undervisning 

ställdes frågan vad begreppet innebar för dem. Förskolechefen beskrev begreppet 

undervisning som något som bland annat relaterade till omsorg:  

Undervisning är historiskt sätt kopplat till skolan, där läraren undervisar 

och eleverna tar in och blir klokare. Och på något sätt är det så att våra 

pedagoger ska lägga en strategi för att barnen ska bli samhällsmedborgare, 

allmänbildade om man så vill. Men jag tänker mycket kring omsorg och 

lärande att det blir undervisning. Och omsorg är väldigt viktigt, att inte 

bara tänka omvårdnad utan omsorg om någon annans välmående om 

någon annans kunskaper. Omvårdnad om att en liten varelse ska kunna 

hantera sig själv och hantera sin omvärld och där kopplar jag 

undervisningen. Att man ska kunna få hjälp och stöttning och undervisning 

i, och förstå sig själv och andra. Så för mig är inte undervisning bara 

kopplat till faktakunskaper. Utan det är också att få vara sig själv och 

utvecklas (FC). 

I förskolechefens svar kan det tolkas som att omsorgsbegreppet är viktigt att koppla samman 

med undervisningsbegreppet. Att undervisning inte bara innefattar faktakunskaper utan även 
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att omvårdnad för att barnet ska kunna hantera sig självt och sin omvärld är lika viktigt. 

Vallberg Roth skriver att avståndet mellan barnomsorgen och skolan minskade under 1980-

talet. Men skillnaden var att barnomsorgen styrdes av social-familje-och arbetspolitiken där 

den fostrande rollen var det centrala medan skolan styrdes av utbildningspolitiken där 

kunskapsförmedling var det centrala (Vallberg Roth 2001, s. 258). Utifrån detta kan det tolkas 

att det alltid funnits ett avstånd mellan barnomsorg med fostrande roll och skola med 

kunskapsförmedlande roll. Nu när den nya läroplanen beskriver begreppet undervisning så 

kan tolkning göras utifrån förskolechefens svar att det finns en vilja att 

undervisningsbegreppet i förskolan ska innebära både lärande och omsorg, som också ska ses 

som lika värdefulla. Morawski skriver att genom läroplanen formuleras mål som för samhället 

anses mest värdefulla och att det kan bli problematiskt för det pedagogiska perspektivet 

eftersom den skrivs av externa aktörer (Morawski 2010, s. 12). Tolkning utifrån detta är att 

balansen mellan omsorg och lärande, som förskolechefen ansåg som mest värdefull för barnen 

kan påverkas utifrån vad politikerna anser är bäst för samhället just nu.  

När samma fråga ställdes enskilt till de olika förskollärarna hittades både mönster och olika 

tankar i deras svar:  

När man hör ordet vet jag att många säger att man gör det i skolan, 

undervisar. Men vi pratar ju mycket om att det ska finnas ett lärande i 

förskolan. Så jag tänker att det kan vara bra att undervisning nämns och att 

man gör sig mer van med begreppet. För vi gör ju planerade aktiviteter och 

de är ju mer av en undervisning (FL2). 

Jag är lite rädd för att undervisning kan bli ett begrepp där man bara 

förmedlar någonting och att barnen ska ta emot det jag förmedlar (FL1). 

Lärande tycker jag är ett annat ord för undervisning och det är en del som 

tycker att det är ett läskigt ord. Men för mig ger det status, att det jag gör 

med barnen det betyder någonting. Jag känner att undervisning ger en 

skjuts åt det jag faktiskt gör (FL3). 

Ja det kan vara lite tillrättalagda aktiviteter där man har mål med, när man 

vill lära barnen. Sen kan det ju vara lärande i massa olika situationer, men 

de kanske inte blir så att man kan kalla allt för undervisning (FL4). 
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Det är ändå ett statushöjande begrepp. Men kanske är lite för mycket skola 

under det, men ah, jag tror inte egentligen att det kommer att bli så stor 

skillnad (FL5). 

Till skillnad från förskolechefens svar beskrev ingen av förskollärarna 

undervisningsbegreppets innebörd i relation till omsorg. I förskollärarnas svar kopplades 

undervisningsbegreppet bland annat till lärande, tillrättalagda aktiviteter, kunskapsförmedling, 

högre status och skola. Vallberg Roth lyfter att Skolverket och Utbildningsdepartementet blev 

ansvariga för förskolans läroplan år 1998. Ett sammanhållet utbildningssystem skulle då 

uppnås, vilket innebar att även förskolan sågs som en skolform (Vallberg Roth 2001, s. 258-

259) Utifrån förskollärarnas svar kan det tolkas som att det inte är förrän 

undervisningsbegreppet kommer in i läroplanen som förskolan betraktas som en skolform. 

Detta med tanke på hur begreppet undervisning beskrevs, att undervisning ses som något som 

äger rum i skolsammanhang. Tolkning utifrån det är att attityden till begreppet undervisning 

känns svår att definiera. Både förskolechefen och förskollärna var däremot eniga om att 

undervisning i förskolan kommer gynna barnen. Förskolechefen svar om hur undervisningen 

gynnar barnen i förskolan handlar om hur den kan utveckla barnen både i nuet och i 

framtiden: 

Ja det tror jag, jag tror att om vi tränar på, eller om barnen får upplevelser 

här och där har vi varit skickliga på att fläta samman just omsorg om barnet 

och lärande som de kommer att känna igen. Att vi sätter ord och benämner 

saker och ting. Vi kan liksom väva in begrepp och de kan barn känna igen 

och känner de inte igen begreppen så kan de känna igen ett sammanhang 

hur man pratar om exempelvis matematik eller naturkunskap (FC). 

