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Abstract 

This qualitative study examines how eight preschool teachers at four schools in four different 

municipalities relate to and make use of the concept of teaching in the course of their work. In 

recent years there have been major changes in the Swedish preschool system. From being an 

operation that focused on care it is now the first stage of a child’s regular education and life-

long learning. The preschool curriculum was revised in 2010, which meant that the preschool 

teacher’s responsibility for teaching was described in greater detail. The goals to strive for 

regarding mathematics, science and technology as well as language and communication are 

now clearly specified. At the same time, the Educare model, i.e. the reciprocity between care 

and pedagogy as the Swedish preschool system is known for, shall be retained. This study is 

therefore trying to find out how preschool teachers relate to care, upbringing and learning in 

relation to the concept of teaching. The work carried out in Swedish preschools has long been 

organised in work teams. The preschool teacher and the child carer have divided their work 

assignments among themselves on the basis of a fairness perspective rather than on the basis 

of competence. Whether the organisational changes have also brought about changes in work 

assignments in relation to the various occupational categories is also being examined.  

 

The results showed that opposition to the concept of teaching as well as the difference in the 

traditions established in schools and preschools remain. Preschool teachers do not associate 

the word teaching, which in current legislation describes their work, as their work with a 

child’s learning. This means that they do not regard the curriculum and the Education Act as a 

whole in preschool practice even though they use the curriculum in their daily work. Nor do 

they speak of the preschool as a type of school, which means that the perception of the 

preschool as part of the school system is lost. The study also points out that the old work 

structures still exist. At the same time as preschool teachers are aware of the increased 

responsibility which the revised curriculum has brought about and that their workload has 

substantially increased, the traditional division of labour between the child carer and the 

preschool teacher remains. The results also showed that preschool teachers’ knowledge and 

skills therefore are at risk being eroded away, which can have negative consequences on 

quality.  

 

Keywords: Preschool teaching, Educare model, preschool teachers’ responsibility, 

 curriculum, organisational changes, preschool teacher and child carer  
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”Ju mer man tänker 

desto mer inser man 

att det inte finns  

något enkelt svar”. 

(Nalle Puh) 

 

1. Inledning och problemområde 

Legitimerade förskollärare ska bedriva undervisning i förskolan. Yrket förutsätter numera 

ämneskunskaper, didaktiskt kunnande och kunskaper om läroplan och forskning samt 

förmåga att relatera till barn på ett omtänksamt vis (Skolinspektionen 2012, s 9). Ändå är 

ordet undervisning kontroversiellt. Det väcker känslor även bland studenter, vilket ibland 

kommer till uttryck vid föreläsningar. Själv blir jag en smula vemodig och en farhåga väcks 

inom mig att barnens rätt till en barndom baserad på frivillighet och lek ska gå om intet. 

Samtidigt är jag student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet. Som sådan 

försöker jag förstå och relatera styrdokumenten till kursmål, teoretiska begrepp och inte minst 

till mitt arbete. I skollagen används ordet utbildning för att beskriva barnens förväntade 

lärande och undervisning i förhållande till förskollärarnas ansvar för detta lärande. Förskole-

barn benämns här genomgående som barn och inte som elever (SFS 2010:800).  

 

Förskollärarens förstärkta uppdrag kan uppfattas som motstridigt. I den reviderade läroplanen 

framgår att det traditionella arbetssätt där omsorg, fostran och lärande bildar en balanserad 

helhet ska bevaras. Samtidigt har förskollärarens ansvar för barnens lärande förtydligats med 

specifika strävansmål för matematik, naturvetenskap, teknik samt språk och kommunikation 

(Skolverket 2010, s 10-11). Det innebär att verksamheten både ska bevaras och förändras på 

samma gång. Läroplanen har också byggts ut med en omfattande kvalitetsdel där uppföljning, 

utvärdering och utveckling både av barnen och verksamheten faller på förskollärarens lott 

(ibid, s 14-15). Med en läroplan innehållande ”extra allt” har arbetsbördan ökat väsentligt 

samtidigt som förskollärarens ansvar nu regleras i lag. Dessutom kvarstår alla i yrket ingående 

rutinuppgifter liksom det roligaste och mest angelägna av allt; umgänget med barnen med det 

tillhörande privilegiet att få följa deras utveckling på den första etappen av det livslånga 

lärandet.    
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2. Syfte och frågeställning 

Förskolan har under senare år genomgått stora förändringar. År 2011 blev förskolan en egen 

skolform där legitimerade förskollärare ska ansvara för undervisningen (SFS 2010:800). Där 

ska barn också erbjudas utbildning enligt de mål som anges i läroplanen (Skolverket 2010). I 

min studie vill jag undersöka hur förskollärare förhåller sig till begreppet undervisning och 

hur det tar sig uttryck i den pedagogiska verksamhet de bedriver.  

 

 Hur förhåller sig förskollärare till begreppet undervisning? 

 Hur tar detta sig uttryck i den pedagogiska verksamhet de bedriver? 

 Hur förhåller sig förskollärare till avvägningen mellan att följa barns intressen och 

samtidigt rikta in undervisningen mot ett specifikt läroplansmål? 

 Hur relateras begreppet undervisning till omsorg, fostran och lärande? 

 

3. Begreppet undervisning 

3. 1. Undervisning som ord och begrepp 

Under i ordet undervisa är besläktat med tyskans unter och har ett gemensamt ursprung med 

latinets inter som betyder mellan medan visa kan härledas till tyskans weise som betyder vis 

(Hellquist 1922, s 1060, s 1135).  Med undervisning avses institutionaliserad och 

systematiserad överföring av kunskap och färdigheter enligt pedagogikprofessor Tomas 

Kroksmark (Kroksmark 2013, s 237). För lärare i skolan har det traditionellt inneburit att ta 

ansvar för en lektion och leda en grupp elever i syfte att de ska lära sig saker och kunna ta och 

följa en instruktion.  

 

År 2011 blev förskolan en skolform. Begreppet undervisning är sedan dess etablerat och avser 

”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 

2010:800). Kroksmark menar att undervisning är ett svårdefinierat begrepp som inte utgår 

från en yrkesgrupp utan snarare från en handling av en viss sort och med ett visst mål. Med 

begreppet undervisning följer således kravet att någon ska lära sig något. Han anser att alla 

aktiviteter som har detta mål kan sägas vara undervisning (Kroksmark 2013, s 248). 
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Elisabeth Doverborg, Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelsson skriver att begreppet 

undervisning behöver diskuteras och ges en form som är relevant för förskolans uppdrag och 

historia. De anser, liksom Kroksmark, att undervisning kan ske på många olika sätt, men att 

det till syvende och sist i förskolan ändå handlar om barns lärande och hur lärare bidrar till 

detta lärande (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013, s 7).  

   

3.2. Läroplanen 

Utbildningsdepartementet övertog myndighetsansvaret för barnomsorgen från Social-

departementet 1996 (Melker & Ryberg 2012, s 22). Den första läroplanen, Lpfö 98, infördes 

1998 och blev bindande för alla förskolor (Skolverket 1998). Sedan dess utgör förskolan det 

första steget i utbildningssystemet. Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten 

anger de överordnade riktlinjerna och kommunerna står för genomförandet. Den anger mål att 

sträva emot och beskriver verksamhetens värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet. Förskolans läroplan Lpfö 98/2010 (Skolverket 2010) och skolans läroplan Lgr 11 

(Skolverket 2011a) är uppbyggda enligt samma struktur och har en gemensam syn på 

kunskap, lärande och värdegrund, vilket är ämnat att skapa en kontinuitet för barnen. De 

skiljer sig åt genom att förskolans läroplan endast har strävansmål. Lpfö 98 har reviderats 

2003 och 2010. Den är nu mer kunskapsinriktad och har kompletterande avsnitt om t ex 

uppföljning, utveckling och utvärdering samt förskollärarens ansvar (ibid). 

 

3.3. Tidigare forskning och litteratur  

Förskolan har varit en skolform och del av skolväsendet sedan 2011. Det finns sålunda ingen 

lång tradition av att använda sig av begreppet undervisning och det har därför varit relativt 

svårt att hitta forskningsstudier. Den forskning jag hittat har mestadels varit fokuserad på det 

förändrade uppdraget avseende arbetet med olika innehållsaspekter som språk, matematik och 

naturvetenskap där dikotomin mellan förskolans traditionella arbetssätt och begreppet 

undervisning också blir mest tydlig.  

 

Susanne Thulin utforskar i sin avhandling Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation 

om naturvetenskapliga innehåll i förskolan (2011) hur naturvetenskapliga innehåll hanteras av 

lärare och barn i förskolan och hur den tydligare innehållsfokuseringen tolkas i förskolans 

praktik. Hon menar att ordet ”brytningstid” är en god metafor för den situation som präglar 

svensk förskola i dag, vilket synliggör behovet av ny kunskap och diskussioner (ibid, s 13).  
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Maria Hedefalk konstaterar i sin avhandling Förskola för hållbar utveckling (2014) att ordet 

undervisning väcker en oro bland förskollärare. Den verkar bestå av att lek och omsorg ska 

nedprioriteras för en mer styrd skolundervisning (Hedefalk 2014, s 12). Hon anser att man 

istället kan beskriva undervisning som att läraren ”riktar in barnens uppmärksamhet mot ett 

specifikt innehåll”. En sådan bred definition menar hon kan fånga alla handlingar förskol-

lärare utför i syfte att rikta barnens intresse mot något särskilt. Det kan öppna upp för en viss 

pedagogisk frihet då läraren själv kan bestämma hur arbetet bäst ska bedrivas.  

 

Kristina Melker och Lena Rybergs magisteruppsats Att undervisa förskolebarn – förskol-

lärares strategier handlar om att synliggöra förskollärares undervisande strategier avseende 

språk, skapande, kreativitet och kroppsrörelse (Melker & Ryberg 2012, s 8). Eftersom 

förskolan numera är en del av skolväsendet menar de att det är viktigt att utveckla 

undervisningsbegreppet på förskolans premisser och i förhållande till dess kontext. Den 

svenska förskolan befinner sig idag, liksom många förskolor världen över, i förändring. Det 

betyder att undervisningen också behöver ses ur ett internationellt perspektiv. Modern 

barndomsforskning, Early Childhood Education (ECE) i Australien har en framskjuten roll 

inom området. Melker & Ryberg skriver med hänvisning till Sue Dockett (2007) att 

småbarnsfostran enligt västerländsk tradition länge setts som ett sammanhang för barn att 

utforska världen utan press att engagera sig i formell undervisning, vilket nu har ändrats. När 

förskolan nu fått en läroplan uppfattar lärare inte uppdraget som att arbeta med något 

specifikt. Istället jobbar man med lite av varje och urskiljer inte delarna för att bilda en helhet, 

vilket man menar stämmer väl in även på svenska förhållanden (Dockett 2007, se Melker & 

Ryberg 2012, s 11-13).          

 

Elisabeth Doverborg, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson definierar 

undervisning som en specifik typ av kunskap som barn ska utveckla en förståelse för eller 

skapa mening om och inte som ett allmänt lärande (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson 2013, s 12-13). De skriver att många lärare är rädda för att bli för styrande. Att 

exempelvis följa läroplanen och samtidigt följa barns intressen uppfattas som motsägelsefullt.  

