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 ”You need every person”- A discourse analysis of conversations in focus groups with 
preschool teachers and caregivers regarding the responsibilities for teaching in preschool. 
 

Antal sidor: 31 
 

Denna studie handlar om ansvarsfördelningen gällande undervisning i förskolans utbildning. 

Studiens syfte är att utifrån fokusgruppsamtal göra en diskursanalys av barnskötares och 

förskollärares tal kring ansvaret för undervisning i förskolan. Studiens forskningsfråga är:  

• Vilka diskurser om ansvarsfördelningen gällande undervisning i förskolan 
framträder i fokusgruppsamtalen?  

Studiens teori och metod är sammanlänkade då den teoretiska utgångspunkten är 

diskursanalys. Empirin har analyserats med hjälp av begreppen modalitet, etos och genre 

som Fairclough (1992) erbjuder inom den kritiska diskursanalysen. Resultatet presenteras i 

diskurser vilka är: professionsdiskursen, otillräcklighetsdiskursen, ansvarsdiskursen och 

arbetslagsdiskursen. Professionsdiskursen visar att professionen påverkar 

undervisningsansvaret. I otillräcklighetsdiskursen uttrycker barnskötarna att 

styrdokumentens formuleringar innebär att deras kompetens inte är tillräcklig för barns 

utveckling och lärande. Det framkommer i ansvarsdiskursen att förskollärarna upplever en 

etisk aspekt i att ansvara för någon annans handlingar. Arbetslagsdiskursen lyfter betydelsen 

av att ta tillvara på alla kompetenser oavsett profession. Utöver dessa diskurser uppstod även 

diskussioner om vad undervisning i förskolan innebär. 
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1. INLEDNING 

Förskolan har under årens gång varit en verksamhet präglad av lek och omsorg och har nu 

utvecklats till en utbildning med en medveten pedagogik där lek och omsorg ses som en 

förutsättning för barns lärande och utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Wahlström (2016) skriver att förskolan idag är en institution som fokuserar på att skapa de 

bästa förutsättningarna för att alla barn ska kunna lyckas i skolan. Sheridan, Sandberg och 

Williams (2015) skriver att tillvaron inom förskolan har varit föränderlig i många 

decennier för både barn och verksamma pedagoger där bland annat pedagogernas 

arbetsfördelning sett olika ut. Barnskötarnas arbetsuppgifter har ändrats från att mestadels 

handla om att assistera förskollärarna till att efter barnstugeutredningen 1968 sågs hela 

arbetslaget som en tillgång där även barnskötarna fick vara en del av det pedagogiska 

arbetet. Den reviderade läroplanen lyfter arbetslagets betydelse och uppdrag samtidigt som 

förskolläraren har blivit tilldelad ett särskilt ansvar i undervisningen och utbildningen 

(Skolverket, 2018b). Begreppet undervisning har även tillkommit som Skollagen (SFS 

2010:800) förklarar som målstyrda processer vilka bedrivs utav legitimerade lärare. 

Sheridan och Williams (2018a) skriver att förskollärarens yrkesroll därmed har stärkts i 

sitt uppdrag och är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för förskolans utbildning.  

Vi är intresserade av hur ansvarsfördelningen kring undervisning är formulerad i relation 

till hur förskolans utbildning ser ut då Skolverkets (2018a) undersökning visar att endast 

43% av alla verksamma inom förskolan är legitimerade förskollärare och att majoriteten 

av resterande är anställda som barnskötare. Detta innebär att en stor del av verksamma 

inom förskolan inte får bedriva undervisning men får finnas i den. Eidevald och Engdahl 

