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Sammanfattning 

Skolverket har fått i uppdrag att se över läroplanen för att tydliggöra förskolans uppdrag 

och öka kvalitén på undervisningen. Med anledning av skolverkets uppdrag vill vi med 

vår undersökning närmare studera och bidra med kunskap om hur chefer inom förskolan 

ser på och arbetar med begreppet undervisning samt hur cheferna uppfattar 

förskollärarnas roll i relation till begreppet undervisning. Vi valde att undersöka 

begreppet undervisning utifrån ett chefsperpektiv för att cheferna har ett övergripande 

ansvar för den utbildning förskolan bedriver. Empirin har samlats in genom intervjuer 

med sju förskolechefer som är verksamma inom samma kommun. De chefer vi har 

intervjuat har olika chefstitlar som förskolechef, biträdande förskolechef och 

enhetschef. Urvalet gjordes genom en intresseförfrågan i ett mailutskick till flera chefer 

inom både kommunala och privata förskolor i samma kommun. 

Resultatet har analyserats utifrån den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) för 

att se hur chefer inom förskolan tolkar och arbetar med begreppet undervisning samt hur 

de ser det som en möjlighet att höja kvalitén i förskolan. Resultatet påvisade att 

cheferna beskriver begreppet undervisning som en medveten handling om vad man vill 

att barnen ska lära sig. Men det råder en tvekan om huruvida begreppet undervisning 

kommer leda till en högre kvalitet i förskolan. 

Nyckelord: Chefer, förskola, förskollärare, kvalitet, läroplan, undervisning.  
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1 Inledning 

Förskolan har sedan 2010 varit en egen skolform och har med en egen läroplan blivit en 

del i Sveriges utbildningssystem (Skolverket, 2010). Förskolans läroplan (Skolverket, 

2016) ställer krav på hur vi ska arbeta med lärande i förskolan och vad som ingår i 

förskollärares, arbetslagets men också förskolechefers uppdrag. Det beskrivs även att 

verksamheten ska vara lustfylld och bjuda in till lärande samt präglas av ett 

helhetstänkande där lek, omsorg, pedagogik och fostran bildar en helhet. Förskolan ska 

också utforma sin verksamhet med barns intresse i fokus vilket ska leda till barns 

delaktighet i utforskandet och utformandet av vad de lär. Verksamheten i förskolan ska 

lägga grunden för det livslånga lärandet då förskolan är den första skolreformen som 

barn möter. Förskolechefer har i sin tur ett ansvar att alla de övergripande målen som 

finns i läroplanen för förskolan arbetas med i sin helhet. Förskolans kvalitet ska arbetas 

med kontinuerligt och dokumenteras för att kunna utvärderas systematiskt. Enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) handlar kvalitet om att få kunskap om hur 

förskolans innehåll, genomförande och organisation kan utvecklas för att ge barnen på 

förskolan förutsättningar för lärande. För att kunna utvärdera att en förskola arbetar mot 

god kvalitet och skapar förutsättningar för barns lärande behöver utveckling och lärande 

dokumenteras och analyseras (Skolverket, 2016). Arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet ska i sin tur ge en övergripande bild för att kunna stödja barnen i sitt 

inflytande och lärande. Utvärderingen ligger sen till grund för att få kännedom om 

förskolans kvalitet. Den ska påvisa om verksamheten blir bättre på att främja barns 

utveckling och lärande och om förskolan arbetar i enlighet med målen i läroplanen. Det 

systematiska kvalitetsarbetet och utvärderingen av kvalitén syftar då i sin tur till att se 

vilka åtgärder som behöver vidtas i verksamheten. Utvärderingen måste också enligt 

förskolans läroplan ha ett tydligt barnperspektiv. Utmaningen som förskolan står inför 

med den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) är implementeringen av 

begreppet undervisning samt hur förskolan ska arbeta med undervisning för att få ökad 

kvalitet.  

 

Kvalitet som begrepp kan ses som komplext inom förskolan då kvalitet syftar till att 

mäta någonting, för att i nästa led med säkerhet kunna göra en bedömning på till 

exempel uppfyllelse av uppsatta mål eller nöjda kunder (Dahlberg, Moss & Pence, 

2014). Då förskolan inte har uppnåendemål så kan kvalitet i förskolan mätas genom tre 



 

 

 

2 

kriterier: struktur, process och resultat. Ett av kriterierna är struktur som syftar till att 

mäta kvalitén genom exempelvis organisationer där man mäter gruppstorlekar, 

utbildning hos personal och förekomsten av läroplanens innehåll. Vidare syftar 

processens del i kvalitetbeskrivningen som relationerna och innehållet i förskolans 

verksamhet. Resultatdelen kan inte mätas i förskolan utan ses mer på lång sikt som 

skolresultat, sociala relationer och ekonomisk prestation a.a).  

 

  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har ett stort fokus på lärande som begrepp, och 

som beskrivits ovan ska lärandet tillsammans med omsorg och lek ska bilda en helhet. 

Undervisningsbegreppet har mött en hel del motstånd från förskollärare då det kan 

upplevas att begreppet tillhör skolan (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 

2013) och i förskolan förknippar många lärande till lek och omsorg. Undervisning i 

skolan kopplas ofta ihop med någon form av monolog eller katederundervisning som 

det också kallats då något förmedlas till barnen, medan Barnett (1973) beskriver 

undervisning som något som sker i dialog samt att undervisningen måste anpassas till 

den som ska undervisas. Barnett (1973) påvisar alltså att undervisning sker i interaktion 

mellan barn och lärare (Doverborg et al., 2013).  

 

I juli 2019 kommer den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 

träda i kraft, då med begreppet undervisning inskrivet. Där framgår att förskolläraren 

ansvarar för undervisningen i förskolan och undervisningen ska ske i ledning av en 

förskollärare. Undervisningen ska i sin tur syfta till barns utveckling och lärande vilket 

kan leda till en problematik då förskollärare i förskolan kan anse att begreppet 

undervisning tillhör skolan och inte förskolan (Doverberg at el., 2013). Processerna i 

undervisningen ska bilda en helhet i omsorg, lärande och utveckling. Den nya 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) belyser också att förskolläraren ska planera 

och genomföra sin undervisning utifrån läroplanens olika mål. Chefer i förskolan har ett 

övergripande ansvar för utbildningen på förskolan samt för att skapa förutsättningar för 

förskolläraren att bedriva undervisning.  Skolinspektionens granskning påvisade att 

chefer i förskolan brast i sin kompetens att tyda och leda undervisningsuppdraget 

(Skolinspektionen, 2016) Vilket kan bli ett problem när begreppet ska implementeras i 

förskolan med den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). 
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När den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) träder i kraft kan det bli så att 

förskolans värld gör en kullerbytta och naggar tag i skolans värld. Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) beskriver att förskolläraren har ett särskilt ansvar för 

undervisningen och övrig personal ska tillsammans med förskolläraren bedriva 

utbildning vilket kan ses som problemematiskt då förskolans kontext länge präglats av 

ett samspel, en kultur och ett icke hierarkiskt tankesätt där alla är lika och alla gör lika. 

Men när läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) träder i kraft 2019 kan det utifrån 

hur läroplanen tolkas som att förskollärarens uppdrag kommer att ändras. 

Förskolechefer står inför en utmaning då de ska skapa förutsättningar för förskollärare 

att verkställa sitt uppdrag utifrån undervisningsbegreppet (a.a) 

 

Det finns en rädsla hos personal och chefer inom förskolan att begreppet undervisning 

kommer leda till en skolifiering kring förskolan, där vuxna leder barn (Pihlgren, 2017). 

Jämförelsevis från hur det anses arbetas nu där förskolorna arbetar utforskande, alltså att 

barnen leker och utforskar sig till en kunskap. Pihlgren (2017) beskriver vidare att 

förskoleforskare har brustit i forskning som handlar om ämnesdidaktik och vad som lärs 

ut i förskolan. Enligt Pihlgren (2017) tenderar det till att personal i förskolan fortfarande 

arbetar utvecklingspsykologiskt, med fokus på mognad och inte lärande. Pihlgren 

(2017) menar vidare att förskolepersonal tolkar sitt uppdrag väldigt olika vilket leder till 

att undervisningen utformas på skiftande sätt i förskolorna runt om i landet vilket kan 

bli ett problem då utbildningen ska vara likvärdig för alla barn i hela landet enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018).  

 

1.1 Studiens syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur chefer inom förskolan tolkar begreppet 

undervisning utifrån den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och 

vilka förutsättningar de anser sig behöva ge förskollärare för att de ska kunna bedriva en 

god undervisning. Vidare syftar studien till att undersöka om begreppet undervisning 

med den nya inskrivningen i läroplanen för förskolan kommer att bidra till högre kvalité 

i förskolan. 
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1.2 Frågeställningar 

 
-Hur tolkas begreppet undervisning ur ett förskolechefsperspektiv? 

- Hur kan chefer skapa förutsättningar för att förskollärarna ska kunna verkställa sitt   

uppdrag och bedriva undervisning? 

- Hur kommer begreppet undervisning påverka kvalitén i förskolan enligt chefer? 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att presentera läroplanens bakgrund, syfte samt definiera 

begreppet undervisning utifrån den nya reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 18, 

skollagen. Vi kommer också presentera skolinspektionens rapporter om vad de anser 

som bristande i förskolans undervisning.  

 

Förskolan har sedan länge varit präglad av lek, lärande och omsorg som i sin tur skapar 

en helhet där fokus är på barns sociala tillgångar. I den nya reviderade läroplanen för 

förskolan Lpfö18 har riktlinjer inom ämnen som språk, matematik, naturvetenskap och 

teknik förstärkts och emotionella, sociala och kognitiva lärande ska också komma 

samman till en helhet (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Uppdraget 

som förskollärarna har är att didaktiskt skapa förutsättningar så barnen kan lära och 

skapa innebördsrika kontexter. Jonsson, et al., (2017) beskriver vidare att förskolan har 

en avsaknad av att arbeta med barns kognitiva förmågor inom ämnesområden som 

matematik och naturvetenskap. Förskolan har mer en tradition att följa barnen och 

processen, och det ses som vägen till hur barn lär sig (a.a). 

