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Abstrakt  

	
Första juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft där undervisningen är ett av de begrepp som 

tillkommit. Begreppet undervisning bidrar till ett ökat krav på pedagoger och blir därmed relevant att 

undersöka och koppla till förskollärarna, då det är de som ska ansvara för undervisningen och att den 

bedrivs. Syftet med studien var att undersöka förskollärares attityder till undervisning och vilka faktorer 

förskollärare uppfattar som betydelsefulla för deras möjlighet att bedriva undervisning i förskolan. Samt 

att ta del av om de uppfattade faktorerna ger möjlighet, eller inte ger möjlighet, att bedriva undervisning 

i förskolan. Forskningsfrågorna som besvarats är: Vilka attityder framkommer i förskollärares tal om 

undervisning i förskolan? Vilka uppfattade faktorer är betydelsefulla för förskollärares möjlighet att 

bedriva undervisning i förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt var läroplansteori med en 

ramfaktorteoretisk inriktning med inre- och yttre ramar som analysbegrepp. Studien genomfördes genom 

en kvalitativ metod i form av semistrukturerade-intervjuer med sex förskollärare. Resultatet visade att 

förskollärare har olika attityder gällande undervisning i förskolan. Det framkommer en attityd gällande 

att undervisning i förskolan behöver vara planerat med ett medvetet innehåll och syfte. Den andra attityden 

som framkom var att förskollärarna ansåg att undervisning är något som sker under hela dagen och kan 

uppstå även i spontana situationer. Resultatet visade även att kategorierna för ramfaktorer mynnade ut i 

ett flertal andra faktorer som förskollärare uppfattade gav möjlighet, eller inte gav möjlighet för 

undervisning i förskolan. Studiens slutsats blev att undervisning i förskolan uppfattas på olika sätt av 

förskollärare då undervisning som begrepp ej är definierat på en konstitutionell nivå, mer än att det är en 

målstyrd process. Denna svaga definition av vad undervisning i förskolan innebär medför lokala olikheter 

inom den förskolepedagogiska verksamheten, vilket kan påverka vilka faktorer som anses avgörande för 

förskollärarnas möjlighet att bedriva undervisning i förskolan. 

	
Nyckelord: Förskola, Förskollärare, Läroplan, Undervisning, Läroplansteori, Ramfaktorteori, 
Faktorer, Kvalitativa intervjuer	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord  
	
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till de förskollärare som medverkat i vår studie, utan er 

hade den inte varit genomförbar. Vi vill även rikta ett tack till våra handledare för vägledning 

och stöd under vår skrivprocess samt till våra familjer som stått ut med oss under denna 

perioden av våra liv. Vi har inte alltid varit lätta att leva med. Tack till alla som stöttat och hjälpt 

oss att ta oss i mål! 	

	
Halmstad 19-01-17	
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1. Inledning 
 
Första juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft där undervisningen är ett av de 

begrepp som tillkommit. Det sker även en revidering av Skollagen (SFS 2018:1368) där det 

framgår i 2 kap. 13 - 15 § att det är legitimerade förskollärare som får bedriva undervisning i 

förskolan och att resterande personal får finnas som komplement i undervisningen, men 

förskolläraren har det yttersta ansvaret för den undervisningen som bedrivs. Linde (2012) 

framhäver att en ny läroplan kan betraktas som en strävan efter att förbättra skolans innehåll. 

Läroplanen kan även ses som en av många faktorer som påverkar undervisningsinnehållet i de 

olika skolverksamheterna. Tidigare studier gällande implementering av förskolans reviderade 

läroplan från 2010 visar att implementeringen sett olika ut beroende på kommun, samt att ett 

ökat krav på förskollärarna har framkommit. Detta då det skrevs fram vilket ansvar som låg på 

förskolläraren respektive arbetslaget (Eriksson, 2014).  Förskollärare har talat om sitt ansvar på 

olika vis under läroplanens uppkomst och revideringar, då det tidigare handlat om fokus på 

organisation, för att sedan gå över till fokus på relationer (Josefsson, 2018). Efter revideringen 

2010 visar Erikssons (2015) resultat att förskollärares ansvar har gått från att tidigare varit 

självpåtaget, till att numera vara legitimerat av staten.  

 

Att förskolan ska innefattas av begreppet undervisning skulle enligt Nilsson, Lecuesay och 

Alnervik (2018) peka på̊ en intention att skolifiera förskolans praktik. Det vill säga att förskolan 

kan anses sträva mot att bli mer lik skolan och dess undervisningsform, vilket författarna 

kopplar till en förmedlingspedagogik som inte fullt ut är jämförbar med den pedagogik som 

råder i förskolan. I Skollagen (SFS 2018:1368) definieras undervisning i 1 kap. 3 § som ”sådana 

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

lärande genom inhämtande av kunskaper och värden”. I en studie gjord för att belysa begreppet 

undervisning framkom att det finns ett visst motstånd till att använda just själva begreppet 

undervisning i förskolans verksamhet. Pedagogerna ansåg att begreppet lät hårt och använde 

istället gärna begreppet lärande (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Även 

Thörner (2017) poängterar att ”det inte är helt ovanligt att pedagoger känner sig obekväma med 

att använda begreppet undervisning eftersom detta enligt dem signalerar en 

förmedlingstradition” (s.18). Jonsson et al. (2017) kunde urskilja två motsägelsefulla diskurser, 

dels en rättighetsdiskurs där pedagogerna anser att barnen har rätt till att få den bästa 

utbildningen och undervisningen som möjligt, och dels en kravdiskurs där det anses finnas ett 

ökat krav på just pedagogerna på förskolan i och med undervisningsbegreppet.  
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Att begreppet undervisning bidrar till ett ökat krav på pedagogerna blir därmed relevant att 

undersöka och koppla till förskollärarna, eftersom det är de som ansvarar för undervisningen 

och att den bedrivs (SFS 2018:1368). Men som ovanstående författare pekar på har tidigare 

implementeringar av läroplanen tolkats och genomförts på olika vis. Den nya läroplanen för 

förskolan, Lpfö18, med undervisning som begrepp träder i kraft 2019, vilket gör att det är ett 

relevant område att beforska för att bidra med ytterligare kunskap om undervisning i förskolan. 

Linde (2012) belyser läroplanen som en av många faktorer som påverkar undervisning, vilket 

leder till en undran gällande vilka fler faktorer som påverkar förskollärares möjlighet att bedriva 

undervisning i förskolan.  

 

Syftet med studien blir därmed att undersöka förskollärares attityder1 till undervisning och vilka 

faktorer förskollärare uppfattar är betydelsefulla för deras möjlighet att bedriva undervisning i 

förskolan. Samt att ta del av om de uppfattade faktorerna ger möjlighet, eller inte ger möjlighet, 

att bedriva undervisning i förskolan. Dessa faktorer kan falla under förskolans organisatoriska 

ramar där barngruppen exempelvis kan ses som en faktor (Linde, 2012; Lundgren, 1989) eller 

personramar där förskollärares attityder och åsikter spelar in som faktorer (Pettersen, 2008).  

 

1.2 Forskningsfrågor 
 
-Vilka attityder framkommer i förskollärares tal om undervisning i förskolan? 

-Vilka uppfattade faktorer är betydelsefulla för förskollärares möjlighet att bedriva 

undervisning i förskolan? 

2. Tidigare forskning  
 
Tidigare forskning delas upp i två avsnitt: Förskolans läroplan med underrubrikerna 

Läroplanens utveckling, Lpfö 98 reviderad 2010 och Barngruppen tiden och miljön.  Samt 

Undervisning i förskolan med underrubrikerna Ett svårdefinierat begrepp och Lekbaserat 

lärande vs. guidat deltagande. Respektive avsnitt avslutas med en sammanfattning. 

 
 
 
 
                                                
1 Studien utgår ifrån Nationalencyklopedins (u.å.) definition av begreppet som syftar till en persons inställning 
och förhållningssätt. 
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2.1 Förskolans Läroplan  
 
Föreliggande avsnitt uppdelas i tre underrubriker. Avsnittet inleds med Läroplanens utveckling 

för att ge en överblick gällande läroplanens uppkomst och utveckling. Sedan följer Lpfö 98 

reviderad 2010 där forskning gällande implementeringen och den förtydligande 

ansvarsuppdelningen lyfts fram. I sista och avslutande avsnittet Barngruppen, tiden och miljön 

lyfts förskollärarnas åsikter om hur stor en barngrupp bör vara för att kunna arbeta utifrån 

läroplanens intentioner.  

2.1.1 Läroplanens utveckling 

Vallberg Roth (2001) har i sin studie undersökt förskolans läroplan och pedagogiska texter från 

1800-talet fram tills idag. Studien resulterade i en framkomst av fyra läroplansmönster: 

Gudsläroplan, mitten till slutet av 1800-talet, där nyckelorden var undervisning och kristlig 

uppfostran. Det goda hemmets och hembygdens läroplan, slutet av 1800-tal till mitten av 1900-

talet, där det handlar om uppfostran snarare än undervisning. Folkhemmets socialpsykologiska 

läroplan, 1900-talet till 1985, barnets vård och omsorg får en centralare position, även 

demokrati och en allsidig personlighetsutveckling. Det situerade världsbarnets läroplan, slutet 

på 1980-talet fram till 2000-talet, där det sker en utformning av ett sammanhållet 

utbildningssystem, ny läroplan för förskolan samt att målstyrning, decentralisering, 

globalisering, marknadsorientering och individualisering är centrala begrepp. Liknande 

forskning är gjord av Eriksson (2015) som undersökt hur förskollärares ansvarsroll utvecklats 

och framställts i policydokument samt läroplaner från 1900-talet fram till 2010 års revidering 

av Lpfö 98. Resultat som framkom var att ansvaret har övergått från att tidigare vara 

självpåtaget till att numera vara legitimerat av staten och att ansvaret gått från arbetslaget till 

den enskilda förskolläraren. Detta resultat är jämförbart med Josefsson (2018) som belyser att 

förskollärarna talade om sitt ansvar på olika vis innan och efter införandet av Lpfö 98. Innan 

införandet av läroplanen talade pedagogerna om ansvar i form av kontroll, trygghet och 

flexibilitet, vilket Josefsson kopplade till fokus på organisation. Efter införandet av läroplanen 

talades ansvaret istället i form av att skapa lugn och ro samt att uppmärksamma barnen, vilket 

kopplades till fokus på relationer. 
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2.1.2 Lpfö 98 reviderad 2010  

Det var först 2010 som förskolan började lyda under skollagen och i samband med det skedde 

en revidering av Lpfö 98, vilket Eriksson, Beach och Svensson (2015) har genomfört en studie 

kring med syfte att presentera och diskutera förskolechefers ansvar. Även Renblad Brodin 

(2012) genomförde en studie riktad till förskolechefer, skillnaden var att denna syftade till att 

ta del av deras syn på kvalitet i förskolan. Studiernas olika ingångar gav både liknande och 

olika resultat då Eriksson et al. (2015) studie visade att förskolechefer har tilldelats ett stort 

ansvar gällande att tolka det förtydligade ansvaret. Samt att införa och starta upp ett arbete som 

skapar förutsättning för förskolepersonalen att få kompetensutveckling som sedan kan bidra till 

en höjd förskolepedagogisk kvalitet.  Renblad och Brodins (2012) resultat visade att den 

reviderade läroplanen fokuserade mer på målstyrda lärprocesser i verksamheten och att det var 

en stor pedagogisk utmaning att skilja omsorg från lärande. Resultatet visade även att bara för 

att det finns flera förskollärare i verksamheten bidra det inte automatiskt till hög kvalitet, utan 

faktorer som kan påverka kvaliteten är bland annat personalens kompetens, kommunikation 

mellan personal och ledning, tidsbrist, personalomsättning samt barngruppens storlek. 

