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Abstrakt 
Title: Education in preschool – A study on preschool teacher´s views on the concept of 

teaching in connection to care. 

 

Studien syftar till att bidra med kunskap om spänningsfältet mellan förskollärares 

dubbla uppdrag som det uttrycks i läroplanen – att undervisa och ge omsorg i förskolan. 

Studien utgår från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fyra 

förskollärare. Studiens resultat synliggör att undervisningsbegreppet upplevs som svårt 

att definiera i förskolans värld. Därtill anser förskollärare att undervisningsbegreppet 

tillhör skolans värld. I studien framkommer det även att det existerar ett upplevt 

spänningsfält i förskolan mellan skolans traditionella definition på undervisning och 

förskolans omsorgsdrivna uppdrag. Slutligvis diskuteras det att förskolan behöver 

arbetslag som aktivt reflekterar över vad omsorg och undervisning innebär i deras 

verksamhet och begreppens relation till varandra. 

 

Nyckelord 
Undervisning, omsorg, förskola, förskolans läroplan, `skolifiering´.   

 

Tack 
Jag vill framföra ett särskilt tack till min lilla syster för hennes stöd under 

skrivprocessen. Utan din hjälp hade det här arbetet inte blivit till. Jag vill även framföra 

ett stort tack till de förskollärare som medverkat i studien och därmed tillfört det mest 

väsentliga en undersökning behöver, material att analysera.  
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras en inledning som beskriver utgångspunkterna för studiens 

syfte.  

 

I det här självständiga arbetet inom förskolepedagogiskt område vill jag undersöka hur 

förskollärare upplever att det nytillkommna begreppet undervisning i förskolan kommer 

att inverka på verksamhetens mål att ge omsorg. Undervisningsbegreppet är relativt nytt 

i förskolans värld. Jag blev engagerad i diskussionen genom min VFU plats och 

samtalen vi hade om vad den nya läroplanen innebär för verksamheten och barnen. 

Detta gjorde mig angelägen att få höra hur förskollärare ser på förändringen och vad de 

tänker att användningen av begreppet undervisning i förskolan innebär för deras arbete 

och barnens lärande.  

 

Tallberg Broman (2014) skriver att förskolan blev en del av Utbildningsdepartementet 

1998 efter att det tidigare tillhört Socialdepartementet. Samma år infördes den första 

moderna läroplanen för förskolan - Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016).  

Med detta signalerade regeringen ett skifte i synen på förskolans uppdrag och ansvar. 

Säljö, Liberg & Lundgren (2014) fortsätter med att berätta att villkoren för förskolans 

verksamhet befinner sig i ständig förändring. Förskolan representerar samhället i stort 

vilket innebär att politiska diskussioner, sociala förändringar och den ekonomiska 

utvecklingen får konsekvenser i förskolan som institution och som praktik. Enligt Säljö, 

Liberg & Lundgren (2014) präglas utbildningen i vår egen tid av kraftiga förändringar 

med ursprung i sociala krafter och samhällsdebatter. Fler förändringar för förskolans 

verksamhet är på väg. 

 

Den 1 juli 2019 kommer en ny läroplan för förskolan att träda i kraft - Läroplan för 

förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Regeringskansliet (2018) meddelar att begreppet 

undervisning får en större roll i den nya versionen. Detta kan likt den första läroplanen 

beskrivas som en signal om att synen på förskolans uppdrag befinner sig i förändring. 

Genom att ge undervisningsbegreppet en större roll förstärker regeringen att förskolan 

tillhör Utbildningsdepartementet och är en del av utbildningssystemet i Sverige.  

 

Genom användningen av begreppet undervisning i förskolan anser Haug (2003) att 

förskolan närmar sig skolans värld. Vilket kan upplevas som både positivt och negativt. 

Denna uppsatsen berör en pågående förändring i förskolans värld där jag vill belysa 

förskollärares uppfattning av förskolans dubbla uppdrag kring undervisning och 

omsorg.   
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om spänningsfältet mellan 

förskollärares dubbla uppdrag som det uttrycks i läroplanen – att undervisa och ge 

omsorg i förskolan.  

 

1. Hur upplever förskollärare att det nya begreppet undervisning kan komma att inverka 

på deras arbete? 

2. Hur resonerar förskollärare om relationen mellan undervisning och omsorg i 

förskolan? 
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3 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien utifrån följande rubriker: Förskolans 

framväxt, Undervisningsbegreppet, Undervisning eller lärande, Skolifiering samt 

Teoretsikt ramverk och centrala analysbegrepp.  

 

3.1 Förskolans framväxt  
Lundgren (2014) skriver att det allmänna skolväsendet formades under Sveriges skifte 

från ett jordbrukssamhälle till ett industrialiserat och modernt samhälle. Men i motsats 

till många andra västeuropeiska länder började den svenska förskolan med att tillhöra 

barnomsorgen (NE, Förskola). Förskolan fick sin nuvarande prägel till följd av politiska 

beslut under slutet av 1960-talet och början på 1970-talet (Tallberg Broman, 2014). På 

grund av stora samhällsförändringar vad gäller arbetsmarknad och ekonomi skapades 

nya livsmönster där båda föräldrarna befann sig på arbetsmarknaden vilket ledde till ett 

ökat behov av barnomsorg vilket möjliggjorde en omfattande expasion av förskolan.  

 

3.2 Skolifiering  
Haug (2003) framför forskning som visar att innehållet och arbetsformerna i förskolan 

har blivit mer likt skolans de senaste åren. I sitt examensarbete definiera Nilsson (2005) 

skolifiering av förskolan som att införa termer, begrepp och i vissa fall handlingar som 

har sin utgångspunkt från skolan och dess verksamhet.  