(2018) skriver att förskollärarens ansvar och barnskötarens roll i undervisningen har 

tillkommit i läroplan för förskolan då det ansetts behövt förtydligas. Författarna menar 

dock att då det är svårt att identifiera undervisning i förskolan blir det i sin tur komplext 

för yrkesrollerna att veta vilken roll de ska ha i den. Dessa förändringar innebär att 

förskolans arbetslag behöver diskutera vem som ska göra vad på grund av att 

yrkeskategorierna både har gemensamma och olika uppdrag i utbildningen. Vi vill göra en 

djupare analys av skollagens och läroplanens skrivningar om att undervisningen endast får 

bedrivas av legitimerad förskollärare och deras ansvar för den. Vi finner det viktigt att lyfta 

och analysera hur både förskollärare och barnskötare talar kring ansvarsfördelningen 

gällande undervisning för att synliggöra och lyfta komplexiteten kring styrdokumentens 

skrivningar.  
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2. BAKGRUND 

Det aktuella ämnet undervisning i förskolan är ett brett forskningsområde som många 
intresserat sig för. I detta avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning i förhållande 

till studiens syfte och frågeställning. Inledningsvis presenteras en inblick i förskolans 

styrdokument samt olika beskrivningar av undervisningsbegreppet. Vidare lyfts 

undervisning i relation till lärande och förskollärarens kompetens. Till sist beskrivs 

professionens roll i undervisningen.  

2.1 STYRDOKUMENT 

Skolinspektionen (2018) gjorde under åren 2015–2017 en granskning av svenska 

förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Resultatet av granskningen pekar på att begreppet 

undervisning och hur undervisningen ska bedrivas i förskolan behöver bli tydligare samt 

hur förskollärarens ansvar för undervisningen ska bli en självklar del i det pedagogiska 

uppdraget. I Regeringens proposition (Prop. 2009/10:165) om den nya skollagen som 

bland annat innebar att förskolan blev en egen skolform och att begreppet undervisning nu 

omfattar förskolan, förklaras det att undervisningsbegreppet inte är till för att ifrågasätta 

den pedagogiska verksamheten. Det klargörs att begreppet inte ska förändra förskolans 

arbetssätt och innehåll men det har samtidigt betydelse för regleringen för förskolans 

personal och deras ansvarsområde. Skolinspektionen (2018) lyfter dock en problematik 

kring förskollärarens ansvar i förhållande till övriga i arbetslaget. I skollagen kap. 2 §13 

(SFS 2010:800) står det att ”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare 

och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen”. Det finns ytterligare en 

paragraf (SFS 2010:800, 2 kap. 14 §) som talar om hur annan personal än legitimerade 

förskollärare får finnas i undervisningen vilket Läroplan för förskolan också anger: ”I 

undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare[…]” (Skolverket, 

2018b, s.7). Läroplanen för förskolan har även fått en förtydligande underrubrik som 

delger förskollärarens ansvar i undervisningen. Skolverket (2019) skriver att arbetslaget 

måste ha kunskap och förståelse för styrdokumenten vilket innebär att dess skrivningar 

kontinuerligt behöver diskuteras och reflekteras kring för att nå en samsyn.  

2.2 UNDERVISNINGSBEGREPPET   

Eidevald och Engdahl (2018) beskriver undervisningsbegreppet som en dimension som 

kan ingå i förskolans komponenter omsorg, lek, demokratifostran och skapande. De lyfter 

undervisning som både planerade och spontant uppkomna situationer där undervisningen 
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uppkommer i en ömsesidighet och stöttning från förskolläraren. Förskolläraren ansvarar 

för att anpassa undervisningen så att “den inrymmer flexibilitet och utrymme för 

spontanitet inför det oväntade” (s.118). Sheridan och Williams (2018b) belyser skillnaden 

mellan kommunikation och undervisning i förskolan där undervisning ses som en målstyrd 

process viket stämmer överens med skollagen (SFS 2010:800) och läroplanens 

(Skolverket, 2018b) skrivningar. Vidare beskriver Sheridan och Williams (2018b) att den 

målstyrda processen handlar om att lärandet ska ha ett bestämt innehåll vare sig det handlar 

om förståelse, förhållningsätt eller hur man beter sig i olika situationer. Fortsättningsvis 

hävdar de att processen kan vara lång och förskolläraren måste vara ihärdig i sin 

undervisning och ibland tala om den aktivitet man utför eller det innehåll man 

kommunicerar kring. Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) problematiserar 

undervisningsbegreppet då de granskar undervisningens betydelse i förhållande till 

meningsskapande. Författarna förklarar meningsskapande som sociokulturell 

kommunikation och interaktion som är central både i leken och i utforskandet. I förskolans 

praktik ingår såväl omsorg som planerade aktiviteter i en demokratisk gemenskap. Sett ur 

denna aspekt är det otydligt om undervisning är allt eller om det är enskilda aktiviteter som 

är avgränsade i tid och rum och som endast genomförs av förskollärare. Det kritiskt 

granskade begreppet undervisning är intressant för vår studie då olika tolkningar av 

begreppet påverkar vad pedagogerna anser att de ansvarar för. 