Personalens kompetens är därmed en gemensam faktor som de båda resultaten synliggör som 

väsentlig för en hög kvalitet i förskolan.  

 

Eriksson (2014) har undersökt hur förskollärares specifika ansvar i och med den reviderade 

läroplanen 2010, tolkas, implementeras och organiseras på en kommunal nivå för att sedan se 

hur det kommer till uttryck i förskolans pedagogiska praktik. Resultatet som framkom var att 

sättet att implementera den reviderade läroplanen på varierar mellan två kommuner och olika 

förskolor. Även tolkningar av den reviderade läroplanen och förskollärarens förtydligade 

ansvar varierar. Det framkom även två diskurser gällande hur de talades om förskollärares och 

arbetslagets ansvar. Den ena diskursen handlar om organisatoriska förändringar som ett sätt att 

bidra till ett ökat ansvar för förskollärare gällande den pedagogiska verksamheten, den andra 

berör förskollärares ansvar i relation till skillnader i yrkeskunskap och gentemot andra 

yrkesgrupper. Detta framkommer som ett känsligt ämne att diskutera i förskolans verksamhet, 

vilket kan ses stämma överens med Langford et al. (2018) resultat om skillnader mellan lärare 

och förskollärare. Studien är genomförd i Kanada gällande införandet av ett 

förskolepedagogiskt program med undervisning för barn i åldrarna fyra till fem år. Resultatet 

visade att läraren och förskolläraren inte bidrog lika inom arbetslaget och att det fanns en 

splittring mellan omsorg och lärande i klassrummen. Denna splittring berodde bland annat på 
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status, att lärande skattades högre än omvårdnad och det ansågs att läraren hade mer ansvar 

gällande undervisningen. Detta trots att både läraren och förskolläraren genomförde 

planeringen och båda har rätt att utföra den.  

 

Vid implementeringen av en ny läroplan i Turkiet upplevde förskollärare att ett av de främsta 

områden som var svårt att arbeta med var utvärdering, dels av det enskilda barnet, men även av 

den dagliga verksamheten (Erden, 2010). Förskollärarna ansåg att lärandet är en process och 

förespråkade att de hellre ville ha utvärdering över längre tid än att utvärdera dagligen och tiden 

var en av de främsta faktorerna som påverkade. Även inkludering var ett av de områden som 

framkom som problematiskt att arbeta med, då det önskades en egen plan för det och 

förskollärarna ansåg att barngruppernas storlek påverkade möjligheten till inkludering av det 

enskilda barnet. Förskolan i Turkiet är uppdelad i tre ålderskategorier och yrkesrollen 

förskollärare arbetar med barn i åldrarna 3–6 år. De faktorer som framkom som problematiska 

går delvis att jämföra med Renblad och Brodins (2012) resultat gällande faktorer som påverkar 

kvaliteten i förskolan, exempelvis tiden och barngruppen. En skillnad är dock att Erden (2010) 

belyser det enskilda barnet i relation till barngruppen, medan Renblad och Brodin lyfter främst 

organisatoriska faktorer.   

2.1.3 Barngruppen, tiden och miljön  

Barngruppen framkommer som en betydelsefull faktor som påverkar kvaliteten i förskolan 

(Erden, 2010; Renblad och Brodin, 2012). Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och 

Hellman (2016) och Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) har studerat storleken 

på barngruppens betydelse i förskolan med två olika ingångar, med resultat att det mynnade ut 

i ett flertal andra faktorer som exempelvis möjlighet till uppdelning av barngruppen, tid och 

miljö. Pramling Samuelsson et al. (2016) har i sin kvantitativa fenomenografiska studie 

undersökt 698 förskollärares åsikter om hur den ideala barngruppen är utformad och varför den 

är ideal för dem. I resultatet kunde fyra olika kategorier utläsas: Balans i gruppen som syftar 

bland annat till homogena åldersgrupper och att det bör vara ett jämt antal barn i grupperna. 

Majoriteten av förskollärarna ansåg att barn i samma ålder är enklare att stimulera och utmana. 

Delades barngruppen upp i mindre grupper delades barnen oftast in i olika åldersgrupper. Små 

grupper syftade till att förskollärarna ville ha mindre barngrupper för att exempelvis kunna se 

det enskilda barnet och för att få tid till att dokumentera och kunna reflektera över det enskilda 

barnets lärande. Förskollärarens kompetens ses som en viktig aspekt gällande barngruppens 

storlek. Föreställningen som förskollärare hade var att oavsett hur stor barngruppen är kan en 
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kompetent förskollärare få den att fungera. Förskollärarna svarade att Förskolans miljö bör vara 

anpassad till antalet barn i barngruppen. Förskollärarna uttryckte att miljön och god arkitektur 

kan antingen begränsa eller ge möjlighet till barns kreativitet eller vilja att lära sig nya saker.   

 
Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) har undersökt och problematiserat 

förskollärares uttryck gällande möjligheter och hinder att arbeta med läroplanens intentioner, i 

relation till barngruppens storlek. Via enkätsvar och intervjuer framkom ett resultat i form av 

att antalet barn i barngruppen har betydelse gällande val och bortval av arbetssätt och 

målområden. Exempelvis valdes skapande, experiment och läsning bort på grund av för många 

barn i gruppen, medan omsorg, barnets välbefinnande och sociala utveckling prioriterades och 

fokuserades. Förskollärarna upplevde att när det var färre barn i en grupp var det lättare att 

arbeta utifrån läroplanens intentioner samt att det möjliggjorde tid att samspela med och möta 

det enskilda barnet. Detta är i likhet med Pramling et al. (2016) och Erdens (2010) resultat att 

mindre grupper ger större möjlighet att se det enskilda barnet. Tiden framkom även som en 

betydelsefull faktor i form av att ha tid att genomföra det som planerats i verksamheten samt 

att förskollärarna upplevde att de bara fanns tid att arbeta ytligt med ett innehåll och inte gå på 

djupet med det (Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan, 2015). Detta resultat skiljer sig 

delvis från Pramling Samuelssons et al. (2016) tidsfaktor i form av olika typer av tid, tid för 

dokumentation och reflektion eller tid för att gå på djupet med ett innehåll. Båda studierna kan 

dock anses i likhet med Renblad och Brodins (2012) resultat gällande tiden som en betydelsefull 

faktor för en förskola med hög kvalitet.  

2.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning att förskolans läroplan utvecklats från 1800-

talet fram tills idag och att fokus på lärandet har skiljt sig åt i fyra olika kategorier. 

Förskollärares ansvar i förskolan har gått från att innan införandet av Lpfö 98 handla om ansvar 

i form av organisation till att efter införandet handla om ansvar i form av fokus på relationer. 

Revideringen 2010 bidrog till en förtydligande ansvarsuppdelning mellan yrkeskategorier samt 

att innehållet blev mer fokuserat på målstyrda lärprocesser. Efter revideringen 2010 har 

ansvaret gått från arbetslaget till den enskilda förskolläraren samt att det har övergått från att 

tidigare vara självpåtaget till att numera vara legitimerat av staten. Dock varierar ansvaret 

gällande innehåll, omfattning och genomförande mellan olika verksamheter och förskolor. 

Forskningen visar även att ansvarsuppdelning mellan olika yrkeskategorier resulterade i en 

splittring mellan omsorg och lärande. Faktorer som påverkar förskolans kvalitet och möjlighet 
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att arbeta utifrån läroplanens intentioner är bland annat kommunikation, barngruppens storlek, 

möjlighet till uppdelning av barngrupp, miljö, personalomsättning, kompetens, tid för 

utvärdering samt inkludering och samspel med det enskilda barnet.  

 

2.2 Undervisning i förskolan 
 
Föreliggande avsnitt uppdelas i två underrubriker. Avsnittet inleds med Ett svårdefinierat 

begrepp där undervisningsbegreppet är i fokus och forskning gällande uppfattningen av det 

lyfts fram. Detta följs upp av Lekbaserat lärande vs guidat deltagande där forskning redovisas 

gällande hur undervisning kan tas i uttryck i förskolans verksamhet.  

2.2.1 Ett svårdefinierat begrepp 

Nilsson et al.  (2018) har i sin forskningsöversikt diskuterat och problematisera innebörden av 

begreppet undervisning, med utgångspunkt i hur det är definierat i skollagen. Även i Jonsson 

et al. (2017) studie var undervisningsbegreppet en fråga för undersökning, dock låg fokus på 

förskolepersonals sätt att resonera om begreppet i relation till de yngre barnen i förskolan. 

Nilsson et al. (2018) framhäver att Skolverket inte har någon tydlig definition om vad 

undervisning i förskolan innebär mer än att det är en målstyrd process. De nämner även 

Skolinspektionens Rapport: ”Förskolans pedagogiska uppdrag: Om undervisning. Lärande och 

förskollärares ansvar” från 2017 som kom fram till att förskollärare brister i undervisning runt 

om i landet, trots den ringa definitionen av begreppet. Ett exempel från samma rapport pekade 

på att undervisning i förskolan kan ses som ett undervisande samtal där pedagogerna fångar 

lärandet i stunden. Även Sheridan och Williams (2018) anser i sin kunskapsöversikt om 

undervisning i förskolan, att förskollärare i sin verksamhet bör fånga både spontant uppkomna 

tillfällen och att i planerade situationer medvetet ta tillvara barnens initiativ och intressen. 

Nilsson et al. (2018) ser en problematik om undervisning definieras på det viset eftersom den 

spontana undervisningen ej är planerad vilket gör att, om den bedrivs av en icke legitimerad 

förskollärare, ej kan ses som undervisning. Författarna framhäver denna motsägelse och som 

slutsats argumenterar de att krav från politiskt håll samt myndigheter leder till ett dilemma hos 

förskolan och förskollärarna gällande vad undervisningen som målstyrd process innebär. 

Sheridan och Williams (2018) lyfter ej problematiken som Nilsson et al. (2018) argumenterar 

för, de fokuserar enbart på förskollärarens roll i undervisningen i förskolan.  
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Liknande resultat kan vi finna i Jonsson et al. (2017) studie där resultatet visar att det finns en 

motsägelsefullhet i förskolan gällandet undervisning som begrepp. Strukturerade 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med både förskollärare och barnskötare som sedan 

analyserades med hjälp av diskursteori och ett argumentativt synsätt. Författarna kom fram till 

att det finns två diskurser, en kravdiskurs och en rättighetsbaserad-diskurs. Kravdiskursen 

innefattar att pedagogerna på förskolan anses få ett högre krav på sig på grund av begreppet, 

något som även Nilsson et al. (2018) anser då de ser en problematik i att enbart legitimerade 

förskollärare får bedriva undervisning i förskolan. Den rättighetsbaserad diskursen innefattar 

att pedagogerna anser att barnen har rätt till den bästa utbildningen som möjligt. Resultatet 

visade även att pedagogerna delvis motsatte sig mot själva begreppet undervisning, då det 

ansågs låta hårt och de ville hellre använda begreppet lärande. 

2.2.2 Lekbaserat lärande vs. guidat deltagande  

Forskning gällande hur undervisning kan tas i uttryck i förskolans verksamhet kan ses resultera 

i två kategorier:  Ett lekbaserat lärande (Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018; 

Alatalo, 2017) eller som Ett guidat deltagande mot ett lärandeobjekt (Thörner, 2017; Gustafsson 

& Thulin, 2017). Alatalo (2017) framhäver att användning av ett lekbaserat lärande är en typisk 

pedagogik i förskolan och främst den fria lek som inte är styrd av vuxna. Även Melker et al. 