Förskollärare behöver därför ta ställning till vad det egentligen innebär att utmana barns 

lärande och påverka en lärandeprocess. För att bedriva en undervisning som svarar mot 

förskolans uppdrag ska lärare klara av att fokusera på ett lärandeobjekt, vara här och nu och 

samtidigt möta barnens erfarenheter, intressen och frågor (ibid).                
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I rapporten Förskola i brytningstid redovisar Skolverket en första nationell utvärdering av 

reformen från 1998 (Skolverket 2004, s 164). Här menar man att det är viktigt att anlägga ett 

längre tidsperspektiv på förändringar inom utbildningssektorn för att de ska integreras i 

praktiken eftersom det kan ta 10-15 år innan man ser ett egentligt resultat. Det är nu 18 år 

sedan förskolan fick sin första läroplan varför man kan tycka att förändringen borde vara väl 

förankrad bland svenska förskollärare. Skolverket anser att reformer emellanåt leder till andra 

resultat än de förväntade, vilket exempelvis kan bero på bristande stöd och förutsättningar för 

att kunna genomföra dem eller att traditioner och existerande system är för starka för att 

reformerna ska kunna bryta igenom (ibid). Skolverkets utvärdering stämmer väl överens med 

mina egna iakttagelser; förändringen går långsamt.  I den forskning som ovan anges finns 

också en benägenhet att förlägga ansvaret för detta hos förskollärarna. Det är i och för sig 

logiskt då yrkeskåren ansvarar för den pedagogiska verksamheten, men samtidigt är 

förskollärarna endast en av flera länkar i den organisatoriska kedjan som också består av 

verksamhetschefer, utvecklingsledare och huvudmän.  

 

3.4.  Undervisning i förskolan ur ett historiskt perspektiv 

För att förstå en förändringsprocess fullt ut behövs kunskap om historien. Detta eftersom 

gamla traditioner har en tendens att leva vidare och påverka både vår barnsyn och hur vi 

agerar som pedagoger, vilket behöver synliggöras (Melker & Ryberg 2012, s 9). Nedan har 

jag därför valt ut några historiska skeenden väsentliga för begreppet undervisning.      

 

Svensk förskola har sina rötter i Fröbelrörelsen. År 1896 startade den första barnträdgården i 

Sverige enligt Friedrich Fröbels (1782-1852) förebild (Thulin 2011, s 18). Han förespråkade 

en efterföljande undervisning, vilket kan beskrivas som att pedagogen intog en avvaktande 

roll där barnens initiativ och intressen var styrande för lärarens agerande. Motsatsen 

benämndes som föreskrivande undervisning och var mer lik traditionell skolundervisning 

(Fröbel 1826/1995, se Thulin 2011, s 18-19). Barnträdgården var en anpassad miljö där 

barnen sågs som unika väsen. Den fria leken och självverksamheten var i fokus snarare än 

undervisningen (Granbom 2011, s 17). Fröbels pedagogik går ännu att spåra i den svenska 

förskolan främst genom lekens betydelse (Melker & Ryberg 2012, s 19). 
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1968 års Barnstugeutredning fick ett stort inflytande på förskolans utveckling (SOU 1972:26). 

Förhållningssättet beskrivs som vetenskapligt och med barnet i centrum enligt utredningen 

Att erövra omvärlden (SOU 1997:157, s 25). Grunden utgjordes av bl.a. Piagets 

socialpsykologiska teorier där man menade att barn genomgår olika stadier i sin utveckling, 

vilka har sin grund i mognad och ålder. Dialogpedagogiken introducerades, vilket innebar att 

barns intresse och pedagogens tilltro till deras förmåga och lust att lära var i fokus liksom en 

ömsesidig aktivitet mellan barn och vuxna (ibid, s 26). Verksamheten organiserades därför 

efter ett tematiskt arbetssätt (Granbom 2011, s 18). Omsorg, fostran och lärande skulle nu 

bilda en helhet, vilket senare blev en grundprincip i läroplanen, Lpfö 98 (Skolverket 2004, s 

100). Idag är begreppet educare internationellt etablerat för att positivt beskriva ömsesidig-

heten mellan omsorg och utbildning som präglar den svenska förskolan (Skolinspektionen 

2012, s 9).    

 

Under 1980-talet kom Reggio Emilias pedagogiska filosofi till Sverige. Här kom de 

grundläggande tankarna från förskolans historia tillbaka i synen på barnet som aktivt och 

kompetent, pedagogen som medforskande och projektarbeten utifrån barns intressen samt den 

demokratiska synen på barnens lärande (SOU 1997:157, s 27-28). 

 

I början av 90-talet riktades forskarnas intresse mot barns lärandeprocesser, vilket fortfarande 

är aktuellt. Hillevi Lenz Taguchi och Gunilla Dahlberg förespråkade ett processinriktat 

arbetssätt där man utgick ifrån att pedagogens arbete till stor del handlar om att lyssna och 

låta sig inspireras av barns frågor genom att följa och studera hur de söker svar på dem. 

Barnet ses här som forskande och pedagogen som medforskande (Thulin 2011, s 22). 

Ingrid Pramling och Ann-Charlotte Mårdsjö hävdade utifrån sitt utvecklingspedagogiska 

synsätt att barns erfarenheter är grunden för deras förståelse och förespråkade därför en 

pedagogik som bygger på deras engagemang. När ett barn börjar uppfatta sig själv som någon 

som kan söka kunskap och lösa problem så börjar det också se sig själv som en lärande person 

var här tanken (ibid).      

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den pedagogik som historiskt präglat den svenska 

förskolan till stor del varit en efterföljande undervisning där barnen skulle få utvecklas fritt 

och inte skolas. Den kan också ses som en motreaktion mot den traditionella skol-

undervisningen (Thulin 2011, s 24). 
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Pramling & Pramling Samuelsson menar att förskolans starka betoning på görandet som 

vägen till kunskap också fått som konsekvens att vi inte har någon tradition av att arbeta 

systematiskt och målmedvetet med att utveckla barns kunnande och förmågor, vilket de 

reviderade styrdokumenten nu påbjuder (Pramling & Pramling Samuelsson 2008, s 158).               

 

3.5. Förskolläraryrkets professionalisering 

Ordet profession har latinskt ursprung och betyder att öppet förklara något (Hellquist 1922, s 

599). Det innebär att yrkesutövarna tillstår att de kan något, tar ansvar för det och att de är 

medvetna om att de kan bli avkrävda ansvar för resultatet (Colnerud & Grundström 1989, se 

Tallberg Broman 1995, s 161). Professionalisering kan också översättas med att nå en 

professionell status som medför bättre lön, respekt samt ökad trovärdighet hos allmänheten 

(Colnerud & Granström 2012, se Grander Berglund & Wolf 2014, s 12). Kravet på 

legitimation för förskollärare är därför ett steg på vägen mot ökad professionalisering, vilket 

även väcker frågan om arbetsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare. 

 

I samband med Barnstugeutredningen lanserades en ny arbetsmodell (SOU 1972:26). I syfte 

att bryta den tidigare arbetsfördelningen där barnskötarna var assistenter åt förskollärarna 

föreslogs istället att man skulle bilda arbetslag. På så sätt skulle personalen vara demokratiska 

förebilder för barnen. Förändringen var inte problemfri och ansvarsfrågan blev otydlig när 

gränserna mellan yrkeskategorierna suddades ut. På sikt har samförståndskulturen också lett 

till att förskollärarna med sin längre utbildning undvikit att framföra sitt kunnande och sina 

åsikter, vilket missgynnat den pedagogiska utvecklingen (SOU 1997:157, s 28). 

 

När skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket 2010) reviderades 

markerades tydligt att förskollärare har ansvaret för undervisningen i förskolan med syfte att 

höja den pedagogiska kvaliteten. Yrkesmässighet beskrivs idag av Skolverket som didaktisk 

förmåga, ämneskunskap samt kunskap om läroplanen, pedagogik och pedagogisk forskning 

(Skolverket 2011b, s 8-9). Det fick också till följd att det gemensamma arbetslagsansvar som 

tidigare rått skrevs fram som ett förskollärar- respektive arbetslagsansvar. 
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Anita Eriksson redogör för hur förskollärarens förtydligade ansvar tolkas och omsätts i 

praktiken. Hon menar att förändringen ofta beskrivs som motiverad på en diskursiv nivå 

utifrån skillnader i kunskap och kompetens (Eriksson 2014, s 1-3). Huvudmän, utvecklings-

ledare, förskolechefer och förskollärarna själva är således positiva till en organisations-

förändring medan det på arbetslagsnivå blir känsligt att diskutera förändringar i ansvars- och 

arbetsfördelningen. Förskollärare ser det som förskolechefens sak att fördela arbetsuppgifter 

medan chefen å sin sida överlåter uppdraget åt arbetslaget, vilket ofta resulterar i en rundgång 

där lagstiftningen negligeras och förändring uteblir (Gustafsson & Mellgren 2008, se Eriksson 

2014, s 3). Det demokratiska ledarskapet är också vanligare i förskolan än det kunskaps- och 

professionsbaserade (Aasen 2009, 2010; Ekström 2007; Gustafsson & Mellgren 2008, se 

Eriksson 2014, s 3). Förskolan är dessutom en kvinnodominerad och platt organisation inom 

ramen för en omsorgsrelaterad verksamhet, vilket ofta för med sig att kvinnor med högre 

utbildning utför samma arbetsuppgifter som övriga yrkeskategorier (ibid). 

 

Karin Gustafsson & Elisabeth Mellgren skriver i rapporten Yrkesroller i förskolan (2008) att 

det finns all anledning att fördjupa sig i frågan om samarbete i förskolan. De menar att arbetet 

ofta fördelas utifrån principen om rättvisa eller allas lika värde. Därför behöver diskussionen 

föras på ett generellt plan, både lokalt och centralt, eftersom det är svårt för personalen att 

lyfta sig från vardagen och skilja på ansvar- och arbetsfördelning (Gustafsson & Mellgren 

2008, s 55).     

 

Ordet diskurs kommer från franskans discours som betyder tal, föreläsning och prat 

(Gustavsson 2000, s 85). Diskursbegreppet har skapats av den franske filosofen Michel 

Foucault som bl.a. använde det för att beskriva sociala praktiker som producerar en viss typ 

av yttranden eller språkbruk. I förskolan kan det ses som faktorer eller omständigheter som 

hindrar eller möjliggör vad som exempelvis kan sägas om relationen mellan lärande och 

omsorg och vad som är möjligt att göra åt det (Saar & Löfdahl 2014, s 27). Basil Bernstein 

har utvecklat begreppen reglerande diskurs och undervisningsdiskurs, vilka beskriver 

dikotomin mellan fostrans- och omsorgsuppdraget samt kunskap och kompetens (Bernstein 

2000, s 13). Enligt honom är den reglerande diskursen dominerande och innesluten i den finns 

undervisningsuppdraget. Det finns emellertid en risk att de båda diskurserna uppfattas som 

olika system, vilket kan få till följd att innehållet antingen fokuseras på omsorg eller 

undervisning.  
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Bernstein förespråkar därför att de båda systemen betraktas som en helhet i en pedagogisk 

praktik. Han anser att en praktik med en stark inramning gör båda systemen tydliga medan en 

svag inramning osynliggör undervisningsdiskursen (Bernstein 2000, s 13). 

 

Pierre Bourdieus habitusbegrepp innebär att individen fostras in i normer, värderingar och 

seder som tillhör den grupp och den kultur som vi lever eller arbetar i, vilka sedan sitter  

”i ryggmärgen” (Fast 2008, s 49-51). Eriksson skriver med hänvisning till Skogen att ett 

tydligt omsorgshabitus råder i förskolepersonals värderingar, synsätt och beteende (Skogen 

2005, se Eriksson 2014, s 3). Samtidigt kan man i teorin se det som att det kunskaps- och 

professionsbaserade ledarskapet redan är här eftersom förskollärarens ansvar är tydligt 

framskrivet i de reviderade styrdokumenten även om det ännu inte implementerats fullt ut i 

praktiken.        

 

4. Teoretisk ingång 

Hermeneutik betyder tolkningslära (Patel & Davidson 2011, s 28-30). Här ses verklighet och 

språk som sammanbundna. Genom språket kan man få kunskap om det specifikt mänskliga. 