 

 Att följa barnen och inte arbeta ämnesdidaktiskt blir en motsättning till vart förskolan 

är på väg, en förskola där barnen förväntas lära sig utifrån de ämnen som står med i 

läroplanen för förskolan. Dock är revideringen av läroplanen problematisk då den kan 

ses som att det krockar med den rådande kultur som finns i förskolan när det gäller 

undervisningsbegreppet. Det övergripande ansvaret för att barnen lär sig och utvecklas i 

förskolan är förskollärarens (Doverborg et al., 2013). Det finns en problematik i 

förskolans kontext när det kommer till att anamma undervisning som begrepp menar 

Doverborg et al., (2013). Nämligen att förskolan sedan länge arbetat med att följa 

barnen och deras intresse och samtidigt arbeta mot de mål som finns i läroplanen.  
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Vi kommer i följande avsnitt att presentera läroplanens utveckling och begreppet 

undervisning utifrån ett läroplansperspektiv. Syftet är att analysera våra resultat utifrån 

den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och begreppet 

undervisning. I följande del så kommer vi beskriva begreppet undervisning utifrån 

rådande läroplan samt den nya reviderade läroplanen och skollagen. Vi kommer också 

utifrån tidigare forskning tydliggöra begreppet undervisning. 

 

2.1 Läroplanens utveckling fram till Lpfö 18 

Förskolans läroplan togs i bruk 1998. Sen reviderades den 2006 och 2010 i en större 

utsträckning till att bli en förordning som säger vad personalen i förskolan ska arbeta 

mot (Pramling Samuelsson, 2014). Läroplanen har dock en lång historia som sträcker 

sig bakåt till 1800-talet där läroplanen kallades Guds läroplan. Den svenska läroplanen i 

förskolan skiljer sig från många andra länder då den beskriver vad man ska rikta 

lärandet mot. I andra länder beskrivs mer detaljerat vad man ska göra med barnen samt 

hur barnens lärande ska utvärderas enligt författaren. Varför läroplanerna ser så olika ut 

internationellt blir mer en fråga om vem som ska använda sig av läroplanen. I Sverige 

har vi i hög grad högskoleutbildade förskollärare som ska tolka och arbeta med 

läroplanen vilket anses vara anledningen till att vi i Sverige kan ha en sådan tunn 

läroplan i jämförelse med andra länder (a.a). 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) så gjordes något nytt inom förskolan, nämligen 

att man tillsatte strävansmål inom språk och matematik vilka är ämnen som kan kopplas 

till skolan. Trots att det inte är dess intentionen. Enligt Pramling Samuelsson (2014) 

finns det en avsaknad hos förskollärarna inom utbildning i de två fälten språk och 

matematik. Genom skolinspektionens olika utredningar kunde man se att det är 

värdegrund och barns inflytande som är prioriterade arbetsområden i förskolan medan 

matematik och naturvetenskap kommer sist. Trots att det finns mycket kvar att arbeta 

med så har läroplanen haft en stor betydelse för förskolan. En viktig del av revideringen 

i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) var att man formulerade om ”den önskvärda 

kvalitetsutvecklingen” till ”den förväntade kvalitetsutvecklingen ”vilket ses som att man 

i förskolan inte längre önskar utan förväntar sig att barn lär. I den här förändringen så 

beskriver läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) också förskollärarens pedagogiska 

ansvar och förskolechefernas ansvar är att skapa förutsättningar (a.a). 
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2.2 Läroplanens syfte 

Syftet med en läroplan är att den ska uttrycka en riktning mot vart vi vill nå. För yngre 

barn handlar det om att vägleda och värdera verksamheter som omfattar de yngre 

barnen (Jonsson, 2011). För att kunna tolka och arbeta med en läroplan så krävs det att 

den som läser den ska kunna förstå dess innehåll.  

 

Förskolan är en demokratisk arena och vilar på en grund som ska främja egenvärdet och 

har ett uppdrag utifrån läroplanen att arbeta med utveckling och lärande genom riktlinjer 

som är tydliga inom förskolans pedagogiska uppdrag med undervisningsfokus 

(Skolverket, 2018). Just begreppet undervisning är idag utifrån skollagen en del av 

förskolans praktik och syftar till att rikta barns lärande mot olika håll utifrån läroplanens 

mål. Läroplanens kunskapssyn syftar till en process utifrån sin kontext, alltså vilket 

lärande som sker i interaktion. Kunskap kan ses som något som sker mellan människor 

genom lek, reflektion, lyssna, jämföra mm. För att göra läroplanens syn på undervisning 

begriplig så måste vi belysa aspekten om vad kunskap är. Kunskap kan delas upp i fyra 

olika delar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhetskunskap. De fyra delarna ska 

syfta till att analysera kunnandet och inte som separata sätt att se på kunskap. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2016) beskriver att teoretisk kunskap är en förutsättning för 

att kunna bemästra förskolans verksamhet, alltså behöver förskollärarna liksom barn 

teoretisk kunskap. Kunskap beskrivs vidare som något som är föränderligt vilket gör att 

förskollärare behöver vara benägna till förändring. Förskolan är en kontext där barn lär 

sig i ett sammanhang. Den undervisning som förskolan ska bedriva har sin 

utgångspunkt i skollagen och läroplanen är ramverket för hur förskolan ska förhålla sig 

till undervisning. Riktningen på målen syftar i sin tur på den utveckling som förskolans 

ska göra inom kvalitén (a.a). 

 

Förskolans uppdrag är enligt skollagen tydligt, nämligen att leda målstyrda processer 

utifrån läroplanen samt att det målinriktade arbetet ska syfta till att barns lärande. 

Undervisningen ska skapa erfarenheter som leder till ett lärande utifrån läroplanens 

strävansmål (1 kap. 3 § skollagen).  

 

I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) så beskrivs utbildning 

som någonting som ska vara likvärdigt i hela landet samt att den ska ta hänsyn till barns 
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olika förutsättningar. Utbildningen bör ha sitt avstamp i läroplanen och den ska utmana 

barnen till nya upptäckter. Förskolans utbildning ska lägga grunden för det livslånga 

lärandet där läroplanens alla delar bildar en helhet. Undervisning är något som ingår i 

utbildningen och syftar till att förskolan ska utmana barnen utifrån läroplanens mål. Det 

pedagogiska innehållet ska förskolan ansvara för samt att innehållet främjar barns 

lärande och utveckling. Förskolläraren har i och med det ett särskilt ansvar i 

utbildningen som hen bedriver tillsammans med sitt arbetslag. Arbetslaget ska i sin tur 

medverka till att främja utveckling och lärande hos barnen. Undervisning i förskolan 

ska ske under ledning av en förskollärare. Hen ska leda undervisningen mot målstyrda 

processer. Som chef inom förskolan har du övergripande ansvar för att utbildningen 

riktas mot de mål som finns nationellt. Vidare ansvarar chefen för förskolans kvalitet 

(a.a). 

3 Begreppet undervisning ur olika perspektiv 

I följande avsnitt så kommer vi beskriva begreppet undervisning utifrån den nya 

reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och skollagen (SFS 2010:800). 

Vi kommer också att ge en kort beskrivning av rådande läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) där begreppet undervisning inte finns med utan benämns som 

lärande och utbildning. Vi kommer också utifrån tidigare forskning tydliggöra 

begreppet undervisning. 

 

3.1 Skollagens definition av begreppet undervisning 

Undervisning definieras i skollagen som: ”målstyrda processer som under ledning av 

förskollärare eller lärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800). 

Skollagens definition kan likställas med läroplanen för förskolans (Skolverket, 2018) 

beskrivning av begreppet. Det visar att förskolläraren har ett särskilt uppdrag och att 

undervisning syftar till att utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt.  

 

3.2 Läroplanen för förskolan (2016) 

I den befintliga läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) så finns begreppet 

undervisning inte att hitta. Däremot så talar man om lärande och utbildning. Här 

beskrivs utbildningen som att den ska vara likvärdig oavsett var verksamheten bedrivs. 
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Likvärdigheten är de nationella målen som förskolan ska sträva mot. Uppdraget 

beskrivs som att förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet samt att 

förskolan ska syfta till att stimulera barns utveckling. Förskolläraren ansvar dels för att 

arbetet sker enligt de mål som finns i läroplanen, men det ansvaret delges även övrig 

personal i förskolan (Skolverket 2016). Förskolans pedagogik ska syfta till att bilda en 

helhet mellan lärande, omsorg och fostran. Verksamheten ska stimulera barns 

utveckling och lärande. Förskolechefens uppdrag bygger på att genom systematiskt 

kvalitetsarbete utveckla verksamheten och se till att verksamheten bedrivs utifrån 

läroplanens mål (Skolverket 2010, reviderad 2016).  

 

3.3 Nya reviderade läroplanen för förskolan (2018)  

Den nya läroplanen ska träda i kraft 1 juli 2019. I den nya läroplanen så beskriver man 

förskolans uppdrag såsom utbildning där barnen ska inhämta och framställa kunskaper 

och värden. Utbildningen ska syfta till kunskap om de demokratiska rättigheterna och 

de mänskliga rättigheter som vårt samhälle vilar på. Förskolan ska också främja 

egenvärdet och verka för den hållbara utvecklingen samt att ge barnen möjlighet att 

utveckla kunskap i empati samt inlevelse i människors olika situationer. Förskolan är en 

social och kulturell mötesplats och förskolan ska främja arbetet med mångfald. Språk 

och kulturer ska innefatta barnens utbildning och ska lägga grunden för språk och 

kulturer samt nationella minoriteter (Skolverket, 2018). 

 

Enligt skollagen ska utbildningen i förskolan vara likvärdig oavsett var i landet du än 

befinner dig (Skolverket, 2018) samt att utbildningen ska anpassas efter behov och 

förutsättningar vilket gör att den inte kommer eller kan se likadan ut samt att resurser 

kan komma att fördelas olika. Förskolans utbildning ska utgå från läroplanen samt barns 

intresse och tidigare erfarenheter. Alla barn ska ges rätten till en utbildning som är 

anpassad och som stimulerar och vidareutvecklar dem. I utbildningen ingår 

undervisning, med det menas att barnen ska erbjudas undervisning med läroplanens mål 

som förutsättning. 

Förskolläraren ska ansvara för eller har ett särskilt ansvar för innehållet i 

undervisningen som är en målinriktad undervisning som gynnar barns framåtskridande. 

Förskolläraren har ett ansvar för utbildningen som arbetslaget bedriver och i 

undervisningen medverkar alla i arbetslaget för att främja barns utveckling (a.a). 
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Vid en jämförelse av de två läroplanerna så kan vi se att begreppet undervisning är det 

som skiljer dem åt. Den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är mer 

utformad efter skollagens definition med begreppet undervisning inskrivet som en del 

av att säkerställa kvalitén och barns kunskaper.  