(2018) belyser i sin studie att förskolan arbetar med lekbaserat lärande, men det lekbaserade 

lärandet utgår inte fullt ut från barnen, utan innefattar ett lärandemål. Alatalos (2017) studie 

utgår ifrån förskoleklassen där hon undersökt hur de två yrkeskategorierna förskollärare och 

lärare uppfattar undervisning och lärande. Resultatet visade att förskollärare skilde på skolans 

och förskoleklassens undervisning, att undervisning i skolan sågs som lärarstyrd medan den i 

förskolan ansågs utgå från barnen. Melker et al. (2018) studie som genomfördes i förskolan, 

resulterade i att det finns en förväntad kunskap på barnen mot de lärandemål som är 

förutbestämt av förskollärarna samt att det blir lekbaserat då de använder sig av lekmaterialet 

lego. Förskollärarnas roll blev att stötta och vägleda barnen mot det förutbestämda lärandemålet 

som i detta fall var teknik, vilket kan kopplas till det som Thörner (2017) kallar för ett guidat 

deltagande.  

 
Det som framkom i Thörners (2017) forskning om hur pedagoger i förskolans verksamhet 

resonerar kring och främjar barns lärande i relation till barns intresse, var att pedagogerna 

förhåller sig på olika sätt enligt två didaktiska principer: den efterföljande guidningen och den 

lockande modifieringen. I den första principen framgår det att barnen av egen kraft riktar 
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uppmärksamheten mot något och på så sätt ger olika erbjudande, vilka pedagogerna går vidare 

med i verksamheten. I den andra principen lockar pedagogerna mot ett kunskapsinnehåll som 

barnen anses behöva, barnen blir alltså lockade i en bestämd riktning. Pedagogen utgår ifrån en 

föreställning om ett intresse som barnen har som sedan modifieras för att kunna samverka med 

verksamhetsmålen. Ute i praktiken överlappar oftast dessa principer. Den lockande 

modifieringen är vad Gustavsson och Thulin (2017) hade kallat för lärandets objekt. Lärandets 

objekt innebär att pedagoger riktar fokus mot det som man vill att barnen ska uppmärksamma 

och lära sig. Syftet med Gustavsson och Thulins studie var att utveckla kunskap om hur lärare 

uppfattar undervisning (lärandets akt), och naturvetenskap (lärandets objekt) som innehåll i 

förskolans verksamhet i början och i slutet av en kompetensutvecklingsinsats.  

 
Liknande ingång har Westman och Bergmark (2014) i sin studie där de undersökt hur 

förskollärare upplever sitt förstärkta undervisningsuppdrag med fokus på naturvetenskap. 

Gustavsson och Thulins (2017) resultat visade att innan kompetensutvecklingen ansåg 

pedagogerna att undervisning sker hela tiden, vid matsituationer, toalettbestyr, påklädning och 

att de egna ämneskunskaperna spelar föga roll då det var barns upplevelser som var det 

viktigaste. Efter kompetensutvecklingen är det som tydligast framkommer att pedagogerna 

reflekterar över betydelsen av att vara en kompetent pedagogisk ledare i förskolan. Goda 

ämneskunskaper, vara förberedd och kunna rikta uppmärksamheten mot de mål de hade ställt 

upp ansågs var viktiga egenskaper samt att ha ett syfte med aktiviteterna som görs. Resultatet i 

Westman och Bergmarks (2014) studie visade att de upplevda strategier förskollärarna använde 

var att vara närvarande pedagoger som bjöd in barnen att delta i utforskande av 

naturvetenskapliga fenomen. Även att de fokuserade på barnens relation till fenomenet. 

Författarna kopplade dessa strategier till metoder för att arbeta med sitt förstärka 

undervisningsuppdrag. 

2.2.3 Sammanfattning 

Forskningen visar att myndigheternas definition av undervisning är motsägelsefull och skapar 

dilemman i förskolans verksamhet. Att enbart fokusera på förskolläraren i 

verksamhetsforskning gällande undervisning kan ge konsekvenser för hur begreppet tolkas och 

hur forskarna ser på begreppet. Vidare visar forskning att det i förskolan finns ett motstånd till 

användandet av begreppet undervisning och begreppet blir grunden till två motsägelsefulla 

diskurser hos pedagoger, en kravdiskurs samt en rättighetsbaserad diskurs. Undervisning i 

förskolan ses delvis som ett guidat deltagande och att pedagoger riktar barnen mot ett 
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förutbestämt innehåll. Forsknings visar även att undervisningen bygger på ett lekbaserat 

lärande, där leken används antingen som medel för ett förbestämt lärandemål, eller där barnen 

förväntas lära i leken.  

3. Vetenskapsteoretisk anknytning 
 
Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är läroplansteori med en ramfaktorteoretisk 

inriktning.  Ramfaktorteori är en förgrening av läroplansteori som främst använts inom 

forskning gällande skolans läroplan och inte förskolans. I och med undervisningsbegreppets 

tillkomst och en reviderad läroplan med större fokus på utbildning (Skolverket, 2018) kan 

förskolan anses sträva mot att bli mer skolifierad. Därmed blir kunskapsbidraget med denna 

studie att omsätta ramfaktorteori även till förskolans läroplan, för att undersöka de faktorer som 

förskollärare uppfattar ger möjlighet eller inte ger möjlighet för undervisning i förskolan. I 

nedanstående avsnitt redovisas studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, dess framkomst, 

relevans för studien samt studiens centrala begrepp där analysbegrepp redogörs för. Avsnitt är 

uppdelat i underrubrikerna: Läroplansteori och ramfaktorteorins uppkomst, Ramfaktorteori, 

Kategorisering av ramar och Studiens centrala begrepp.  

 
3.1 Läroplansteori och ramfaktorteorins uppkomst 
 

Enligt Linde (2012) var läroplansfilosofi den benämning på studier som gjordes fram till 1960-

talet gällande vilket stoff som lärdes ut i skolan samt hur urvalet av det genomfördes. Stoffet 

som i dåtidens skola lärdes ut till eleverna var sådant som “ansågs bra att veta” och härleddes 

till den typ av stoff som ansågs moraliskt, samhällsnyttigt och effektivt att lära. Under 1960-

talet skedde en förändring och filosofin utvecklades till en teori, vilken blev mer empiriskt 

förankrad samt att den närmade sig forskning gällande undervisningsförlopp. Fokus låg nu 

bland annat på undervisningsprocessen, läraren och läroboken. Studier inom läroplansteori kan 

bidra till en förståelse för hur vi skapat vår världsbild, vilket påverkats av vilket lärostoff andra 

har ålagt oss. Inom läroplansteori ansågs det finnas en avsaknad av att analysera vilka faktorer 

som påverkar stoffurvalet samt lärarens möjlighet att lära ut läroplanens stoff. Med 

utgångspunkt i det skedde en förgrening av läroplansteorin som mynnade ut i ramfaktorteorin 

(a.a).  
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3.2 Ramfaktorteori  
 
Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren anses vara ramfaktorteorins grundare (Broady & 

Lindblad,1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 1999; Lundgren, 1999). Dahllöf formulerande 

grunden till ramfaktorteorin i sitt arbete från 1968 ”Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp” där han skapade en tankemodell som säger att styrningen av ett 

utbildningssystem sker genom de resurser som tillförs systemet och de regler som styr 

användandet av resurserna. Lundgren vidareutvecklade teorin om ramfaktorer i sin 

doktorsavhandling från 1972 ”Frame factors and the teaching process” (a.a).  

 
Broady och Lindblad (1999) diskuterade om huruvida ramfaktorteorin fortfarande är relevant 

att utgå ifrån i analyser av utbildningar. De ansåg att många av de för ramfaktorteorin centrala 

problem kvarstod även under slutet av 90-talet, exempelvis i fråga om relationerna mellan 

resurser, verksamhet och resultat. Detta är fortsatta problem som vi kan se sedan förskolans 

läroplans revidering 2010 där det blev ökade krav på förskollärarna, men att revideringen 

tolkades olika vilket bidrog till olika implementeringar och därmed olika utformade 

verksamheter (Eriksson, 2014, 2015; Eriksson, Beach, & Svensson, 2015; Renblad & Brodin, 

2012). Därför anser vi i enlighet med Broady och Lindblad (1999) att rambegreppet är ett 

brukbart verktyg för att försöka förstå undervisningens skilda förutsättningar i det allt mindre 

enhetliga svenska skolväsendet. Det vill säga att det är relevant att undersöka undervisning i 

förskolan, eftersom förskolans läroplan är tolkningsbart gällande innehåll och utförande, vilket 

kan bidra till att undervisningen uppfattas och utförs icke enhetligt.  Linde (2012) lyfter inte 

fram förskolan som en skolform, utan fokuserar på läroplanerna för förskoleklass, grund- och 

gymnasieskola och fritidshem. Då förskolan sedan 2010 lyder under skollagen likväl som de 

andra skolreformerna, anser vi att det är av vikt att läroplansteori och ramfaktorteori nyttjas 

även gällande förskolans läroplan för att möjliggöra utveckling även där.  

 
3.3 Kategorisering av ramar  
 
Att undervisningsarbetet sker inom bestämda ramar och kontexter (Linde, 2012; Pettersen, 

2008) är en central utgångspunkt för ramfaktorteorin. Teorin bygger på resonemanget att ramar 

ger utrymme för en process och att dessa ramar ger eller inte ger möjligheter för undervisnings- 

och lärprocesser (Lundgren, 1999) samt de intentioner som läraren har för avsikt att realisera 

med undervisningen (Pettersen, 2008). Exempel på ramar som kan vara betydelsefulla för 
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lärarens handlingsutrymme, som ger möjlighet eller inte ger möjlighet att utföra undervisning, 

är sådana som statliga beslut, elevsammansättning, resurser och tid (Linde, 2012). 

 
Lundgren (1989) formulerade tre olika kategorier för ramar: 
 

1. Konstitutionella ramar:  skollagen, läroplanen.  

2. Organisatoriska ramar: ramar som är relaterade till ekonomiska resurser exempelvis 

fördelning av tid, klassammansättning med mera.  

3. Fysiska ramar: miljön och material som används i undervisning. 

 
Pettersen (2008) framhäver en utvecklad kategorisering av ramarna där den organisatoriska 

ramen delas upp i mindre ramfaktorer. Kategorier som tillkom är: personramar (kompetens, 

attityder och egenskaper hos de som deltar i undervisningen), tidsramar: (den tid som finns 

avsatt för undervisning) och ekonomiska resurser (fördelning av ekonomiska medel). Ofta får 

ramarna skulden för bristerna som finns i en utbildning. I de fallen bör man skilja på absoluta 

ramar och uppfattade ramar. De absoluta ramarna är de ramarna som faktiskt existerar som 

exempelvis tid och skollagen, medan de uppfattade ramarna är de ramfaktorer som upplevs 

begränsande av aktörerna. De uppfattade ramarna kan även innefatta de absoluta ramarna. 

Ramarna kan även delas in i yttre och inre ramar. Yttre ramar är de ramar som är utanför 

aktörernas kontroll och handlingsutrymme medan inre ramar är de ramar som ligger inom 

aktörernas kontroll och beslutsområde. Det är de uppfattade ramarna som är av intresse i 

föreliggande studie eftersom det är förskollärarnas uppfattningar av vilka faktorer inom de olika 

ramarna som anses ge möjlighet eller inte ge möjlighet att bedriva undervisning i förskolan. 

Samt om det ligger inom eller utanför förskollärarnas påverkan och kontroll, vilket gör de yttre 

och inre ramarna betydelsefulla som analysbegrepp.  

 
3.4 Studiens centrala begrepp  
 
För att tydliggöra och kategorisera studiens analys och resultat används Pettersens (2008) olika 

ramar: personramar, organisatoriskaramar, tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska 

resurser.  Ekonomiska resurser valdes bort då alla ramar är beroende av denna ram i någon 

form och den ramen bidrog ej till att ge svar på våra forskningsfrågor. Vilket innebär att vi utgår 

enbart från fyra ramar.  