Alla förskollärare hade även de en positiv inställning till hur undervisning i förskolan skulle 

gynna barnen. Några exempel från deras svar: 

Ja om vi använder det här undervisningsbegreppet om vi gör det till vårat, 

pedagogerna i förskolan gör det till sitt eget och gör det på det sätt, de tänk 

som är bra, så tror jag det (FL1). 

Ja, det gör det ju säkert, i lärande synpunkt liksom (FL5).  
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Visst gynnar det, för de pratar vi om, att vi banar vägen för att de ska kunna 

ta till sig sen i skolan, de är ju bra också om de får öva på saker här och får 

förkunskaper här, då blir det ju lättare senare. Undervisning här är ju inte 

alls samma sak, vi är mycket upplevelsebaserat (FL4).  

Jag tror att jag kommer få en kick av att undervisa, jag tycker det är 

spännande vilket gör att man kommer på olika sätt för att alla barn ska ta 

del av kunskap leta sig fram till kunskap. Sen när de nya begreppen 

kommer in måste man ju vara uppdaterad och jag tror att det kommer 

komma barnet till nytta. Jag tror det bara kommer bli bättre (FL3). 

Sammanfattningsvis till vilken attityd förskolechefen och förskollärarna har till begreppet 

undervisning är att det inte är ett lätt definierat begrepp. Att undervisningsbegreppet inom 

förskolan inte är lätt att definiera kan kopplas till att begreppet inte är tydligt beskrivet i den 

nya läroplanen. Förskolechefen och förskollärarnas svar varierande i deras attityder och 

inställningar till begreppet undervisning. Detta kan tolkas som att undervisning i förskolan 

fortfarande känns oklar i hur den ska genomföras. Morawski poängterar att när läroplaners 

mål har bristande noggrannhet och när ord och begrepp är för tolkningsbara kan lärarna få 

svårigheter i att förstå, vilket kan leda till att tolkningar görs på ett annat sätt än vad staten 

tänkt (Morawski 2010, s. 219). Men som tidigare nämnts såg både förskolechefen och 

förskollärarna det som positivt att undervisningsbegreppet kommer in i läroplanen och att 

undervisningen kommer gynna barnen i förskolan.  

I nästa del kommer begreppet undervisning i praktiken redovisas i relation till läroplanen som 

politisk styrning. Alltså vilken makt förskolechefen och förskollärarna själva upplever sig ha 

när det gäller undervisningens genomförande i förskolan. 

Undervisningsbegreppet i läroplanen som politisk styrning 

Undervisningsbegreppet har varit en del av förskollärarnas yrkesuppdrag sedan 2011 men det 

är inte förrän till våren 2018 som begreppet undervisning ska läggas till i den nya läroplanen. 

När frågan ställdes hur läroplanen som politiskt styrdokument upplevdes med fokus på 

undervisningsbegreppet svarade förskolechefen på följande sätt: 

Bra, mycket bra. Dels för att det är ett uppdrag formellt. Jag har valt det 

här yrket och då håller jag mig till den uppdragsbeskrivning som finns och 
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där står undervisning och då kan jag inte välja bort det. Men personligen 

tycker jag att det är precis det jag vill göra, men skulle det vara så att jag 

eller någon annan pedagog tycker att, nä det här ska vi inte hålla på med, 

då är det fel yrke och då får man välja något annat… Jag tänker att 

likvärdigheten får mer utrymme än om vi skulle ha privata verksamheter 

överallt där är ju risken att det blir mera spretigt (FC). 

När samma fråga ställdes till förskollärarna sades bland annat: 

Det kan ju vara både och liksom, det måste ju vara förankrat hos 

förskolepersonalen, ibland kanske det kan bli lite snett om det blir fina ord 

uppifrån som inte riktigt är tillräckligt konkret i verksamheten (FL5). 

Det måste ju vara det mer eller mindre, hur man vill utbilda i skola, 

förskola, vad som ska ingå. Det kan ju skilja lite mellan olika partier vad 

man vill i ett land. Men det ska väl vara ett samspel mellan de som är 

professionella och de som styr, i det konkreta hur man går tillväga (FL4). 

Skolor och förskolor har inte samma likvärdighet. Barn får inte samma 

möjligheter och det är klart att det är ju en viktig sak att ha övergripande 

mål för det, samtidigt kan läroplanen kännas väldigt mycket som ett 

dokument som kommer uppifrån som vi ska försöka förhålla oss till (FL1). 

Ibland kan det vara lite jobbigt att det ska vara politiker som styr, i och för 

sig så får de ju hjälp av skolverket och duktiga människor. Men det är lite 

jobbigt faktiskt att de ska ändras beroende på vem det är som styr eller 

bestämmer. Men självklart vill man att det ska ändras och bli bättre, så jag 

är lite tudelad där kan man säga (FL3). 