 

3.4 Skolinspektionen 

Skolverket gjorde en granskning av förskolan då den 2010 blev en egen skolform. Där 

var det en tydlig beskrivning av att det endast var legitimerade förskollärare som får 

bedriva undervisning i förskolan samt att det är förskollärarna som ansvarar för 

undervisningen. Även förskolechefer nämns som ansvariga genom ett övergripande 

ansvar för att verksamheten bedrivs enligt målen. I granskningen som skolinspektionen 

gjort ingår 82 förskolor vid två tillfällen (Skolinspektionen, 2016). En av de saker som 

skolinspektionen granskat är hur förskolläraren undervisar i förskolan samt hur 

förskolechefer tar ansvar för att ge förutsättningar för undervisning i förskolan.  

Resultatet påvisade att barn ges förutsättningar att lära sig samt utvecklas men det sker 

undantagsvis med medveten undervisning, alltså målstyrda processer. Därav kan det 

inte säkerställas att barnen lär gentemot de mål som förskolan ska arbeta mot. Genom 

en målinriktad undervisning så kan barnen få större möjlighet att utvecklas mer 

gynnsamt vilket kräver en tydlighet kring begreppet undervisning. Enligt granskningen 

tar inte förskolecheferna sitt ansvar avseende förskollärarnas sätt att undervisa utifrån 

förskolans läroplan. Enligt granskningen finns det en otydlighet bland förskollärare och 

förskolechefer om vad undervisning är samt hur det ska bedrivas och att begreppet 

undervisning likställs med lärande. Förskollärarna såg sig inte heller som undervisande 

lärare vilket gör att barnen går miste om undervisning som gör att de kan ges möjlighet 

till utveckling och lärande.  

 

Resultatet påvisar att begreppet undervisning inte konkretiserats vilket gör att 

förskollärare inte vet hur de ska tolka begreppet. Skollagen är det dokument som 

påvisar vad begreppet undervisning står för. Begreppet undervisning behöver definieras 

i förskolan för att kunna omsättas i praktiken, samt för att visa vad förskollärarens 

ansvar för undervisningen innebär (a.a). 
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Granskningen pekade på tre saker som måste arbetas med i förskolan: 

 

• Begreppet undervisning och hur undervisning ska bedrivas i förskolan behöver 

bli tydligt. Det behöver också bli tydligt hur förskollärares ansvar för 

undervisningen kan ta sig uttryck så att det synliggör förskollärarens roll som 

undervisande lärare.   

 

•  Förskolechefen behöver ta det övergripande ansvaret och ge förutsättningar för 

förskollärare att kunna ta ansvar för att undervisningen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin utveckling och sitt lärande i riktning mot 

strävansmålen.  

 

•  Förskollärare behöver bli mer medvetna om sin roll i det direkta mötet med 

barnen och använda språklig och kommunikativ interaktion i en målstyrd 

process som syftar till utveckling och lärande, det vill säga undervisa              

                                                                                          (Skolinspektionen, s 7)  

 

 

Fyra av fem barn mellan 1–5 år går idag i förskolan. Den pedagogiska verksamheten 

som bedrivs ska enligt skollagen samordnas av förskolechefen. Förskolechefens 

befogenheter ses dock som bristande och närheten till den pedagogiska verksamheten 

brister för att kunna utveckla den (Skolinspektionen, 2016). Granskningen lyfte fram att 

chefer i förskolan behöver kunskap och kompetens för att tyda uppdraget. De behöver 

dessutom en kunskap i att leda undervisningsuppdraget, processen och ge en förståelse 

för sambandet mellan insats och resultatet (a.a). 

 

3.5 Sammanfattning 

I juli 2019 skrivs begreppet undervisning in i den nya reviderade läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018). Vår undersökning syftar till att se hur chefer i förskolan 

tolkar begreppet undervisning utifrån den nya reviderade läroplanen för förskolan. 

Undervisning syftar enligt Skolverket (2018) till att utmana barnen i förskolan utifrån 

läroplanens mål. Innehållet i undervisningen ska främja barns lärande och utveckling. 

Läroplanen för förskolan beskriver att förskolläraren har ett särskilt ansvar för 

utbildning och undervisning. Vidare har cheferna i förskolan ett ansvar att skapa 

förutsättning för förskolläraren att bedriva en god undervisning (a.a).  
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Skolinspektionens utredningar påvisade att värdegrund och barns inflytande var det som 

främst arbetades med i förskolan medan den ämnesdidaktiska undervisningen inom 

matematik och naturvetenskap hade mindre utrymme i förskolans verksamhet 

(Skolinspektionen, 2016).  Jonsson et al., (2017) påpekar också att det i förskolan finns 

en vana att följa barnen och deras intressen, men en avsaknad att arbeta ämnesdidaktiskt 

utifrån läroplanens mål. Enligt skolverkets rapport ser sig inte förskollärarna som 

undervisande samt att de inte vet hur de ska tolka begreppet undervisning 

(Skolinspektionen, 2016). Därmed kan inskrivningen av begreppet undervisning i nya 

reviderade läroplanen för förskolan komma att bidra till ett förtydligande kring 

förskollärarnas uppdrag.  

4 Tidigare forskning  
 

I det här avsnittet presenterar vi tidigare forskning om begreppet undervisning. 

Forskningen kommer påvisa att begreppet undervisning kan ses som problematiskt i 

förskolan. Problematiken ligger i att förskolan i dag har en kultur i att arbeta med att 

följa barnen utifrån deras intressen, medan undervisningen syftar till att leda barnen till 

kunskap utifrån läroplanens mål. 

 

Den litteratur vi använt oss av i undersökningen refereras till våra nyckelord chefer, 

förskola, förskollärare, läroplan, kvalitet och undervisning. Detta för att vårt syfte med 

undersökningen var att ta reda på hur chefer i förskolan tolkar begreppet undervisning 

och hur de kan skapa förutsättningar för förskollärarna att bedriva en tillfredställande 

undervisning med god kvalité när begreppet skrivs in i nya läroplanen för förskolan, 

Lpfö18. Det var inte så lätt att hitta relevant forskning eftersom undervisning är ett nytt 

begrepp i den svenska förskolan kopplat till läroplanen i förskolan.  

Vi använde oss av två olika databaser som var Google Scholar och Eric EBSCOhost. I 

Eric använde sökorden education, learning, preeschool, teaching och i Google Scholar 

använde vi chef, förskola och undervisning som sökord. Vi fick många träffar i 

databaserna på våra sökord men eftersom vi sökte efter forskning kring tolkningen av 

begreppet undervisning och hur det kan komma att arbetas med på förskolor i Sverige 

efter inskrivningen i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) i juli 2019 blev 

urvalet begränsat. Den forskning som kom upp vid sökorden education, learning, 

preeschool, teaching var i huvudsak artiklar om undervisningsmetoder i olika ämnen 

såsom matematik, naturvetenskap och språk samt i inom olika specialpedagogiska 
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områden vilket inte passade in i vår undersökning.  

 

4.1 Begreppet undervisning 

Skolinspektionen pekar på att begreppet undervisning behöver konkretiseras, för att 

anpassas till förskolan. Den nordiska förskolan känns igen då den arbetar med socialt 

inriktad pedagogik samt är självinitierad. Till skillnad från skolan som har ett mer 

kognitivt tänkande kring lärande och utbildning. Förskolans omfattande av begreppet 

undervisning kan beskrivs som att förskolan utvecklas mot att arbeta med flera 

pedagogiska ansatser eller att det sker en skolifiering (Nilsson, Lecusay & Alnevik 

2018). Vidare så säger man att förskolans praktik och hur den arbetar med undervisning 

inte ska förändra förskolans uppdrag då förskolan ska lägga grund för det livslånga 

lärandet. Dock skapar det en motsättning till införande av begreppet undervisning i den 

nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) om förskolan inte ska förändra sitt sätt att 

arbeta med uppdraget. 

 

Skolinspektionen utvärderar förskolorna utifrån begreppet undervisning, men samtidigt 

så saknas en definition om hur förskolan ska arbeta med undervisning. Den tolkning 

som finns är den som skollagen beskriver. Det har resulterat i nedslag från 

skolinspektionen då förskolepersonal sällan ger en medveten undervisning (Nilsson et 

al., 2018). De målstyrda processerna ska finnas som ett verktyg för att sen kunna 

säkerställa lärandet samtidigt som undervisning inte kan ses som en garanti för lärande. 

De exempel som ges i skolinspektionens rapporter är att det vardagliga samtalet kopplat 

till läroplanens mål brister hos personalen (Nilsson et al., 2018).  

Införandet av begreppet undervisning kan också ses som ett sätt att höja statusen i yrket 

förskollärare. Men det blir återigen en tvist kring begreppet då det kan ses som något 

som höjer statusen samt som att förskolan närmar sig skolan (Melker, Mellgren & 

Pramling Samuelsson, 2018). Det som också kan bidra till problematiseringen av 

begreppet undervisning är att förskolan har strävansmål och inte uppnåendemål som 

skolan. Därför anses begreppet behöva anpassas till förskolan (Melker et al., 2018). Den 

kultur som råder i förskolan är att förskolan arbetar med hela barnet och dess utveckling 

medan läroplanen talar mer i termer av ämnesdidaktik vilket gör att förskolan väntas 

bidra till lärande genom tydlighet rent akademiskt i sin undervisning. 
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Förskolan har en avsaknad att arbeta kognitivt och ämnesdidaktiskt med lärande. Det 

arbetas mer med att lyssna in och följa barnen vilket gör att det förbises att lära ut inom 

specifika områden (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Det finns ett 

större fokus på barnens sociala förmågor, omsorg, lek och lärande i förskolan än de 

kognitiva färdigheterna.  

 

4.2 Barns intresse som styrande - en kultur inom förskolan 

Förskolan har en historia som bottnar i barns intresse och att följa barnen. Det är en 

grund lagd sedan Fröbel. Att följa barnen kan ses som en påverkan till lärandet 

(Thörner, 2016). Problematiken med barns styrande var att barnen kunde välja, men 

också välja bort kunskaper. Kritiken kring förändringar i förskolan har varit hård då det 

ansetts att barns intresse inte tas till vara. Läroplanen bedömdes göra förskolans 

verksamhet allt för styrande. Men det fanns kritik åt det motsatta hållet också då 

förskollärarna ansågs arbeta för lite med samhällets behov och utifrån bristande 

kunskaper hos barn. Utredningar pekande på sjunkande läsvanor samt flickors intresse 

för naturvetenskap. Det skapade i sin tur en diskussion om styrning i förskolan. Alltså 

huruvida barns intresse skulle få styra, eller om pedagoger skulle styra mot de mål som 

samhället markerade som bristande (a.a). 