 

Personramar handlar om de personliga egenskaper, kunskaper, attityder och kompetenser som 

finns hos de personer som deltar i undervisning. I studien relateras detta till de medverkande 
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förskollärarna då vi är intresserade av deras attityder till undervisningsbegreppet. Pettersen ger 

ingen tydlig definition av vad han menar med attityder, i studien används därför 

Nationalencyklopedins (u.å.) definition av begreppet som syftar till en persons inställning och 

förhållningssätt. Vi tar även in denna ram i förhållande till andra faktorer för att ta del av om/hur 

attityderna påverkar deras uppfattningar av vad som ger möjlighet eller inte ger möjlighet för 

undervisning.  

 

Organisatoriska ramar belyser exempelvis sammansättning, storlek och organisering av 

barngrupper och även organisering av arbetslaget. I studien används den organisatoriska ramen 

som kategori för att ta del av förskollärarnas uppfattningar av arbetslaget, barngruppen och 

förskolechefen som faktor för att bedriva undervisning samt hur de ger möjlighet eller inte ger 

möjlighet för undervisning.   

 
Tidsramar innefattar enligt Pettersen tillgänglig undervisningstid och hur den fördelas mellan 

olika ämnen, teman och undervisning- och läraktiviteter. I vår studie relateras tidsramar till 

förskolan och olika typer av tid som förskollärarna upplever som en faktor som ger möjlighet 

eller inte ger möjlighet för undervisning. Exempel på detta kan vara planeringstid och 

reflektionstid.  

 

Fysiska ramar handlar om den fysiska och materiella miljön för undervisning och lärande, 

exempelvis tillgång till undervisningsmaterial och lokalernas utformning. I studien relateras 

detta till lärmiljöer och utformning av dem samt materialets betydelse för att kunna bedriva 

undervisning.  

 

Inre ramar är ett av de begrepp som används för att genomföra själva analysen och det handlar 

om de ramar som ligger inom aktörernas, det vill säga förskollärarnas, kontroll och 

beslutsområde och kan påverka deras handlingsutrymme. Exempel på detta kan vara lärmiljöer 

då de har möjlighet att påverka dess utformning.  

 

Yttre ramar handlar om de ramar som ligger utanför aktörernas, förskollärarnas, kontroll och 

beslutsområde och som de inte kan påverka. Exempel på detta kan vara konstitutionella 

ramar, som skollag och läroplan där de inte kan påverka vad som står i dem.  
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4. Metod, design och tillvägagångssätt  
 
I kommande avsnitt redogörs och motiveras studiens metodologiska utgångspunkt i relation till 

studiens syfte, att undersöka förskollärares attityder till undervisning och vilka faktorer 

förskollärare upplever är betydelsefulla för deras möjlighet att bedriva undervisning i förskolan. 

Samt att ta del av om de uppfattade faktorerna ger möjlighet, eller inte ger möjlighet, att bedriva 

undervisning i förskolan. Avsnittet delas upp i underrubrikerna: Val av undersökningsmetod, 

Urval och avgränsningar, Undersökningspersoner, Insamlingsmetod, Genomförande, 

Bearbetning av material och analysmetod, Forskningsetiska aspekter och Tillförlitlighet och 

pålitlighet.  

 
4.1 Val av undersökningsmetod 
 
Studien baseras på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med förskollärare, 

vilket innebär att intervjufrågorna är förberedda innan intervjun, men är fria att ställas i vilken 

ordning som helst samt att följdfrågor får ställas (Bryman, 2011). Förskollärarna som deltog i 

studien kommer hädanefter i metodavsnittet att benämnas som respondenter.  Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) handlar en kvalitativ metod inte om en mätning, utan om ett konstaterande av 

ett fenomen, i vilka situationer fenomenet förekommer samt hur det fungerar. I vår studie 

relateras fenomenet till undervisning med syfte att undersöka förskollärares attityder till 

undervisning och vilka faktorer förskollärare upplever är betydelsefulla för deras möjlighet att 

bedriva undervisning i förskolan. Samt att ta del av om de uppfattade faktorerna ger möjlighet, 

eller inte ger möjlighet, att bedriva undervisning i förskolan.   En kvantitativ metod hade kunnat 

bidra till ett annat resultat i form av statistik och en större grupp av respondenter (a.a), men med 

utgångspunkt i ramfaktorteorin ansågs den kvalitativa metoden i form av intervju mest lämpad, 

då vi ville kunna ställa följdfrågor till respondenterna om de olika faktorerna för att få ett 

djupare och mer ingående svar.  

 
4.2 Urval och avgränsningar  
 
Urvalet baseras på ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman (2011) handlar om att använda 

de respondenter som finns tillgängliga för forskaren. Sammanlagt tillfrågades åtta personer om 

medverkan i studien, sju stycken tackade till en början ja, en återkom inte med något svar förrän 

studien redan genomförts och vi tackade då nej till hens medverkan. En av de sju som tackade 
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ja avböjde sedan att medverka. Detta bidrog till att vi sammanlagt fick sex stycken 

medverkande och två bortfall och det kan bland annat bero på att respondenten inte fick 

tillräckligt med information gällande intervju och ämnet, eller att det fanns en rädsla gällande 

kunskapen inom området (Stukat, 1993).  Val av tillfrågan av antal personer grundas i 

tidsfaktorn, vilket Bryman (2011) menar är en vanlig faktor som begränsar studiens storlek. 

Hade vi gjort ett större urval hade vi kunnat få ett mer generellt resultat. Vi hade som ambition 

att göra intervjuer på plats och därmed gjorde vi en avgränsning. Diskussioner förekom även 

gällande intervju av förskollärare i en kommun kontra olika kommuner. Bekvämlighetsurvalet 

spelade där in och bidrog till att respondenterna fanns i tre olika kommuner. Valet av att enbart 

intervjua förskollärare grundar sig i skollagen och Lpfö 18 som belyser att det enbart är 

legitimerade förskollärare som får bedriva undervisning i förskolan, och som ansvarar för att 

den bedrivs (SFS 2018:1368; Skolverket 2018). Därmed var det förskollärarna som ansågs 

relevanta att involvera som respondenter i studien.  

 
4.3 Undersökningspersoner 
 
Sammanlagt intervjuades sex förskollärare. Alla förskollärare har arbetat som förskollärare 

efter sin utbildning Tre utav förskollärarna arbetar på samma förskola belägen i en kommun i 

södra Sverige. Två utav dem arbetade på samma äldrebarnsavdelning och en på 

yngrebarnsavdelning tillsammans med andra förskollärare. Resterande tre respondenter arbetar 

på varsin förskola i två andra kommuner i södra Sverige. Av dessa arbetar två på 

äldrebarnsavdelning tillsammans med en annan förskollärare, och den tredje på en 

yngrebarnsavdelning som ensam förskollärare.  

 
4.4 Insamlingsmetod  
 
För att ta del av förskollärares attityder samt uppfattningar av vilka faktorer som ger möjlighet 

eller inte ger möjlighet till undervisning i förskolan valdes intervju som metod. För att besvara 

våra forskningsfrågor genomfördes semistrukturerade intervjuer med respondenterna, vilket 

innebär att vi som forskare hade förberett en uppsättning frågor innan intervjun, men var fria 

att ställa dem i vilken ordning som helst samt att ställa följdfrågor (Bryman, 

2011).  Anledningen till detta val var att det kan uppstå svar på frågor som blir relevanta för 

respondenten att utveckla, detta för att få en bredare förståelse för svaret. Val av intervju som 

metod gjordes med utgångspunkt i ramfaktorteorin där olika ramfaktorer anses ge möjlighet 

eller inte ge möjlighet för lärare att bedriva undervisning. För att få reda på de olika faktorer 
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som förskollärare uppfattar är betydelsefulla ansågs intervju som en lämplig metod, då den 

möjliggjorde för oss att ta del av faktorer inom de redan givna ramar.  Före intervjuerna 

förbereddes en intervjuguide med projektets tematiska forskningsfrågor (Se bilaga 1). 

Intervjuguiden utgick från vad som ingick i Pettersens (2008) definition av de olika ramarna: 

personramar, organisatoriska ramar, tidsramar och fysiska ramar. Fyra olika teman växte fram 

i intervjuguiden vilka var Bakgrund, Undervisning, Organisatoriska ramfaktorer i förhållande 

till undervisning och Fysiska ramar. I bakgrunden ställdes allmänna frågor för att ta del av vilka 

akademiska/pedagogiska förutsättningar förskolläraren hade, dessa frågor ställdes även med 

syfte att få respondenten att känna sig bekväm. Detta följdes upp av frågor om vad 

respondentens uppfattning gällande undervisning i förskolan för att få reda på deras personram, 

alltså deras attityd till undervisning i förskolan. För att få reda på vilka uppfattade ramfaktorer 

som ger möjlighet eller inte ger möjlighet för undervisning ställde vi frågor om tid, arbetslag, 

barngrupp, miljö och förskolechef.  Vi lade även vikt på den dynamiska dimensionen i 

intervjun, vilket riktar sig till en intervjus ”Hur” och bör stimulera till en positiv interaktion 

mellan respondenterna och den som intervjuar. Detta görs genom att få respondenten att tala 

om hur de upplever och känner inför ett ämne. Frågorna bör vara korta, enkla och lätta att förstå 

utan akademiskt språk (Kvale & Brinkman, 2014).  

 
4.5 Genomförande  
 
Respondenterna kontaktades antingen via telefon eller genom ett besök på respondentens 

arbetsplats där de muntligt fick förfrågan att delta i studien. De respondenter som tackade ja till 

deltagande i studien fick sedermera ett informationsbrev (se bilaga 2) e-postat till sig med 

ytterligare information om studien. Datum planerades in för intervjuerna och dessa 

genomfördes på utsatt datum utan större svårigheter. Respondenterna skrev på 

samtyckesblankett i samband med intervjuerna. Respondenterna som intervjuades via telefon 

skrev ut blanketten, skrev på den och skickade en bild av blanketten med underskrift till 

intervjuaren som sedan skrev ut den påskrivna blanketten hemma. Samtyckesblanketterna 

förvarades sedan i en mapp hemma hos en av forskarna tills studiens avslut, då de förstörs.  

 

Intervjuerna delades upp mellan oss forskare i relation till bekvämlighetsurvalet. Fyra av 

intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats och två via telefon. Målet var att alla 

intervjuer skulle ske på respondenternas arbetsplats men på grund av tidsbesparing 

genomfördes två via telefon. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det kan finnas 
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både fördelar och nackdelar med telefonintervjuer, tidsbesparande är en fördel men nackdelarna 

som även Kvale och Brinkman (2014) nämner kan vara i form av att det begränsar möjligheten 

att fånga in vissa nyanser och föreställningar som går att få syn på vid en ansikte-mot ansikte 

intervju. Dock ansågs det inte relevant att få syn på i vår studie och därmed passade en 

telefonintervju lika bra. Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av ljudupptagning på 

en mobiltelefon via appen Röstmemon2, detta för att sedan transkribera och koda materialet 

inför analysprocessen (Svensson & Ahrne, 2015).  

 
4.6 Bearbetning av material och analysmetod  
 
Transkriberingen av ljudmaterialet genomfördes var för sig, i närliggande tid från när de 

genomfördes. Den som intervjuade transkriberade den egna intervjun. Ahrne och Svensson 

(2015) menar att en kvalitativ metod ofta innebär ett utvecklande av egna analysmodeller. De 

utskrivna intervjuerna skrevs in i en tabell (se bild 1), vilken blev vår analysmodell, där utdrag 

från transkriberingarna delades in i ramar (personram, fysisk ram m. fl.) och om de var inre 

ramar eller yttre ramar. Begreppen inre och yttre ramar användes som analysbegrepp för att ta 

del av om de uppfattade faktorerna låg inom förskollärarens påverkan och kontroll (inre ram) 

eller om den låg utanför (yttre ram). Genom att sortera och gruppera materialet skapade vi oss 

en bild av vad vi ville analysera (Nylund, Sandback, Wilhelmsson och Rönnerman, 2016). Vi 

valde att bibehålla fyra ramar som tema i vårt resultat; vilka är Personramar, Organisatoriska 

ramar, Tidsramar och Fysiska ramar då dessa gav oss en tydlighet i analysen för både oss och 

läsaren. När vi gjort urvalet och delat in dem i ramarna färgkodade vi materialet för att få syn 

på generella och avvikande resultat. 