Det som de flesta förskollärarna hade gemensamt i deras svar var att de märker av den 

politiska styrningen då den förändras beroende på vilka som styr. Detta är något som också 

Lidensjö och Lundgren poängterar, att den politiska styrningen påverkas av korta valperioder 

(Lidensjö & Lundgren 2014, s. 129).  Förskolechefen och förskollärarna var eniga om att det 

vill att förskolan ska utvecklas till det bättre. I deras svar tolkas det också som att de 

efterfrågar politiker som lyssnar in de professionella i verksamheten, så att det inte ges 

direktiv som är oklara i hur det kan genomföras. Morawski beskriver ett spänningsfält mellan 
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kontroll och frihet när det gäller konstruktionen av läroplanen som styrdokument. Han menar 

att läroplanen är placerat i spänningsfältet mellan tolkning och dialog respektive instruktion 

och tydlighet (Morawski 2010, s. 11). Förskolechefen säger också i intervjun att läroplanens 

mål är viktiga att verkställa, då det är en del av uppdragsbeskrivningen. Morawski beskriver 

läroplaner som tillfälliga politiska styrkeförhållanden som förändras när styrkeförhållandena 

förskjuts (Morawski 2010, s. 72). Utifrån detta menar han att läroplanen som styrdokument 

blir en typ av styrning och kontroll genom att det som skrivs in som värdefullt och nyttigt 

även påverkar de möjligheter att argumentera för vad som anses som nödvändigt (ibid. s. 71). 

Tolkning utifrån detta kan sättas i relation till att politikerna genom läroplanen kontrollerar 

och styr vad som är förskolans uppdragsmål och vad som utifrån det blir aktuellt för 

diskussion inom verksamheterna. När frågan ställdes om förskolechefen och förskollärarna 

upplevde att de hade någon makt att säga till om i utformningen av läroplanen svarade 

förskolechefen:  

Nej det skulle jag inte vilja säga, den har ju legat ute på remiss, jag tror 

säkert de har lagt ut den på remiss just för att lyssna in men jag tror inte att 

jag som individ har så stor makt att förändra. Det har jag i så fall i mitt 

uppdrag här, i det här förskoleområdet, att jag kan påverkar saker och ting 

(FC). 

Några exempel från förskollärarnas svar:  

Så långt har jag inte tänkt faktiskt (FL4). 

Den är ju ute på remiss, man har ju möjligheter att komma med inlägg, det 

kan jag säga att det har jag faktiskt inte gjort men jag vet att det finns fler 

som har gjort det (FL1). 

Nej det kan jag väl inte säga. Alltså om jag ville vara engagerad så skulle 

jag säker kunna hitta mig fram till vart man ska vara. Men jag har inte 

försökt heller att vara engagerad (FL3). 

Nej egentligen inte, man kan bara tycka och tänka på möten med chef och 

andra kollegor och förskollärare (FL2). 

Både förskolechefen och de flesta av förskollärarna nämner deras makt att förändra något i 

läroplanen som svår. Några av förskollärarna sade även att de inte tänkt på deras makt att 
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kunna påverka målen i läroplanen. Förskolechefen och de flesta förskollärare menade dock att 

det skulle krävas väldigt mycket att bli tagen på allvar som enskild individ, men samtidigt 

menade de att med rätt engagemang finns det möjlighet att kunna påverka utformningen av 

läroplanen. Den makt som de anser sig ha att kunna påverka hur undervisning ska bedrivas i 

förskolan är genom deras diskussioner inom verksamheten. Wahlström skriver att det är 

politikerna som fattar besluten men hur besluten hanteras av tjänstemännen kan se olika ut 

och kan vara svårt för politikerna att kontrollera (Wahlström 2002, s. 28). Ytterligare att 

läroplanen är skriven på ett sätt som gör begreppet undervisning tolkningsbart ansågs både av 

förskolechefen och förskollärarna som ett sätt att kunna påverka verksamhetsundervisningen. 

Exempelvis så sade förskolechefen: 

Det här spåret har vi nu och det här kan vi väva in det till olika delar från 

läroplanen (FC) 

Det som vi tolkar att förskolechefen menar är att utifrån vad som görs på förskolan så kan 

läroplansmålen kopplas till det. Några exempel på hur förskollärarna beskrev fördelen med 

läroplanen som tolkningsbar: 

Den är ju skriven på ett sådant sätt att den är tolkningsbar. Där har man ju 

möjlighet att själv påverka. Alltså, när vi sitter och har våra diskussioner 

så kan vi föra fram att såhär tänker vi att läroplanen betyder, såhär tolkar 

vi den och såhär går den bra ihop med verksamheten (FL3). 

Om jag tolkar undervisningsbegreppet, så skulle jag vilja att de fortfarande 

fanns kvar väldigt mycket av det som är förskolans speciella tradition. Att 

man gör saker tillsammans med barnen, att det också är kopplat till ett 

kunskapsbegrepp, som inte bara är att man förmedlar. Jag skulle vilja att 

det var aktiviteter helt enkelt där barnen är intresserade och ställer frågor 

och lyfter något som är roligt i vilken situation som helst (FL1). 