Hermeneutikern menar att det går att förstå oss själva och andra genom att tolka meningen 

utifrån den omgivande miljön eller meningssammanhanget. Här närmar man sig forsknings-

området subjektivt utifrån sin egen förförståelse och medkänsla (ibid). Den hermeneutiska 

forskaren kan också träda in som subjekt i relation till forskningsobjektet och pendla mellan 

olika synvinklar. Här är begreppet förståelsehorisont centralt. Det kan beskrivas som en 

kombination av vår personliga livserfarenhet och den gemensamma kultur och historia vi 

delar med andra. Den omsluter allt och vi kan därför inte ställa oss utanför den samtidigt som 

den förflyttar sig med oss (Thomassen 2007, s 96-97). I mötet med någon annan pendlar den 

förstående erfarenheten fram och tillbaka mellan två horisonter som båda möts och förändras. 

Det finns ingen definitiv slutpunkt för tolkningen utan forskaren växlar mellan förförståelse, 

delar/helhet och subjekt/objekt i en levande process som kallas den hermeneutiska spiralen 

(Patel & Davidson, 2011, s 28-30).  
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I min undersökning vill jag utforska hur begreppet undervisning kan förstås ur ett 

hermeneutiskt perspektiv.  När jag intervjuar mina deltagare och tolkar mitt insamlade 

material kan jag använda mig av min egen yrkeserfarenhet och förförståelse. Därför behöver 

jag kontinuerligt reflektera över hur jag tolkar materialet. En balans mellan närhet och distans 

i förhållande till deltagare och undersökningsmaterial är nödvändig för att kunna förhålla sig 

analytiskt och koherent.  

 

5. Metod 

I detta avsnitt diskuteras studiens metodval, genomförande och forskningsetiska  

överväganden. Här beskrivs även hur bearbetningen av det insamlade materialet har gått till 

samt tillförlitlighet, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

5.1. Urval 

Undersökningen har utförts på fyra förskolor i fyra kommuner. Tre av dem är belägna i 

Storstockholmsområdet och en på landsorten. Jag har valt att enbart intervjua förskollärare 

eftersom de enligt skollagen är ansvariga för förskolans undervisning (SFS 2010:800), vilket 

är i linje med frågeställningen i min undersökning. Förskolläraryrket existerar i flera 

utbildningsversioner. Jag försökte därför hitta informanter med olika utbildningsbakgrunder 

och yrkeserfarenhet för att få ett så fylligt svarsunderlag som möjligt. Det visade sig vara 

svårt varför studiens informanter har en ganska homogen bakgrund. Jag har sökt kontakt med 

sex förskolechefer via telefon och en förskollärare genom e-post. Fyra förskolor tackade ja. 

Två förskolor svarade inte och en förskollärare tackade nej på grund av tidsbrist. Totalt har 

åtta personer på fyra förskolor intervjuats. Av de fyra förskolorna är tre kommunala och en 

drivs i privat regi. Denna studie ger ingen generell bild av hur det ser ut på förskolor i 

Sverige, men den ger mig tillräckligt med underlag för att jag ska kunna diskutera mina 

frågeställningar. 

 

5.2. Genomförande 

Alla informanter har fått ta del av ett informationsbrev som skickats via e-post till 

förskolechefen. Här fick de information om de forskningsetiska principerna samt en 

övergripande beskrivning av vad undersökningen skulle handla om. Jag hade på förhand 

utformat en intervjuguide med öppna frågor utifrån tre olika delområden; begreppet 

undervisning, organisation och styrdokument samt yrkesutövning. 
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En pilotintervju genomfördes i februari 2016. Den kan ses som generalrepetition där man 

provar sin intervjuguide, utrustning och framförallt sig själv som intervjuare (Löfgren 2014, s 

150). Pilotintervjun hjälpte mig få en tydligare bild av mitt undersökningsfält och flera av 

frågorna finjusterades sedan till intervjuguiden för denna studie. Därefter bokades tid in för 

intervjuer. De utfördes i ett lugnt och ostört rum på informanternas förskolor. Innan 

intervjuerna påbörjades garanterades informanterna anonymitet och konfidentialitet genom 

avidentifiering av person, område och objekt som skulle kunna röja informanten. Alla 

intervjuerna utfördes av mig själv och spelades in på min mobiltelefon.         

 

5.3. Kvalitativ forskningsmetod 

Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod när jag studerat hur förskollärare 

uppfattar och använder sig av ordet och begreppet undervisning. En kvalitativt inriktad 

forskning fokuserar på ”mjuka data” som exempelvis intervjuer eller observationer, vilka 

senare tolkas och analyseras utifrån verbala analysmetoder. Här intresserar man sig för ett 

fenomens egenskaper eller de intervjuades perspektiv. Ett litet antal personer omfattas av 

undersökningen, men i gengäld går man på djupet (Patel & Davidson 2011, s 14). Det kan 

också beskrivas som en narrativ ansats eller berättelseansats (Löfgren 2014, s 144). Att lyssna 

på kollegors berättelser är också av tradition en metod som förskollärare använder för att 

tillägna sig kunskaper utifrån andras erfarenheter som man sedan kan tillämpa i sin egen 

praktik (ibid).  

 

5.4. Intervju som datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda mig av djupintervjuer med semistrukturerade frågor. Det innebär att 

intervjuguiden har specifika teman som ska beröras, men att den också ger informanterna 

frihet att utforma svaren med egna ord. Syftet är att få en djupare förståelse för en målgrupp 

eller ett sammanhang där man inte vet vilken information som kan vara intressant (Patel & 

Davidson 2011, s 81-85). Fördelen med intervjumetoden är att den ger tillgång till 

information som har direkt relevans för studiens syfte. Man kan genast anpassa följdfrågor till 

informantens tidigare svar och tolka andra signaler som t.ex. kroppsspråk (Björklund & 

Paulsson 2003, s 70). I en kvalitativ intervju är intervjuare och informant medskapare i 

samtalet. Intervjuformen stämmer väl överens med den hermeneutiska arbetsgången där man  

t.ex. vill komma åt den medverkandes tankar om ett begrepp eller hur denne uppfattar och 

använder sig av begreppet.  
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Här finns heller inga rätta svar på frågorna, vilket innebär att en teoretisk tolkning först görs 

när undersökningen är avslutad (Patel & Davidson 2011, s 23). Nackdelen med intervju-

metoden är att den kräver mycket efterarbete och därför är tidskrävande.  

 

5.5. Etiska överväganden   

Jag har skickat ett informationsbrev via e-post till de berörda förskolorna där de upplystes om 

de etiska riktlinjer som jag har valt att följa och tillämpa. Riktlinjerna är hämtade från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2016). De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de medverkande om undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

ska vara medvetna om att undersökningen är frivillig och de kan avsluta den när de vill. 

Konfidentialitetskravet innebär att all information om de medverkande ska förvaras och 

hanteras så att andra inte kan ta del av den. Nyttjandekravet innebär att all information som 

samlas in om enskilda människor endast får användas för forskningsändamål (Vetenskaps-

rådet 2016, s 7–14). Informanterna informerades även muntligt om de forskningsetiska 

principerna innan intervjuerna påbörjades. Alla medverkande i min undersökning har 

anonymiserats. De har också erbjudits att ta del av det färdiga resultatet.      

 

5.6. Bearbetning och analys av insamlade data 

Allt inspelat material transkriberades i anslutning till intervjuerna. Sedan läste jag igenom och 

sammanställde vad respektive informant svarat på mina frågor. I sammanställningen blev det 

tydligt att vissa svar var återkommande hos informanterna. Genom att gå igenom svaren fick 

jag en tydlig bild av vad som var intressant för min undersökning, vilket jag har utgått ifrån 

när jag presenterar min studie.    

 

5.7. Tillförlitlighet 

Vid en semistrukturerad intervju är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till 

intervjuarens förmåga (Patel & Davidson 2011, s 104). Jag är en oerfaren intervjuare. En mer 

erfaren intervjuare hade antagligen fått mer utförliga svar av informanterna. 
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5.8. Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

Kravet på reliabilitet innebär att man ska kunna lita på sina uppgifter oavsett forsknings-

materialets art. Utskrifter ska därför vara tydliga, precisa och tillförlitliga (Hartman 2003, s 

44). Staffan Stukát skriver att reliabilitet kan översättas med hur finkänsligt ett mätinstrument 

är, d.v.s. hur skarpt eller trubbigt det mäter (Stukát 2005, s 126). Vid en kvalitativ 

undersökning kan brister i reliabilitet exempelvis handla om huruvida en informant inte 

förstår frågan, feltolkningar av svar eller yttre störningar. Ett sätt att kontrollera reliabiliteten 

är att ställa sig frågan om resultatet skulle bli detsamma om man upprepade studien under 

samma förutsättningar. I min studie skulle det då kunna uppstå brister i reliabiliteten eftersom 

informanterna vore bekanta med frågeställningarna och haft tid att reflektera över svaren. 

Detta till trots gör jag ändå bedömningen att det finns en god reliabilitet i min undersökning. 

Trovärdigheten bygger på informanternas svar och hur jag tolkat dem. Intervjuerna har även 

spelats in. Vid behov har jag kunnat lyssna på dem flera gånger.            

 

Kravet på validitet vid en kvalitativ undersökning innebär att forskningsmaterialet ska vara 

relevant för problemställningen både när det gäller avgränsning och djup. Det ska ha med 

saken att göra och det ska finnas en överensstämmelse mellan material och problem (Hartman 

2003, s 44). Stukát skriver att validitet kan förstås som hur väl ett mätinstrument mäter det 

man avser att mäta. Validiteten kan därför vara svårfångad och mångtydig i en kvalitativ 

undersökning vilken bygger på tolkningar (Stukát 2005, s 126-128). Följaktligen behöver man 

emellanåt ställa sig frågan om man undersöker det som ska undersökas. Innan jag påbörjade 

min studie funderade jag över vilken insamlingsmetod som kunde vara mest lämplig att 

använda för att få svar på mina forskningsfrågor eftersom det är viktigt att ställa rätt frågor för 

att få ett trovärdigt resultat. Några av frågorna finjusterades därför när pilotintervjun 

genomförts. En semistrukturerad intervju ger också möjligheter till följdfrågor beroende på 

informanternas svar. Jag inser att svaren är baserade på informanternas kunskap och 

yrkeserfarenhet, men att de även kan vara beroende av hur deras arbetsförhållanden såg ut vid 

intervjutillfället.    
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Enligt Patel & Davidson är reliabilitet och validitet sammanflätade och relaterade till hela 

forskningsprocessen vid kvalitativa studier (Patel & Davidson 2011, s 106). Det kan visa sig i 

hur väl forskaren förmår använda och tillämpa sig av sin förförståelse under arbetets gång.  

Min studie är på så sätt beroende av kvaliteten på det insamlade underlaget och om jag utifrån 

det kan se, tolka och förstå innebörder. Eftersom jag själv har en lång yrkeserfarenhet från 

arbete i förskola har jag en viss förförståelse för mitt undersökningsfält. Den kan resultera i att 

jag ställer ledande frågor i intervjuerna, vilket kan påverka studiens reliabilitet. Inom 

hermeneutiken anses dock förförståelsen vara en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen, 

vilken syftar till ny förståelse. Forskarens teoretiska kunskaper liksom subjektiva och känslo-

mässiga erfarenheter ingår här som en naturlig del i genomförandet av en kvalitativ intervju 

(Patel & Davidson 2011, s 83).  

 

5.9. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att man i en undersökning behöver resonera kring vem de resultat 

man fått fram egentligen gäller för. Min studies generaliserbarhet är begränsad eftersom 

resultatet enbart gäller för den undersökta gruppen. Den redogör för de deltagandes 

erfarenheter, upplevelser och åsikter om problemområdet. Undersökningen bestående av åtta 

förskollärare på fyra förskolor är också väldigt liten i jämförelse med det antal förskollärare 

och förskolor som finns i landet. Det är mycket möjligt att förskollärare på andra förskolor 

resonerar på ett annat sätt. Studien ger därför ingen representativ bild av hur det ser ut på 

svenska förskolor generellt utan ska ses som en fallstudie där jag påvisar resultatet från de 

fyra förskolorna i fråga. Stukát skriver att relaterbarhet kan vara ett mer korrekt ord än 

generaliserbarhet i vissa typer av undersökningar, vilket innebär en svagare form av 

generalisering (Stukát 2005, s 129). Susanne Thulin erbjuder ett annat sätt att tänka kring 

generaliserbarhet med hänvisning till Merriam (Merriam 1994, se Thulin 2011, s 87). Thulin 

anser att man kan överlämna till läsaren att bedöma om ett resultat kan vara tillämpligt på fler 

situationer än de i en studie angivna. Överfört till mitt arbete kan det t.ex. handla om huruvida 

pedagoger i förskolan kan känna igen sig i problematiseringen av begreppet undervisning.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogör jag för de resultat som framkom i min undersökning. Jag gör också en 

presentation av de åtta förskollärare som intervjuats. Den empiriska undersökningen 

presenteras utifrån studiens tre frågeställningar. Inom varje område redovisas olika delfrågor.  