 

Den observerade skolifieringen av förskolan möts ofta av motstånd enligt Thulin (2006) 

som bland annat beskriver att det finns ett spänningsfält i förskolan mellan att arbeta 

med barns personlighetsutveckling och att utveckla kunskap om något specifikt innehåll 

som i skolan. Vallberg Roth (2018) skriver i sin tur att det bland förskolans personal 

finns ett avståndstagande från undervisning då förskolans personal vill positionera sig 

själva mot skolan. Detta anser Vallberg Roth (2018) tyder på att förskolans personal ser 

undervisning som något fastlåst i sin betydelse i förhållande till skolan. 

 

Skolinspektionen (2018) menar i sin tur att undervisning i förskolan inte ska tolkas som 

skolifiering utan att begreppet ska förstås mot förskolans särskilda uppdrag. Med 

undervisning hänvisar Skolinspektionen (2018) till lärarledda målstyrda processer vars 

syfte är utveckling och lärande och om arbetslagen i förskolorna inte diskuterar vad en 

målstyrd process innebär så riskerar barn att gå miste om lärandetillfällen. 

 

3.3 Undervisningsbegreppet  
Undervisingsbegreppet har länge varit svårdefinierat och genom tiderna har nya 

perspektiv på undervising framkommit. Förr hade inte undervisningsbegreppet en 

självklar betydelse enligt Arfwedson (1998). Varje lärares tolkning av begreppet skiljer 

sig åt vilket kan resultera i att de skillnader som uppstår utifrån förståelse av 

undervisningsbegreppet i arbetslaget, kan bidra till en variation av undervisningsstilar 

och innehåll. Den här variationen påverkar förskoleverksamhetens samsyn på 

undervisning (Arfwedson, 1998). Mer nyligen förklarar Melker & Ryberg (2012) att 

undervisningsbegreppet kan utvecklas genom hur det används av förskolans personal. 

Undervisningsbegreppet i förskolan behöver inte innebära en skolifiering av 

verksamheten utan istället att begreppet omdefinieras till att rymma vad undervisning 

betyder i förskolans kontext så väl som i skolans.   
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3.4 Undervisning eller lärande 
Ett begrepp som är nära relaterat till undervisning är lärande. I läroplanen för förskolan 

kan man läsa att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande (Skolverket, 

2016). Pihlgren (2017) skriver att begreppet lärande används i förskolan för att förklara 

barnens processer där de lär sig. I förskolans verksamhet är det enkelt att använda 

lärande som en synonym till undervisning men Pihlgren (2017) menar att begreppen 

inte har samma innebörd. Undervisning är en metod som möjliggör lärande medan 

lärande är en process hos en individ. Det är viktigt att skilja begreppen åt eftersom 

undervisning är något förskollärare i större mån kan planera och styra.   

 

3.5 Teoretiskt ramverk och centrala analysbegrepp  
Under denna rubriken presenteras de centrala begreppen, undervisning, omsorg och 

diskurs, vilket används under bearbetningen av studiens empiri.  

 

Undervisning  

Skolinspektionen (2016) skriver att det är ovanligt att använda begreppet undervisning i 

förskolan vilket innebär att det är viktigt att förklara att begreppet ska ges en vid 

tolkning i verksamheten. I skollagen definieras undervisning som ”sådana målstyrda 

processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden (SFS 2010:800, 

1:3)”. Persson (2015) anser att undervisning i förskolan handlar om att 

förskolepersonalen ska utgå ifrån vad barnet vill göra, det ska handla om att expandera 

lärandet oavsett situation och att inte begränsa sig till formella och vuxenstyrda 

situationer. Skolinspektionen (2016) anser att med en vid tolkning av undervisning så 

kan undervisning ske i förskolan när som helst och i vilken situation som helst. 

 

I läroplanen för förskolan skriver man att “undervisning innebär att stimulera och 

utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till 

utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är 

planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden 

(Skolverket, 2018, sida 7)”. 

 

Omsorg  

I skollagen kap 8 §2 (SFS 2010:800) beskrivs det att omsorg ska bilda en helhet 

tillsammans med utveckling och lärande i förskolan. Detta tas även upp i läroplanen för 

förskolan där man skriver att “förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet samt vilja och lust att lära (Skolverket, 2018, sida 7)”.  

 

Josefson (2018) uppmärksammar att regeringen inte definierar vad omsorg innebär i 

skollagen eller läroplanen. Detta leder till att begreppet kan tolkas på olika vis och 

betydelsen av en trygg omsorg i förskolan reduceras. Likt Josefson (2018) belyser 

Lindgren (2000) att begreppet omsorg inte preciseras i läroplanen för förskolan men att 

det framkommer att omsorg är något som barnen ska få av andra personer. Josefson 

(2018) menar därför att omsorgsbegreppet behöver klargöras och även sättas i 

förhållande till undervisningsbegreppet. Begreppet omsorg är ett flerdimensionellt 

begrepp som kan förstås från flera olika teoretiska perspektiv och som även kan 

användas på olika sätt i olika kontexter. Omsorgsbegreppet bör lägga uppmärksamheten 

på hur det kommer till uttryck i handlingar och här diskuterar Josefson (2018) att 

omsorg i förlängningen kan förstås som att visa ansvar, ett ansvarsfullt möte är ett möte 

med omsorg. 
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Diskurs  

Ordet diskurs betecknar en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp 

(NE, Diskurs). Bergström & Boréus (2018) skriver att diskursbegrepp som används 

inom samhällsvetenskap syftar på språkbruk eller bruk av andra teckensystem i sociala 

sammanhang. Gee (2005) förklarar hur Barbie docker kan ses som en diskurs. Barbie 

dockor ser ut på ett särskilt sätt, de har vissa karaktistiska kläder och accessoarer, de 

värdesätter vissa specifika saker och har särskilda attityder. Tillsammans bildar de här 

idéerna och handligarna en diskurs som vi kan känna igen och prata om. Idéhistorikern 

Michel Foucault syn på diskurs som ”practices that systematiclly form the objects of 

which we speak”(Foucault, 1972, sida 49) är inspirationen för flera inriktningar inom 

diskursanalyser (Bergström & Ekström, 2018).   