Får man en reviderad läroplan då måste ju den implanteras och vi måste ju 

ha våra diskussioner, vad kan det här betyda för oss (FL2). 

Det är väldigt fina ord, vi behöver hitta sätt att förenkla det till den nivån 

hur vi kan konkretisera dem här (FL5).  



33 

 

Tolkning utifrån detta kan göras genom att både förskolechefen och förskollärarna ser det 

möjligt att utifrån verksamheten koppla undervisningsbegreppet till läroplansmålen och inte 

nödvändigtvis tvärtom. Det som upplevs mest avgörande är vad undervisningsbegreppet 

innebär för just dem själva inom förskolan. Morawski hävdar att friheten i läroplanen kan 

vara att lärarna definierar innebörden, gör egna val och samtalar med andra (Morawski 2010, 

s. 44) och ser till vad som anses bäst för elevens utveckling (ibid. s. 12). Friheten menar han 

även kan tolkas som en handling, en vilja och en utmaning att göra val bortom 

styrdokumenten (ibid. s. 44). Men samtidigt menar Morawski att läroplanen som 

styrdokument kontrollerar och påverkar de möjligheter till vad som ska diskuteras beroende 

på vad som skrivits in i läroplanen som värdefullt (ibid. s. 71). Förskolechefen och 

förskollärarna beskrev läroplanen som öppen för tolkning. Utifrån detta kopplat till Morawski 

tolkar vi att friheten i att tolka läroplanen också kan vara kontrollerad. Å ena sidan 

kontrolleras förskolans personal med att de ska definiera innebörden av undervisning inom 

förskolan. Å andra sidan utgörs frihet eftersom förskolans personal själva får möjlighet till att 

bestämma hur undervisningen ska bedrivas på det sätt som passar deras verksamhet. Det som 

skrivs in i läroplanen som förskolans personal ska förhålla sig till kan även medföra en slags 

trygghet i vad som ska diskuteras inom verksamheten. Alltså tolkar vi att kontroll och frihet 

kan överlappa varandra och inte behöver vara motsatser. Wahlström lyfter att de normer, 

gränser och strukturer som förändras i samhället genom olika reformer placerar vissa 

människor innanför och andra utanför den rådande reformen (Wahlström 2002, s. 251). I och 

med friheten att själv kunna tolka läroplanen kan det tolkas som att den nya reformen kan 

anpassas till fler barn och vuxna, eftersom undervisningsbegreppet inte är tydligt definierat i 

läroplanstexten. Det kan även tolkas som att undervisning inom förskolan kan bli svår att 

bedöma när det gäller undervisningens likvärdighet över landet. Nästa del kommer att 

redovisa huruvida förskolechefen och förskollärarna upplever tillämpningen av undervisning i 

förskolan som ett individuellt eller kollektivt ansvar. 

Undervisning som individuellt eller kollektivt ansvar  

Det har tidigare nämnts mycket om att både förskolechefen och förskollärarna poängterar 

vikten av diskussioner. Denna del lyfter den inställning och attityd förskolechefen och 

förskollärarna har angående undervisningens ansvarsfördelning inom förskolan. Enligt 

Wahlström så anses staten och individen som sammankopplade i samhället i institutionella 

förändringar som sker och att medborgare då bör vara ansvarstagande (Wahlström 2002, s. 

47). I förslaget till den nya läroplanen är beskrivningen av ansvarsfördelningen mellan 
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förskollärare och barnskötare otydlig när det gäller undervisning i förskolan. Det var även 

tolkningsbart vad förskolechefens ledning innebar och vilka förutsättningar som skulle ges till 

förskollärarna för att bedriva undervisning. Lidensjö och Lundgren menar att politisk 

ostyrbarhet innebär att staten ibland har en oförmåga att fatta bindande beslut. De menar att 

ostyrbarheten exempelvis kommer till när olika beslut upplevs komma från ingenstans och 

när det är otydligt vem som ansvarar för vad (Lidensjö & Lundgren 2014, s. 131). Det som 

kunde tolkas som tydligt i läroplanstexten var att förskolläraren ska ansvara för bedrivandet 

av undervisningen i förskolan, dock inte hur. När frågan ställdes om undervisningens 

tillämpning inom förskolan ansågs som ett individuellt ansvar svarade förskolechefen:  

Njae, jag skulle inte kräva det av någon att alla måste ta reda på den, det 

skulle jag se som min uppgift som förskolechef. När den är klar och ligger 

ute då kan jag tycka att min egen roll och mitt eget uppdrag består i att ta 

fram den, visa den, presentera den, prata om den. Jag skulle ju självklart 

önska att pedagogerna här var ivriga och själv skulle vilja men jag skulle 

inte ha det som krav, inte innan den ens kommit ut. När den är ute då skulle 

jag nog kunna ha det som krav att de ska läsa den, alltså då ingår det ju i 

deras uppdrag även om jag inte initialiserar det. Det är både mitt och deras 

uppdrag (FC). 