Jag inleder med att citera de mest typiska och representativa svaren för att övergå till att 

redogöra för deras huvudsakliga tendenser i relation till tidigare forskning. De informanter 

som inte kommer till tals har åsikter i linje med de redovisade svaren. Tilläggas bör att alla 

informanter inte svarade på alla frågor. För att göra avsnittet mer läsvänligt har jag förminskat 

textstorleken på citaten. Det hela avslutas med att frågorna sätts ihop i en diskussion med 

tidigare forskning, teoretiskt perspektiv och litteratur i en mer övergripande analys. 

 

6.1. Presentation av informanter 

Förskollärare 1 (F1): Förskollärarexamen 2015. Arbetar på en kommunal förskola med 

ett processinriktat arbetssätt. Ingen tidigare erfarenhet av arbete på 

förskola.  

 

Förskollärare 2 (F2):  Förskollärarexamen 2015. Arbetar på en kommunal förskola med 

ett Reggio Emilia-inriktat arbetssätt. Ingen tidigare arbetslivs-

erfarenhet från förskola.  

 

Förskollärare 3 (F3): Förskollärarexamen 2013. Arbetar på en I Ur och Skur-förskola 

som drivs i privat regi. Tolv års erfarenhet som barnskötare innan 

dess.  

 

Förskollärare 4 (F4): Förskollärarexamen 2012. 34 års erfarenhet som barnskötare. 

Arbetar på en I Ur och Skur-förskola som drivs i privat regi. 

Biträdande förskolechef.  

 

Förskollärare 5 (F5): Förskollärarexamen/lärare i grundskolans tidigare år 2011. Arbetar 

på Reggio Emilia-inspirerad kommunal förskola. 22 års erfarenhet 

som barnskötare.  
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Förskollärare 6 (F6): Förskollärarexamen 2010. Arbetar på en kommunal förskola med 

processinriktat arbetssätt. Har arbetat tio år som barnskötare 

dessförinnan.  

 

Förskollärare 7 (F7): Förskollärarexamen/lärare i grundskolans tidigare år 2008. Arbetar 

på en kommunal förskola.  

 

Förskollärare 8 (F8): Förskollärarexamen 1996-97. Arbetar som utvecklingspedagog på 

en kommunal förskola med processinriktat arbetssätt.  

 

6.2. Hur förhåller sig förskollärare till begreppet undervisning? 

I denna del kommer jag att redogöra för resultaten av min första frågeställning. Här vill jag ta 

reda på hur informanterna tänker och förhåller sig till begreppet undervisning.   

 

F2:  Jag känner att det är ett skolbegrepp som inte riktigt hör hemma i förskolan. Det är 

envägskommunikation. Vi vuxna är mer kompetenta personer som lär de här barnen – de mindre 

kompetenta. Jag vill hellre säga medforskande eller presentera material och upplevelser.     

 

F3 Vi pratar om lärande, inte undervisning. Men inte nu ska jag lära dig någonting utan om barnen 

är intresserade kan man peka och visa och ta tillvara intresset.   

 

F4: Vi ska fånga dagen med barnen i deras lärande, väcka nyfikenhet och fånga deras intresse. Ju 

mer jag förankrade ordet undervisning hos mig själv när jag pluggade desto mer tyckte jag det 

var ett positivt ord. Det höjer statusen på vår yrkesroll. Vi passar inte bara barn utan vi lär dem 

faktiskt någonting. Fast vi pratar bara om lärande inte om undervisning. 

 

F6: Spontant är det ju skola man tänker. Det är ett lite infekterat ord i förskolan. Av kollegor får man 

höra mycket: ”Näe, så ska vi inte göra, vi ska inte undervisa här för det är ingen skola.” Vi talar 

hellre om lärande - att vi erbjuder barnen”.   

 

Analys och reflektion 

F2 och F6 kopplar begreppet undervisning till skolan och den dikotomi som länge rått mellan 

förskolans och skolans syn på lärande. F2 förknippar undervisning med envägs-

kommunikation och en över/underordning mellan barn och vuxna. F2 vill hellre använda 

begreppen ”medforskande” och ”presentera material och upplevelser”. F6 beskriver ordet 

undervisning som ”infekterat”. Det finns en rädsla för att förskolan ska bli som skolan.  
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 Hon vill hellre använda orden ”lärande” och att ”erbjuda barnen”. F3 och F4 använder också 

ordet lärande. F3 betonar vikten av barns intresse snarare än att hon intar en aktiv lärarroll. F4 

ser begreppet undervisning som något positivt och en chans till högre status för yrket. ”Vi 

passar inte bara barn utan vi lär dem faktiskt någonting”.  

 

Svaren spretar åt lite olika håll. F2 associerar undervisning med skolan och den assymetriska 

maktrelationen mellan barn och vuxna. Hon undviker ordet undervisning, vilket även F3, F4 

och F6 gör när de talar om sitt pedagogiska arbete. Det kan ses som en strategi för att undvika 

ett omstritt begrepp. F4, som problematiserat ordet undervisning under studietiden är mer 

positiv. Hon ser att det kan medföra en chans till högre status för yrket. Det kan också kopplas 

till kraven på yrkesmässighet som lärarlegitimationen fört med sig, vilket beskrivits på sidan 

11 i texten ovan. F2 och F6 negativa resonemang kan ledas tillbaka till skillnaden mellan 

skolans och förskolans olika traditioner. Sven Hartman skriver att man i skolan länge har 

undervisat medan förskolan ordnat förutsättningar för att barnen ska lära sig själva (Hartman 

2005, s 62). De alternativa begreppen som F2 och F6 använder går även att spåra till Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi där barnet ses som aktivt, kompetent och pedagogen som 

medforskande (SOU 1997:157, s 28). Även F4 beskriver arbetet med barnens lärande med ord 

som ”väcka nyfikenhet” och ”fånga dagen med barnen”. Det leder tankarna till Fröbels 

efterföljande pedagogik där barns intressen stod i centrum och en följsam pedagog hjälpte 

dem att själva hitta svaren på sina frågor, vilket beskrivits på sidan 9 (Thulin 2011, s 18).  

 

6.3. Hur tar sig detta uttryck i den pedagogiska verksamhet de bedriver? 

I denna del kommer jag att beröra frågor om förskolan som skolform, fortbildning i samband 

med den reviderade läroplanen, hur styrdokumenten inverkar på vardagen och om de inne-

burit någon förändring i rollerna mellan förskollärare och barnskötare. Avsnittet består av fyra 

delfrågor.    

 

Förskolan är en skolform sedan 2011. Har det fått några konsekvenser för ditt arbetssätt? 

F5: Lpfö är vårt viktigaste styrdokument. Vi tar inte fram det lika mycket nu. Det har blivit 

 automatiserat.   

 

F6: Jag försöker vara medveten om att jag kan utnyttja situationer under dagen till lärande. Med 

 yngre barn är det många rutiner. Jag försöker... det var vad jag fick med mig när jag pluggade. 
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F8: Uppdraget har blivit skarpare. Som förskollärare har man huvuduppdraget på ett annat sätt. Jag 

 är mer medveten om att vi ska jobba mot strävansmålen. Det gjorde vi inte riktigt innan 

 läroplanen reviderades måste jag ärligt säga.     

 

Analys och reflektion 

Fyra informanter var förskollärare 2011 och kunde således svara på frågan. Ett svar föll bort 

eftersom en informant inte riktigt förstod vad som avsågs, vilket möjligen kan ha berott på 

otydlighet från min sida. F5 och F8 kopplar frågan till den reviderade läroplanen. F5 menar att 

läroplanen ”automatiserats”, vilket jag tolkar som att den blivit en integrerad del av arbetet. 

F8 anser att uppdraget blev ”skarpare” när läroplanen reviderades och att medvetenheten om 

att arbeta enligt strävansmålen blivit högre. F6 säger att hon försöker få in lärandet under 

dagen i arbetet med de yngsta barnen. Det var vad hon ”fick med sig” i utbildningen.   

 

Av svaren framkommer att informanterna använder sig av läroplanen som ett verktyg i det 

dagliga arbetet. De är väl medvetna om att de förändrade styrdokumenten innebär att det ställs 

högre krav på det pedagogiska arbetet. F8 säger att arbetet mot läroplanens strävansmål 

förändrades när läroplanen reviderades. Det är i linje med Skolverkets resonemang om tids-

perspektiven på förändringar inom skolsektorn, vilket behandlats på sidan 9. Där menar man 

att det kan ta 10-15 år innan de integreras i praktiken (Skolverket 2004, s 164). Intressant nog 

kopplar ingen frågan till skollagen och det faktum att förskolan är en skolform sedan 2011. 

Det kan bero på att läroplanen är ett konkret verktyg som används i vardagen medan 

lagstiftningen existerar lite mer på distans och därför överlämnas till förskolechefer och 

huvudmän.  

 

Fick du fortbildning i samband med att läroplanen reviderades 2010? 

F5: Vi gick en massa föreläsningar ordnade av kommunen. Då var begreppet undervisning väldigt 

 laddat. Jag hade velat att det var lite mer reflektion på förskolan. Det var inte så mycket av det. 

 

F6: Nej det var nog bara chefen som fick gå utbildning och diskutera vad som stod och vad som var 

 skillnaden. Alltså inom förskolan är det ju alltid väldigt ont om tid… Man fick ta den lilla tid 

 som fanns och sen uppdatera sig själv. 

 

F8: Vår huvudman valde att ta några förskollärare som fick gå utbildningar och sedan fick de i 

 uppdrag att implementera på sina enheter. Jag fick återkoppling av förskolläraren som 

 implementerade. Vi träffades flera gånger.       
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Analys och reflektion 

Även här blev det svarsbortfall då en del informanter inte arbetade på förskola 2010. F5 fick 

gå på föreläsningar anordnade av huvudmannen, men saknade tid för reflektion på förskolan. 

F6 fick ta del av information som chefen tillägnat sig på en utbildning. Hon fick ta den lilla 

tid som fanns och sedan uppdatera sig själv. F8 tog del av information som en annan 

förskollärare fått i uppdrag att implementera på arbetsplatsen.  

 

Endast F5 fick gå en utbildning arrangerad av huvudmannen. Ändå finns det en likhet i 

svaren, alla önskar att de haft mer tid att processa förändringen. De resurser som avsatts för 

att fortbilda personalen under den största förändringen i förskolans historia har varit 

begränsade. Melker & Ryberg skriver att det är viktigt att få möjlighet att diskutera, planera 

och reflektera över sin praktik i en förändringsprocess, vilket förutsätter en vilja att utforska 

nya idéer och arbetssätt. Här har ledning och organisation en stor betydelse och ett stort 

ansvar (Melker & Ryberg 2012, s 13). Svaren som helhet talar för att chefer och huvudmän av 

olika anledningar inte valt att satsa på fortbildning av personalen i någon större utsträckning 

eller under någon längre tidsperiod.     

 

Hur inverkar styrdokumenten på vardagen? 

F2: Det är klart man önskar att det fanns mer tid…  

 

F4: Det läggs ju på oss en massa ansvar gentemot föräldrar, arbetsgivare och arbetslaget. Det kan jag 

 ju inte strunta i. Det är jätteviktigt.   