Det har skett en diskussion i förskolan huruvida den styr eller ska styra barnen i deras 

lärande. Att inte vara en obligatorisk skolform gör att förskolan kan ses som icke 

fullvärdig medlem i skolsystemet. Vidare menar Thörner (2016) att det kan utifrån 

verksamma förskollärare kan vara en svårighet med undervisningsbegreppet då det 

förknippas med förmedlingspedagogik samt att begreppet undervisning inte står med i 

den nuvarande läropoplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Att följa barnen är att 

bejaka barns intresse, men det kan vara problematiskt då det ska ske utifrån läroplanen. 

Läroplanen och dess strävansmål sätter då press på att barns intresse ska resultera i en 

kunskap (Thörner, 2016). Vidare så ska barns intresse också sättas i relation med 

delaktighet och inflytande vilket då ska bidra till barns lärande. Det finns en 

problematik kring barns intresse då den inte alltid står i enlighet med målen i läroplanen 

därav kan en styrning i förskolan bli nödvändig för att arbeta mot uppsatta mål (a.a).  

Förskolan har ett vidgat kunskapsuppdrag vilket innebär att arbetssättet i förskolan kan 

komma att arbetas om med den nya läroplanen i antågande. Det finns en problematik 

med pedagogik som bygger på barns intresse, alltså att förskolan inte arbetar med något 
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som barnen inte är intresserade av. Det som kan ses som problematiskt är att barnen inte 

alltid vet vad de är intresserade av vilket gör att kunskap utifrån läroplanen förbises. 

Vidare så beskriver Thörner (2016) genom Delacour (2013) att barnen behöver hjälp att 

rikta sitt intresse och nyfikenhet mot kunskap som förskolläraren anser att de behöver. 

Det får inte bli en passivitet där barnen styr för mycket och som resulterar i att barnen 

anses ta ansvar för den kunskap de behöver utveckla. 

Över tid så har förskolan utvecklat ett barncentrerat förhållningssätt (Thörner, 2016). 

Det har i sin tur mött en motsättning då förskollärare riktar den pedagogiska praktiken 

mot ett tema, men även följer barnets eget intresse. Vilket skapar en förskolepraktik där 

både förskollärare och barnen styr verksamhetens lärande. Det har visat sig bli en 

konflikt mellan barns intresse och kunskap. Konflikten landar i vem som bestämmer 

eller ansvarar för innehållet i lärandet. Att följa barns intresse visar sig ge en 

knapphändig information om vad intresset leder till kunskapsmässigt. Att förskolläraren 

styr för mycket kan också ses som att barns intresse inte tas till vara vilket också kan ge 

upphov till kritik. Samtidigt som barns intresse och styrande kan ses som att 

lärandetillfällen gås om miste (a.a). Här kan man se förskolan ur ett kulturellt perspektiv 

där begreppet undervisning kan komma att problematisera vår syn på förskolan. 

Förskolan ingår i samlingsbegreppet skola vilket innebär att det beskrivs som en 

verksamhet som bedriver undervisning. Thörner (2016) genom Hedefalk, Almqvist och 

Lundqvist (2015) beskriver att det finns en problematik att begreppet undervisning inte 

står inskrivet i förskolans läroplan. Vidare så menar de att förskolans strävansmål ger en 

problematik om hur begreppet ska tolkas och arbetas med i förskolan (a.a). 

 

4.3 Styrning - en del av begreppet undervisning i förskolan  

Det som anses svårt är att i det tidigare skedet, den didaktiska planeringen arbeta mot 

mål då barnen kanske inte är intresserade av det. I rådande kultur i förskolan så arbetar 

man många gånger med barnen och sätter målen i efterhand när man ser vad man 

arbetar med (Doverborg et al., 2013). Om en lärare i förskolan ska arbeta med målstyrd 

undervisning så menar Doverborg et al., (2013) att läraren förväntas vara mer aktiv och 

rikta sin undervisning mot det som de vill att barnen ska lära sig något om. Styrning är 

också ett begrepp som kan förknippas med undervisning och där det kan finnas 

motstånd i förskolan. Styrning kan i förskolan ses som att läraren tappar barnens 

intresse på vägen och inte ger dem inflytande. Medan Doverborg et al., (2013) beskriver 
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begreppet styrning som en förutsättning för att kunna undervisa målinriktat. Med det 

menar de att styrningen syftar till att läraren planerar vart de ska, alltså undervisa om 

och är därmed mer förkovrad i området de ser att barnen riktat sitt intresse mot.  

Doverborg et al., (2013) beskriver vidare att dagens förskola och dess kultur gör lärare 

till följare. Med det menar de att förskolan idag är utformat på ett sätt som gör att 

läraren alltid följer barnen och inte går in och berikar sin undervisning genom att göra 

barnen medvetna om vad de kan tänkas lära sig. Vidare menar de genom Sheridan, 

Samuelsson och Rydberg (2009) att det kan ses som att lärarna har ett förhållningssätt 

som kan likställas med låg kvalitet i förskolan (Doverborg et al., 2013). Det blir tydligt 

utifrån rådande läroplan och kultur i förskolan trots inskrivning av begreppet 

undervisning i skollagen att förskolan är präglad av en kultur. En kultur som vi kan se 

som socialpedagogisk utifrån Fröbels tid. Där kunskaper ses som generella och inte 

inriktade som kan ses utifrån dagens forskning inte gå i linje med läroplanen eller 

skollagen (Sheridan, Williams, och Vuorinen (2011). 

5 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt metodval, urval, genomförande, analys 

och etiska överväganden. I vår undersökning benämner vi förskolechefer, 

verksamhetschefer och enhetschefer med chefer som samlingsnamn.  

5.1 Metodval 

Efter att ha utarbetat våra forskningsfrågor kom vi fram till att vi ville undersöka dessa 

ur förskolechefers perspektiv. Detta för att vi i ett tidigt stadie i vår forskning kring 

begreppet undervisning såg att det fanns många studenter som tidigare ställt frågan om 

hur undervisningsbegreppet tolkas av förskollärare. Vi blev istället intresserade av hur 

förskolans chefer tolkar begreppet undervisning. Då cheferna ansvarar för att alla som 

arbetar inom förskolan ska följa och arbeta mot de mål och riktlinjer som står i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Cheferna kommer inom snar framtid ansvara för 

att personal i förskolan bedriver undervisning mot de mål som finns i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018). För att undersöka hur chefer i förskolan ser på begreppet 

undervisning valde vi intervju som metod. 

Syftet med vår studie är som vi tidigare beskrivit att undersöka hur chefer inom 

förskolan tolkar begreppet undervisning utifrån läroplanen i förskolan. I 
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undersökningen har vi valt att använda oss av intervjuer för att undersöka hur chefer 

inom förskolan tolkar begreppet undervisning samt hur de arbetar med att stödja 

undervisning i sina verksamheter. Bryman (2011) beskriver en intervju som en metod 

där vikten ligger på ord som i vårt fall blir informanternas tolkning och svar på 

intervjufrågorna och som sedan tolkas och analyseras av oss. Trost (2010) beskriver en 

intervju som ett sätt där raka och enkla frågor ger innehållsrika och komplexa svar som 

därför ger ett rikt material med en mängd olika åsikter, tolkningar och mönster. Detta 

ger oss ett rikt material att arbeta med.  

Vi utformade 12 frågor i ett intervjuschema med låg standardisering (Bilaga 1). Detta 

menar Trost (2010) innebär att informanten själv kan styra ordningen på frågorna och 

svaren och där följdfrågor kan formuleras allt eftersom. Intervjuschemat ska göra 

intervjun så lika som möjligt för alla som deltar för att svaren sedan ska kunna 

sammanställas på ett jämförbart sätt.  

5.2 Urval 

Det var inte lätt att få chefer att ställa upp på en intervju, så vårt urval begränsades till 

chefer på olika enheter i en kommun som vi på ett eller annat vis kände till eller träffat 

vid tillfällen. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval i den bemärkelsen att vi 

intervjuade dem som vi enklast fick kontakt med inom den för oss förvalda kategorin 

chefer (Trost, 2010) men det kan också ses som ett målinriktat urval där vårt urval är 

baserat på den relevans den hade för vårt forskningsprojekt. Cheferna tillfrågades för att 

deras kunskap eller erfarenhet inom området var det vi sökte för att få svar på våra 

forskningsfrågor. 

Vi intervjuade sju kvinnliga chefer i åldern 45 – 61 år. Cheferna har olika 

chefsbefattningar där några av dem ansvarar för flera förskolor och några endast för en. 

Deras olika titlar är förskolechef, enhetschef och verksamhetschef.  Alla chefer utom en 

har förskollärarexamen. De som har tagit förskollärarexamen gjorde det mellan åren 

1978 – 1997. Innan de blev chef har alla sju arbetat i verksamheten på förskola under 

varierad tid. De har sedan arbetat som chefer i allt mellan ett till tretton år. Vi har valt 

att enbart använda samlingsnamnet chefer för våra informanter i resultat och analys. 
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5.3 Presentation av informanter 

I tabellen nedan presenteras de chefer som valde att delta i vår studie. Alla namn i 

tabellen är fingerade.  Tabellen innefattar kön, ålder, chefstitel, utbildning med 

examensår, chef över antal förskolor och avdelningar, antal år som chef samt erfarenhet 

i barngrupp på förskola.   

Tabell 1. Studiens deltagare 

 

 

Kvinna/ 

Man 

Ålder 

År 

Titel Examina -år Ansvarar för 

antal 

förskolor 

Antal år 

som  

chef i 

förskolan 

Har arbetat 

i barngrupp 

på 

förskola 

1 

Karin 

Kvinna 60 Förskolechef Fritidspedagog 

utbildning, 

Statliga 

rektorsutbildnin

g Uppsala 

universitet 

2007. 

3 förskolor, 

13 avdelningar 

9 år Arbetat på 

förskola och 

skola sedan 

-70 talet 

2 

Stina 

Kvinna 47 Verksamhets 

chef 

1992 2 förskolor, 7 

avdelningar 

5 år Ja, 15 år 

3 

Lisa 

Kvinna 45 Verksamhets 

chef 

1997 1 förskola 

med  

6 avdelningar 

7 år Ja, 13 år 

4 

Anna 

Kvinna 61  Förskolechef 1978 2 förskolor, 10 

avdelningar 

14 år Ja, 29 år 

5 

Sara 

Kvinna 49  Bitr. 