 

Hildén (2018) skriver om undervisning i förskolan för de yngsta barnen och menar att 

undervisning handlar om kommunikation, dialog och samspel vilket förutsätter att 

undervisning är något som genomförs tillsammans med barnen. Författaren lyfter 

förskollärarens betydelse i att uppmärksamma och använda sig av all typ av 

kommunikation för att kunna möta barnen i deras utveckling och lärande. Jonsson, 

Williams och Pramling Samuelsson (2017) har undersökt hur förskolans personal 

resonerar kring att undervisa de yngsta barnen i förskolan och utgår ifrån ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. Utifrån fokusgruppsamtal har de identifierat teman 

med beskrivningar om undervisningens karaktär vilket var rättigheter respektive krav. 

Studiens resultat pekar på att kategorierna är knutna till två skilda diskurser där diskurserna 

pekar på en kravdiskurs för personalen och en rättighetsdiskurs för barn och föräldrar. 

Studien visar att personalen ser undervisningsbegreppet som kravfyllt om man jämför med 

den verksamhet som tidigare bedrivits. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013) lyfter begreppet som ett fenomen i människans natur som är föränderligt i tiden. 

Författarna framför att det krävs en rekonstruktion av begreppet för att det ska fungera i 
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relation till det sammanhang som det verkar inom. I Jonssons et.al, (2017) studie som 

beskrivs ovan ser majoriteten av deltagarna undervisning som en planerad aktivitet med 

ett medvetet innehåll som befaras leda till en tråkigare tillvaro för barnen. De verksamma 

inom studien hade en förutfattad bild av vad undervisning innebar, inte vad det kan bli. 

Författarna pekar på en svår balans mellan att se barns naturliga utforskande som en 

självklar väg till lärande och utveckling samtidigt som förskolan har en läroplan med 

nationella intentioner som kräver ett medvetet och styrande arbetssätt från förskollärarna.  

 

2.3 UNDERVISNING OCH LÄRANDE  

Skolinspektionens (2016) kvalitetsgranskning visar att verksamma inom förskolan ser 

undervisning och lärande som synonyma med varandra och att lärande är något som sker 

hela tiden oavsett situation och sammanhang. Granskningen visar dock att det inte finns 

någon gemensam bild av hur lärandet sker eller vilken roll personalen har i barns lärande. 

Skolinspektionen (2016) skriver att det finns en risk med detta då ansvaret för lärandet 

läggs på barnen. Säljö (2014) problematiserar förhållandet mellan undervisning och 

lärande. Han menar att undervisning kan planeras genom läroplaner och dokument samt 

vara mer eller mindre framgångsrik då undervisning inte är en garanti för lärande. Lärande 

förklaras bland annat som en konsekvens av människors aktiviteter och erfarenheter vilket 

även kräver personligt engagemang i situationen. Det innebär att lärande kan ske i olika 

sammanhang som inte har till syfte att leda till lärande. Detta är något som Eidevald och 

Engdahl (2018) även understryker då även de skiljer på undervisning och lärande då 

lärande inte kräver lärare. De menar att undervisning i förskolan måste ses utifrån ett 

helhetsperspektiv vilket betyder att undervisningen måste ta hänsyn till hela läroplanen. 

Att arbeta med hela läroplanen innebär alltså att undervisningen måste innehålla både 

ämnesdidaktik och värdegrund för att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och 

barns behov. 