Utifrån förskolechefens svar kan man urskilja två aspekter. Att undervisningens utformning 

både ses som ett individuellt och kollektivt ansvar. Enligt förskolechefen blir det inte ett 

kollektivt ansvar förrän läroplanen kommit ut. Från förskolechefens sida är det inte ett krav 

att förskollärarna själva behöver ta del av den nya läroplanen och begreppet undervisning 

förrän den kommit ut. Det poängteras dock att det fanns en förhoppning att förskollärarna tar 

eget initiativ till detta även fast det inte var ett krav. Förskollärarna däremot gav lite 

varierande svar när samma fråga ställdes om de upplevde att tillämpningen av undervisning i 

förskolan var ett individuellt ansvar. Några exempel på förskollärarnas svar: 

Jag tycker att det ändå ska finnas ett litet eget intresse att hålla sig 

uppdaterad i vad som händer runt omkring (FL2). 

Ehm, ett individuellt ansvar, jo, det är delvis alla pedagogers eget ansvar 

men det är också själva ledningens ansvar och hela förskolans ansvar, 

alltså, det är inte bara ett individuellt ansvar (FL1).  
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Njaa, det vet jag inte om X (förskolechefen) kommer att introducera det 

på till exempel ett APT eller om X bara kommer att säga ni får läsa själva 

och liksom sådär men, jag kan gissa att X kommer ta upp det på ett APT 

eller på något sätt, men det vet jag inte faktiskt, hur det är tänkt (FL5). 

Ja det är ju såklart vår uppgift som förskollärare att hänga med på vad som 

händer, det är ju en del av vårt uppdrag att tillämpa ny forskning och 

beprövade metoder och läroplanen måste vi ju följa. Men samtidigt är det 

svårt att själv ta ställning till någonting, så där känner jag att vi måste 

diskutera ihop oss. Levande diskussion med olika förskollärare och olika 

barnskötare gör att man landar i någonting (FL3). 

Flera av förskollärarna såg det individuella ansvaret att ta del av begreppet undervisning och 

den nya läroplanen. Men samtidigt poängterar de alla vikten av diskussion vilket kan tolkas 

som att det kollektiva ansvaret även ansågs som viktigt. Det fanns också en förväntan att 

förskolechefen skulle ansvara för introducerandet av den nya läroplanen och 

undervisningsbegreppet. Wahlström hävdar att det finns en vilja att försöka identifiera makt, 

att försöka ta reda på var makten finns. Hon menar att makten vanligtvis betraktas som något 

som är tillhörande några eller någon (Wahlström 2002, s. 44). Om makt kopplas till ansvar så 

kan tolkning göras att det finns en variation i förskollärarnas svar i vart ansvaret ligger. 

Eftersom vissa väntar på chefens direktiv och andra ser det som deras eget ansvar att ta reda 

på undervisningsbegreppets innebörd. Något som även upplevdes intressant var att varken 

förskolechefen eller förskollärarna ansåg det som politikernas ansvar att definiera innebörden 

av begreppet undervisning. Wahlström lyfter att det finns en risk för en maktförskjutning 

mellan politiker och tjänstemän. Alltså att tjänstemän kan få mer makt då politikens 

inflytande undantas i större delen av samhället (Wahlström 2002, s. 21). Detta kan tolkas som 

att friheten förskollärarna får också ger mer ansvar. De har ansvar att se till att anpassa 

undervisningen till de barn som finns i gruppen. Då det inte finns en färdig mall att utgå ifrån 

förutsätts de återuppfinna hjulet på nytt varje gång en förändring sker. I nästa del kommer de 

huvudsakliga resultaten från den här uppsatsens resultat-och analysavsnitt att presenteras 

kortfattat i punktform. 
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Sammanfattning av resultatet 

 Vad som ska undervisas är målen i läroplanen men det beskrivs inte hur förskolläraren 

ska undervisa inom de olika målen. Det finns ingen beskrivning av vilka 

förutsättningar förskolläraren har rätt till för att kunna bedriva undervisningen eller 

hur den kan fördelas i arbetslaget.  

 

 Den idé av läraridentitet som kan tolkas efterfrågas utifrån läroplanstexten är att 

förskolläraren ska vara relationsbyggare, flexibel, demokratisk och ämneskunnig. 

Beskrivningen av förskollärarrollen kan uppfattas innefatta stora och svårdefinierade 

begrepp. Utifrån detta har vi tolkat att det skulle kunna uppstå osäkerhet i vad 

förskollärares yrkesroll innebär.  

 

 Beskrivningen av begreppet undervisningens innebörd utifrån intervjuerna kändes som 

svår att definiera, men alla var enade om att de kommer gynna barnen med 

undervisning i förskolan. Att undervisningsbegreppet läggs in i den nya läroplanen 

upplevdes som statushöjande men kopplades även till skolan. 

 

 Den största makten som de ansåg sig ha att kunna påverka hur undervisning ska 

bedrivas i förskolan är genom deras diskussioner inom verksamheten. Ytterligare att 

läroplanen är skriven på ett sådant sätt som gör begreppet undervisning tolkningsbart 

ansågs både av förskolechefen och förskollärarna som ett sätt att kunna påverka 

verksamhetsundervisningen. 

 

 Det var varierande tankar kring om det var ett individuellt ansvar eller kollektivt 

ansvar att tillämpa begreppet undervisning i förskolan. Det som var intressant var att 

varken förskolechefen eller förskollärarna ansåg det som politikernas ansvar att 

definiera innebörden av begreppet undervisning. 