Förskolechef 

Reggio Emilia 

utbild.2003 

5 avdelningar 10 mån Ja, 14 år 

6 

Emma 

Kvinna 58  Bitr. 

Förskolechef 

1989 10 avdelningar 13 år Ja, 25 år 

7 

Frida 

Kvinna 58 Enhetschef Montissoriexam

en 1996, 

Fritidspedagog 

1984, 

Specialpedagog 

2002, 

Rektorsutbildni

ng 2013 

7 förskolor,  

47 avdelningar 

13 år Ja, Förskola 

och skola 

1984 - 2005 
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5.4 Genomförande  

Innan intervjuerna påbörjades skickades en förfrågan om att vara med i vår studie till 

chefer på olika nivåer. När informanterna gett sitt godkännande bokades tider för 

intervjuer och alla informanter fick ta del av en informations- och samtyckesblankett 

(bilaga 2). I brevet presenterar vi oss själva och vår undersökning med dess innehåll och 

syfte. Där informerades även om att allt insamlat material såsom intervjuer och 

ljudupptagningar inte finns tillgängliga för obehöriga. Slutligen informerades om att 

deltagandet i studien var helt frivilligt och kunde avslutas när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2017).  Det framgår även av brevet att kommun, förskolans namn och 

de som deltar i intervjuerna inte ska kunna identifieras så fiktiva namn används. 

Informanterna har också genom informations- och samtyckesbrevet fått information om 

vad insamlat data kommer att användas till, det vill säga att intervjuerna endast kommer 

att användas till vårt examensarbete. Examensarbetet kommer att sparas i 

högskolebibliotekets databas DIVA. I brevet hittar informanterna också 

kontaktuppgifter till vår handledare om eventuella frågor eller klagomål vill framföras. 

Vi hade inte någon tanke från början att skicka ut intervjufrågorna i förväg. Vilken i 

efterhand visade sig skapa funderingar från de två första informanterna över hur vi 

menade med en av frågorna. Vi beslutade då att skriva om frågan med ett förtydligande 

i form av exempel för att den inte skulle kunna missuppfattas. Därefter skickades 

frågorna i förväg till resterande informanter så de kunde läsa igenom dem och fundera 

kring sina svar innan intervjun. Vi delade upp våra informanter mellan oss och bokade 

tider med var och en. De fick bestämma var vi skulle ses. Intervjuerna genomfördes på 

chefernas egen arbetsplats i ett samtalsrum eller på deras kontor och skiljer sig alltså åt 

för varje informant. Trost (2010) menar att val av plats är en viktig del i intervjun för att 

den som blir intervjuad ska känna sig trygg i sammanhanget och ska kunna styra så att 

ingen åhörare finns. Miljön ska vara så ostörd som möjligt. Allt material spelades i på 

röstmemon på Iphone. När vi träffade våra informanter på plats valde vi att samtala en 

stund innan om vår undersökning och om begreppet undervisning. Detta för att få en 

god kontakt med en avslappnad stämning. När intervjun påbörjades var det endast 

frågorna som var i fokus.  

 



 

 

 

19 

5.5 Bearbetning och analys av insamlade data 

Alla intervjuer spelades in på ljudfil. Ljudfilerna blev tillsammans totalt 2 timmar och 

47 minuter. Dessa lyssnades igenom och skrevs ner. De nerskriva materialet sorterades 

under varje intervjufråga där alla informanterna fick en varsin färg för att vi på ett 

enkelt sätt kunde läsa av alla svar och jämföra dem. Utifrån våra frågeställningar kunde 

vi kategorisera svaren och sammanställa dem i resultatet. I analysen har vi utgått från 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som legat till grund för vårt syfte med 

undersökningen. De begrepp vi använt oss av i analysen är undervisning och kvalité.  

 

 

5.6 Tillförlitlighet 

I denna undersökning har intervjuer använts som metod för att hitta relevant data inom 

forskningsområdet. Tillförlitligheten i en studie består av fyra kriterier. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten avgörs i hur undersökningen säkerställer att den utförts enligt de regler 

som finns och att resultaten rapporteras till de som deltagit i studien (Bryman, 2011). Vi 

har intervjuat yrkesverksamma inom vårt forskningsområde vilket ökat trovärdigheten 

samt att all insamlade data är inspelad och sparad så den kan återupprepas vid behov. 

Överförbarheten handlar om hur resultaten i studien kan överföras till en annan kontext 

än den som har studerats (Bryman, 2011). Studiens syfte och frågeställningar är 

koncentrerad inom förskolans kontext och kan vara svåra att överföra till andra områden 

eller miljöer. Alltså är överförbarheten i vår studie begränsad. Det tredje kriteriet som vi 

beaktat i vår undersökning är pålitlighet. Den belyser huruvida vi har säkerställt alla 

faser i forskningsprocessen såsom problemformulering, urval, analys av data och så 

vidare (Bryman, 2011). Vi beskriver detta i vår metoddel och i vår metoddiskussion där 

vårt tillvägagångssätt samt hur vi tycker att denna metod har fungerat för vår studie. Det 

sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera. Detta innebär att forskaren 

säkerställer att han inte med avsikt låter egna värderingar påverkar slutsatserna i 

undersökningen. Det handlar om att visa att han eller hon har handlat i god tro (Bryman, 

2011). För att säkerställa detta har vi skrivit ner allt som våra informanter sagt i våra 

intervjuer och granskat det noga innan resultat och slutsats har tagits fram. 
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6 Resultat  

I detta avsnitt redovisas resultatet av hur förskolechefer tolkar begreppet undervisning i 

förskolan utifrån intervjuer med chefer inom förskolan. Vi har valt att använda 

samlingsnamnet chefer för våra informanter i resultat och analysdelen.  

Resultatet presenteras i tre kategorier som syftar till att besvara de frågeställningar som 

den här undersökningen syftar till.  

-Hur tolkas begreppet undervisning ur ett förskolechefsperspektiv? 

- Hur kan chefer skapa förutsättningar för att förskollärarna ska kunna verkställa sitt   

uppdrag och bedriva undervisning? 

- Hur kommer begreppet undervisning påverka kvalitén i förskolan enligt chefer? 

 

6.1 Undervisning ur ett chefsperspektiv 

I den här kategorin presenteras hur cheferna tolkar begreppet undervisning samt 

exempel på vad de anser kan vara undervisning i förskolan utifrån deras tolkning av 

begreppet. Här presenteras också resultat av hur cheferna arbetar med sin personal för 

att implementera begreppet undervisning på sina respektive förskolor.  

Resultatet påvisar att cheferna var överens om att undervisning är en medveten handling 

som har ett syfte och mål. 

Det är en medveten lärarledd situation eller aktivitet där läraren/pedagogen  
har ett mål för lärandet. (Lisa) 

 

Citatet ovan belyser något vi kunde se genom alla intervjuer som en tolkning av 

begreppet undervisning. Alltså att undervisning utgår från en medvetenhet hos 

förskolläraren. Det framgick också av intervjuerna att cheferna såg att undervisning är 

något som kan ske i planerade aktiviteter men också i stunden. Därtill framkom att 

medvetenheten syftar till att omsätta undervisningen till kunskap eller lärande hos 

barnen. I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs 

undervisning på samma sätt som cheferna beskrev den, att undervisning ska ske med 

läroplanen som utgångspunkt i planerade aktiviteter eller spontant (Skolverket, 2018). 

Vi kunde ovan se att cheferna var överens om att undervisning är en medveten tanke, 

och hur ser det då ut i praktiken. Sara beskrev undervisning i praktik enligt följande: 
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för att ibland blir man så insnöad på att det är bara det här tillfället när jag har projekt eller 

planerat någonting sånt där, men att det även kan va att jag sitter vid måltiden och vi pratar om 

att det är varmt eller kallt, om det är gott, vad det är för nåt dom äter så gör jag det för att 

undervisa i vad mat är och kan vara, som ger dom begrepp om allt möjligt. Jag gör det för att jag 

vet att jag ger som någonting som dom kan ha nytta av.  (Sara) 

 

Vi kunde utläsa i flera av våra chefers svar att undervisning är något som sker i flera av 

dagens situationer på förskolan men med en medveten tanke. Med det menade cheferna 

att undervisningen sker i de dagliga rutinerna, omsorg och planerad aktivitet. Det 

handlar om att ge barnen begrepp i matsituationer, klä på sig kläder i rätt ordning samt i 

leken. Vidare uttryckte flera av cheferna att undervisning och medvetenheten i denna 

var något som de ansåg skulle ske hela tiden. I den nya reviderade läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs omsorgen som en del av utbildningen och som i 

förskolan bildar en helhet. Undervisning är något som ingår i utbildningen då 

undervisning syftar till att stimulera barnen utifrån de strävansmål läroplanen lyfter 

fram. Omsorgen syftar också till att skapa en grundläggande självkänsla och trygghet. 

Utbildning med undervisning som begrepp tolkar vi att utifrån läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) är något som också ska omsättas i de delar i förskolan som syftar till 

omsorg, alltså att undervisning ska ske i alla förskolans aktiviteter (a.a). 

 

I intervjuerna framkom hur cheferna arbetat med begreppet undervisning på sina 

respektive förskolor då med personalen samt hur de arbetat i sin ledningsgrupp.  Det var 

tydligt att alla chefer som vi intervjuade hade arbetat med begreppet undervisning 

genom litteratur och utbildningar. Tre av cheferna berättade att de deltagit i en 

utbildning ”referensdagar” inför den nya läroplanen. Där diskuterades begreppet 

undervisning flitigt enligt en av cheferna. Utifrån samtalen med cheferna framkom 

också hur de arbetat med begreppet undervisning i sin personalgrupp samt hur 

begreppet tagits emot av förskollärare och barnskötare. Där var det en gemensam syn 

hos alla våra rektorer. Nämligen att många i personalgrupperna såg att undervisnings 

begreppet mer tillhör skolan än förskolan. Citatet från Frida nedan är ett exempel på en 

sådan uppfattning: 

 

När vi började med det då upplevde jag nog, alltså ungefär för två år sedan att det var ganska 

negativ syn på begreppet undervisning, därför att begreppet var så dåligt förankrat så man såg 
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det som att vi är ingen skola, man hade inte kunskap kring vad undervisning var i förskolan, utan 

man trodde det var som lärare i skolan som skulle undervisa och ha lektioner (Frida) 

 

Flera av våra chefer kunde se att det sker en utveckling på uppfattningar av begreppet 

undervisning. När begreppet undervisning reflekterades och arbetades med så blev det 

en mer positiv reaktion på begreppet undervisning hos personalen. Cheferna har enligt 

den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) ett övergripande ansvar för att 

utbildningen syftar till att nå de nationella målen. Cheferna har också ett ansvar för sin 

förskolas kvalitet genom att de måste utbilda sin personal så att personalen kan bidra till 

en bättre kvalitet (Skolverket, 2018). Våra resultat visar att de chefer vi intervjuade 

arbetade med kompetensutveckling av begreppet undervisning genom exempelvis 

litteraturstudier och utbildning.  