 

 
Bild 1 ex. på analysmodell: I analysmodellen delades respondenternas svar in 
under rubriken utdrag. Utdragen kategoriseras in under den passande ramen 
exempelvis tidsramar (se vänstra sidan i tabellen). Utdragen kategoriseras sedan 
som yttre eller inre ramar.  

                                                
2 En applikation för iPhone  

Ramar Utdrag Inre ramar  Yttre ramar 
Tidsramar  Ex: jag känner att man 

behöver ha tid att sitta och 
planera sin verksamhet och sin 
undervisning 

Dels kan det ses som inre ram 
då det är det personliga 
ramarna (åsikterna) som styr 
och tid är relativ 

Dels kan det ses 
som en yttre ram 
då det ej är 
förskollärarna 
själva som 
bestämmer hur 
mycket tid de har 
till planering av 
verksamheten  



 18 

4.7 Forskningsetiska aspekter 
 
Studierna har utförts enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) i form av de fyra olika 

kraven som lyfts fram och redogörs för nedanför: 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenterna om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002), vilket gjordes genom ett informationsbrev (se bilaga 2) som 

respondenterna fick i samband med förfrågan om deltagande i studien. Respondenterna fick 

även information gällande hur lång tid intervjun beräknades ta, att de skulle genomföras enskilt, 

och att ljudupptagning skulle användas. Tre av respondenterna fick tillgång till intervjufrågorna 

innan intervjuerna, på begäran av den respondent som sedan avböjde att medverka. Eftersom 

tre av respondenterna ej fick samma förutsättningar kan det ses som att alla respondenter inte 

fick samma information innan intervjun, men vi ansåg att det var tillräckligt med information i 

informationsbrevet för att uppfylla informationskravet.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna i en studie har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjun genomfördes fick respondenterna 

skriftligt delge sitt samtycke till att delta i studien (se bilaga 2). De fick även information om 

att de närsomhelst kan avsluta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem, och att alla deltagande i studien ska ges största möjliga konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Redan under transkriberingen avidentifierades respondenterna och de 

personliga uppgifterna som de uppgav genom att istället för att skriva ut namn på personer som 

nämns i intervjun skrevs exempelvis personens yrkestitel. Vi har även valt att benämna 

deltagarna i studien som förskollärare ett, två, tre, fyra, fem och sex för att avidentifiera dem. 

Transkriberingarna skrevs ut och materialet förvarades hemma hos en av forskarna och 

transkriberingarna innehöll inga personuppgifter.  

 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in enbart använda för studiens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Via informationsbrevet fick respondenterna ta del av att det som sades 

under intervjuerna endast skulle användas i studien för att sedan förstöras. 
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 4.8 Tillförlitlighet och pålitlighet  
 
Studien har utgått ifrån Brymans (2011) tillförlitlighetskrav som består av fyra delkriterier: 

 

Trovärdighet vilken uppfylls genom att respondenterna får ta del av studien för att kunna göra 

en så kallad respondentvalidering, vilket innebär att respondenterna kan validera att 

beskrivningarna i resultatet är trovärdigt.  

 

Överförbarhet handlar om att resultatet i studien kan överföras till en annan miljö eller i samma 

kontext vid en senare tidpunkt. Studien innefattas av förskollärare från fyra olika förskolor och 

alla intervjuer har varit individuella, vilket gett oss sex olika attityder till undervisning och vilka 

faktorer som ger möjlighet eller inte ger möjlighet att bedriva den.  Med utgångspunkt i det kan 

studiens resultat anses delvis överförbart till andra förskollärare på andra förskolor, men då vi 

undersökt inställning och förhållningssätt anses resultatet inte fullt ut överförbart då det handlar 

om deras professionella attityder till undervisning.  

 

Pålitlighet uppfylls genom att studiens olika moment redogörs för och ingående beskrivs. 

Studien har även granskats genom kamratrespons och av handledare.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera uppfylls delvis genom att vi som forskare utgått från vald 

teori för att analysera och få fram ett resultat. Studien präglas dock av vår tolkning av 

ramfaktorteorin vilket gör att analysen inte kan ses fri från egna tolkningar och åsikter. Studiens 

resultat kan inte anses gälla generellt för alla förskollärare i Sverige på grund av studiens ringa 

omfång. För att få ett mer generellt resultat hade en kvantitativ metod kunnat användas i form 

av enkäter. Via enkät hade studien kunnat nå ut till fler förskollärare över andra delar av landet 

och därmed få ett mer generellt resultat. Dock hade enkäter kunnat bidra till en mer ytlig analys 

och därmed även ge ett resultat som inte fullt ut representerar och är generellt för alla 

förskollärare.  

5. Resultat och analys 
 
Syftet med studien var att undersöka förskollärares attityder till undervisning i förskolan vilket 

mynnade ut i forskningsfråga ett - Vilka attityder framkommer i förskollärares tal om 

undervisning i förskolan? Resultatet av detta presenteras under tema personramar. Syftet var 

även att undersöka vilka faktorer förskollärare upplever är betydelsefulla för deras möjlighet 
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att bedriva undervisning i förskolan. Samt att ta del av om de uppfattade faktorerna ger 

möjlighet eller inte ger möjlighet, att bedriva undervisning i förskolan. Detta mynnade ut i 

forskningsfråga två - Vilka uppfattade faktorer är betydelsefulla för förskollärares möjlighet 

att bedriva undervisning i förskolan? Resultat av denna frågeställning kommer i nedanstående 

avsnitt att presenteras i tre teman: Organisatoriska ramar, Tidsramar och Fysiska ramar.  Hur 

dessa uppfattade ramar påverkar förskollärarens handlingsutrymme gällande att bedriva 

undervisning analyseras med hjälp av begreppen yttre och inre ramar. 

 

5.1 Personramar 
 
I föreliggande avsnitt redovisas det sammanfattade resultatet av vilka uppfattningar 

förskollärarna har gällande undervisning i förskolan. Resultatet hamnar inom kategorin 

personramar och belyser förskollärares attityder till begreppet, därmed kommer inte någon 

analys att genomföras då attityderna är det väsentliga. Studien baseras på en intervjustudie och 

därmed är det förskollärares attityder, det vill säga personramar, som genomsyrar resultaten i 

de övriga ramarna.  

5.1.1 Förskollärarnas attityder gällande undervisning i förskolan  

 
Attityderna som framkommer gällande undervisning i förskolan visar på att det finns delade 

meningar om innebörden och vad det är. Ett av de främsta resultaten som framkom var att 

undervisning behöver vara planerad med ett medvetet innehåll och syfte. Förskollärarna 

beskriver att det exempelvis handlar om att tänka igenom vad barnen ska lära, att se till det 

enskilda barnet och vad det behöver samt att det finns en tanke med vad barnen ska ta till sig i 

riktning mot de mål verksamheten arbetar mot.  

 

Det andra resultatet som framkom var att förskollärarna ansåg att undervisning är något som 

sker under hela dagen och kan uppstå även i spontana situationer, exempelvis när barnen 

kommer och frågar något som förskolläraren och barnet kan ta reda på tillsammans.  

 

“ Asså det är ju hela dagen! Det e ju, det e ju från morron till kväll. Allting är 

ju på nått sätt undervisning vad man än håller på med. “- Förskollärare tre.   
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Resultatet visade att den vardagliga undervisningen ansågs inbegripa att barn ska lära sig på- 

och avklädnad, bordsskick, hur man uppför sig och är en bra kompis.  

 

Från en av förskollärarna uppvisas en attityd som är avvikande från det generella resultatet att 

undervisning är planerad, eller förekommer under hela dagen. Förskollärare två svarade utifrån 

sin attityd till just begreppet undervisning. Detta skiljer sig från de andra två resultaten där 

förskollärarna talar om det praktiska arbetet i vardagen och inte själva begreppet i sig. 

Förskollärare två belyser uppfattningen av begreppet undervisning som icke hotfullt och 

någonting som redan arbetas med ”[...] just själva begreppet känner jag inte att det är liksom 

så hotfullt för oss utan det har, vi har ju jobbat på ungefär det sättet tidigare också och det är 

egentligen bara ett nytt ord av någonting vi redan har gjort känner jag.”- Förskollärare två.  

 
5.2 Organisatoriska ramar 
 
Kategorin organisatoriska ramar delas i nedanstående avsnitt upp i fyra underkategorier för att 

tydliggöra olika former av organisatoriska ramfaktorer som är betydelsefulla för förskollärares 

möjlighet att bedriva undervisning. De organisatoriska ramfaktorerna delas upp i: Arbetslaget 

som faktor, Arbetslagets utbildningsnivå som faktor, Barngruppen som faktor och 

Förskolechefen som faktor.  

5.2.1 Arbetslaget som ramfaktor  

Arbetslaget är en betydelsefull faktor för förskollärarnas möjlighet att bedriva undervisning i 

förskolan. Resultatet visade att arbetslaget som faktor framkommer som betydelsefullt i olika 

former där reflektion, samsyn och att ta till vara på varandras olikheter var de mest 

framträdande. Reflektionen ses som en faktor i form av att det anses betydelsefullt att ha 

reflektionstid tillsammans med arbetslaget. Samsynen belyses av att arbetslaget ska sträva åt 

samma håll och ha liknande mål för barngruppen. Att ta till vara på varandra olikheter ses som 

en tillgång “Asså jag lär ju mig inte någonting om alla tycker som jag”- Förskollärare tre.  

 
Arbetslaget som faktor kan utifrån ovanstående resultat ses både som en inre och yttre ram där 

acceptansen av varandras olikheter är en inre ram som påverkar arbetslaget samarbetsförmåga. 

Samtidigt kan arbetslaget även ses som en yttre ram där kollegors agerande och synsätt ligger 

bortom den egna påverkan och kontrollen. Konsekvensen av detta framkommer ur förskollärare 

fyras kommentar: ”Har man inte kollegor som är samspelta, om jag till exempel vill mer med 
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barnen än dom andra då tröttnar man liksom för att..  Ådå blir det ju det att då söker man ju 

sig till en annan arbetsplats, där man hittar jämlika” -Förskollärare fyra.  

 

Förskollärare ett:s attityd gällande arbetslaget som faktor kan ses som avvikande från det 

generella resultatet. Det framkommer att antalet förskollärare i ett arbetslag är en yttre ram som 

påverkar möjligheten att bedriva undervisning och att planeringen är viktig att göra 

tillsammans. ”[...] jag är ensam förskollärare då så behöver jag ju ha med mig dom 

(barnskötarna)i undervisningen också.  -Förskollärare ett. Resultatet visar att förskollärare ett 

försöker möjliggöra undervisning i sin verksamhet genom att involvera barnskötarna i brist på 

en förskollärar-kollega som delar ansvaret för undervisningen. Men då de konstitutionella 

ramarna styr, i form av skollag och läroplan som säger att det är förskollärares ansvar att bedriva 

undervisning i förskolan, kan det här ses som att de konstitutionella ramarna blir den yttre ram 

som ligger utanför förskollärare ett:s påverkan och kontroll.  

5.2.2 Arbetslagets utbildningsnivå som faktor 

Utbildningsnivån i ett arbetslag anses även det vara en viktig faktor för att kunna bedriva 

undervisning i förskolan. Detta framkommer genom förskollärarnas tal och uppfattning om 

yrkesrollerna barnskötare och förskollärare. Det anses att förskollärare har ett annat tankesätt 

kring verksamheten och undervisning än vad barnskötare har. Förskollärarna ger uttryck att en 

högre utbildning bidrar till medvetenhet och ett tänk som inte barnskötarna besitter. Att de alltså 

ej har ett medvetet syfte med sitt agerande i pedagogiska situationer tillsammans med barnen. 