 

Om användningen av diskursen sa han bland annat:  

”Det är inte därför att man tänker på olika sätt eller därför att man 

hävdar rakt motsatta teser som diskurserna hamnar mot varandra. Det är 

i första hand därför att diskursen är vapen för makt, kontroll, 

underkuvande, kvalificering och diskvalificering som den blir föremål för 

en grundläggande strid (Foucault, 1994, sida 181).”  

 

Man kan påstå att människans förhållande till verkligheten uttrycks genom diskurser. 

Vad vi säger och tänker styrs av diskursen vi befinner oss i. Samtidigt finns det många 

diskurser att ta hänsyn till, vilket kan innebära missförstånd och oförståelse (NE, 

Diskurs). Diskursen ser inte språk och språkanvändning som ett neutralt instrument för 

kommunikation. Språket representerar inte heller en given verklighet utan istället 

betonas det att språket tillhandahåller ett perspektiv på världen (Bergström & Ekström, 

2018).  
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning kring undervisning och omsorg.  

 

4.1 Synen på undervisning i förskolan   
Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen (2011) skriver att förskolans verksamhet är 

en del av ett komplext system med globala dimensioner. Likt detta skriver Jönsson, 

Sandell & Tallberg Broman (2012) att när man analyserar de svenska förskolorna så 

behöver man sätta det i ett internationellt sammanhang eftersom det sker ett utbyte av 

idéer och tankar. Där ett lands värderingar eller normer om barns utbildning och lärande 

sprider sig vidare. 

 

I USA och Kanada skedde under 1990-talet ett skifte i hur man pratar om deras version 

av förskolor. White (2014) skriver att istället för child care började nya begrepp 

användas såsom early childhood education and care, early learning and child care och 

även educare. Enligt White (2014) uppmanade Kanada respektive USA´s regeringar till 

denna begreppsförändring för att få människor att bli mer investerade i yngre barns 

utbildning och det går att argumentera att skiftet i språket har gett effekter i politiska 

beslut kring hur deras regeringar fördela statliga medel. Genom att gå från ett fokus på 

barnomsorg vilket ses som en social välfärd till utbildning vilket lägger mer ansvar på 

allmänheten kräver folket mer av regeringen. White (2014) menar att det här belyser hur 

språk både kan reflektera samt förändra hur världen fungerar. Till detta skriver Jönsson, 

Sandell & Tallberg Broman (2012) att de svenska förskolans utveckling är komplex och 

motsägelsefull. Educare modellen som inneburit en blandning av omsorg och lärande 

existerar fortfarande men den svenska förskolan börjar även närma sig en mer 

akademisk tradition i förskolans verksamhet. Därtill menar Sheridan, Williams, 

Sandberg & Vuorinen (2011) att de förändringar vi ser i policy och läroplaner skapar 

nya möjligheter för lärare att bygga upp en delad förståelse av vad lärande och 

lärarkompetens innebär idag och imorgon för verksamheten. 

 

Krav och rättigheter 

Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson (2017) belyser i sin studie att förskolan 

befinner sig i förändring med ett förändrat uppdrag för förskollärare utifrån den 

reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) samt den förändrade skollagen 

(SFS, 2010:800). Det framkommer även i Jonsson, Williams & Pramling Samuelssons 

(2017) studie att tillskillnad från tidigare forskning känner förskolepersonalen inte 

samma behov av att positionera sig mot skolan. Istället framkommer det att 

undervisning kan ses som en rättighet för barn.  

 

Förskolediskursen kring undervisning är i förändring vilket ger ett motsägelsefullt 

material. När förskolepersonalen pratar om undervisningsbegreppet i förskolan dyker 

två diskurser upp - kravdiskursen och rättighetsdiskursen. Det existerar ett spänningsfält 

mellan diskurserna där krav och rättigheter är förväntningar kopplade till förskolans 

olika aktörer. De rättigheter förskolepersonalen tillskriver barn och vårdnadshavare 

angående undervisning leder till högre krav på personalen. Studiens resultat visar att 

barn och vårdnadshavare är aktörer när diskursen om undervisning formas (Jonsson, 

Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Genom introduktionen av 

undervisningsbegreppet i förskolan diskuterar kravdiskursen att kraven har ökat men att 

det även innebär att förskoleverksamhetens kvalite kan höjas. Rättighetsdiskursen 

handlar i sin tur om barn och föräldrars rätt till undervisning i relation till att barns 

lärande inte ska begränsas av krav på prestationer.  
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Jonsson, Williams & Pramling Samuelssons (2017) studie lyfter fram att 

undervisningsbegreppets tillkomst i förskolans verksamhet ska ses som en möjlighet att 

föra samman förskolans unika särart och specifika uppdrag med det nya fokuset på 

undervisning. Utifrån studiens resultat om hur undervisningsbegreppet uppfattas av 

förskolans personal förespråkar Jonsson, Williams & Pramling Sasmuelsson (2017) 

undervisning med barn som utgår ifrån deras erfarenheter och bygger på deras 

delaktighet. 