 

6.2 Förutsättningar för undervisning 

I den här kategorin presenteras hur chefer arbetar med begreppet undervisning samt hur 

de skapar förutsättningar för förskollärare att bedriva undervisning. Utifrån intervjuerna 

framkom det att cheferna tyckte att stöd från ledningen i form av mandat var viktigt. 

Med det menade de att förskolläraren ska vara den som ansvarar och driver den 

pedagogiska utvecklingen på sin avdelning/arbetslag.  

 

Jag tänker att förskollärarna behöver mycket tid till reflektion tillsammans med andra 

förskollärare och tillsammans med, även förskolechef så att man leder åt samma håll, att målet 

är åt samma håll, och tid till planering och uppföljning av utbildningen och undervisningen.  

                                                                                                                                        (Lisa) 

 

Vidare beskrev cheferna att förskollärarna behövde tid för reflektion, planering och 

fortbildning för att kunna bedriva undervisning och leda/utbilda sitt arbetslag till en 

fullgod undervisning. Även reflektionstid med andra förskollärare var något som 

cheferna benämnde som viktigt för att kunna få inspiration, utveckling samt att 

förskollärarna ska arbeta åt samma håll.  I texten nedan följer flera citat från cheferna vi 

intervjuade. De ger olika exempel på vilka förutsättningar de tycker att förskollärare 

behöver för att bedriva en god undervisning. 
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För det jag tror att, egentligen så tror jag att dom allra flesta förskollärare idag har för lite tid för 

reflektion som det ser ut idag, och det är så svårt att frilägga, att man går ifrån barngruppen, för 

man behövs i barngruppen och jag tror att där behöver också förskollärare få mandatet, och det 

tror jag vi har pratat lite grann om att när det, utöver den planerade tiden finns ytterligare tid att 

man faktiskt kliver ifrån och säger att nu tar jag den tiden, nu har vi inte så många barn så nu gör 

jag det här för det behöver jag göra. (Anna) 

 

                                                                 

Stöd från ledningen, kompetensutveckling om det behövs och jag tycker att reflektion med andra 

förskollärare är jätteviktigt, tid för planering tid för reflektion tillsammans i sitt arbetslag och att 

man behöver inspiration från andra. Så att man känner att ens idéer kan få näring av andra på 

nått vis, eh. (Frida) 

 

Men det är lite de jag är inne på också, dels ska ni ha, ni säger jag, men förskollärare ska ha 

planeringstid, tid för att reflektera både enskilt men också tillsammans med arbetslaget, att 

utifrån sina egna reflektioner ta med sig det till arbetslaget och där reflektera tillsammans sen det 

där som jag också säger, ha ett stöd från ledningen att man har det tydliga mandatet, 

förskollärare ska ha möjlighet att bedriva undervisning utifrån läroplanen.  (Anna) 

 

Utifrån citaten ovan kan vi utläsa att cheferna var överens om att det krävdes tid och 

reflektion för att förskollärarna ska kunna bedriva en god undervisning. Det 

överensstämmer med vad den nya läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) beskriver 

som chefens uppgift. Att skapa förutsättningar för att förskollärarna ska kunna ansvara 

för undervisningen.  

6.3 Kvalité i förskolan 

I den här kategorin presenteras chefernas tankar kring huruvida begreppet undervisning 

kommer att påverka kvalitén i förskolan och i så fall varför. Utifrån intervjuerna kunde 

vi se att det var lite delade meningar huruvida cheferna ansåg att förskolans kvalitet 

kommer höjas i och med att begreppet undervisning skrivs in i den nya reviderade 

läroplanen för förskolan, Lpfö18. Några av cheferna menade att det på sikt kunde göra 

skillnad på kvaliteten i förskolan när begreppet undervisning skrivs in i den reviderade 

läroplanen för förskolan medan andra var tveksamma. En chef beskrev begreppets 

inverkan som ett sätt för förskolan att förmedla förskolans uppdrag till föräldrar. Mer än 

ett sätt att höja statusen än kvalitén i förskolan vilket framgår av följande utsaga: 

 

Jag tror så här att om jag ser det ur ett föräldraperspektiv så tror jag att det kommer göra det, att 

föräldrar förstår vad faktiskt förskolan gör att det e inte bara att ta hand om barn och 

omvårdnadsbiten att det är undervisning precis som vi gör i skolan fast det är på ett annat sätt  

                                                                                                                                           (Anna)  
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Några chefer tror att begreppet undervisning på sikt kunde bidra till höjd kvalitén i 

förskolan. 

 

Oj, den är svår. Jag tror inte att den kommer att göra det i början, därför att vi kommer ha svårt 

att ta till oss det nya begreppet. På sikt, - ja, kanske (Stina) 

 

Som en uppföljning på frågan om kvalitén i förskolan med inskrivningen av begreppet 

undervisning i den nya reviderade läroplanen för så undrade vi om kvalitén kan skifta 

beroende på antal anställda förskollärare. Anledningen till vår fråga är att i den nya 

reviderade läroplanen för förskolan framgår det att undervisning ska ledas av en 

förskollärare mot målstyrda processer. Även här framkom delade meningar om 

huruvida antalet förskollärare var ett säkerställande för kvalitet i förskolan. Av svaren 

att döma kan vi utläsa av chefernas svar att det är svårt att rekrytera förskollärare. Vår 

tolkning är att cheferna inte riktigt kan eller vill svara rakt på frågan om antal 

förskollärare är ett sätt att säkerställa kvalitén i förskolan. 

 

…nu är vi ju i ett sånt läge att det är svårt att rekrytera, det har blivit konkurrens både mellan 

kommuner och i kommunen och när förskollärare slutar är det svårt att rekrytera och det är 

också en ekonomisk fråga, tyvärr (Anna) 

 

Flera av cheferna beskrev också att det krävdes ”rätt” förskollärare. Med det menade 

cheferna att titeln förskollärare inte är det enda som säkerställer god kvalité på 

undervisningen i förskolan. Vilket vi vidare tolkar som att det är svårt att rekrytera. Med 

det menar vi att de chefer som sa att det mer handlade om ”rätt” förskollärare också var 

de som hade minst antal förskollärare på sina förskolor. Där kan vi se att det kan finnas 

ett samband med att cheferna inte lyckas rekrytera förskollärare och därmed uttrycker 

en slags rädsla över att antalet förskollärare är det som ska definiera kvalitén på deras 

förskolor. Citatet nedan visar den tveksamhet som flera av cheferna uttalade kring att 

kvalitén ökar med antalet förskollärare på varje förskola.  

 

Det kan göra det men det behöver inte göra det, Vi ska också ha rätt förskollärare anställda. Det 

finns en hel del förskollärare som inte håller måttet när det gäller kvalité på undervisning (Lisa) 

 

I den här kategorin så var det tydligt för oss att cheferna var kluvna i huruvida antalet 

förskollärare på en förskola kunde säkerställa en kvalitet. Om vi läser om kvalitet i den 
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nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) så beskrivs hög kvalitet som något där 

chef och förskollärare har ett särskilt ansvar. Med chefens ledning och förskollärarens 

ansvar ska undervisning bedrivas mot de nationella målen. Förskolläraren har därmed 

ett särskilt ansvar för att undervisning bedrivs och det pedagogiska innehållet i 

undervisningen. Då kan vi vidare ställa oss frågan om det går att säkerställa en god 

kvalitet om det finns för få förskollärare på en förskola.  

Som ett led i frågan om kvalitén kunde vi utläsa i våra intervjuer att cheferna ansåg att 

tiden för förskollärarexamen hade en relevans i frågan om hur begreppet undervisning 

tolkas, men det berodde också mycket på personlighet och det egna intresset. Cheferna 

menade att vissa förskollärare var bekväma och lutade sig tillbaka i sin utbildning 

medan andra förskollärare förkovrade sig ständigt med ny forskning. En chef uttalade 

sig i ämnet på följande sätt: 

 

däremot kan jag också säga att det är väldigt mycket beroende på vem du är som person, vad har 

du gjort för någonting efter den här utbildningen, du kanske har gjort andra utbildningar, du 

kanske är en sån som verkligen vill vara med i tiden och tar. (Anna) 

 

Cheferna verkar vara överens om att de som studerar och examineras i dagsläget har 

begreppet undervisning som en naturlig del i sin utbildning. Medan förskollärarna som 

har en äldre utbildning måste uppdatera sig för att komma på samma nivå vilket 

framkommer i följande citat nedan. 

När jag gick min så pratade vi inte ens om undervisning. Vi pratade knappt om lärande (Stina) 

 

Ja, jag tycker nog att både lärarutbildningen, alltså grundskoleutbildningen, 

fritidspedagogutbildningen, den har till och med bytt inriktning och förskollärarutbildningen har 

förändrats med det som staten tycker är viktigt med de läroplaner som finns. (Karin) 

 

för en del har fortsatt att förkovra sig en del är ju intresserade av att gå vidare men en del är ju 

nöjda med det dom har lärt sig och vilar på det. (Sara)  

 

I läroplanen för förskolan kan det läsas att utbildningen i förskolan ska vila på 

vetenskaplig grund och den beprövade erfarenheten (Skolverket 2016). I citatet ovan 

kan vi läsa att de inte ens talade om begrepp som undervisning eller lärande i de äldre 

förskollärarutbildningarna. Vilket vidare kan betyda att det finns en avsaknad i de äldre 

förskollärarutbildningarna om begreppet undervisnings betydelse. Det kan tolkas som 
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att de förskollärare med en äldre utbildning måste förkovra sig för att kunna ta till sig 

begreppet undervisning och vad det syftar till enligt nya reviderade läroplanen för 

förskolan.  

 

6.4 Sammanfattning 

Utifrån våra resultat kopplat till tidigare forskning kunde vi se att cheferna vi intervjuat 

tolkade begreppet undervisning som en medveten handling som har en tanke och ett 

syfte. Det kan likställas med den forskning som finns skriven om undervisning. Att 

undervisning syftar till en mer kognitiv kunskap mot de uppsatta mål som finns i 

läroplanen för förskolan. Dock finns det en tradition i förskolan att följa barns intresse 

som gör att barnen kan gå miste om kunskaper som de annars skulle få genom mer 

målstyrd undervisning från förskolläraren (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 

2017). 