“ Ja det har betydelse tycker jag. Klart nu finns det barnskötare som [...] är precis lika bra som 

vilken förskollärare som helst det är inte det att man är bättre och sämre vi är ett team men vi 

förskollärare vi har.. Vad ska man säga vi har ett annat tänk på hur vi undervisar [...] vi kanske 

läser in mer om det vi vet att barnen behöver det blir inte så spontant som det kan bli med våra 

barnskötare här..”- Förskollärare fyra  

 
Konsensus till trots anses barnskötaren vara en viktig faktor för arbetslaget och att man ej bör 

se de olika yrkeskategorierna som ett ”vi och dom”, vilket kan ses som att man försöker 

motverka de konstitutionella ramarnas ansvarsuppdelning. De yttre ramarna i detta fall kan ses 

som bestämmelser över de delar som är förskollärarnas ansvarsområden, respektive barnskötare 

och övriga pedagoger. Utifrån nedanstående utsaga kan ”rädslan” för ansvarsuppdelningen ses 

som ett fruktlöst motstånd mot de redan satta yttre ramarna där ansvarsuppdelningen existerar.   
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“[...]jag har ju mina uppgifter och dom har ju sina och det ska ju separeras ytterligare…asså 

tydligare. Och det kan va bra på många sätt och vis bara det inte blir ett vi och ett dom utan 

att man fortfarande är ett arbetslag.” - Förskollärare ett  

5.2.3 Barngruppen som faktor 

Barngruppen som ramfaktor resulterar i ett flertal faktorer som påverkar förskollärares 

möjlighet att bedriva undervisning. Det främsta resultatet som framkom var att barngruppens 

storlek och antalet barn var betydelsefullt och att mindre barngrupper var att föredra då det var 

enklare att se till det enskilda barnet. Däremot kan antalet barn anpassas inom den egna 

verksamheten genom att dela upp barngruppen och pedagogerna. Det råder delade meningar 

gällande om barns enskilda förutsättningar eller egenskaper kan ses som en faktor, där språk 

och ålder är av betydelse. Å ena sidan anses det inte ha någon betydelse då det är upp till 

förskolläraren att anordna undervisning som passar alla barn. “Den (barngruppen) tänker jag 

inte har så stor betydelse för det är ju upp till mig att lägga den (undervisningen) på en nivå så 

att den passar alla.“ - Förskollärare sex. Å andra sidan finns en uppfattning att det behövs 

olika planeringar beroende på barnens åldrar då det inte går att genomföra samma undervisning 

med alla. ”[...]du måste ju ha olika planeringar om barnen är ett år eller om dom är tre år.” - 

Förskollärare ett. 

 
Denna delade mening kan kopplas till en inre personram, det vill säga att förskollärarna kan 

påverka möjligheten att bedriva undervisning genom sina attityder. Men är de inte medvetna 

om sina egna attityder kan deras uppfattning vara att det är en yttre organisatorisk ram, även 

fast det inte är det.   Detta resultat pekar på att en yttre ram i form av bestämmelser för antal 

barn i en barngrupp inte ger möjlighet för förskollärarna att bedriva undervisning på det vis 

som de önskar. Uppdelningen kan ses som en inre ram i form av att förskollärarna kan påverka 

det själva, vilket till viss del enbart fungerar om det finns förutsättningar från de yttre ramarna 

i form av personalantal och tillräckligt med förskollärare som kan bedriva undervisning.  

 

“Ju större barngrupp du har desto svårare är det att se det enskilda barnet och 

kunna undervisa det”. - Förskollärare fem  
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5.2.4 Förskolechefen som faktor 

Förskolechefen är en betydelsefull faktor gällande förskollärares möjlighet att bedriva 

undervisning och resultatet belyses i olika kategorier; en relationell, organisatorisk samt en 

ekonomisk roll. Förskolechefen uppfattas som den som ger möjlighet eller inte ger möjlighet 

för undervisning via relationer, där en positiv relation till förskolechefen uppfattas som en 

förutsättning för ett gott samarbete som i sin tur gynnar verksamheten. Dessa relationer kan 

upplevas av förskollärarna som både en yttre och en inre ram beroende på attityd och 

erfarenheter. Förskollärarna har möjlighet att påverka denna relation och därmed bidra till att 

den är gynnande för båda parter, därmed blir det en inre ram. Har förskollärarna däremot en 

negativ attityd till relationen och en uppfattning av att förskolechefen inte ger de nödvändiga 

förutsättningarna för att möjliggöra undervisning, kan det anses omöjligt att påverka och kan 

därmed uppfattas som en yttre ram.  

 

“det heter ju alltid de här att om vi säger att vi inte har planeringstid eller 

reflektionstid och så där så blir det att ja men då får man, då får ni tänka om då 

får ni försöka hitta tiden och då får ni försöka åå, det läggs hela tiden tillbaks 

på oss. “- Förskollärare ett  

 
Resultatet i form av organisation handlar om att förskollärarna uppfattar att det är 

förskolechefen som ger möjlighet eller inte ger möjlighet till reflektionstid, planeringstid och 

lagom stora barngrupper. Förskolechefens ekonomiska roll synliggörs genom att förskollärarna 

uppfattar att det är förskolechefen som ser till att det finns tillgång till material, inköp samt 

personal. Här framkommer en tydlig uppfattning av att det ligger utanför förskollärarnas 

påverkan, att det är bestämmelser inom en högre organisatorisk och ekonomisk ram som för 

förskollärarna blir en yttre ram. Dessa faktorer ses som betydelsefulla gällande möjliggörande 

och inte möjliggörande för undervisning. “Jag tror att ger förskolechefen oss möjligheter 

liksom ekonomiskt sätt med antal personal och att inte barngruppen är för stor och sådär så 

blir det lättare att bedriva undervisning. “- Förskollärare två  

 

5.3 Tidsramar 
 
Tiden som faktor för att bedriva undervisning resulterar i olika aspekter av tid, där tid för 

planering och reflektion är de dominerande. Förskollärarna har uppfattningarna av att det ej 

finns tillräckligt med tid för varken planering eller reflektion vilket anses hindrar möjligheten 
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både att bedriva sin undervisning och att utveckla den. Andra tidsfaktorer som uppfattas som 

möjliggörande eller inte möjliggörande för undervisning är tid för dokumentation, tid relaterat 

till det enskilda barnet samt tid till pedagogiska uppdrag utanför barngruppen som exempelvis 

systematiskt kvalitetsarbete. Ett avvikande resultat som framkom är en uppfattning av att 

schemalagd tid i form av personalfördelning är en avgörande faktor. ” det handlar väl om 

organisation också där man ser till att schema ligger på så sätt att vi är vi är mest personal 

när det är flest barn där” - Förskollärare två. Schematiden ger möjlighet eller ger inte 

möjlighet för uppdelning av barngruppen och är en betydelsefull faktor gällande att skapa 

förutsättningar för undervisning i mindre grupper.  

 

Det generella resultatet visar att planerings- och reflektionstid uppfattas som betydelsefulla för 

att ge möjlighet eller inte ge möjlighet för undervisning och det ses som en yttre ram, då 

förskollärarnas uppfattningar är att det är för lite tid till det. Denna yttre ram innebär att 

planerings- och reflektionstiden bestäms av någon annan än dem själva och är bortom deras 

påverkan och kontroll. “Men så vet jag att i viss sån hära put-tid som det heter ju, pedagogisk 

utvecklingstid, så ingår ju viss APT och SKA-möte och då försvinner ju mycket av den tiden och 

den hade jag ju behövt. Asså mer att, direkt in i verksamheten känner jag. Det blir inte så 

mycket tid kvar.   “- Förskollärare ett. Förskollärare etts uttalande belyser att tiden för andra 

pedagogiska uppdrag påverkar tiden i verksamheten och hen ger uttryck för en önskan om 

förändring. Här synliggörs den yttre ramens påverkan och den uppfattade konsekvensen av att 

bestämmelser ligger bortom förskollärarnas kontroll.  

 
5.4 Fysiska ramar 
 
Miljöns betydelse för förskollärarnas möjlighet att bedriva undervisning förgrenas i två olika 

teman. Å ena sidan anses den fysiska miljön som en lärmiljö där noggrann planering ligger 

bakom för att ge barnen förutsättningar att utveckla olika önskvärda egenskaper. Å andra sidan 

kan lärmiljöer ses som en distraktion i andra typer av undervisningssituationer “Det ställer ju 

till det ibland, olika fysiska miljöer för då bygger man upp en miljö för att man ska göra olika 

saker där sen ska man sitta där och ha någon undervisningssituation som kanske inte är 

kopplad till sakerna som just nu är där” - Förskollärare ett. Ett avvikande resultat var att den 

fysiska miljön inte har någon betydelse, utan att det handlar om relationerna till barnen. Har 

barnen ett förtroende för förskolläraren och en trygghet i att vistas i miljön, ute eller inne, spelar 
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det ingen roll vart någonstans undervisningen bedrivs, den kan då ske överallt och med vilket 

material som helst.   

 
Det generella resultat visar att den fysiska miljön uppfattas som både en inre och en yttre ram 

som ger möjlighet eller inte ger möjlighet för förskollärarna att bedriva undervisning i 

förskolan. Den fysiska lärmiljön är något som förskollärarna kan kontrollera och påverka 

genom att själva möblera eller transformera. Å andra sidan ses förskolechefen som en yttre ram 

då hen har den ekonomisk kontroll som kan uppfattas som ett hinder för möjligheten att skaffa 

önskvärt undervisnings- och inredningsmaterial. Det avvikande resultatet tyder på en stark 

koppling till personramen då det handlar om förskollärarens attityd till undervisning och sin 

yrkesroll. Attityden bidrar till att hen anser miljön vara betydelselös, då relationerna är det 

väsentliga. Å andra sidan kan det ses som en inre ram då relationerna är påverkbara och upp till 

den enskilda förskolläraren att skapa, alltså någonting som ligger inom den egna kontrollen.  

“[...] dom (barnen) har förtroende för dig och dom känner sig trygga i miljön, så kan man va i princip 

var som helst. Ute eller inne i ett tomt rum eller i ett fyllt rum asså pedagogiska miljöer eller ingenting 

har man bara den här grunden [...] kan man göra vad som helst med vad som helst, så kan jag känna. 

“- Förskollärare tre 
 
5.5 Sammanfattning av resultat 
 
Förskollärare har olika attityder gällande undervisning i förskolan. Det framkommer en attityd 

gällande att undervisning i förskolan behöver vara planerat med ett medvetet innehåll och syfte. 

Den andra attityden som framkom var att förskollärarna ansåg att undervisning är något som 

sker under hela dagen och kan uppstå även i spontana situationer.  Inom den organisatoriska 

ramen framkommer uppfattningen av att arbetslaget i form av att ta tillvara på varandras 

olikheter samt reflektion tillsammans i arbetslaget ger möjlighet för undervisning, vilket är inre 

ramar. Resultatet var även att samsyn är en viktig faktor, detta kan dock ses som både en inre 

och yttre ram då kollegors tankar och åsikter kan uppfattas ligga bortom förskollärarens kontroll 

och påverkan. Inom arbetslaget var även utbildningsnivån och ansvarsuppdelning mellan 

förskollärare och barnskötare av vikt, då det uppfattas som att förskollärare har ett annat 

tankesätt kring verksamheten och undervisning än vad barnskötare har.  Dessa faktorer är yttre 

ramar som förskollärarna inte själva kan påverka.  