  

F6: Det kan kännas många gånger att jag inte hinner med. Jag vill vara närvarande med barnen, men 

 det är väldigt mycket som kräver att du går ifrån barngruppen som att skriva protokoll och 

 bloggar. Mycket som skulle funka bra om vi alltid var all personal på plats och det fanns lite tid.  

  

F7: Mer emfas på dokumentation… Att visa upp hur och vad man gör. Det här med utvärderingar  

  och allt… Det gör inte våra arbetsvillkor bättre. Vi har en timme planeringstid på förskolan, men 

 det är inte alltid så lätt att lämna barngruppen när det är frånvaro bland personalen.  
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Analys och reflektion 

F2, F6 och F7 säger att tiden inte riktigt räcker till för att kunna arbeta på det sätt som man 

vill. F2 vill ha mer tid generellt, vilket jag tolkar som ett önskemål om mer reflektionstid. F6 

vill vara närvarande med barnen, men säger att arbetet ibland kräver att hon går från barn-

gruppen. F7 är inne på samma linje. Båda säger att det inte alltid fungerar att lämna barnen för 

att ha reflektionstid. Särskilt inte när det är ont om personal. F7 kopplar de ökade kraven på 

dokumentation till förskollärarnas arbetsvillkor som hon anser har försämrats. Även F4 menar 

att det lagts på en massa ansvar gentemot föräldrar, arbetsgivare och arbetslag som inte kan 

negligeras. Tidsbristen återkommer även här, men från en annan synvinkel. En förskola drivs 

inte enbart utifrån pedagogiska föresatser utan producerar också barnomsorg. Här kommer 

ekonomistyrning med budget, mål och resursfördelningsmodeller in. Jan Gustafsson skriver 

att ekonomin har en tendens att dominera över de pedagogiska aspekterna i policydokument 

som t.ex. läroplanen (Gustafsson 2003, s 343). Det stämmer väl överens med min erfarenhet. 

Vid personalfrånvaro täcker vi ofta upp för varandra av ekonomiska skäl och reflektionstiden 

får stryka på foten. Det kan också ställas i relation till att förskollärarna ovan endast har en 

timme mer planeringstid i veckan än övrig personal om allt fungerar.  

                  

Har de reviderade styrdokumenten förändrat rollerna i arbetslaget? 

F2:  Den naturliga skillnaden är mitt ansvar enligt läroplanen. Sen är jag som förskollärare uttalad 

arbetslagsledare. Jag är ytterst ansvarig på avdelningen, leder och strukturerar arbetet. Jag har en 

timme mer planeringstid än barnskötarna.  

 

F3: Vi använder ordet pedagoger för att det inte ska finnas någon form av hierarki. Däremot har jag 

så klart det yttersta ansvaret för gruppens utveckling vad gäller lärande. Det har blivit större 

skillnad, men vi gör allt tillsammans.  

 

F7: Där blev nästan som en klasskillnad på gott och ont. Förskollärare har ju pluggat länge så det är 

bra att de tar lite mer ansvar. Ändå är det en stark tradition att alla gör allt i ett arbetslag… Det 

beror också på hur kompetenta barnskötarna är, då kan man dela arbetet.      

 

F8: Det ska vara delaktighet av all personal. Inte ”förskollärare gör och barnskötare gör” utan ett 

gemensamt uppdrag. Sen har förskollärarna huvudansvaret.  
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Analys och reflektion 

F2 betonar att skillnaden i yrkesroller blir naturlig i den reviderade läroplanen. Hon har ett 

tydligt uttalat ansvar som arbetslagsledare med en timme mer planeringstid i veckan. F3, F7 

och F8 säger att arbetslaget är viktigt. F3 använder ordet pedagoger istället för barnskötare 

och förskollärare för att undvika hierarkiskt tänkande. Samtidigt säger hon att ”Jag har det 

yttersta ansvaret för barnens utveckling och lärande, men vi gör allt tillsammans”. F7 menar 

att fördelningen av arbetsuppgifter är avhängigt barnskötarens kompetens. Man kan dela 

uppgifter med en duktig barnskötare. 

 

F3, F7 och F8 värnar arbetslagstanken. Det för tankarna till Barnstugeutredningen och 

införandet av den demokratiska arbetsfördelningen som beskrivits på sidan 11. Det fick till 

följd att gränserna mellan yrkeskategorierna suddades ut och att förskollärarna undvek att 

framföra sitt kunnande. Ansvarsfrågan blev därför otydlig (SOU 1997:157, s 26). F3:s 

uttalande om att använda ordet ”pedagoger” i syfte att undvika hierarkiskt tänkande, kan ses 

som typiskt för detta synsätt. F3, F7 och F8 säger att man delar på allt arbete samtidigt som 

förskollärarna har huvudansvaret. De gör alltså en åtskillnad mellan ansvar och arbets-

uppgifter samtidigt som de är medvetna om förskollärarnas förstärkta uppdrag. Det kan bero 

på oklara budskap från ledningen eller att läroplanen inte ger några riktlinjer för hur arbetet 

ska organiseras. Endast F2 uttrycker att hon har ett uttalat arbetsledaransvar. Hon arbetar på 

den förskola där huvudmannen satsat mest på fortbildning i samband de förändrade styr-

dokumenten. På så sätt kan förändringen ha ”satt sig” i organisationen. F7 menar också att det 

går att dela arbetet med en kompetent barnskötare. Här kan man vända på rättviseaspekten 

och fråga sig hur rättvist det är att en barnskötare med väsentligt lägre lön åläggs samma 

arbetsuppgifter som en förskollärare. Svaren som helhet är i linje med Erikssons resonemang 

om att arbetet i förskolan ofta fördelas utifrån allas lika värde snarare än utifrån utbildnings-

bakgrund och kompetens, vilket beskrivits på sidan 12 (Aasen 2005; Gustafsson & Mellgren 

2008; Rodd 2006, se Eriksson 2014, s 3).  
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6.4. Hur förhåller sig förskollärare till avvägningen mellan att följa barns intressen och 

samtidigt rikta in undervisningen mot ett specifikt lärandemål?  

 

Hur gör du för att utgå från barns intresse och samtidigt arbeta mot ett specifikt läroplansmål? 

F2: Äh! Jag kan ju inte bara följa barnens intressen, men jag kan utgå från det. Just nu arbetar vi 

med spindlar och då kommer man automatiskt in på mönster och matematik. Sen analyserar vi 

vilka mål i läroplanen vi har arbetat med. Behöver vi arbeta med teknik försöker vi få in det på 

ett naturligt sätt. Det är ju en undervisningssituation för det är ju genomtänkt.  

 

F3: Kan gå hand i hand. Just nu är våra barn intresserade av bilar och traktorer. Där kan man få in 

allt annat också. Vill någon dra iväg kan jag säga: ”Nu har jag nåt viktigt att berätta för dig och 

jag vill att du lyssnar”, så man kan ha den där stunden.         

 

F5: Det har jag reflekterat jättemycket på när vi började jobba med Reggio-tänk. Jag undrade om 

jag kommer att följa läroplansmålen om jag bara följer barns intressen… Men man kan få in hur 

många mål som helst när man arbetar i projekt. 

 

F8: Vi använder oss av ett processinriktat arbetssätt och lyssnandets pedagogik. Då lägger man inte 

riktigt upp arbetet utifrån det sätt du frågar. Istället lyssnar man av barnens intresse. Om de 

leker i sandlådan undrar jag vad de försöker förstå. Om jag tolkar att de försöker förstå friktion 

ger jag dem nya utmaningar. Det går ju direkt mot målen i naturvetenskap.       

 

Analys och reflektion 

Alla informanter menar att det går att arbeta med alla delar av läroplanen genom att utgå från 

barns intressen. F2 menar att ”undervisningstänket” kommer in i analysen av en aktivitet där 

man kan komplettera med t ex teknik. F3 säger att man kan få in ”allt” i ett tema. F5, som bytt 

arbetssätt, var först tveksam till om det skulle gå att få in alla mål när man jobbar med 

”Reggio-tänk” och följer barns intressen. Hon säger att man ”kan få in hur många mål som 

helst”. F8 är inne på samma linje. Genom ett processinriktat arbetssätt och lyssnandets 

pedagogik försöker hon följa och förstå vad barnen just nu är intresserade av för att ge dem 

nya utmaningar. F8 menar att hon försöker förstå vad barnen undersöker för att utmana dem 

vidare. På så sätt kan man t ex täcka in målen i naturvetenskap. F3 ber om barnens 

uppmärksamhet när hon har något viktigt att berätta. 
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Alla informanter verkar i olika grad vara engagerade i det processinriktade arbetssättet och 

lyssnandets pedagogik, vilka är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 

Utgångspunkten är att utifrån en demokratisk ansats lyssna på barns frågor samt följa och 

studera hur de söker svar på dem (Thulin 2011, s 22). F3, som är den enda som svarar 

specifikt på frågan, löser dilemmat genom att tala om att hon har något viktigt att berätta. F8 

ger däremot kognitiva utmaningar utifrån sin tolkning av barnens självinitierade aktiviteter, 

vilka sedan kopplas ihop med läroplansmålen. F2 som inte enbart utgår från barnens 

intressen, är ändå inne på samma linje. I analysen av en aktivitet ser hon vilket läroplansmål 

som behöver kompletteras medan F5 får in målen under projektets gång. Samtliga arbetar på 

olika vis med strategier som är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket är 

oundvikligt eftersom läroplanen är tydligt influerad av detta synsätt (Korpi 2010, se Hensvold 

2011, s 1). Inom lyssnandets pedagogik och det processinriktade arbetssättet är utgångs-

punkten att man genom att lyssna på barnen kan hålla den pedagogiska verksamheten i 

ständig förändring och göra förskolan till en demokratisk mötesplats för lärande (Åberg & 

Lenz Taguchi 2005, s 6). Av svaren framgår att informanterna i varierande grad anser att de 

kan arbeta enligt läroplanens intentioner genom att lyssna på barnen och följa deras intressen. 

Frågan om förskolan som demokratisk mötesplats skulle kunna belysas ur fler perspektiv. I 

relation till svaren ovan skulle man kunna se det som att lärarna till viss del lämnar över åt 

barnen att bestämma innehållet i verksamheten och vad de ska lära sig. Det kan resultera i att 

barnen inte får ta del av lärarnas kunskaper och kompetens, vilket ställer demokratifrågan i ett 

annat ljus.           

 

6.5. Hur relateras begreppet undervisning till omsorg, fostran och lärande?  

Denna fråga är av redovisningsskäl uppdelad i tre delfrågor och omfattar undervisning 

kopplat till omsorg, fostran och lärande, vilket tillsammans utgör helheten i förskolans 

uppdrag (Skolverket 2010, s 9).     

 

Hur tänker du kring undervisning och omsorg? 

F2: Då känner jag att det finns ju väldigt många situationer… som när man klär på sig. Där känner 

jag att det blir lite the proximal zone of development... man hjälper barnet att ta det där lilla 

extra steget genom att visa hur man gör. I omsorgsbiten blir det kanske lite mer tydligt att man 

behöver visa och hjälpa.            
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F3: Undervisning sker… om jag kallar det för lärande under vardagliga situationer. Det är mycket 

teknik i att ta av vantarna. Var är tummen, dragkedja upp och ner… Var är din hylla?  Det är 

mycket som man behöver lära av och med varandra för att bli självständig och ha tilltro till sig 

själv. 

 

F4: Det är ju värdegrundsarbete. Hur vi är mot varandra. Hur jag är och hur jag samtalar med 

barnen… Det livslånga lärandet. Jag är ju vägvisare.  

 

Analys och reflektion 

F2 kopplar omsorgen till undervisning genom att man behöver visa barn hur man klär på sig 

och tar det lilla extra steget för att ”kunna själv”. Hon menar att det blir mer tydligt i omsorgs-

biten att man behöver visa och hjälpa. F3 är inne på samma linje och menar att det är mycket 

teknik i hur man t ex drar upp ett blixtlås. Man behöver även lära av och med varandra för att 

bli självständig och tro på sin förmåga. F4 kopplar omsorgen till värdegrundsarbetet. 