 

4.2 Synen på omsorg i förskolan 
Persson (2000) resultat visar att förskolans verksamhet traditionellt har varit 

omsorgsorienterad. Ett tryggt barn har större möjligheter att lära sig vilket innebär att 

barnens sociala förmågor har prioriterats över deras kognitiva i förskolan. Men det som 

tidigare var familjepolitik är nu utbildningspolitik och Persson (2000) menar att 

förskollärarnas yrkesroller nu alltmer fokuseras på lärande och undervisning.   

 

Till skillnad från Persson (2000) menar Lidholt (2000) att förskolans verksamhet har 

gått från en betoning på lärande till en större betoning på omsorg. Denna förändringen 

sker på en lokal nivå och ses av förskolans personal mest som en pragmatisk lösning på 

barngruppsstorlekar och personaltäthet. Lidholt (2000) skriver att personalen ser den 

omsorgsdrivna förskolan som mer likt barnpassning. 

 

I Johansson & Pramling Samuelssons (2001) studie om omsorg som en central aspekt 

av förskolepedagogiken definieras omsorg som en etisk dimension vilken även kan vara 

en del av barns lärande och utveckling. Johansson & Pramling Samuelsson (2001) 

förklarar hur educare begreppet används för att förespråka en helhetssyn på omsorg och 

lärande. Trots det existerar ett rangordningssystem där den med högst utbildning 

ansvarar för undervisning och den med lägre utbildning ansvarar för omsorg. I den 

svenska förskolan tar det sig uttryck i att barnskötare som har den lägsta utbildningen 

och den lägsta lönen tar hand om de yngre mer omsorgskrävande barnen. Detta menar 

Johansson & Pramling Samuelsson (2001) pekar på en tradition bestående av omsorg 

och vård för de yngsta även om styrdokument så som läroplanen beskriver omsorg och 

lärande som en helhet. I studien framkommer det att omsorg kan vara en integrerad 

dimension i lärandet men för att det ska vara möjligt så behöver förskolans personal 

analysera vad omsorg är och vilken plats den har i den pedagogiska 

förskoleverksamheten. Johnssons (2001) resultat belyser att man inte ska undervärdera 

omsorgens betydelse i pedagogiken samt att omsorg och lärande bör ses som 

sammanvävda aspekter i förskolan. Likt detta menar Halldén (2000) att även om 

förskolan är en verksamhet som i första hand ska tillgodose omsorgsbehoven så behöver 

det inte innebära att ett lärande uteblir (Halldén, 2000). 
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5 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodval, urvalsprocess, genomförande, 

databearbetning, etiska ställningstaganden och avslutningsvis metoddiskussionen.  

 

5.1 Metodval  
Denscombe (2018) skriver att kvalitativ forskning vanligtvis vill komma nära ett fåtal 

individer för en djupgående studie. En kvalitativ intervjumetod användes eftersom syftet 

med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar om undervisningsbegreppet i 

förskolan. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer kan man enligt Denscombe (2018) 

komma närmare informanternas åsikter, uppfattningar, erfarenheter av känslor om 

undervisningsbegreppet i förskolan. Denscombe (2018) skriver att semistrukturerade 

intervjuer tillåter att forskaren och informanterna utvecklar sina tankar under tidens 

gång, varje intervju är inte desamma utan den följer informantens tankegång. Därtill ges 

nya möjligheter att följa upp nya spår intervjumaterialet ger en genom följdfrågor 

baserade på svaren informanterna ger. Kvalitativ forskning förknippas med ett holistiskt 

perspektiv där sociala interaktioner är helheter som inte kan tolkas isolerade från deras 

kontexter (Denscombe, 2018).  

 

5.2 Urval 
Denscombe (2018) skriver att det finns flera sätt att hitta en urvalsgrupp till en studie. 

Undersökningsgruppen som består av fyra förskollärare har valts genom vad 

Denscombe (2018) beskriver som ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att forskaren 

väljer informanter som är lättillgängliga och bekväma att komma i kontakt med. 

Tidsdimensionen är något annat Denscombe (2018) anser påverkar att man väljer ett 

bekvämlighetsurval. Kvale & Brinkmann (2009) skriver i sin tur att fler intervjuer inte 

nödvändigtvis innebär att det är mer vetenskapligt. Antalet informanter kan skifta 

beroende på tid och resurser. Tidsaspekten innebär i mitt fall färre intervjuer för att ge 

mer tid till analysen. 

 

Förskollärarna som medverkat i undersökningen benämns med fiktiva namn:  

▪ Alice, tog examen 1990 och jobbar med 3-5 åringar.  

▪ Olivia, tog examen 2017 och jobbar med 1-3 åringar.  

▪ Astrid, tog examen 1987 och jobbar med 3-5 åringar.  

▪ Ebba, tog examen 2006 och jobbar med 1-3 åringar.   

 

5.3 Genomförande 
Jag började med att leta efter tidigare forskning inom ämnet för att öka min förståelse 

för undervisningsbegreppet i förskolan. Efter det skrev jag ett missiv (se bilaga A) som 

innehöll en inblick i min undersökning samt de etiska ställningstaganden jag följde och 

hur en eventuell intervju skulle gå till. Missivet mejlades ut till några utvalda förskolor 

och jag gick även personligen ut och delade ut fysiska papper till de utvalda förskolorna 

för att eventuellt kunna besvara frågor om undersökningen eller boka en tid för att 

genomföra intervjuerna. Denscombe (2018) beskriver att en intervjuguides struktur och 

formuleringar influerar informanternas respons. Intervjuguidens (se bilaga B) första 

frågor formulerades som introduktionsfrågor vilket tillhandahåller 

bakgrundsinformation om informanterna och leder även till att informanterna känner sig 

trygga eftersom frågorna vanligtvis är lättbesvarade. De nästkommande mer djupgående 

frågorna utformades för att få in givande svar som kunde besvara och förklara studiens 

två frågeställningar med frågor som berörde undervisningsbegreppet i förskolan och 

även relationen mellan undervisning och omsorg i förskolan. Intervjuerna bokades 
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utifrån informanternas behov och som Denscombe (2018) skriver tog de plats i en för 

informanterna trygg och ostörd plats nämligen deras personalrum på förskolorna.  