 

Barngruppens storlek och möjligheten att kunna dela upp barngruppen var av betydelse för 

möjligheten att bedriva undervisning i förskolan. Detta ses som något som både är inom och 
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bortom förskollärarens kontroll och påverkan.  Det är den egna attityderna som styr gällande 

om barns enskilda förutsättningar eller egenskaper kan ses som en faktor, där språk och ålder 

är av betydelse. Det är även den egna attityden som ses som en yttre eller inre ram för den 

enskilda förskolläraren. Inom den organisatoriska ramen ses förskolechefen som en 

betydelsefull faktor där resultatet belyses i tre olika kategorier; en relationell som kan ses som 

både en yttre och inre ram samt en organisatorisk och en ekonomisk faktor som är yttre ramar. 

Inom tidsramen framkom olika aspekter av tid som faktorer som ger möjlighet eller inte ger 

möjlighet för undervisning, där tid för planering och reflektion är de dominerande. Andra 

tidsfaktorer som upplevs som möjliggörande eller inte möjliggörande för undervisning är tid 

för dokumentation, tid relaterat till det enskilda barnet samt tid till pedagogiska uppdrag utanför 

barngruppen De olika faktorerna för tid framkommer som yttre ramar. Miljöns betydelse för 

förskollärarnas möjlighet att bedriva undervisning förgrenas i två olika teman. Å ena sidan 

anses den fysiska miljön som en lärmiljö där noggrann planering ligger bakom för att ge barnen 

förutsättningar att utveckla olika önskvärda egenskaper. Å andra sidan kan lärmiljöer ses som 

en distraktion i andra typer av undervisningssituationer. Den fysiska miljön är främst inre ramar 

som är påverkbara, men kan i vissa fall härstamma till en yttre i form av ekonomiska 

förutsättningar.  

 
6. Diskussion 
 

Diskussionen är uppdelad i huvudrubrikerna: Inledning, resultatdiskussion och 

metoddiskussion. I inledningen följer en kort sammanställning av svaret på studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer en resultatdiskussion där resultatet ställs i relation till tidigare 

forskning för att diskutera likheter och skillnader. I metoddiskussion förs en diskussion gällande 

studiens metod i relation till resultatet.  

 
6.1 Inledning 
 
Förskollärare har olika attityder gällande undervisning i förskolan, det framkommer en attityd 

gällande att undervisning i förskolan behöver vara planerat med ett medvetet innehåll och syfte. 

Den andra attityden som framkom var att förskollärarna ansåg att undervisning är något som 

sker under hela dagen och kan uppstå även i spontana situationer.  Kategorierna för ramfaktorer 

mynnar ut i ett flertal olika faktorer som förskollärarna upplever som möjliggörande eller inte 

möjliggörande gällande att bedriva undervisning i förskolan. Exempel är förskolechefen, 
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samsyn och reflektion inom arbetslaget, olikheter inom arbetslaget, utbildningsnivå, tid för 

planering samt uppdelning av barngrupp. Faktorerna ligger delvis inom förskollärarnas kontroll 

och påverkan, det vill säga att förskollärarnas egna attityder och inställningar till faktorerna kan 

vara av betydelse. Vissa härstammar dock till en högre organisatorisk och konstitutionell nivå 

och är därmed inte påverkbara. 

 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen delas upp i två underrubriker som härstammar till våra forskningsfrågor:  

 Förskollärares uppfattning av undervisning och Faktorer inom ramarna. 

6.2.1 Förskollärares uppfattning av undervisning 

Studiens resultat synliggör att förskollärare har olika attityder gällande vad undervisning i 

förskolan är. Detta resultat stämmer delvis överens med tidigare forskning (Nilsson et al., 2018) 

som belyser att definitionen av undervisning är motsägelsefull och skapar dilemman i 

förskolans verksamhet. Jonsson et al. (2018) lyfter fram att undervisningsbegreppet bidrar till 

ett ökat krav på förskollärarna samt en rättighetsbaserad diskurs där förskollärarna gav uttryck 

för att barnen har rätt till den bästa utbildningen som möjligt. Detta är i likhet med resultatet i 

vår studie där det även där framkommer två teman gällande uppfattning av undervisning i 

förskolan. I likhet med Gustavsson och Thulin (2017) uppfattar förskollärarna i vår studie att 

undervisning dels är planerad med ett medvetet innehåll och syfte, men även att undervisning 

är något som sker under hela dagen och kan uppstå, i enlighet med Westman och Bergmark 

(2014), även i spontana situationer. Gustavsson och Thulins (2017) resultat är baserat på en 

studie gjord innan och efter att förskollärarna genomförde en kompetensutveckling gällande 

undervisning i förskolan, vilket kan sättas i relation till de två uppfattningarna i vår studie. De 

som ansåg att undervisning sker under hela dagen är av samma uppfattning som förskollärarna 

var innan de deltog i kompetensutvecklingen. Efter kompetensutvecklingen ansåg de att 

undervisning bör vara planerad med ett medvetet syfte, vilket stämmer överens med den andra 

uppfattningen som framkom i vår studie. Vårt resultat i relation till Gustavsson och Thulins kan 

tyda på att kompetensutveckling är en avgörande faktor gällande undervisning i förskolan. 

Dock är det ingen av de intervjuade förskollärarna i vår studie som nämner 

kompetensutveckling som en faktor för att bedriva undervisning i förskolan.  
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Resultat av tidigare forskning pekar på att undervisning i förskolan ses delvis som ett guidat 

deltagande och att pedagoger riktar barnen mot ett förutbestämt innehåll (Thörner, 2017; 

Gustavsson & Thulin, 2017). Det finns även resultat som visar på att undervisningen bygger på 

ett lekbaserat lärande, där leken används antingen som medel för ett förbestämt lärandemål, 

eller där barnen förväntas lära i leken (Alatalo, 2017; Melker et al., 2018). Vårt resultat är till 

viss del överensstämmande gällande ett guidat deltagande mot ett förutbestämt innehåll, men 

skiljer sig fullt ut från resultatet gällande lekbaserat lärande. Leken som metod för undervisning 

nämns inte av någon förskollärare i vår studie, vilket kan tolkas som att lek och undervisning 

är två separata områden inom förskolan som förskollärare håller i sär. En annan möjlig tolkning 

av avsaknaden kan vara att leken ses så självklar i förskolans verksamhet att förskollärarna inte 

tänker på att nämna den som metod. Detta är i likhet med Alatalo (2017) som menar att 

lekbaserat lärande är typiskt för förskolans pedagogik.  

6.2.2 Faktorer inom ramarna 

Studien resulterar i ett flertal olika faktorer som är betydelsefulla för förskollärares möjlighet 

att bedriva undervisning och arbetslaget framkommer som en betydelsefull faktor gällande 

samsyn och reflektion inom arbetslaget, olikheter inom arbetslaget samt utbildningsnivå.  Ett 

föga överraskande resultat som framkom var förskollärares attityder gentemot arbetslagets 

utbildningsnivå. Resultatet stämmer delvis överens med tidigare forskning som belyser 

skillnader mellan yrkeskategorier inom förskolan och att det är ett känsligt ämne att diskutera 

(Eriksson, 2014; Langford et al. 2018).  Denna känslighet var något som vi tog del av i vår 

studie där förskollärarna å ena sidan ogärna talade ”illa” om barnskötarna och att förskollärarna 

gav sken av att de ej vill separera yrkeskategorierna ”att det blir ett vi och ett dom”. Å andra 

sidan skedde en direkt särskiljning av barnskötare och förskollärare av samtliga respondenter 

där förskollärares högre utbildning är något som anses ge dem mer kunskap och medvetenhet 

om undervisning och är enligt dem en faktor som möjliggör undervisning i förskolan. Denna 

attityd ligger i linje med de konstitutionella ramarna i form av revideringarna av Lpfö 98, 2010 

och Lpfö 18, där en tydligare uppdelning av de olika yrkeskategoriernas ansvarsområden görs 

då förskollärarna numera har ett betydligt högre ansvar än tidigare (Eriksson, 2014) samt där 

det står att de ska ansvara för att undervisningen bedrivs (Skolverket, 2018).  

 

Förskolechefen uppfattas som en betydelsefull faktor som ger möjlighet eller inte ger möjlighet 

för undervisning i förskola. Förskolechefen som faktor ansågs ha relationell, organisatorisk och 

ekonomisk betydelse. Tidigare forskning uppmärksammar förskolechefens roll gällande 
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implementeringen av tidigare läroplaner, att tolka förskollärarens förtydligande ansvar samt att 

arbeta för en höjd förskolepedagogisk kvalitet (Eriksson et al., 2015). Har förskollärarna en god 

relation till sin förskolechef kan implementeringen av den nya läroplanen vara något som 

diskuteras fram i samförstånd med förskolepersonalen och inget som enbart bestäms utanför 

arbetslagets påverkan och kontroll.  

 
Förskolechefen som organisatorisk och ekonomisk faktor uppfattas av förskollärarna i studien 

som en yttre ram som bland annat påverkar antal personal, tid för planering samt barngruppens 

storlek vilket i enlighet med Renblad och Brodin (2012) är betydelsefulla faktorer som påverkar 

den förskolepedagogiska kvaliteten. Uppdelningen av barngruppen var enligt förskollärarna en 

av de främsta faktorerna som var av betydelse för att kunna bedriva undervisning, där en 

uppdelad barngrupp bland annat gav möjlighet att se det enskilda barnet. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning gällande att införandet av Lpfö 98 bidrog till ett ansvar med fokus på 

relationer istället för organisation (Josefsson, 2018) samt att barngruppens storlek är 

betydelsefull gällande möjligheten till inkludering av det enskilda barnet (Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015; Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & 

Hellberg, 2016; Erden, 2010). Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans (2015) resultat 

visade att en mindre barngrupp bidrog till att det var enklare att uppfylla läroplanens intentioner. 

Detta stämmer överens med vårt resultat i form av att förskollärarna förespråkade en 

uppdelning, för att det gav större möjlighet att bedriva undervisning, vilket syftar till att 

uppfylla den kommande läroplanens intentioner.  Barngruppen framkom även som både en inre 

och yttre ram i studien gällande att barns enskilda förutsättningar, bland annat ålder, kan ses 

som en faktor för att kunna bedriva undervisning i förskolan. Tidigare forskning visade att 

förskollärare delade gärna upp barnen i åldershomogena grupper då majoriteten av 

förskollärarna ansåg att barn i samma ålder är enklare att stimulera och utmana (Pramling 

Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellberg, 2016). Denna uppfattning var även något vi fick 

ta del av i vår studie där det ansågs behöva olika planeringar för ett-åringar respektive tre-

åringar. Detta kan ses som att åldern är den yttre ramen som inte är påverkbar av förskollärarna, 

men även att det är en inre i form av att de kan påverka och möjliggöra en gruppuppdelning. 

Därmed skapar det möjlighet för att kunna bedriva undervisning utifrån de förutsättningarna 

som finns.  
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Det som framkom av vårt resultat var att faktorerna inom ramarna går in i varandra och kan i 

en del av fallen vara både yttre och inre ramar, det vill säga att en faktor kan ligga både inom 

och utanför förskollärarens påverkan och kontroll. Erikssons (2015) resultat pekar på att 

förskollärares ansvar har gått från att tidigare varit självpåtaget till att numera vara legitimerat 

av staten.  Renblad och Brodins (2012) resultat belyser att flera förskollärare i en verksamhet 

inte automatiskt ger hög kvalitet. Dessa två resultat i relation till resultatet i vår studie pekar på 

att personramen i form av kompetens, attityder och åsikter kan vara högst bidragande till 

ovanstående resultat. De faktorer som påverkar förskollärares möjlighet att bedriva 

undervisning framkommer i en del av fallen som både yttre och inre ramar, vilket tyder på att 

personramen spelar in. Om ett arbetslag med hög förskollärartäthet har en personram med 

attityden att deras ansvar inte längre är självpåtaget utan istället pålagt av en högre 

organisatorisk ram, kan konsekvensen bli, i likhet med Renblad och Brodins resultat, att titel 

och utbildningsnivå inte spelar särskilt stor roll då attityden blir det väsentliga och den största 

faktorn. 