 

Det faktum att förskolan nu omfattas av begreppet undervisning skulle kunna förstås som 

en önskan att komma ifrån en förskolepedagogik med barnens självinitierade aktiviteter, 

till att istället sträva mot en mer skolförberedande verksamhet där undervisning är 

målstyrda processer som bedrivs av endast förskollärare (Nilsson et al., 2018). Eidevald 

och Engdahl (2018) känner igen denna kritik mot målstyrda processer och menar att det 

oftast skapas en uppfattning av att det begränsar barns möjligheter till att utforska i sitt 

lärande. De lyfter istället undervisning som ett sätt att låta alla barn få möta målområdena 
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i läroplanen där undervisning framförallt är gynnsamt för de barn som är i störst behov av 

stöttning i sitt lärande. Även Doverborg et al. (2013) talar om ett specifikt kunnande i deras 

tal om undervisning, inte om lärande i allmänhet. De understryker att barn lär sig i alla 

olika sammanhang men att det lärande som sker i undervisningen går ut på att barn ska 

utveckla en förståelse för eller skapa mening om, i förskolan och sin kultur.  

2.4 FÖRSKOLLÄRARENS KOMPETENS 

Enligt Sheridan och Williams (2018a); Eidevald och Engdahl (2018) är förskollärarnas 

kompetens avgörande för undervisningen i förskolan. Författarna skriver att det bland 

annat handlar om att inkludera barnens delaktighet och att barnen tillsammans med 

förskolläraren planerar undervisningens innehåll och mål. De belyser även förskollärares 

kompetens i att både kunna fånga spontant uppkomna lärtillfällen samt planera medvetna 

situationer där barns initiativ och intressen tas tillvara på. Sheridan och Williams (2018a) 

understryker att undervisningen kräver didaktisk kunskap alltså kunskap om alla olika 

faktorer som påverkar undervisningens innehåll och genomförande. Författarna menar att 

detta blir en kvalitetssäkring för förskolans undervisning och att “Undervisningen i 

förskolan förutsätter att förskollärarna tar ansvar för den” (s.12). Thulin och Jonsson 

(2018) lyfter förskollärarens kompetens i att alltid kunna beakta barns perspektiv i 

undervisningen relaterat till ett lärandeinnehåll oavsett tillfälle. När förskolan får nya 

uppdrag och villkor är det viktigt att förskolläraren ständigt ställer sig i dialog till 

styrdokumenten, ser till förskolans tradition och alltid ta hänsyn till barns perspektiv.  

 

2.5 PROFESSIONEN I UNDERVISNINGEN 

Nilsson et al. (2018) lyfter komplexiteten mellan Skolinspektionens (2018) förståelse av 

undervisning som målstyrda processer och vad skollagen säger om att endast 

förskolläraren får bedriva undervisning men att annan personal får finnas med i den. 

Barnskötare får alltså finnas med i undervisningen men inte genomföra den vilket kan leda 

till att skolinspektionen kritiserar en barnskötare för att inte göra någonting som hen inte 

har laglig rätt att göra. Författarna menar att förskolans personal bör ges möjlighet att 

utveckla sin utbildning utefter det nya begreppet och göra det till sitt eget, för att skapa en 

gemensam förståelse. På liknande sätt skriver Eidevald och Engdahl (2018) hur hela 

arbetslaget kan bidra till undervisningens genomförande, både när den är planerad och 

uppstår spontant. De fortsätter med att betona styrdokumentens tolkningsutrymme och ger 

förslag på att de kan innebära att förskollärarens bör vara närvarande i alla delar av 
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undervisningen så som planering och analys, men att det också finns andra yrkesgrupper 

som genomför, i alla fall delar av undervisningen. Vidare beskriver författarna hur detta 

ska avgöras utifrån varje enskild medarbetares kompetens och lämplighet. Sheridan och 

Williams (2018a) anser att det krävs fördjupade kunskaper kring vad barnskötare och 

annan pedagogisk personal i förskolan kan göra i relation till undervisningen. Författarna 

menar att ytterligare forskning krävs inom området för att kunna synliggöra hur 

barnskötarna kan vara delaktiga i undervisningen. Oavsett hur undervisningsbegreppet 

tolkas och förstås är styrdokumentens formuleringar kring ansvaret för undervisning 

betydande för förskolans utbildning. Det blir då för denna studie intressant att synliggöra 

vilka diskurser som framträder i talet kring undervisningsansvaret i yrkesgrupperna.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Under följande avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv socialkonstruktionism 

och diskursanalys. Vidare presenteras Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys med 

tillhörande teoretiska begrepp som används i studiens analys.  