 

Här framträder flera olika resonemang. F2 och F3 kopplar ihop omsorgsarbetet med under-

visning genom att man här måste hjälpa till och visa hur man gör. F2 menar att omsorgs- 

situationer även kan associeras till zonen för närmaste utveckling, vilket avser skillnaden 

mellan vad barnet klarar på egen hand och vad det kan göra med hjälp av en mer kunnig 

person (Hwang & Nilsson 2011, s 67). F3 kopplar det även till utveckling av självständighet. 

F4 relaterar omsorgsarbetet till läroplanens värdegrund (Skolverket 2010, s 4). För henne 

handlar det om att bemöta barnen på ett bra sätt, vilket är grunden för det livslånga lärandet.                             

 

Hur tänker du kring undervisning och fostran?  

F1: Jag tycker inte fostran hör hemma så mycket i förskolan. Jag tycker det är viktigt med fria barn 

inte att vi ska fostra till en sån här person.   

 

F2 Ja… att känna empati för andra… Att man inte får slå varandra… Vi förklarar ju för barnen vad 

som är rätt och fel i det läget, så absolut det finns en koppling till undervisning.  

 

F4: Det är ett starkt ord, inte uppfostran utan fostran utifrån förskolans värld. Värdegrundsarbete 

enligt läroplanen. Demokratisk fostran och allas lika värde.         

 

F6: Det är en slags livsundervisning. Att göra barn medvetna om vardagen, varandra och hänsyn. 

Man måste jobba med de små så de blir trygga. Det går inte att börja med att ”stoppa in” matte 

och saker i huvudet.   
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Analys och reflektion 

F1 reagerar på ordet fostran och tycker inte att det hör hemma i förskolan. Hon säger att barn 

ska vara fria och inte fostras ”till en sån här person”. F2 menar att det finns en koppling 

mellan fostran och undervisning eftersom man i vissa situationer talar om vad som är rätt och 

fel. F4 skiljer på orden uppfostran och fostran. Fostran anser hon hör till förskolans värld och 

kopplar det till förskolans värdegrund och demokratiuppdraget. F6 har en liknande inställning 

och jämställer fostran med ”livsundervisning”. Man måste lägga en trygg grund så barnen kan 

lära sig saker.  

 

Informanternas svar spretar även här åt olika håll. För att bringa en smula ordning inleder jag 

med Nationalencyklopedins definition av ordet; d.v.s. ”Den process där en människa, oftast 

en uppväxande, formas av kulturen och dess olika institutioner (…) med en sociologisk term 

ofta kallad socialisation” (Nationalencyklopedin 1991, s 554).  

 

F1 som anser att barn ska vara fria och inte fostras leder återigen tankarna till Fröbels 

pedagogik där barnen skulle få utvecklas fritt, vilket beskrivits på sidan 9. F2 associerar ordet 

fostran till empati och situationer där man behöver tala om för barnen vad som är rätt och fel. 

F4 och F6 kopplar fostran till läroplanens värdegrund och allas lika värde, vilket är i enlighet 

med förskolans demokratiuppdrag (Skolverket 2010, s 4). F6 tolkar fostran som ”ett slags 

livsundervisning” där barnen ska göras medvetna om varandra och visa hänsyn. Hon ansluter 

även till värdegrundstanken och det livslånga lärandet. Barn måste vara trygga innan man kan 

”stoppa in matte och saker i huvudet”. Av informanternas varierande svar drar jag därför 

slutsatsen att även fostransbegreppet behöver diskuteras och ges en innebörd som är relevant 

för förskolans undervisning och barnens livslånga lärande.       

 

Hur tänker du kring undervisning och lärande? 

F2: Jamenvisst, absolut! Nu förstår jag vart du vill komma... har jag haft tid att fundera lite mer på 

 de här begreppen… Jag tänker ju mycket på de här lärandesituationerna som är kopplade till 

 läroplanen.    

 

F4: För mig är varje dag ett lärande. Jag måste använda mina kunskaper, min utbildning och 

 läroplanen till undervisning på den nivå där barnen är. Lärande sker så fort jag kliver in. Allt 

 går i varandra. Jag använder inte ordet undervisning utan talar bara om lärande. 
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F6: Ibland då jag sitter i samlingen med treåringarna då kan de få räkna hur många bananer och 

äpplen det är. Vilka är flest och vilka är färst. Kanske är det undervisning… Jag tycker det är en 

bra lärandeform i förskolan. Den skulle gärna kunna fortsätta de första skolåren. Det skulle vara 

lite mjukare… Då kom ju undervisningen ner till oss lite grann, så skolan och förskolan möts på 

halva vägen.                 

 

Analys och reflektion 

F2 tänker på de lärandesituationer som är knutna till läroplanen och kan koppla dem till 

begreppet undervisning. F4 ser hela dagen på förskolan som ett lärande även om hon inte 

använder ordet undervisning. F6 reflekterar över undervisning och lärande i en mattesamling 

hon hållit. Hon tycker förskolans och skolans lärandeformer borde mötas på halva vägen. 

 

Informanterna ger inget enhälligt svar på hur de ser på begreppet undervisning och lärande. 

F2 ser sambandet mellan lärande och läroplanens övergripande mål, där omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en helhet (Skolverket 2010, s 9). F4 menar att hela dagen är ett lärande. F6 

tycker att förskolans och skolans olika traditioner ska mötas på halva vägen. Här framkommer 

att det inte är självklart hur begreppen lärande och undervisning ska tolkas och förstås i 

relation till varandra. Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson menar att undervisning 

ska definieras som något specifikt som barnen ska utveckla ett kunnande om (Doverborg, 

Pramling & Pramling Samuelsson 2013, s 15). I läroplanen står det däremot att verksamheten 

ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet (Skolverket 

2010, s 9). Det är också svårt att se hur små barn ska kunna utveckla ett specifikt kunnande 

om något om inte en trygg omsorg och fostran löper som en röd tråd genom förskolans 

verksamhet eller som F6 uttrycker det ovan: ”Det går inte att börja med att stoppa in matte 

och saker i huvudet”.        
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6.6. Diskussion  

Nedan kommer jag att diskutera resultaten från min undersökning. De kopplas samman med 

tidigare forskning, litteratur och teoretiskt perspektiv och avslutas i en övergripande analys.          

 

Hur förhåller sig förskollärare till begreppet undervisning? 

Det framkommer tydligt att motståndet mot begreppet undervisning och skillnaden i skolans 

och förskolans olika traditioner lever kvar. Förskollärare har av hävd kunnat organisera 

arbetet fritt och anpassa aktiviteter till förutsättningarna för dagen, vilket kan utgöra en del av 

motståndet (Gustafsson & Mellgren 2008, s 33). Det har till viss del förändrats när förskolan 

blivit en skolform även om läroplanen endast har strävansmål. Informanternas svar pekar 

också på motsägelser och sammanblandning av begrepp. Ordet undervisning associeras till 

assymetriska maktförhållanden och en förmedlande pedagogik där läraren styr utan att låta 

barn ta initiativ och göra erfarenheter. Samtidigt framkommer att det förmedlande arbetssättet 

är accepterat i omsorgs- och fostransarbetet där barnen behöver stöd och hjälp. Exakt vad 

begreppet undervisning ska innebära stipuleras inte heller i skollagen. Ordets betydelse 

behöver därför diskuteras och ges en form som är relevant för förskolans verksamhet, vilket 

informanterna inte gjort. 

 

Med inträdet i skolväsendet följer även en annan vokabulär eftersom termen undervisning 

beskriver förskollärarens arbete enligt gällande lagstiftning (SFS 2010:800). Att se på 

undervisningen i förskolan som en del av en helhet skulle därför underlätta för barnens 

fortsatta resa genom utbildningssystemet. En informant hade en mer positiv inställning till 

begreppet då hon problematiserat dess innebörd under studietiden (sid 20). Det pekar också på 

betydelsen av att studenter på förskollärarutbildningen får diskutera vad begreppet 

undervisning ska innebära i praktiken.         

 

Inom hermeneutiken används begreppet förståelsehorisont för att beskriva vår personliga livs-

erfarenhet och den gemensamma kultur och historia vi delar med andra. Förståelsehorisonten 

omsluter allt och den anger också gränsen för vad vi kan se och uppleva (Thomassen 2007, s 

96 f). Det framträder tydligt att informanterna är präglade av förskolans pedagogiska historia 

och den efterföljande undervisningen, men även av rådande pedagogiska trender. 
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De använder begrepp som ”fånga dagen med barnen i deras lärande”, ”vara medforskande”, 

”presentera material och upplevelser” osv, vilka kan härledas både till Fröbel och Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi (SOU 1997:157, s 27). Ord bär vittnesbörd om historien, men 

begreppet förståelsehorisont kan också beskrivas som något som är statt i ständig förändring. 

När vi rör oss förflyttas horisonten med oss och perspektivet förändras (Thomassen 2007, s 

96-97), vilket förhoppningsvis leder fram till ny kunskap och erfarenhet även av begreppet 

undervisning               

 

Hur tar sig detta uttryck i den pedagogiska verksamhet de bedriver? 

I resultatet framkom att informanterna var tydligt medvetna om förskollärarnas förstärkta 

uppdrag och att de använder läroplanen i det dagliga arbetet. Ändå kopplar ingen av dem ihop 

den reviderade läroplanen med skollagen. De talar inte heller om förskolan som en skolform. 

Inom hermeneutiken anser man att verkligheten kan förstås genom språket. Människor har 

även intentioner eller avsikter som det går att tolka och förstå innebörden av (Patel & 

Davidson 2011, s 28-29). Sett ur det perspektivet, och i relation till min egen förförståelse och 

yrkeserfarenhet, skulle man kunna se det som att informanterna inte vill koppla ihop förskolan 

med skolan. Genom att ”inte låtsas om” hoppas man bevara status quo, vilket inte främjar 

utvecklingen på sikt. Man kan också se det som chefers och huvudmäns ansvar att informera 

sin personal om gällande lagstiftning. Skolinspektionen skriver i en rapport att förskollärare 

för att förstå innebörden i skollag och läroplan, d.v.s. förskolans uppdrag, behöver relevant 

och kontinuerlig kompetensutveckling (Skolinspektionen 2012, s 22-23). Det kräver att 

huvudmän och chefer tar ansvar för, följer upp och utvärderar den fortbildning som 

personalen tar del av för att kvaliteten långsiktigt ska kunna utvecklas (ibid). Skollagen har 

även samband med legitimationskravet som infördes 2011. Det innebär större krav på 

yrkesmässighet som didaktisk förmåga, ämneskunskap, kunskap om läroplanen och 

pedagogisk forskning, vilket förenar läroplanen med lagstiftningen (Skolverket 2011b, s 8). 

 

Att fortbildning är en viktig fråga framkom i informanternas svar. Att förankra stora 

organisatoriska och pedagogiska förändringar är både resurs- och tidskrävande. Här blir det 

komplexa sambandet mellan ekonomi, pedagogik och tid synligt. Att stänga en förskola under 

flera dagar är dyrt och föga populärt bland föräldrar, vilket innebär att chefer och huvudmän 

gärna vill hitta alternativa lösningar. 
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Det kan därför ses som förvånande att ingen informant erbjudits kontinuerlig fortbildning på 

kvällstid. En kompetent personal är den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan enligt 

Kjell Åge Gotvassli. Han menar att det ofta finns en stark önskan om kompetensutveckling 

bland förskollärare som inte alltid tas tillvara av ledningen. Ibland beroende på bristande stöd 

från huvudmannen (Gotvassli 2002, s 82-83).  