 

Renblad och Brodin (2012) får i sin studie som resultat att tiden är avgörande för en förskola 

med hög kvalitet, vilket är i likhet med vårt resultat där tiden i form av planerings- och 

reflektionstid är avgörande för förskollärares möjlighet att bedriva undervisning. Tiden 

framkommer som en yttre ram som inte är påverkbar av förskollärarna utan styrs på en högre 

organisatorisk nivå. Tiden kan även vara en faktor som påverkar den fysiska miljöns 

utformning, där noggrann planering ligger bakom för att ge barnen förutsättningar att utveckla 

olika önskvärda egenskaper.  Å andra sidan uppfattar förskollärarna i vår studie att lärmiljöer 

ses som en distraktion i andra typer av undervisningssituationer. Detta resultat kan kopplas till 

Thörner (2017) som lyfter fram att undervisning ses som ett guidat deltagande. Uppfattas miljön 

som distraherande kan en guidning från förskollärare bidra till att fokus riktas mot det 

lärandeobjektet som ska undervisas och kan därmed ses som en inre ram istället för en yttre.  

 
6.3 Metoddiskussion 
 
En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer gav oss svar på vårt syfte och 

forskningsfrågor, vilket i det avseendet därmed var en fungerande metod i förhållande till vårt 

arbete. Dock är vi inga vana intervjuare vilket kan ha påverkat resultatet för forskningsfråga ett 

Vilka attityder framkommer i förskollärares tal om undervisning i förskolan? i form av att 

svaret kan anses något tunt. Hade vi haft mer vana hade fler följdfrågor kunnat ställas vilket 
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hade kunnat bidra till ett djupare svar. Val av ramfaktorteori bidrog till en tydlig struktur 

gällande kategoriseringar av intervjufrågorna. Dock kan det ses som att respondenterna blir 

styrda av intervjufrågorna då vi utgick ifrån de redan givna ramarna utifrån Pettersens (2008) 

kategorisering och definieringar. En kvantitativ metod i form av enkäter hade till viss del kunnat 

leda till samma typ av resultat med grund i att frågorna var styrda och då hade vi även kunnat 

nå ut till en större grupp av förskollärare. Vi hade därmed kunnat få ett mer generellt resultat 

gällande betydelsen av ramfaktorerna och om de ger möjlighet eller inte ger möjlighet för 

undervisning i förskolan. Nackdelen med denna metod är att vi ej hade kunnat ställa 

uppföljningsfrågor för att få ett mer uttömmande svar (Bryman, 2011). Valet av att istället välja 

en kvalitativ metod, i form av semistrukturerade intervjuer, bidrog till att vi kunde få syn på 

faktorer inom ramarna genom att vi kunde ställa uppföljningsfrågor.  

 

Gällande utformning av intervjuguide valdes en inledning med bakgrundsfrågor vilka inte 

presenteras i resultatet. Den avslutande frågan Kommer införandet av den reviderade 

läroplanen och undervisningsbegreppet innebära att du kommer att göra någonting 

annorlunda jämfört med hur du har arbetat tidigare? i intervjuguiden redovisas ej i resultatet. 

Frågan är ej relevant för varken vår frågeställning eller vårt syfte, dock hade den kunnat vara 

relevant i efterföljande diskussion.  

 

Under intervjuerna kom vi till insikt att det var viktigt att hålla sig till frågornas formuleringar 

för att få ut de svar som eftersöktes. Eftersom vi inte är vana intervjuare var denna aspekt svår 

att förhålla sig till av den orsak att vi gärna ville falla in i en dialog med respondenten. Detta 

bidrog till att inte exakt samma formulering av frågorna ställdes. Vilket hade kunnat motverkas 

genom att strikt hålla sig till manus, dock hade det kunnat vara på bekostnad av 

uppföljningsfrågorna. Med grund i bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2011) genomfördes två av 

intervjuerna via telefon, vilket bidrog till att alla intervjuer inte genomfördes på samma 

sätt.  Kroppsspråk och liknande var inte relevant för studien och därmed bör det ej haft 

betydelse och påverkat resultatet. 

 
7. Slutsats 
 
Undervisning i förskolan uppfattas på olika sätt av förskollärare då undervisning som begrepp 

ej är definierat på en konstitutionell nivå, mer än att det är en målstyrd process (Skolverket, 

2018). Denna svaga definition av vad undervisning i förskolan innebär medför lokala olikheter 
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inom den förskolepedagogiska verksamheten, vilket kan påverka vilka faktorer som anses 

avgörande för förskollärarnas möjlighet att bedriva undervisning i förskolan. De faktorer som 

uppfattades som betydelsefulla för förskollärare gällande möjligheten att bedriva undervisning 

ligger i linje med vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt, men mynnade ut i andra faktorer inom 

ramarna. Exempel på detta är förskolechefen som relationell, ekonomisk och organisatorisk 

faktor, samsyn inom arbetslaget, utbildningsnivå inom arbetslaget samt barngruppens storlek 

och uppdelning av den.  Faktorerna är delvis inre ramar som ligger inom förskollärarnas 

kontroll och påverkan, som exempelvis uppdelning av barngruppen.  Medan några är yttre 

ramar som härstammar till en högre organisatorisk och konstitutionell nivå och är därmed inte 

påverkbara, exempelvis utbildningsnivån i arbetslaget. En del av faktorerna var både yttre och 

inre ramar som delvis var påverkbara, men inte fullt ut. Här var dock personramen av hög 

betydelse då den är grunden till uppfattningen av de andra faktorerna och därmed vilka åsikter 

och attityder förskollärarna har till dem.  

 

8. Didaktiska implikationer  
 
Resultatet är av intresse inom förskolans verksamhet för främst förskollärare, men även 

förskolechefer och övrig personal.  Begreppet undervisning är nytillkommet i förskolans 

läroplan och det är därmed relevant att tillföra kunskap om uppfattningar kring dess innebörd 

samt vilka faktorer som ger möjlighet eller inte ger möjlighet gällande utförandet av 

undervisning. Förhoppningen är att de som är verksamma inom förskolan, genom att ta del av 

studien och ramfaktorteorin, får en tydligare bild gällande de faktorer som de uppfattar påverkar 

den egna möjligheten för att bedriva undervisning i förskolan samt hur de i sin tur kan påverka 

om de ligger inom eller utanför deras egen kontroll. Förhoppningen är att detta i slutändan kan 

leda till en utveckling av förskolans praktik och att barn som deltar i verksamheten får den bästa 

undervisningen och utbildningen som möjligt.  

9. Förslag på vidare forskning 
 

Studiens metodval bidrar till att vi aldrig får syn på hur de absoluta ramarna faktiskt påverkar 

förskollärarnas handlingsutrymme eftersom det hade krävts en annan form av empiri-insamling 

som exempelvis observation. Ahrne och Svensson (2015) menar att forskning om 

samhällsprocesser behöver innefatta olika typer av metoder, både kvantitativa och kvalitativa, 

för att få en bättre förståelse av det som undersöks. Förslag på vidare forskning grundas i detta 
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resonemang och vidare forskning hade kunnat göras i form av en textanalys av läroplanen eller 

observationer av vilka faktorer som påverkar förskollärarnas handlingsutrymme. Detta hade 

kunnat ge ett mer generellt resultat och bidragit till förståelse för hur förskollärare ser på sin 

verksamhet och om de uppfattade ramfaktorerna är absoluta eller ej. Exempelvis hade en 

fördjupat studie kunnat göras gällande planeringstid för att ta del av vad tiden används till och 

om den verkligen är en så pass avgörande faktor som förskollärarna uppfattar. Alltså om 

förskollärarnas uppfattningar stämmer med deras verklighet för att på så vis kunna utveckla 

förskolan som verksamhet och som utbildning. Vidare forskning kan även göras med 

ramfaktorteorin som metod gällande andra förskolepedagogiska områden då det är en teori som 

i låg grad används för att forska kring förskolan och dess verksamhet. Fler studier utifrån teorin 

hade kunnat bidra med ny kunskap och nya insikter.  

 

10. Författarnas disposition  
 
Överlag har skrivprocessen av denna studie genomförts tillsammans. De delar som delades upp 

var tidigare forskning där vi läste olika artiklar för att täcka in ett så brett forskningsområde 

som möjligt. Intervjuerna och transkriberingen av dem genomfördes också var för sig, detta på 

grund av tidsaspekten samt att vi intervjuade de respondenter vi hade i vår närhet med 

utgångspunkt i bekvämlighetursvalet (Bryman, 2011). Resterande arbete och skrivprocess har 

diskuterats fram och genomförts gemensamt. 
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12. Bilagor  
 
12.1 Bilaga 1	
Intervjuguide: 	
	
Bakgrund	
	

• Vilket år började du, samt avslutade du din utbildning till förskollärare?  
	

• På vilken högskola/universitet gick du din utbildning? 
	

• Har du arbetat som förskollärare sedan din examen?  
	

• Hur kom det sig att du ville bli förskollärare? 
	
I den nya Reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18), som kommer att gälla från och med den 1 
juli 2019, har undervisning tillkommit som begrepp. Enligt skollagen så är det enbart en legitimerad 
förskollärare som får bedriva viss undervisning i förskolan.	
	

• Vad innebär undervisning för dig? (tolkning av läroplan)  
	

• Vad gör/behövs för att du kan bedriva undervisning i din verksamhet? (Faktorer)  
	

Organisatoriska ramfaktorer i förhållande till undervisning: 	
	

• Vilken betydelse har tiden för din möjlighet att bedriva undervisning? (tiden som faktor) 
	

• Vilken betydelse har ditt arbetslag för din möjlighet att bedriva undervisning? (Arbetslaget som 
faktor) 

	
• Vilken betydelse anser du att arbetslagets utbildnings-nivå har?  

	
• Vilken betydelse har barngruppen för din möjlighet att bedriva undervisning?  

	
• Hur påverkar förskolechefen dina möjligheter för att bedriva undervisning?  

Fysiska ramar:	
	

• Miljöns betydelse?  
	
Avslutningsvis:	
	

• Kommer införandet av den reviderade läroplanen och undervisningsbegreppet innebära att du 
kommer att göra någonting annorlunda jämfört med hur du har arbetat tidigare?  

Följdfrågor som ställs vid behov:	
• Kan du utveckla ditt svar? 
• Hur menar du då? 
• Kan du ge något konkret exempel på vad du menar?	
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12.2 Bilaga 2 
 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie	
Vi heter Lisa Nilsson och Anneli Wolcher Nyh och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Halmstad Högskola. Vi håller just nu på att skriva vårt 

examensarbete om införandet av den reviderade läroplanen och begreppet 

undervisning, med syfte att ta del av vilka faktorer som påverkar förskollärares 

möjlighet att bedriva undervisning i förskolan. För att genomföra vår studie vill vi göra 

enskilda intervjuer med förskollärare som beräknas ta cirka 20 minuter och hela 

intervjun kommer att spelas in via ljudupptagning.  Den insamlade empirin kommer att 

transkriberas för att sedan analyseras utifrån vår valda teori. Intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att du kommer att avidentifieras och vara 

anonym samt att den insamlade datan kommer användas under examensarbetets 

gång och sedan förstöras. Din medverkan i studien är frivillig och kan när som helst 

avbrytas. 	

	

Har ni frågor så kontakta oss gärna!	

Hälsningar 	

	
Lisa Nilsson                                                                   Anneli Wolcher Nyh	
Mail                                                                                Mail	
Telefonnummer                                                               Telefonnummer	
	
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien för 
examensarbete. 	
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas 
och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, 
när jag vill, kan avbryta min medverkan i studie. Jag samtycker härmed till att 
medverka i denna intervjustudie.	
	
Datum och underskrift	
	
______________________________________________________________	
	
Namnförtydligande	
	
______________________________________________________________	
 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anneli Wolcher Nyh

Lisa Nilsson