 

3.1 SOCIALKONSTRUKTIONISM 

Studie utgår ifrån ett socialkonstruktionistisk perspektiv där verkligheten aldrig ses som 

oberoende utan är socialt konstruerad, det finns alltså ingen versionsfri eller oberoende 

verklighet (Börjesson & Palmblad 2007). Burr (1995) menar att människans sociala 

konstruktion av världen får olika sociala konsekvenser vilket betyder att 

socialkonstruktionismen kritiserar självklar kunskap eftersom vi aldrig kan vara objektiva 

till den. Därmed är sociala konstruktioner aldrig separerade från vår egen inblandning i 

världen. Kunskap blir något som vi skapar i sociala interaktioner där våra gemensamma 

sanningar kämpar om vad som är sant och falskt. Författaren belyser språkets betydelse för 

socialkonstruktionismen, då språket och tankarna är beroende av varandra. Språket gör att 

vi kan beskriva, kategorisera och ge våra erfarenheter en mening. Tankarna och sättet som 

vi människor lever på blir alltså en produkt av språket. Vi kan därefter undersöka vad som 

påverkat dessa föreställningar och vilka följder de får i skilda sammanhang (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Winther Jörgensen och Philips (2000) beskriver hur vår syn på världen 

aldrig kan vara en absolut sanning eftersom världen endast är tillgänglig för oss genom 

våra kategorier, vår kunskap och världsbild. En världsbild som aldrig kan spegla den 

“sanna” eftersom världen är en produkt av vårt sätt att kategorisera den. Börjesson och 

Palmblad (2007) menar dock att detta inte innebär att man ska förneka olika 

samhällsfenomen men det betyder att forskare endast kan studera olika sätt att förstå, 

uppfatta och förklara dem. Denna socialkonstruktionistiska grund går hand i hand med vår 

valda teori diskursanalys där teori och metod är sammanlänkade.  

 

3.2 DISKURSANALYS 

Begreppet diskurs betonar språkets betydelse för skapandet av den sociala verkligheten 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Diskurser bygger upp världar och sociala relationer där 

språkets huvudfunktion är att representera världen. Diskursbegreppet är inte entydigt men 

förklaras som “ett bestämt sätt att tala om världen” (s.13). Författarna skriver att 
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diskursanalysens funktion inom socialkonstruktionismen handlar om att se skilda 

diskursiva mönster för att få syn på olika sätt att tala och berätta om verkligheten. 

Diskurserna avgränsar och utesluter hur man talar kring olika samhälleliga fenomen men 

ger oss samtidigt mönster som hjälper oss urskilja vad som är sant, relevant, rimligt och 

möjligt. Bolander och Fejes (2015) tillägger att diskursanalysen kan hjälpa oss att förstå 

att språket konstruerar världen och beroende på hur och i vilka sammanhang vi använder 

språket skapar vi olika verkligheter. Det är alltså hur vi väljer att benämna olika fenomen 

och objekt som blir till diskurser. Diskurserna fyller sedan en funktion i hur de påverkar 

och styr vår vardag vilket betyder att de styr oss i hur vi tänker och gör för att åstadkomma 

det vill vi uppnå. Diskurserna upprättar också riktlinjer genom inkludering och 

exkluderingsprocesser för vad som i en viss kultur ses som sanning och vad man bör göra. 

Inom diskurserna använder vi språket för att tala om hur saker är, alltså om sanningen, 

vilket betyder att diskursen också är uteslutande. Verkligheten skapas genom vårt språk 

där diskurserna upprätthåller ramar som inkluderar och exkluderar.  

 

3.3 KRITISK DISKURSANALYS SOM VERKTYG 

Studiens empiri analyseras utifrån den kritiska diskursanalysen som ser diskurser som en 

social praktik som både påverkar och påverkas av samhället och de möten som sker mellan 

människor. Inom den kritiska diskursanalysen är syftet att lyfta fram olika dimensioner av 

diskurser för att kunna förändra sociala strukturer och samtidigt synliggöra hur de speglas 

av dem. Diskurserna som vi ämnar synliggöra i vår studie påverkar alltså förskolans 

utbildning samtidigt som de har skapats och påverkats av strukturer som finns inom den. 