 

I nästa avsnitt kommer det redogöras för undersöknings resultat i relation till vårt val av 

tidigare forskning för att kunna sätta resultatet i ett större sammanhang.  
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Slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur långt läroplanen som politisk styrning 

når ut till förskolechefen och förskollärarna. Vi ville ta reda på vilken läraridentitet som 

efterfrågades genom läroplanens beskrivning av begreppet undervisning. Utifrån förskolans 

läroplansbeskrivning om begreppet undervisning ville vi i relation till förskolechefens och 

förskollärarnas uppfattningar få en bild av vilken attityd som fanns till 

undervisningsbegreppet.  

Det som har gjorts för att besvara undersökningssyftet och frågeställningarna har varit att göra 

en idéanalys av förskolans nya läroplan samt utföra intervjuer av en förskolechef och fem 

förskollärare. Med hjälp av teoretiska begrepp som makt, reform, styrbarhet, ostyrbarhet, 

kontroll och frihet har det empiriska materialet analyserats. Med uppsatsens frågeställningar 

som huvudrubriker i resultatdelen underlättade det att hålla en röd tråd och hålla fokus på vad 

som svarade på undersökningssyftet. För att besvara de två första frågorna, (Hur beskrivs 

begreppet undervisning i förslaget till den nya läroplanen för förskolan och vilken typ av 

läraridentitet kontureras i läroplanen?), användes en idéanalytisk metod för att tolka den 

politiska styrningen genom läroplanen. Både för att tolka hur undervisningsbegreppet 

beskrevs och hur läraridentiteten konstruerats. För att kunna besvara frågeställningens sista 

fråga, (Vilka attityder och inställningar har förskolechefen och förskollärarna till begreppet 

undervisning i förskolan?), gjordes intervjuer av förskolechef och förskollärare. 

Förskolechefens svar skiljde vi från förskollärarnas svar. Detta gjordes för att kunna nå de 

olika maktstrukturerna, från den politiska maktpositionen, till förskolechefens maktposition 

och förskollärarnas maktposition.   

Denna slutdiskussion kommer att redovisa slutresultaten i relation till den tidigare 

forskningen. Undersökningssyftet och uppsatsens slutresultat kommer även att sättas in i ett 

större sammanhang samt avslutas med rekommendationer till vidare forskning.  

Idéanalysen gjordes för att undersöka vilken betydelse och vilken idé begreppet undervisning 

tolkas ha inom förskolan. Det vi tolkade utifrån läroplanstexten var att det var målen i 

läroplanen som skulle undervisas men detta beskrevs inte hur. Det fanns heller inte någon 

beskrivning hur verksamhetsundervisningen skulle fördelas i arbetslaget. I Öqvist och 

Cervantes studie poängterades det att de såg en brist i vilken utsträckning undervisning har 

bidragit till lärandeprocesser, i olika undervisningsaktiviteter och hur det påverkat barns 

utveckling och lärande. Öqvist och Cervantes lyfter detta som problematiskt och de anser det 
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nödvändigt att vidta åtgärder för detta. Bland annat behövs menar de mer tydlighet i 

styrdokumenten och tydligare ansvarsfördelning mellan förskollärare och barnskötare (Öqvist 

& Cervantes 2017, s. 9).  I likhet med Öqvist och Cervantes resultat gav det liknande resultat i 

vår idéanalys där det tydliggjordes att undervisningsbegreppet är otydligt beskrivet i 

läroplanstexten. Det som däremot skiljer deras resultat från vårat är att genom våra intervjuer 

av förskolechefen och förskollärarna sades inget om den bristande beskrivningen i 

läroplanstexten om undervisningsbegreppet. De lyfte däremot läroplanens öppenhet för 

tolkning som något positivt, vilket motiverandes med att deras tolkningar av läroplanen var 

deras sätt att påverka hur undervisning ska tillämpas i deras verksamhet. 

Genom idéanalysen tolkades även vilken läraridentitet som konstruerades i den nya 

läroplanen. Det beskrevs bland annat att förskolläraren skulle vara ämneskunnig. 

Läraridentiteten i relation till undervisningsbegreppet kopplat till att förskolläraren förväntas 

vara ämneskunnig kan relateras till några av förskollärarnas svar, att de själva såg sig behöva 

ha en mer förmedlande roll. Alatalos poängterar att grundskollärare och förskollärare har 

skilda kunskapstraditioner (Alatalos 2017, s. 79) speciellt i deras beskrivningar av hur man 

bedriver undervisning (ibid. s. 96). Grundskollärarna hade en mer målstyrd undervisning med 

formell kunskapsinhämtning medan förskollärarna utgick mer från barnen (ibid. s. 89-90). Det 

visade sig även att grundskollärare var mer vana att utgå från ett mer målinriktat arbetssätt 

medan förskollärarna skiljde på lek och skola. Förskollärarna ansåg att barnen får kunskap 

genom lek och att det inte alltid krävs ett målinriktat syfte för att undervisning ska ske (ibid. s. 

90-91). Utifrån vår tolkning av vilken läraridentitet som konstrueras i läroplanstexten 

efterfrågas förskollärare med förankring i en kunskapstradition som mer påminner om 

grundskollärarens. Detta kan tolkas som att omsorgsuppdraget kan bli lidande eller inte anses 

som lika viktig som tidigare i förskolan.  