 

Inspelningarna av intervjuerna är alla runt 45 minuter långa och gjordes med min 

mobiltelefon. Efter varje intervju har materialet transkriberats men jag har valt att göra 

en selektiv transkribering vilket Denscombe (2018) beskriver som att man inte 

transkribera hela samtalet utan utelämnar de bitar som inte för med sig något värdefull 

information för studien. Mina ljudinspelningar har transkriberats och därefter 

analyserats. I uppsatsens resultat presenterar jag ett antal citat, hämtade ur det 

transkriberade materialet från intervjuerna. Citaten är bearbetade från talspråk till ett 

mer läsvänligt material. Bearbetningen handlar till störst del om att upprepningar av ord 

tagits bort samt att ordföljden ändrats för att underlätta läsning vilket markeras i citaten 

med hjälp av insättingstecken som dessa [].  

 

5.4 Databearbetning   
Transkriberingen av intervjuerna genomfördes genom att lyssna och sedan pausa 

ljudinspelningen för att nedteckna vad informanterna sa. Selektiv transkribering i sin tur 

innebar att förutom ljud och upprepande ord så undveks ibland hela stycken att 

transkriberas om innehållet bedömdes som icke intressant för studien. 

Transkriberingarna skrevs in i skilda dokument och skrevs sedan ut för att underlätta en 

överblick och kategorisering av materialet. Utifrån studiens två frågeställningar 

skapades två kategorier, varje intervjufrågas svar klipptes isär och kategoriserades in i 

någon av de två eller så blev svaret bedömt som icke användningsbart. Efter detta var 

gjort så gick jag igenom kategorierna var för sig och försökte skapa ordning och 

underkategorier genom att dela upp svaren för att se vilka svar från de olika 

informanterna som sa samma sak fast med andra ord. Detta ledde till två 

underkategorier för varje huvudkategori. Den första frågeställningen fick 

underkategorierna, begreppet undervisning kopplat till skolan och begreppet 

undervisning kopplat till förskolan. Den andra frågeställningen i sin tur fick 

underkategorierna, undervisning som underordnat omsorg och undervisning och 

omsorg som sammanbundna. Dessa underkategorierna symbolisera varsin sida av 

informanternas diskussioner kring undervisningsbegreppet i förskolan där de är 

varandras motpoler.   

 

5.5 Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet (2002) beskriver de fyra forskningsetiska principerna som studiens 

genomförande har utgått ifrån. Inför intervjuerna skickades ett missiv (se bilaga A) ut 

där informationskravet kom till uttryck och där fick informanterna även övergripande 

information om syftet med studien. Denscombe (2018) skriver att den information 

forskaren ger och de frågor som ställs påverkar vilka svar informanterna ger. Det här 

ledde till att missivet (se bilaga A) medvetet inte går detaljerat in på studiens syfte utan 

istället klargörs det att det är informanternas tankar om att använda begreppet 

undervisning i förskolan som är av intresse. Detta gjordes eftersom jag inte ville att mitt 

syfte skulle påverkar deras svar. Informanterna i studien blev informerade både innan 

och under intervjun att studien var frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan. Innan intervjuerna fick förskollärarna ge sitt samtycke till att delta, 

vilket även skedde skriftligt för att följa samtyckeskravet. I missivet och under intervjun 

informerades informanterna om att allt material som spelades in och skrevs ner under 

intervjuerna tas om hand enligt konfidentialitetskravet. Det innebär att alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att de 
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intervjuade även blev informerade om att det inspelade materialet endast användes i 

denna studien och att det sedan kommer raderas och förstöras när uppsatsen är godkänd. 

 

5.6 Metoddiskussion   
 I denna underrubriken reflekteras och kritiseras metoden över däribland metodval, 

urval, överförbarhet och trovärdighet.   

 

Metodval  

Studiens intresse av informanternas uppfattningar innebär att en djupgående intervju är 

nödvändig för att ge ett användbart material. Utifrån Denscombe (2018) beskrivning 

kunde därför den strukturella intervjun uteslutas som en möjlig metod. Denscombe 

(2018) skriver att semistrukturerade intervjuer möjliggör en öppen dialog mellan 

forskaren och informanten där frågornas ordningsföljd kan anpassas utifrån 

informantens svar.  

 

Urval  

På grund av bland annat tidsaspekten kring studiens genomförande valde jag att göra ett 

bekvämlighetsurval. Eftersom informanterna är utvalda utifrån vad som är bekvämt för 

studien innebär det enligt Denscombe (2018) att de tillfrågande inte kan representera 

samhället. Det här beskriver Denscombe (2018) som något negativt eftersom studiens 

resultat inte kan generaliseras på grund av att urvalet inte är representativt för 

förskollärare i allmänhet.  

 

Överförbarhet  

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att kvalitativa intervjuer försöker förstå världen 

utifrån informantens synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter. Det här 

innebär i många fall att resultaten främst speglar ett lokalt fenomen. I Denscombe 

(2018) framkommer det att man inte kan generalisera kvalitativ forskning som fokuserar 

på människor och händelser lika enkelt som kvantitativ forskning som i större grad 

lyfter fram statistik. Detta innebär att studiens resultatet inte kan generaliseras och föras 

över till andra kontexter.  