   

Informanterna resonerade vidare kring bristen på reflektionstid. Redan på 1980-talet 

betonades vikten av regelbunden planering för att kunna ge en god struktur åt förskolans 

verksamhet (SOU 1997:157, s 28). I dag blir tidsbristen problematisk ur flera synvinklar. En 

informant beskrev det som att det lagts på ansvar gentemot föräldrar, arbetsgivare och arbets-

lag i samband med organisationsförändringen 2011 som måste hinnas med. Förskollärarna bär 

också ansvaret för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras liksom ansvaret för att verksamheten i sin helhet följs 

upp och utvärderas (Skolverket 2010, s14-15). Vid personalfrånvaro eller andra aktiviteter är 

det svårt att lämna barngruppen och reflektionstiden uteblir. Det administrativa arbete som de 

enligt lag är skyldiga att utföra blir då inställt. Arbetslagstanken och den demokratiska 

arbetsmodellen är starkt förankrad hos informanterna. En av dem benämnde de olika 

yrkeskategorierna pedagoger i syfte att undvika hierarkier. Samtidigt är ansvaret för 

förskolans verksamhet numera framskrivet som ett förskollärar- respektive arbetslagsansvar 

(Skolverket 2011b). Eriksson skriver att ett pedagogiskt arbete av hög kvalitet förutsätter en 

hög professionell kompetens, men att det samtidigt också är en krävande uppgift att leda 

kollegor som inte har samma referensram (Aasen 2010, se Eriksson 2014, s 3). Med 

hänvisning till studier av Blekens och Skogen anser hon att hög kvalitet kan uppnås i en 

förskoleverksamhet som arbetar med de organisatoriska förhållandena och där de anställdas 

kompetens samtidigt tas tillvara (Blekens (2005); Skogen (2005), se Eriksson 2014, s 3).        

 

Informanterna är fullt på det klara med att förskollärarens ansvar förtydligats i samband med 

de reviderade styrdokumenten, men endast en av dem säger sig ha en uttalad arbetsledar-

befattning, vilket innebär att ansvaret och arbetsuppgifterna går hand i hand.  Övriga menar 

att de är ansvariga, men att de delar allt arbete med barnskötarna. Gotvassli skriver att en 

förskola av hög kvalitet också kräver modiga ledare som vågar gå emot strömmen och istället 

särskiljer kraven utifrån kunskap och kompetens (Gotvassli 2006, s 190). 
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En förskolechef är oftast en kvinna som bedriver ledarskap i en kvinnodominerad 

organisation, vilket Eriksson anser inverka på hur ledarskapet utövas (Bøe 2009, Gotvassli 

2006, se Eriksson 2014, sid 3-4). Det finns även enligt Eriksson andra förväntningar på 

kvinnligt ledarskap än på det manliga. Det kan därför vara angeläget att studera kön som en 

aspekt av ledarskap i förskolan för att förstå vilka processer som skapas av aktörerna. 

 

Bernsteins begrepp reglerande diskurs och undervisningsdiskurs har behandlats på sidan 13. 

Den beskriver dikotomin mellan kunskap och kompetens samt fostrans- och omsorgs-

uppdraget. Bernstein menar att om en pedagogisk praktik ska ha en bra balans krävs en stark 

inramning där fostrans- och omsorgsdiskursen bildar en helhet tillsammans med den 

pedagogiska diskursen. En svag inramning gör däremot att undervisningsdiskursen 

osynliggörs (Bernstein 2000, s 13). Det kan relateras till informanternas resonemang om 

ansvar och arbetsfördelning, men det kan också ses ur ett större organisatoriskt perspektiv där 

chefer och huvudmän har ett övergripande ansvar, vilket även det handlar om kvaliteten i 

förskolan.                            

 

Hur förhåller sig förskollärare till avvägningen mellan att följa barns intressen och samtidigt 

rikta in undervisningen mot ett specifikt läroplansmål?  

Frågan om att följa barns intressen och samtidigt rikta in undervisningen mot ett läroplansmål 

kan ses som brännpunkten mellan förskolans och skolans olika traditioner. I förskolan finns 

en lång tradition av efterföljande undervisning som kan spåras tillbaka till barnträdgården och 

Fröbels pedagogik där lärarinnan vägledde barnens kunskapsbegär och stimulerade deras 

självverksamhet (Hartman 2005, s 59). De värden som präglat skolan har däremot skiftat 

under historiens gång. Den övergripande målsättningen var ursprungligen att fostra och 

undervisa för att bevara samhällets struktur. Läraren var en auktoritetsfigur som förmedlade 

kunskaper i ett klassrum där disciplin och ordning var framträdande. Det har idag utvecklats 

till en inriktning mot allas lika värde, valfrihet och demokrati (ibid, s 54). I och med för-

skolans inträde i skolväsendet ska nu de olika traditionerna mötas.          
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I förskolan ska barnens intressen tas tillvara, men de ska också få rika och konkreta 

erfarenheter av olika ämnesinnehåll för att rustas med de förutsättningar de behöver senare i 

livet (Skolinspektionen 2012, s 3). Här menar informanterna att de genom att följa barnens 

intressen i projektarbeten kan täcka in läroplanens alla strävansmål. Att rikta in lärandet mot 

ett specifikt mål uppfattades som alltför styrande av alla utom en. Sett mot bakgrund av att 

läroplanen har specifika strävansmål i t ex matematik kan man undra vad metoden att följa 

barns intressen får för konsekvenser för lärandet om nu barnens intressen inte sammanfaller 

med strävansmålen. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson skriver att ett medvetet 

arbete mot läroplansmålen kräver lärare som är lika aktiva som barnen och riktar in deras 

lärande mot det som de förväntas lära sig något om (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson 2013, s 13). De menar att strategin att följa barns intressen skapar avvaktande 

lärare som inväntar barnens initiativ. Metoden blir då att i efterhand peka ut vilka 

ämnesområden som berörts. Det stämmer väl in på informanternas svar där de säger sig 

komplettera läroplansmålen i efterhand.  

 

Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi har utvecklat det processinriktade arbetssättet. De 

menar att barnen ska ha huvudrollen i sin lärandeprocess. Samtidigt förutsätter dock lärandet 

ett medvetet arbetssätt och ett specifikt innehåll, vilket läraren ska tillhandahålla. Ibland som 

regissör och igångsättare av planerade aktiviteter och kunskapsstoff och vid andra tillfällen 

endast som hjälpreda vid barnens självinitierade aktiviteter (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994, s 

30). Aktiviteten och initiativet pendlar på så sätt fram och tillbaka mellan barn och lärare. Här 

vill jag återkomma till den enda informanten som svarade specifikt på frågan om hur man tar 

tillvara barns intresse och samtidigt arbetar mot ett specifikt läroplansmål. Hon löste dilemmat 

genom att be om barnens uppmärksamhet när hon har något viktigt att berätta. Ett svar som i 

sin enkelhet kanske åskådliggör vad det i grunden handlar om, nämligen kommunikation. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson menar att kommunikation tillsammans med 

interaktion är de viktigaste verktygen för att lärare ska förstå vad barnens tankar och intressen 

handlar om och kunna ge dem adekvata utmaningar (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson 2013, s 5).    
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Bourdieus habitusbegrepp har beskrivits på sidan 13. Det innebär att individen fostras in i 

normer, värderingar och seder vilka tillhör den grupp vi lever i och som sedan sitter i 

ryggmärgen (Fast 2008, s 49-51). Habitusbegreppet kan även appliceras på de värderingar och 

den kultur som formar oss i vårt yrke och på vår arbetsplats. En förskollärare formas exempel-

vis av historien, kulturen på arbetsplatsen, gällande pedagogiska trender, styrdokument och 

utbildning. Traditioner, normer och värderingar lever därför sitt eget liv i förskolans värld 

såväl som på andra arbetsplatser. Till viss del kan man även säga att de lever i oss.  

Informanternas motstånd mot frågan om hur de gör för att rikta in undervisningen mot ett 

specifikt lärandemål kan här tolkas som en tydlig ”ryggmärgsreflex” utifrån ett Reggio 

Emilia-habitus. Frågan blir så ”fel” att den egentligen är omöjlig att ställa, vilket får till följd 

att duktiga och engagerade förskollärare reagerar med ”magen” istället för att svara utifrån sin 

kunskap och kompetens.   

 

Hur relateras begreppet undervisning till omsorg, fostran och lärande?  

Flera av informanterna ansåg att omsorg och undervisning är begrepp som hör ihop eftersom 

små barn behöver hjälp och stöd i rutinsituationer. Här framkom det tydligt att ordet 

undervisning har en förmedlande innebörd för dem. I omsorgen är det accepterat att förmedla 

kunskap, visa och hjälpa medan det i andra lärandesammanhang inte är det. En förklaring är 

givetvis att små barn är beroende av vuxnas omsorger i praktiska situationer och att man 

hjälper dem i syfte att de på sikt ska bli självständiga. Denna fråga kan även knytas till 

Bernsteins begrepp reglerande diskurs och undervisningsdiskurs som beskrivits på sidan 13 

och 34 (Bernstein 2000, sid 13). Svaren återspeglar komplexiteten i förskollärarens arbete 

med de yngsta barnen där de båda diskurserna förutsätter och går in i varandra, vilket 

förtjänar att medvetandegöras och lyftas upp för att utveckla verksamheten liksom 

förskollärarnas profession.        

 

Vad ordet fostran betyder och vad det ska innebära i förskolan var inte lika självklart bland 

informanterna. Historiskt sett har fostran mestadels ägt rum i hemmet, men i och med att de 

flesta föräldrar yrkesarbetar innebär det att förskolan fått ta på sig ett större fostransansvar 

(Nationalencyklopedin 1991, s 554).  Idag är fostran i förskolan kopplad till läroplanens 

värdegrund och uppdraget att grundlägga och förankra de värden som samhällslivet vilar på, 

vilket en informant hade klart för sig (Skolverket 2010, s 4).  
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Det kan ställas i kontrast till svaret där en informant ansåg att fostran inte alls hör hemma i 

förskolan. Med tanke på att många barn spenderar mer av sin vakna tid på förskolan än med 

sina familjer kan det uppfattas som problematiskt att fostransbegreppet inte har en mer 

enhetlig innebörd.  

       

Hur lärande och undervisning ska förstås är heller inte entydigt. Lärandet beskrivs av en 

informant som något som pågår hela tiden. En annan menar att det är en bra lärandeform i 

förskolan och att skolans och förskolans traditioner borde mötas på halva vägen. En informant 

såg sambandet mellan de tre frågorna omsorg, fostran och lärande och det pedagogiska 

uppdraget i läroplanen och fick på så sätt en aha-upplevelse (Skolverket 98/2010, s 9).  

Den hermeneutiska spiralen beskriver hur förståelse växer fram genom en pendelrörelse 

mellan delar och helhet av det fenomen som vi försöker förstå. Omsorg, fostran och lärande 

kan här ses som delar av helheten undervisning. Min förförståelse som uttolkare, d.v.s. den 

erfarenhet och förståelse jag bär med mig, är här en förutsättning för att kunna tolka och förstå 

(Thomassen 2007, s 96, s 102). Utifrån svaren kan jag konstatera att det inte var självklart för 

informanterna att koppla samman läroplansmålen omsorg, fostran och lärande till en helhet 

med undervisningsbegreppet. Endast en informant såg sambandet. Detsamma gällde 

kopplingen mellan fostransuppdraget och värdegrunden. Svaren kan också vara beroende av 

hur jag ställt frågan. Om informanterna hört frågan som en helhet hade de kanske svarat 

annorlunda. Inom den kritiskt inriktade hermeneutiken menar man att det är viktigt att 

förhålla sig kritisk även till sig själv som uttolkare eftersom språk och handlingar också kan 

förvanskas (ibid, s 186-187). Jag kan därför inte vara säker på att min tolkning är korrekt i 

förhållande till frågan som ställts. Det faktum att informanterna på förhand är negativt 

inställda till ordet undervisning kan göra att de har svårt att koppla samman det med omsorg, 

fostran och lärande, vilket å andra sidan även kan tala för att min tolkning är adekvat. 