Under intervjun med förskolechefen poängterades vikten av att balansera lärande och omsorg 

för att bedriva bra undervisning. Förskollärarnas beskrivning av begreppet undervisning 

upplevdes inte som ett begrepp som var lätt att definiera innebörden av inom förskolan. Detta 

kan tolkas i relation till vad Morawskis studie visade. Han skriver att läroplaners mål, ord och 

begrepp är för tolkningsbara och att det kan bli problematiskt då lärarna kan tolka på ett annat 

sätt än staten tänkt (Morawski 2010, s. 219). 

Att undervisningsbegreppet läggs in i den nya läroplanen upplevdes som statushöjande men 

kopplades även till skolan med innebörden av en mer förmedlande kunskapsöverföring. 
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Catucci poängterar i sin studie att det finns en ovilja att använda undervisningsbegreppet inom 

förskolan. Hennes tolkning av denna inställning är att hon tror det finns en vilja att behålla 

förskolans särdrag från skolan (Garpelin & Sandberg 2017, s. 54). Enligt Catucci så finns det 

ett stort behov att i förhållande till förskolans verksamhet närma sig begreppet undervisning 

(ibid. s. 53). Utifrån en del av förskollärarnas svar kunde tolkning göras att det fanns en rädsla 

att förskolan skulle bli för lik skolan. En skillnad var däremot att förskollärarna hade en 

positiv syn på begreppet undervisning i den bemärkelse att det troddes kunna gynna barnen 

om de definierade begreppet undervisning som sitt eget, anpassat till verksamheten.  Detta var 

även den största makten som de ansåg sig ha, att kunna påverka hur undervisningen ska 

bedrivas i förskolan genom gemensamma diskussioner inom verksamheten. Även som nämnts 

tidigare, att läroplanen är skriven på ett sätt som gör begreppet undervisning öppen för 

tolkningar, ansågs både av förskolechefen och förskollärarna som ett sätt att kunna påverka 

verksamhetsundervisningen.   

I förskolechefen och förskollärarnas svar kan det tolkas som att de efterfrågar politiker som 

lyssnar in de professionella inom förskolans pedagogik. Det intressanta var dock att varken 

förskolechefen eller förskollärarna ansåg det som politikernas ansvar att definiera innebörden 

av begreppet undervisning. Detta kan tolkas som att friheten förskollärarna får också ger mer 

ansvar. Både när det gäller ansvaret att anpassa undervisningen till barngruppen samt 

definiera innebörden av undervisningsbegreppet i förskolesammanhang. I Jonsson, Williams 

och Pramling Samuelssons intervjustudie har de delat in resultatet i två diskurser. Den ena var 

kravdiskursen. I denna diskurs uppfattades begreppet undervisning som kravfyllt, att det 

krävdes mer tydlighet och att läroplanen blev viktigare än barnen (Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson 2017, s. 97-98). I kravdiskursen upplevdes även undervisning som att 

det blev högre krav på både individ och kollektiv hur de skulle gå tillväga (ibid. s. 99). Den 

andra diskursen var rättighetsdiskursen. I denna diskurs kopplades undervisning till barnens 

rätt till likvärdig förskola, men det ansågs viktigt att definiera undervisningsbegreppet i 

relation till förskolans särart (ibid. s. 101-102). Det var varierande tankar kring om det var ett 

individuellt ansvar eller kollektivt ansvar att tillämpa begreppet undervisning i förskolan. 

Både förskolechefen och förskollärarna beskrev deras uppdrag som beskrivs i den nya 

läroplanen som något de måste uppfylla men att de genom diskussioner skapar möjligheter att 

påverka hur de skulle uppfylla målen på just den verksamhet de arbetar inom. Detta kan 

tolkas som att undervisning kan se väldigt olika ut beroende på hur förskolechefen och 

förskollärare tar sig an begreppet. Vi tolkar detta som att undervisningen i förskolan kan bli 
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svår att avgöra om den är likvärdig och om barnen får samma förutsättningar över landet eller 

inte, då begreppet är så pass öppet för egen tolkning. En annan tolkning som kan göras är att 

om läroplanen inte är öppen för tolkning så kan det vara svårt att bemöta det individuella 

barnets behov, vilket även det är ett mål i förskolans läroplan. 

Wahlström beskriver hur styrningen går till. Först lyfts ett problem eller en fråga upp som 

diskuteras och förslag på åtgärder ges. När åtgärdsbeslut tagits så realiseras det i 

verksamheterna. Åtgärderna kontrolleras därefter genom efterkontroller för att se hur 

åtgärderna har verkställs inom verksamheterna (Wahlström 2002, s. 27-28). Inom 

förskoleverksamheter görs bland annat kvalitetsgranskningar för att kontrollera hur målen är 

uppfyllda. I kvalitetgranskningsrapporten från 2016 som lyfts i denna uppsats inledning visar 

resultatet att barnen i förskolan ofta ges förutsättningar för att lära och utvecklas men att 

undervisningen ofta sker omedvetet. Detta menar de gör så att det inte går att säkerhetsställa 

om barnens lärande och utveckling i förskolan riktas mot förskolans strävansmål. 