 

Trovärdighet   

Intervjueffekten beskriver hur svarsmaterialet kan påverkas av vad informanten tror 

forskaren vill veta (Denscombe, 2018). Det här är en eventuell påverkan som gör att det 

insamlade materialet kan ses som mindre trovärdigt eftersom informantens svar 

påverkas av vad informanten uppfattar att forskaren vill höra.    

 

En annan del av processen som kan påverka resultatet är hur man förbereder sig inför 

intervjun. Den första intervjun som genomfördes så fick informanten tillgång till 

intervjuguiden (se bilaga B) först vid intervjutillfället medan den andra informanten fick 

tillgång till intervjuguiden en dag innan intervjun genomfördes. Den ej förbereda 

informantens svar var oplanerade och det märktes på att det blev pauser med 

funderingar och meningar som påbörjades och aldrig avslutades men svaren som kom 

kändes ärliga. Den förberedda informanten i sin tur hade planerat och även skrivit ner 

tankar i förväg, svaren blev därför korta och konkreta men kändes även som att de var 

mer politiskt korrekta än jämförelsen. De resterande två genomfördes utan tillgång till 

intervjuguiden innan intervjun genomfördes.  

 

 



  
 

13 

6 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet på studiens syfte att bidra med kunskap om 

spänningsfältet mellan förskollärares dubbla uppdrag som det uttrycks i läroplanen – att 

undervisa och ge omsorg i förskolan. Resultatet ska besvara de två frågeställningarna: 

Hur upplever förskollärare att det nya begreppet undervisning kan komma att inverka på 

deras arbete? Och hur resonerar förskollärare om relationen mellan undervisning och 

omsorg i förskolan?  

 

Resultatet består av två huvudrubriker som korrespondera med frågeställningarna, 

Undervisningsbegreppet i förskolan och Undervisningsbegreppet i relation till omsorg. 

Resultatet har analyserats och tolkats utifrån de centrala analysbegreppen: undervisning 

och omsorg.  

 

6.1 Undervisningsbegreppet i förskolan 
I studiens resultat har det framkommit att undervisnig i förskolan ofta förstås utifrån sin 

relation till skolans definition och användning av begreppet. Undervisingsbegreppet i 

förskolan existerar i ett spänningsfält där förskolans och skolans använding av 

undervisningsbegreppet upplevs som varandras motpoler. Under denna huvudkategori 

presenteras två underkategorier som framkommit i analysen av hur förskollärare 

upplever att begreppet undervisning kommer att inverka på deras arbete.  

 

Begreppet undervisning kopplat till skolan  

I det insamlade materialet framkommer ett mönster där alla förskollärarna i studien 

någon gång under intervjun uttrycker att begreppet undervisning i deras tankar i första 

hand kopplades till skolans värld. Det här formulerar informanterna i intervjuerna 

genom att uttryckligen säga det eller mer omedvetet genom deras förklaringar av vad 

undervisning är för dem. En förskollärare framför att begreppet undervisning i första 

hand kopplas till skolan utifrån egna tidigare erfarenheter av skolvärlden.  

 
Inte bara jag utan de flesta tycker att det är för mycket skola. Sen är det inte fel att lära 

barnen och man leker ju fram det. Och barnen lär ju sig mycket i leken men jag kan tycka 

att det är för mycket. Det [undervisning] tillhör ju skolan (Astrid).   

 

Undervisning kopplar jag till skolan egentligen, jag vet inte riktigt vad man kallar det i 

förskolans värld. Det blir ju liksom mer, barnen lär sig eller hur vi gör (Ebba).  

 

I de här två citaten belyser Astrid och Ebba hur begreppet undervisning i deras 

världsbild är starkt kopplat till skolan. Ebba fortsätter med att förklara att 

undervisningsbegreppet används i skolan medan förskolans verksamhet använder 

begrepp så som lärande för att förklara samma upplevelse av utveckling hos ett barn. 

Begreppets sammanlänkning med skolans värld får en inverkan på förskolepersonalens 

arbete eftersom det påverkar deras förväntningar och uppfattningar av vad undervisning 

i förskolan innebär.  
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Begreppet undervisning kopplat till förskolan  

Medan alla förskollärarna nämner deras uppfattning om undervisningsbegreppets 

koppling till skolans värld så fortsätter de även med att betona vikten av att förklara vad 

undervisning betyder för dem i förskoleverksamheten med barnen. Det framkommer i 

förskollärarnas berättelser att de anser att man behöver ta ner undervisningsbegreppet 

till en lägre nivå och avdramatisera det från skolans betydelse för att ge 

vårdnadshavarna en inblick i vad undervisning kan innebära i förskolans verksamhet.  

 
Undervisning sker ju egentligen hela tiden. Och det jag ser på i undervisningen är ju allt 

från en planerad aktivitet, där jag har styrt innehållet och förberett. Till exempel i ateljén 

där jag hade dukat upp kulmålning för barnen [...] Sen finns det den spontana 

undervisningen, där man ska ut i hallen och klä på sig, man ska tvätta händerna eller man 

sitter och bygger med lego och får inte på klossen. Det är den spontana undervisningen 

man är med i (Ebba).  