 

En informant menade att förskolans och skolans olika lärandeformer borde mötas, vilket på 

ett övergripande plan redan är verklighet då förskolan är en del av skolväsendet. Uttalandet 

kan därför ses som en intressant skillnad mellan teori och praktik. Peder Haug skriver att det 

kan ta lång tid att implementera stora reformer knutna till läroplaner. Formuleringar och 

intentioner är inte alltid synliga i praktiken, vilket kan bero på att det funnits oenigheter eller 

bristande stöd för genomförandet (Haug 2003).      
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6.7. Sammanfattning 

Av resultatet framkommer att informanterna är påtagligt negativa till begreppet undervisning. 

De använder sig istället av alternativa uttryck som ”presentera material och upplevelser” och 

”fånga dagen med barnen i deras lärande” när de ska tala om sitt arbete. Det står i tydlig 

kontrast till termen undervisning som beskriver förskollärarens arbete i gällande lagstiftning 

(SFS 2010:800). 

 

Ur ett organisatoriskt perspektiv framträdde flera samband mellan ekonomi, organisation och 

lagstiftning. Förskollärare som enligt lag är skyldiga att dokumentera varje barns utveckling 

kontinuerligt och systematiskt liksom hela verksamheten, hamnar i kläm när reflektionstiden 

måste ställas in. Vidare är förskollärarnas ansvar framskrivet i läroplanen i syfte att höja den 

pedagogiska kvaliteten (Skolverket 2010). Ändå lever arbetslagstanken starkt kvar. Arbets- 

fördelningen ska vara ”rättvis” menar informanterna även om de som förskollärare har huvud-

ansvaret. Här finns en påtaglig diskrepans mellan ansvar och arbetsfördelning. Rent 

organisatoriskt råder det också oklarheter om vem som bär ansvaret. Chefer och huvudmän 

verkar inte ha tagit en tydlig ställning i frågan. Resultatet i sin helhet pekar därför på att gamla 

strukturer fortfarande ligger fast. Förskollärarna hamnar därför i ett dilemma avseende ansvar 

och arbetsfördelning. Det riskerar även att leda till att deras kunskap och kompetens inte 

utnyttjas, vilket kan få negativa följder för förskolans kvalitet.   

 

Frågan om att följa barns intressen och samtidigt rikta in arbetet mot ett specifikt lärandemål 

var kontroversiell. Att arbeta mot ett specifikt lärandemål ansågs för styrande. De flesta 

informanter sa att de genom att följa barns intressen och arbeta i projekt kan täcka in alla 

strävansmål i läroplanen. Det kan bli problematiskt om barns intressen och de specifika 

strävansmålen inte sammanfaller. Barnen riskerar då att gå miste om erfarenheter och 

kunskaper som inte uppstår inom ramen för deras självinitierade aktiviteter. Det kan också 

uppfattas som att det är barnen själva som bär ansvaret för lärandet liksom inriktningen på 

undervisningen, vilket knappast kan vara förenligt med läroplanens intentioner och 

värdegrund. Något som också kan ses i relation till skollagen som föreskriver att förskolan 

ska vara likvärdig och erbjuda alla barn en verksamhet av hög kvalitet varhelst den anordnas 

(SFS 2010:800).           
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Undersökningen pekar också på att läroplanens olika delar där omsorg, fostran och lärande 

ska bilda en helhet i den pedagogiska verksamheten behöver diskuteras och kopplas samman 

(Skolverket 98/2010, s 9). Det utgör fundamentet i förskolans verksamhet och kan även ses 

som nycklarna till det livslånga lärandet. Trygga barn som har grepp om rutiner och dagsrytm 

blir nyfikna och aktiva. De får också goda förutsättningar att ta till sig nya kunskaper på resan 

genom skolsystemet.     

 

Avslutningsvis kan det konstateras att informanterna har en ovilja mot begreppet under-

visning. Eftersom skollagen inte heller betyder så mycket har de inte klart för sig att det 

beskriver förskollärarens arbete med tillhörande skyldighet att just undervisa. Genom att 

undvika begreppet blir det inte problematiserat, vilket får till följd att läroplanen och skol-

lagen inte knyts ihop till en helhet. Hans Georg Gadamer, den moderna hermeneutikens fader, 

menar att vår förförståelse hänger samman med att den mänskliga tillvaron också är en 

historisk existens (Thomassen 2007, s 96). Tankar från förr lever vidare som en del av vad vi 

tänker och befinner oss i idag. Det stämmer väl in med min studie där det blev tydligt hur 

gamla traditioner, uttryck och sätt att se på barns lärande fortfarande lever kvar. Betraktat ur 

ett hermeneutiskt perspektiv kan man se det som att begreppet undervisning behöver kopplas 

till styrdokumenten och ges en form och en innebörd som är relevant för förskolans uppdrag 

där de ingående delarna omsorg, fostran och lärande tillsammans bildar en helhet. På så sätt 

kan den hermeneutiska spiralen röra sig mellan delar och helhet och generera ny förståelse för 

det generella såväl som det specifika lärandet, vilket sammantaget kan bli till en ny början och 

förståelse för begreppet undervisning i förskolan.   

 

7.0. Metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning 

Arbetet med denna studie har varit intensivt, lärorikt och roligt. Att hitta informanter som var 

villiga att ställa upp gick förvånansvärt lätt. Ingen bokade av eller ändrade tiden, vilket kunde 

ha försenat arbetet. Att utforma intervjuguiden var mer arbetskrävande än jag initialt trodde. 

Det krävde en del eftertanke att hitta rätt frågor som gav det djup och den helhet som jag ville 

åt. Pilotintervjun var därför värdefull. Den gav mig den feedback som behövdes för att spetsa 

till frågebatteriet. I presentationsbrevet gavs allmän information om vad intervjun skulle 

handla om. Intervjuguiden skickades dock inte ut i förväg eftersom jag ville undvika duktiga 

svar. Sannolikt hade jag fått andra svar om informanterna hunnit förbereda sig. Om det varit 

till fördel eller nackdel för studien är det svårt att uttala sig om. 
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Den kvalitativa intervjumetoden med semistrukturerade frågor var ett lämpligt metodval för 

undersökningen. Informanterna fick själva fundera och utforma svaren samtidigt som det 

fanns en ram att utgå ifrån. Att intervjua okända personer genererar en viss anspänning. Det är 

lätt att vilja för mycket eller vika undan om något ämne blir känsligt. Att undvika att gå in i 

diskussioner eller ställa ledande frågor var också en utmaning för mig som har en lång 

yrkeserfarenhet. Sett i backspegeln kan jag därför konstatera att övning ger färdighet.  

 

Undersökningen är liten och omfattar endast åtta förskollärare på fyra förskolor i fyra olika 

kommuner. Den har därför en låg grad av tillförlitlighet. Det går inte heller att dra några 

generella slutsatser av resultatet. Jag upplever att frågorna var relevanta för undersökningen, 

men är också medveten om att informanternas svar baseras på hur deras arbetsförhållanden 

ser ut. Sett så här i efterhand skulle det ha varit möjligt att komplettera intervjuerna med mejl-

baserade enkätfrågor om förskollärares inställning till begreppet undervisning för att få ett 

bredare svarsunderlag. 

 

Jag hade önskat att det funnits mer tid att organisera förarbetet och läsa in mig på det 

forskningsmaterial som ligger till grund för studien. Samtidigt behöver man som nybörjare 

göra jobbet i praktiken för att lära och därefter kunna reflektera över vad man kunde gjort 

annorlunda. Undersökningen i sin helhet har varit spännande att utföra och den har väckt 

många följdfrågor som inte ryms inom ramen för denna studie. Nedan följer därför några 

förslag på fortsatt forskning.  

 

Informanternas motvilja mot ordet undervisning kan utforskas vidare. Diskursbegreppet har 

behandlats på sidan 12. Det kan ses som ett språk eller en begreppsram utifrån vilken vi 

betraktar tillvaron. Att vara delaktig i en diskurs är att tala om den på ett visst sätt. Bernt 

Gustavsson skriver att diskurser som har institutionellt stöd kan göra högre anspråk på 

sanningen och har på så sätt större makt (Gustavsson 2000, s 86). Det stämmer väl in på min 

undersökning där undvikandet av begreppet undervisning kan betraktas som satt i system av 

de förskollärare som deltog, men maktaspekten blir här också motsägelsefull. Gustavsson 

hänvisar till Foucault som menar att där det finns makt finns det också motmakt (Gordon 

1980, se Gustavsson 2000, s 86). Det skulle därför vara intressant att utforska hur förskol-

lärare betraktar sin yrkesroll och förskolan som helhet i förhållande till skolan och dess 

historiska överläge ur ett maktperspektiv.          
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I den organisatoriska delen av studien framkom att det fanns en tydlig motsättning mellan 

ansvars- och arbetsfördelning. Informanterna sa sig vara ansvariga för verksamheten samtidigt 

som de poängterade att de delade alla arbetsuppgifter med barnskötarna. Med hänvisning till 

förskollärarnas långa utbildning, med tillhörande ansvar reglerat i skollagen, finns här en 

skärningspunkt mellan professionaliseringsprocessen och den traditionellt kvinnliga arbets-

miljön. Fenomenet förtjänar att belysas ur ett genusperspektiv.                   

 

Avslutningsvis vill jag återvända till avsnittet om tidigare forskning och litteratur på sidan 7 

där jag resonerade kring förskollärarna som länkar i en organisatorisk kedja bestående av bl.a. 

förskolechefer, utvecklingsledare och huvudmän. Under arbetet med texten har jag blivit 

varse att förskolan är en spelplan med många aktörer som har motstridiga intressen. 

Bourdieus habitusbegrepp har tagits upp ovan. Hans fältbegrepp kan beskrivas som ett system 

av på förhand givna relationer mellan positioner. Det ger oss ett verktyg för att betrakta ett 

tvärsnitt av det sociala liv som försiggår i en organiserad värld som t ex en förskola, redan 

innan vi kliver in i den, vilket Bourdieu även benämner som ett kampfält (Broady 1998, s 19). 

Förskolan som fält befolkas av barnskötare, lärare, utvecklingsledare, förskolechefer, 

föräldrar, förvaltningschefer, huvudmän, politiker, statliga myndigheter och regeringen. 

Intressenter som befinner sig i ett konkurrensförhållande till varandra där alla är utrustade 

med olika former av symboliskt kapital d.v.s. tillgångar eller intressen, som används som 

påtryckningsmedel i striderna dem emellan (ibid, s 6). Att betrakta förskolans organisation 

med tillhörande intressenter ur detta perspektiv kan synliggöra och ge kunskap om den 

komplexa värld och den växelverkan mellan olika intressen som den svenska förskolan utgör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort och hjärtligt tack 

 till er alla  

som medverkat i studien! 
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Bilaga 1. 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Allmänt: 

Vilken utbildningsversion har du genomgått?  

Hur länge har du arbetat? 

Är det skillnad i förskollärares kompetens beroende på utbildning? 

Har du fortbildat dig efter examen? 

Hur har yrket förändrats under den tid du arbetat?  

 

Begreppet undervisning 

Vad väcker ordet för tankar och känslor?   

Använder du dig av det i samtal med föräldrar, kollegor eller för att tala om ditt arbete?   

 

Organisation/styrdokument 

Beskriv om förändringarna 2011 fått några konsekvenser för ditt arbetssätt. 

Hur såg fortbildningen ut i samband att läroplanen reviderades 2010?   

Beskriv hur förväntningarna på dig som förskollärare förändrats sedan 2010 och om de 

inverkar på vardagsarbetet.   

Hur har de reviderade styrdokumenten förändrat barnskötares och förskollärares roller?  

Hur reflekterar ni i arbetslaget över vad begreppet undervisning innebär för verksamheten? 

 

Begreppet undervisning i yrkespraktiken 

Hur tänker du kring följande begreppspar: 

 Vara spontan/planera 

 Lyssna/förmedla  

 Barns intresse/arbeta enligt strävansmålen  

 

Hur tänker du kring begreppet undervisning och: 

 Leken 

 Omsorg och omvårdnad 

 Fostran 

 Lärande 