Skolinspektionen skriver även att med en medveten undervisning så erbjuds barnen fler 

möjligheter för att lära och utvecklas (Skolinspektionen 2016, s. 4). Utifrån detta kan tolkning 

göras kopplat till denna studies resultat. Både genom idéanalysen och från intervjusvaren 

visar det att begreppet undervisning är svårdefinierat och upplevs som öppen för tolkning. 

Beskrivningen av begreppet undervisning i förskolans nya läroplan är inte tydligt och därför 

kan kvalitetgranskningsrapporten tolkas som en värdering av vad just de personerna som gjort 

kvalitetsgranskningen själva anser vara undervisning. Det som vi ställer oss kritiska mot är att 

hur kan de som gör kvalitetsgranskningsrapporterna avgöra vad som är undervisning eller inte 

när begreppet undervisning inte är tydligt beskrivet varken i skollagen eller i förskolans nya 

läroplan? Att undersöka mer om innebörden av begreppet undervisning inom förskolan anser 

vi vara nödvändigt. Denna uppsats avslutas med förslag till vidare forskning inom området 

förskola och undervisning.  

 Undersöka kvalitetsgranskningens dokument/mall i kombination med förskolans nya 

läroplan för att försöka identifiera vad undervisning innebär 

 

 Använda sig av både intervjuer och observationer för att jämföra förklarandet av vad 

undervisning innebär i relation till handlingar som görs i förskolan 

 

 Använda sig av enkäter för att få större svarsfrekvens även mer geografiskt utspritt 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej förskollärare och förskolechef på XX.      Stockholm 22/2-2018 

Vi är två förskollärarstudenter, Sarah Svensson och Fanny Jonsson som går på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. 

Vi går just nu vår sista termin och ska precis komma igång med vårt C-uppsats skrivande. 

 

I och med den nya reviderade läroplanen som kommer att redovisas inom en snar framtid, har 

vi valt att rikta fokus på det nya begreppet undervisning som kommer bli en del av 

förskollärarens uppdrag. Vi vill i vår studie ta reda på vilken inställning som finns till 

begreppet undervisning i förskolan samt hur undervisning beskrivs som en del i 

förskollärarens yrkesroll.  

Vi undrar om det finns möjlighet och intresse hos er att delta i vår studie. Ert deltagande 

skulle omfatta intervjuer av en förskollärare från varje förskola inom er enhet.  

 

Etiska riktlinjer som vi kommer att följa i vår uppsats: Alla deltagare i vår studie kommer att 

anonymiseras och inget material kommer att användas i annat syfte än i uppsatsens 

analysarbete. Vi kommer anteckna och spela in våra intervjuer om medgivande ges och alla 

deltagare har rätt till att avbryta sin medverkan när som helst.  

När uppsatsen är klar kommer den publiceras på DIVA som är en digital publikationsdatabas 

för uppsatser. 

 

Vi hoppas att detta brev har väckt ert intresse för att vilja delta i vår studie.  

Kontakta gärna oss för ytterligare information. 

 

Med vänliga hälsningar  

Sarah Svensson & Fanny Jonsson 

 

Våra mejladresser: XX eller XX 

Handledarens namn: Christopher Collstedt 

Handledarens mejl: XX 

Södertörns högskola 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor  

Undervisning i förskolan 

 

 Hur länge har du jobbat inom förskoleverksamheten? 

 Vad tycker du är det bästa med att jobba i förskola? 

 I den nya läroplanen har undervisning lagts till som en ytterligare del i 

förskolläraruppdraget: Vad innebär undervisning för dig?  

 Kan du ge ett exempel på vad undervisning kan innebära inom förskolan? 

 Hur känner du inför att undervisning kommer att vara en del av ditt yrkesuppdrag?  

 Upplever du att de kommer bli en stor förändring i relation till hur du arbetat tidigare?  

 Har ni inom verksamheten tillsammans tagit del av den nya läroplanen?  

 Har ni diskuterat om hur undervisning kan tillämpas i förskolan? 

- Om ja; Kan du ge exempel på vad ni har kommit fram till? Upplever du att ni har en 

enad syn på begreppet undervisning? Är ni enade om hur undervisning i förskolan 

bör användas?  

- Om inte; upplever du att tillämpningen av undervisning i förskolan är ett individuellt 

ansvar? Tror du att det kan ge en negativ följd om ni inom verksamheten inte är 

enade? 

 Hur tänker du kring att läroplanen är ett politiskt styrdokument? 

 Upplever du att du har någon makt att kunna säga till om, när det gäller läroplanens mål 

och utformning? 

- Om ja; Hur har du gått tillväga då? 

- Om inte; Finns det något som du skulle vilja förändra?  

 Varför tror du att undervisningsbegreppet läggs till i läroplanen just nu?   

 Tänker du att tillämpningen av undervisning kommer påverka omsorgsuppdraget? 

- I så fall; På vilket sätt? 

 Tror du att undervisning i förskolan kommer att gynna barnen? Kan du ge exempel? 

 Vad tycker du är viktigast att ge barnen här och nu i förskolan? 

 Skulle du vilja dela med dig något tips till oss som framtida förskollärare? 