 

I det här citatet beskriver Ebba vad undervisning i förskolan kan innebära. Hon börjar 

med att beskriva den mer formella och synliga undervisningen i förskolan vilket består 

av samlingar och planerade aktiviteter men belyser även att undervisning består av 

spontana händelser och mer omsorgsfyllda aktiviteter. Ebbas citat belyser hur 

undervising i förskolan tillskillnad från skolan i stor grad definieras av en stark relation 

med omsorg.    
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6.2 Undervisningsbegreppet i relation till omsorg  
I studiens resultat har det framkommit att undervisnig i förskolan ofta förstås utifrån sin 

relation till förskolans omsorgsbaserade uppdrag. Under denna huvudkategori 

presenteras två underkategorier som framkommit i analysen kring hur förskollärare 

resonerar om relationen mellan undervisning och omsorg i förskolan.  

 

Undervisning som underordnat omsorg  

Förskollärarnas berättelser om undervisning i förskolan kopplas först och främst till 

samlingar och planerade aktiviteter innan de ta i bejakelse hela verksamheten. I 

intervjumaterialet framkommer det att alla förskollärarna beskriver omsorg som en av 

förskolans byggstenar medan undervisning i hög grad beskrivs som endast en liten del 

av dagen.  

 
Omsorg är det ju hela dagen tycker jag. För vi är ju här för barnen och att de ska känna 

sig trygga med oss. Vi ser ju till så det inte händer någon fara och ligger steget före 

(Alice).  

 

[…] När vi har lite undervisning med barnen så kan det vara att vi söker information 

tillsammans med barnen och dem är ju mer delaktiga, skolan är mer styrd (Alice). 

 

I det första citatet uttrycker Alice hur omsorg genomsyrar hela förskolans verksamhet. 

Förskollärarna i studien beskriver omsorgen i förskolans värld som något inbäddat i 

väggarna medan samma sak inte framkommer om undervisning. Det andra citatet från 

Alice synliggör att undervisningsbegreppet inte har en lika etablerad plats i förskolans 

verksamhet som omsorg. Jag tolkar utifrån informanternas beskrivningar att de 

medvetet eller undermedvetet anser att undervisning är underordnat omsorg i förskolan.     

 

Undervisning och omsorg som sammanbundna  

I det insamlade materialet uttryckte en del av förskollärarna att undervisning och 

omsorg är integrerade med varandra i förskolans verksamhet.  

 
Asså det kan ju vara olika men det kan ju också vara samma. Som om ett barn är ledset, 

då är det ju omsorg och att ta hand om barnet men å andra sidan så lär man dem ju också 

hur de ska hantera besvikelse eller såhär. Eller hur de kan hantera sin ilska. Samtidigt 

som man då tar hand om barnen (Olivia).  

 

[Om omsorg i samlingar] Att alla ska få vara med och komma till tals. Prata en i taget och 

att man är där som pedagog och stöttar. Den biten. Så det kommer ju in där också, man 

månar om barnen och känner för dem (Alice). 

 

Det Olivia framhäver i citatet är att omsorg och undervisning är sammanbundna och att 

undervisningsmoment kan ske i samband med omsorg. På ett liknande sätt poängtera 

Alice att hon kan se tecken på omsorg i undervisande situationer.   
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7 Diskussion  
I detta kapitel presenteras diskussionen utifrån tre huvudrubriker som är 

Undervisningsbegreppet i förskolan, Undervisningsbegreppet i relation till omsorg och 

Förskolediskursen. I det här kapitalet presenteras reflektionerna från resultatet och det 

ställs emot den tidigare forskningen. Studien har sin utgångspunkt i begreppen 

undervisning, omsorg och diskurs.  

 

7.1 Undervisningsbegreppet i förskolan 
Jonsson, Williams & Pramling Samuelssons (2017) resultat visar i sin studie att 

förskolans personal inte känner samma behov av att positionera sig mot skolan som de 

tidigare gjort medan Vallberg Roths (2018) resultat istället visar att det bland förskolans 

personal finns ett avståndstagande från undervisning eftersom förskolans personal vill 

positionera sig själva mot skolan. I mitt resultat har det framkommit att förskollärare 

anser att undervisningsbegreppet tillhör skolans värld. I intervjumaterialet kan man se 

att den första kopplingen som görs när förskollärarna hör begreppet undervisning är till 

skolan och inte förskolans verksamhet. Genom att positionera sig själva mot skolan 

tolkar Vallberg Roth (2018) att det tyder på att förskolans personal ser undervisning 

som något fastlåst i sin betydelse i förhållande till skolan.  

 

Utifrån den här studiens resultat tolkar jag istället att förskollärarna inte direkt 

positionera sig mot skolan genom att ifrågasätta undervisningsbegreppet i förskolan 

utan att de istället jämför förskolans verksamhet och innehåll med skolans. Det existerar 

ett upplevt spänningsfält i förskolan mellan skolans traditionella definition på 

undervisning och förskolans omsorgsdrivna uppdrag. Skolinspektionen (2018) menar i 

sin tur att undervisning i förskolan inte ska tolkas som skolifiering utan att begreppet 

ska förstås mot förskolans särskilda uppdrag.  

 

7.2 Undervisningsbegreppet i relation till omsorg 
I min analys framkommer det att samtliga informanter beskriver omsorg som integrerad 

i verksamheten på ett sätt som undervisning inte är. Lidholt (2000) framför att 

personalen ser den omsorgsdrivna förskolan som mer likt barnpassning men att 

omsorgen ändå prioriteras när barngruppsstorlekar och personaltätheten försämras. 

Detta förklarar Persson (2000) beror på att förskolans verksamhet traditionellt varit 

omsorgsorienterad.  