 Vidare kunde vi utläsa i våra svar att cheferna ansåg att förskollärarna behövde mandat 

för att bedriva undervisning. Även tid för reflektion och planering sågs som en viktig 

förutsättning. Cheferna i vår intervju ansåg sig inte veta om begreppet undervisning 

skulle kommat att höja kvalitén i förskolan nu, men eventuellt på sikt. Cheferna menade 

också att antalet förskollärare inte var någon garanti för ökad kvalitet i förskolan, utan 

ansåg att det mer handlade om ”rätt” förskollärare. Begreppet kvalitet i den nya 

läroplanen arbetas det med enligt cheferna genom utvärdering av verksamheten.  

7 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera undersökningens metod och resultat. Metoden 

kommer diskuteras för att se om undersökningen kunnat se annorlunda ut. I 

resultatdiskussionen diskuterar vi huruvida begreppet undervisning kommer ha en 

betydelse för förskolans praktik utifrån ett chefsperpektiv med införandet av den nya 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2018). Vi kommer även att ge förslag på vidare 

forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av intervjuer. Det anser vi vara rätt 

beslut för att våra forskningsfrågor inte har några förbestämda svar. Det hade varit svårt 
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med en enkätundersökning om vi ville få chefernas syn och tolkningar så sanna som 

möjligt. Vi hade inte någon tanke från början att skicka ut intervjufrågorna i förväg 

vilken i efterhand visade sig skapade funderingar från de två första informanterna över 

hur vi menade med en av frågorna. Vi beslutade då att skriva om frågan med ett 

förtydligande i form av exempel för att den inte skulle kunna missuppfattas. Vi 

beslutade då att skicka ut frågorna i förväg till resterande informanter så de kunde läsa 

igenom den innan och fundera kring sina svar. Så för att alla intervjuerna skulle 

fortskrida utan missförstånd skulle vi ha valt att skicka ut frågorna till alla innan 

intervjuerna. Själva genomförandet av intervjuerna gick bra. Vi delade upp våra 

informanter mellan oss och bokade tider med var och en. De fick bestämma var vi 

skulle ses. Allt material spelades i på röstmemon på Iphone.  

Några problem som uppstod under inspelningarna var en ringsignal som störde så att 

inspelningen blev avbruten av misstag. En annan av intervjuerna försvann slutet på 

inspelningen när den skulle sparas efteråt och något blev fel med knapparna. Där hade 

vi kunnat övat oss i förväg eller kontrollerat mer noggrant hur röstmemon fungerade så 

att vi inte skulle gå miste om något material. Det inspelade materialet på 2 timmar och 

47 minuter skrevs sedan ner. Efterarbetet tog tid och det är svårt att säga om vi kunde ha 

påverkat det på något vis med eventuellt lite kortare eller smalare svar. Men tanken med 

en intervju med öppna frågor är att informanten ska få prata och styra sina svar själv 

med olika tankar och följdfrågor. Så det är svårt att sätta någon begränsning på ord. Vi 

hade satt en cirka tid på 30 min och alla höll sig runt den tiden. Dock hade vi själva 

kunnat räknat mer tid till bearbetning av material i vår tidsplanering.  

7.2 Resultatdiskussion 

Utifrån skollagens definition och beskrivningen i den nya reviderade läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) visar resultatet från vår undersökning att förskolecheferna 

har en bra kunskap kring begreppet undervisning. Begreppets betydelse utifrån 

skollagens definition var likvärdiga de svar vi fick i vår undersökning genom våra 

intervjuer. Dock kunde vi utläsa att det finns en rädsla hos cheferna i vår undersökning 

när vi frågar om de anser att det krävs förskollärare för att kunna säkerställa kvalitén i 

förskolan. Då utifrån skollagen och läroplanen. En del chefer ville inte svara direkt utan 

lyfte diskussionen mot att det handlade om ”rätt” förskollärare. I frågan om kvalitet och 

antalet förskollärare så lyfte också förskolecheferna svårigheterna kring att rekrytera. Vi 

tolkar det som att det kan finnas en rädsla att svara direkt på frågan då cheferna kanske 
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anser att förskollärare är en förutsättning för att bedriva god undervisning och 

säkerställa kvalitet. Men som en gardering i svårigheterna kring rekrytering så väljer 

cheferna att se det som att ”rätt” förskollärare är det som kommer att säkerställa 

kvalitén. Som chef har du enligt läroplanen en skyldighet att säkerställa kvalitén i 

förskolan genom att skapa förutsättningar för förskolläraren att kunna bedriva 

utbildning genom undervisning (Skolverket, 2018). Men utan förskollärare blir det 

svårt. Förskolläraren är den som ska ansvara för undervisningen och att den bedrivs 

med pedagogiskt innehåll mot uppsatt mål enligt läroplanen (a.a). Dock så påvisar vår 

undersökning med tidigare forskning inte att det är förskolläraren som säkerställer 

kvalitén i förskolan. Däremot så lyfter undersökningen en problematik i förskolans 

kultur och kontext när det kommer till hur förskollärare arbetar med läroplanen och mot 

de uppsatta målen i läroplanen för förskolan. Förskolans kultur anser vi liksom 

forskning säger arbetar med att följa barnen och deras intresse. Det som vi anser kan 

vara problematiskt med att bara följa barn och deras intresse är att vi bara arbetar utifrån 

deras erfarenhetsvärld. Kunskap som barnen i förskolan inte har erfarenhet av utesluts 

då i förskolans undervisning. Begreppet undervisning kan kanske inte komma att lösa 

förskolans sätt att arbeta över en natt. Men vi ser att begreppet har en tyngd och på sikt 

kräver det mer av förskolans personal. Vi ser även att förskolläraren i förskolan är ett 

sätt att säkerställa kvalitén då de har det övergripande ansvaret för undervisningen. 

 

Skolinspektionen gör sina utvärderingar på förskolor utifrån begreppet undervisning, 

vilket kan skapa en problematik då det inte finns en definition på hur förskolan ska 

arbeta med undervisning bortsett från skollagens definition (Nilsson et al., 2018). 

Vidare menar Nilsson (2018) att de målstyrda processerna syftar till att säkerställa 

lärandet, dock kan inte undervisningen i sig ses som en garanti för lärande då 

skolinspektionen gav nedslag på att förskolepersonalen inte undervisade medvetet. Vi 

ställde frågan till cheferna hur de tolkade begreppet undervisning. Som en följdfråga på 

det så undrade vi hur cheferna kan skapa förutsättningarna för sina förskollärare att 

bedriva en god undervisning. Vidare så kan vi diskutera om begreppet undervisning och 

dess definition enligt skollagen är för stort för att omfattas av förskolan. Med det menar 

vi att förskolan kanske inte har samma förutsättningar som skolan då förskolan bedriver 

en verksamhet där förskollärarna har svårt att lämna och gå ifrån för att planera. Det 

påverkar de förutsättningar som förskollärare har för att bedriva en god undervisning.   
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Skolinspektionens granskning 2016 påvisade att förskolechefer brister i sin tillsyn av 

förskollärarna om huruvida de tar sitt ansvar i undervisningen utifrån läroplanen 

(Skolinspektionen, 2016). Granskningen visade också att det råder en okunskap om hur 

undervisning ska bedrivas. Okunskapen visade sig finnas både hos förskolechefer och 

förskollärare. Begreppet undervisning likställdes i skolinspektionens granskning med 

lärandet samt att förskollärarna inte såg sig om undervisande. Vilket vidare leder till att 

barnen i förskolan går miste om undervisning. Dock så kunde vi i vår undersökning se 

att de chefer vi intervjuade beskrev undervisning i enlighet med skollagens definition. 

Men det visade också att det fanns en osäkerhet hos personalen enligt cheferna på 

respektive förskola kring begreppet undervisning. Osäkerheten är det som vi också kan 

läsa i skolinspektionens granskning, att förskollärare inte vet hur de ska undervisa. 

Begreppet behöver enlig skolverket konkretiseras. Förskolecheferna vi intervjuade 

uttryckte dock att synen på begreppet började bli mer positiv utifrån att begreppet 

arbetats med en tid på respektive förskola. Vi kan dock tolka det som att cheferna vi 

intervjuade kanske brustit i sin utbildning till personalen kring begreppet undervisning 

då vi i intervjun också kunde se att begreppet inte arbetades med aktivt och hela tiden.  

Chefer inom förskolan har ett uppdrag i att säkerställa kvalitet i förskolan samt att 

utbilda sin personal (Skolverket, 2018). Vi ville ta reda på vad undervisning i förskolan 

är enligt cheferna vi intervjuade. Våra svar som vi kan utläsa är att cheferna vet vad 

begreppet innebär men har svårigheter att förankra det i verksamheten. Bristen på 

förskollärare ses som ett problem.  

 

Som vi beskriver tidigare upplever vi det som att förskolan har en problematik kring 

begreppet undervisning. Vilket också är något som även Skolinspektionen sett brister på 

i de förskolor som Skolinspektionen granskat. Enligt skolinspektionen så brast 

förskolechefer i tillsynen då de sågs som inte nära den pedagogiska verksamheten vilket 

leder till svårigheter att utveckla den pedagogiska verksamheten (Skolinspektionen, 

2016).  

 

I vår undersökning ansåg förskolecheferna att de arbetade med begreppet undervisning 

men att det till viss del brast hos deras förskollärare. Dessutom kan vi utläsa att arbetet 

med begreppet undervisning inte skett kontinuerligt. Kanske kan skolinspektionens 
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resultat om närheten till den pedagogiska verksamheten vara en sanning. I nästa led ville 

vi veta om antalet förskollärare var det som kunde utgöra en god kvalitet. Det är värt att 

diskutera den luddighet vi fick till svar. Cheferna ville mer diskutera kring ”rätt” 

förskollärare och svårigheter i rekrytering. Vi tolkar det som att bristen på förskollärare 

kan göra att det brister i undervisningen och att cheferna kanske brister i att skapa 

förutsättningar för sina förskollärare att bedriva undervisning. Alla dessa komponenter 

kan i nästa led ses som att respektive förskolor kommer att brista i sin kvalitet. 

Skolinspektionen beskrev att rektorer eller chefer inom förskolan behöver kunskap och 

kompetens kring att leda undervisningsuppdraget. Då det finns ett samband mellan 

insats och resultat (Skolinspektionen, 2016). 