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2001) belyser att förskolans verksamhet kräver 

förskollärare som aktivt reflekterar kring omsorg och lärande, och deras relation till 

varandra. I mitt resultat kan man se att förskollärarna pratar om och befinner sig i två 

olika diskurser av undervisningsbegreppet i förskolan. Med den nya läroplanen 

(Skolverket, 2018) befinner sig förskolan i ett paradigmskifte vilket kan förklara de 

skilda åsikterna och uppfattningarna som krockar med varandra.  
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7.3 Förskolediskursen 

I mitt resultat ser man tecken på olika diskurser i samverkan och motverkan med 

varandra i förskolans värld. Begreppet undervisning kopplat till skolan och Begreppet 

undervisning kopplat till förskolan är exempel på ett spänningsfält jag identifierat. 

Foucault (1994) skriver att diskurser inte hamnar emot varandra eftersom de är 

varandras motsats utan pågrund av att diskurser används som vapen för makt. Detta 

skulle innebära att spänningsfälten mellan skola och förskola samt undervisning och 

omsorg inte behöver vara varandras motpoler utan att de används mot varandra som 

vapen för att hävda sin plats i verksamheten. Utifrån detta tolkar jag att medan 

förskolans verksamhet inte vet hur de ska balansera innehållet än så behöver de endast 

tid. Tid att diskutera och fundera, tid att komma fram till hur de nya innehållet med 

undervisning ska samspela med förskolans särskilda uppdrag att ge omsorg.   
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8 Slutsatser 
Eftersom den här studien är baserad på kvalitativ forskning så kan resultatet inte 

generaliseras och föras över till andra kontexter. Förhoppningsvis kan resultatet ändå 

visa en intressant bild av hur förskollärare pratar om begreppet undervisning i förskolan.   

 

Studien synliggör att begreppet undervisning är relativt nytt inom förskolans kontext. 

Utifrån detta anser jag att vi befinner oss i en övergångstid där förskolans personal 

håller på att bilda sig en uppfattning och förståelse för vad undervisningsbegreppet 

innebär för dem i deras vardag. Hur framtidens förskoleverksamhet ser ut i relation till 

undervisning och omsorg bestäms i detta nu när den nya läroplanens innehåll diskuteras 

i arbetslagen. Studien belyser att undervisningsbegreppet upplevs som svårt att definiera 

i förskolans värld, men likt Johansson & Pramling Samuelssons (2001) resultat visar 

denna studiens resultat att förskolan behöver arbetslag som aktivt diskuterar vad omsorg 

och undervisning innebär i deras verksamhet och begreppens relation till varandra.  

 

 

9 Vidare forskning  
Under studiens gång har jag uppmärksammat att det behövs vidare forskning om 

undervisningsbegreppet i förskolan. Resultatet i studien synliggör att begreppet 

behöver förtydligas för att ge personalen en förståelse för vad undervisning kan 

innebära i en förskolekontext. Studien belyser även att det fortfarande finns en oskriven 

regel kring att begreppet undervisning tillhör skolans värld. Jag upplever därför att det 

skulle vara gynnsamt för förskolans verksamhet att vidare utforska hur förskollärare bör 

förhålla sig till spänningsfältet mellan undervisning och omsorg i förskolans 

verksamhet.  
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Bilagor 
Bilaga A Missiv 
 

 

Till dig som är förskollärare i Xxxxxxxxxx området 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  

 

Den 1 juli 2019 kommer en ny läroplan för förskolan att träda i kraft. I denna nya 

versionen får begreppet undervisning en större roll. Jag vill därför genomföra en 

intervjustudie med förhoppningen att resultatet kan leda till en ökad insyn i 

förskollärares resonemang kring begreppet undervisning i förskolans verksamhet. 

 

Jag är ute efter att intervjua ett fåtal förskollärare i Xxxxxxxxxx området. Om du vill 

vara med i studien genomför jag förhoppningsvis intervjuerna vecka 48 och vecka 49. 

Jag vill att du som är intresserad av att delta i min studie kontaktar mig via e-post eller 

telefon.  

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats och beräknas ta 30-

60 minuter.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet.  

 

Jag heter Ronja Nilsson och går på Linneuniversitetet i Kalmar där jag läser till 

förskollärare. I utbildningen ingår det att skriva ett självständigt arbete inom ett 

förskolepedagogiskt område, vilket är anledningen till att denna intervjustudie kommer 

att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig.   

 

 

Studerande:                                                          Handledare: 

Ronja Nilsson                                                        Universitetslektor   

telefon: 076-xxxxxxx                                             Ann-Katrin Perselli 

mail: xxxxxxx@student.lnu.se                               mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@lnu.se  
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Bilaga B Intervjuguide 
 

Introduktionsfrågor:  

1. När blev du klar med din utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat här?  

 

Djupgående frågor:  

1. Kan du berätta om hur du ser på undervisning idag? Och hur den har förändrats 

med tiden? 

 

2. Kan du beskriva vad du tänker att den nya läroplanens formulering kring 

undervisning innebär för arbetet på förskolan. För dig som personal? För 

barnen? För verksamheten?  

 

3. Kan du beskriva en situation när du aktivt jobbar med undervisning?  

4. Kan du beskriva en situation när du aktivt jobbar med omsorg? 

 

5. Finns det tillfällen under dagen som du leder då det inte handlar om 

undervisning? Om ja; beskriv exempel på sådana tillfällen och vad som skiljer 

dem från undervisning. Om nej; beskriv varför inte. 

6. Finns det tillfällen under dagen då det inte handlar om omsorg? Om ja; beskriv 

exempel på sådana tillfällen och vad som skiljer dem från omsorg. Om nej; 

beskriv varför inte. 

 

7. Kan du berätta om hur du tänker kring att använda begreppet undervisning när 

man pratar med vårdnadshavare
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