Vi anser att utbildade förskollärare är en förutsättning för att nå en god kvalité i 

förskolan då förskolläraren är den som ska ansvara för undervisningen samt att 

förskolläraren är den som genom sin egen förskollärarutbildning besittare teoretiska och 

vetenskapliga kunskaper om barn och undervisning. Vi tolkar då kvalitet utifrån antalet 

utbildade förskollärare i en verksamhet och inte utifrån att mäta och bedöma (Dahlberg 

et al., 2014). 

Under arbetets gång kunde vi se att det är svårt att besvara frågan på hur förskolechefer 

tolkar begreppet undervisning med syfte att den nya reviderade läroplanen träder i kraft 

utan att komma in på andra områden som känns relevanta för att få en rättfärdig 

begriplighet. Med det menar vi att begreppet undervisning och dess framfart i den 

svenska förskolan påverkas av fler faktorer än att chefer inom förskolan förstår och 

tolkar begreppet rätt enligt skollagen. Det är vad som händer sen efter att det landat hos 

chefer som blir intressant. Samt hur det slutligen landar i verksamheten och hos barnen. 

I nästa led blir frågan om begreppet undervisning som tillägg i den nya reviderade 

läroplanen (Skolverket, 2018) kommer bidra till att förskolan blir likvärdig i hela landet. 

Vi ville undersöka hur chefer i förskolan tolkar begreppet undervisning i förskolan. 

Eftersom cheferna i förskolan är ytterst ansvariga för att skapa förutsättningar för 

förskollärare att bedriva undervisning. Cheferna ansvarar också för att personalen 

förkovras och utbildas för att bidra till förskolans kvalitet. Vi kan se att förskollärarens 

ansvar vilar i händerna på att chefer inom förskolan skapar förutsättningar och ger 

utbildning till sin personal. Vi hoppas att vår undersökning bidrar till att chefer inom 

förskolan tar ett större ansvar med att stötta och ge rätt förutsättningar till förskollärarna 
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eftersom förskollärarens uppdrag stärks med den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 

2018). 

 

7.3 Vidare forskning 

Den här undersökningen syftade till att se hur chefer inom förskolan tolkade och förstod 

begreppet undervisning. Vi ville också undersöka hur chefer skapade förutsättningar för 

sina förskollärare att bedriva en god undervisning samt om de ansåg att kvalitén i 

förskolan kunde påverkas med hjälp av begreppet undervisning. Vidare landade vi även 

i om antalet förskollärare är något som även det kan påverka kvalitén då förskolläraren 

är den personen som har ett särskilt ansvar för undervisningen och det pedagogiska 

innehållet. Så förslag på vidare forskning är om antalet anställda förskollärare kan 

komma att ha betydelse för undervisningens kvalité i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

32 

Referenser 
 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

 

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i 

förskolan. Stockholm: Liber AB. 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/forskolans-laroplan-ses-over/ 

hämtad 3/12-2018 

 

Jakobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling: Lärande 

som begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige, 17 

(3-4), 152-170 

 

Joahnsson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2003). Förskolan-barns första skola!, Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Jonsson, A. (2013). Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan: barns 

perspektiv och nuets didaktik, Akademisk avhandling i pedagogik, Göteborgs 

universitet, vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. 

Från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34089 

 

Jonsson, A., Williams, P. & Pramling Samuelsson, I. (2017). Undervisningsbegreppet 

och dess innebörder uttryckta av förskolans lärare. Forskning om undervisning och 

lärande, 5(1), 90–109 

 

Lundgren, U. P. (2014). Lärarens handbok-läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, 

FN:s barnkonvention, Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Melker, K., Mellgren, E. & Pramling Samuelsson, I. (2018). Undervisning i förskolan – 

en fråga om att stötta och att skapa gemensamt fokus. Forskning om undervisning och 

lärande, 1(6), 64-86 

 

Nilsson, M., Lecusay, R. & Alnevik, K.  (2018).  Undervisning I förskolan: Holistisk 

förskoledidaktik byggd på lek och utforskande Utbildning & Demokrati, 27 (1), 9-32 

 

Pihlgren, A. S (2017). Undervisning i förskolan - att skapa lärande 

undervisningsmiljöer. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Sheridan, S. & Williams, P. (2018). Undervisning i förskolan en kunskapsöversikt, 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolinspektionen (2016). Förskolans pedagogiska uppdrag-Om undervisning, lärande 

och förskollärares ansvar. Stockholm: Skolverket. 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/forskolans-laroplan-ses-over/
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34089


 

 

 

33 

Skolinspektionen (2016). Förskolechefens ledning-om att ta ansvar för den 

pedagogiska verksamheten. Stockholm: Skolverket. 

 

Skollagen (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98 ([Ny, rev.utg.]). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 98 ([Ny, rev.utg.]). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Thörner, A. (2017). ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse”-Pedagogernas 

guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning, Licentiatuppsats, 

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik., Högskolan i Borås, Centrum för 

utbildningsvetenskap och lärarforskning. 

Från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058853/FULLTEXT01.pdf 

http://hdl.handle.net/2077/50812 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningsed. Vetenskapsrådet Rapportserie 1: 2017. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058853/FULLTEXT01.pdf
http://hdl.handle.net/2077/50812


 

 

 

34 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  

 

Man/ kvinna? 

Ålder? 

❖ Vilket år tog du din förskollärarexamen? 

❖ Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

❖ Hur länge har du arbetat som förskolechef/ Biträdande förskolechef/ 

Verksamhetschef? 

❖ Hur många förskolor/ avdelningar ansvarar du för? 

❖ Har ni någon uttalad pedagogisk inriktning på förskolan/ förskolorna?  

❖ Innan du blev chef, hur länge har du arbetet i barngrupp/ i arbetslag på 

förskola? 

 

Undervisning  

1. Hur tolkar du begreppet undervisning i förskolan?  

 

2. Kan du ge några exempel på undervisning i förskolan?  

 

3. I den nya läroplanen står det att: Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den 

svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns 

ledning samt 

förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i 

läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande 

är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En 

sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt 

och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten i utbildningen.  

 

- Har ni diskuterat begreppet undervisning i er ledningsgrupp/ chefsgrupp? 

a) Hur har den diskussionen sett ut i så fall? 

- Har du diskuterat begreppet undervisning med din personal?  

a) Hur har den diskussionen sett ut i så fall?  

b) Har pedagogerna en positiv eller negativ syn på begreppet? 

 

4. Det finns förskollärare i verksamheten som tog sin förskollärarexamen från 80-talet 

och framåt. Tror du att tolkningen och synen på begreppet undervisningen skiljer sig 

beroende på vilken tidsperiod förskollärarna gått sin utbildning? I så fall varför? 

 

5. Vilka områden anser du är viktiga att reflektera kring begreppet undervisning?   
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Exempel: Miljö, didaktisk planering, läroplanen, tillfällen under dagen, förhållningssätt, 

innebörd/tolkning, värdegrund, mm.  

 

6. Anser du att det är någon skillnad i undervisning mellan förskola och skola?  

a) Motivera 

 

 

7.. I den nya läroplanen står det att: Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska 

innehållet 

i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns 

utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen 

som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar 

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

lärande 

a. Beskriv den skillnad du upplever att förskollärarnas roll blir nu när förskolan 

innefattas av begreppet undervisning  

b. Vilka förutsättningar anser du att förskollärarna behöver för att bedriva fullgod 

undervisning på förskolan? 

 

8. Hur ser rollfördelningen ut i din verksamhet?  

a) Antal förskollärare per avdelning.  

b) Beskriv hur du uppfattar förskollärarens kontra barnskötarens roll när det kommer 

undervisning? 

9. Beskriv hur du stöttar/utmanar arbetslagen på din förskola att arbeta med 

undervisning? 

Vilka möjligheter/svårigheter upplever du att arbetslagen kan få? 

 

10. Tror du att kvalitén på förskolan kommer att påverkas när undervisning skrivs in i 

nya läroplanen? 

 

11. I nya läroplanen så kan vi läsa att det endast är förskollärare som ansvarar för 

undervisningen i förskolan. Tror du att kvalitén kommer att skilja sig mycket mellan 

olika förskolor i din kommun/ i Sverige beroende på antalet anställda förskollärare.  

 

12. Finns det något du skulle vilja lägga till?  
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Bilaga 2 
 

Information och samtyckesblankett till förskolechefer/ledningspersonal i 

undersökning i form av intervju. 

Hej, 

Vi heter Sofie Gunnarsson och Maria Svahn och är studenter från Gävle högskola, där vi läser 

förskollärarprogrammet. Vi skriver nu ett examensarbete i didaktik i vilket vi undersöker begreppet 

undervisning i förskolan från ett ledningsperspektiv.  

Under perioden 15/10–26/10–2018 planerar vi för intervjuer som ska ligga till grund för vår 

undersökning. 

Undersökningen syftar till hur begreppet undervisning uppfattas samt arbetas med i förskolan ur ett 

ledningsperspektiv. Det med anledning av den nya reviderade läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) som 

tillämpar begreppet undervisning.  

Undersökningen kommer att rapporteras som ett examensarbete. 

Av etiska skäl kommer förskolans namn och de som deltar inte kunna identifieras då vi kommer använda 

oss av fiktiva namn på de vi intervjuar. Samt fiktiva namn på förskolor och kommun. Inga bilder eller 

filmer kommer att tas/spelas in.  Allt material som ligger till grund för undersökningen såsom intervjuer, 

ljudupptagningar kommer inte finnas tillgängligt för obehöriga. När arbetet är examinerat så kommer 

arbetet att sparas i högskolebibliotekets databas DIVA.  

Medverkan i undersökningen ”Undervisning i förskolan” är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande. Efter ditt medgivande av samtycke för intervjuer ger ditt samtycke oss rätt att spela in dig 

under intervjun. Vi kommer använda oss av verktyg som smartphone, Ipad eller diktafon. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade uppgifter och vid behov 

få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår/min 

handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av 

personuppgifter.    

Vi vore väldigt tacksamma om du vill medverka i vår undersökning! Och vi önskar svar om deltagande 

senast fredag 14/10–18. Efter svar så bokar vi in tid för intervju som passar dig och din verksamhet. 

Med vänliga hälsningar 

Sofie Gunnarsson E-post Tel:xxx-xxxxxx    

Maria Svahn E-post:  Tel: xxx-xxxxxx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle 

Handledare: Annie Hammarberg   E-post:    Tel: xxx-xxxxxx 

 

Underskrift från medverkande 

Datum:…………………………………………………………………………………………………………. 

Signatur:………………………………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande:…………………………………………………………………………………….. 
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