Den kritiska diskursanalysen belyser förhållanden mellan text, meningsskapande av text i 

sociala praktiker och mer abstrakta sociala och samhälleliga strukturer (Winther Jörgensen 

& Philips, 2000). Detta kan förklaras med hjälp av Faircloughs (1992) tredimensionella 

modell där varje diskurs består av tre dimensioner. Den första dimensionen består av ett 

talat språk eller en text, den andra dimensionen kallas diskursiv praktik som innebär hur 

texter skapas och används genom interaktion mellan text och den tredje dimensionen social 

praktik. Den kommunikativa händelsen (texten) är alltså en del av den bredare sociala 

praktiken.  
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I analysen av våra fokusgruppsamtal fokuserar vi på vilka diskurser som framkommer i 

texten som i detta fall är vår transkribering. Diskursanalysens syfte är inte att komma fram 

till en absolut sanning utan syftet är att försöka få förståelse för olika diskurser genom att 

analysera hur texten påverkar och har påverkats av olika samhälleliga strukturer vilket i 

denna studie är förskolan (Eidevald 2009; Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

  

3.4 TEORETISKA BEGREPP  

Inom den kritiska diskursanalysen beskriver Fairclough (1992) en mer vidgad syn på vad 

en diskurs innebär. Han menar att en diskurs är mer än bara en språklig analys, den 

fokuserar även på hur sociala identiteter konstrueras och hur bildandet av diskurser sker. 

Den tredimensionella modellen möjliggör en analys av språket samtidigt som den ser 

språket som en skapare och upprätthållare av verkligheten. I en kritisk diskursanalys är det 

viktigt att välja ut några få analysverktyg som används för att kunna hitta mönster i texten. 

Studiens text är transkriberingen av fokusgruppsamtalen. Vi har valt följande begrepp som 

hjälp för att kunna synliggöra diskurser:  

• Genre: Innebär att texter är förknippat med och grundar de diskurser som finns 

inom en social praktik alltså olika typer av diskurser. Inom en viss genre finns 

gemensamma sociala regler för hur man ska tala kring ett socialt fenomen för att 

en diskurs ska kunna uppstå (Fairclough, 1992). 

 

• Modalitet: Modalitet handlar om styrkan i ett påstående vilket innebär att man 

analyserar personens grad av instämmande. Beroende på hur personen uttrycker sig 

förbinds talaren med sitt påstående. Som tillexempel att man gör om tolkningar till 
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sanningar. Modaliteten kan visas genom begrepp som kanske, kan inte, måste, 

borde, väl och ska. Den modalitet som framställs påverkar diskursens konstruktion 

(Fairclough, 1992).  

 

• Etos: Innebär att analysera hur olika texter bidrar till att skapa olika identiteter. 

Beroende på hur vi människor väljer att uttrycka oss om oss själva och vilka ordval 

vi uttrycker oss med, påverkar vårt identitetsskapande. Människans sociala identitet 

och subjektskapande konstrueras alltså genom språket (Fairclough, 1992).  

 

Dessa begrepp är ett urval av de begrepp som Fairclough (1992) erbjuder som hjälpt oss 

finna diskurser om undervisningsansvaret i förskolan. Genre-begreppet är för oss relevant 

då studiens forskningsområde visat sig vara komplext och innehåller många olika 

uppfattningar. Genom att använda genre som verktyg skapas förutsättningar för att 

upptäcka diskurser i det som sägs och sedan kunna kategorisera detta i genrer. Då 

respondenterna kommer uttrycka sina subjektiva tankar och åsikter om forskningsområdet, 

är modalitet ett användbart verktyg eftersom det är av intresse att se om och hur säkra 

deltagarna är i sitt ställningstagande kring styrdokumentens skrivningar. Etos kan hjälpa 

oss synliggöra om texten (sättet de talar på) bidrar till skapandet av olika yrkesidentiteter. 

Då fokusgruppsamtalen är indelade i olika yrkesgrupper kan etos synliggöra hur deltagarna 

skapar olika identiteter beroende på hur de talar om undervisningsansvaret.  
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att utifrån fokusgruppsamtal göra en diskursanalys av barnskötares 

och förskollärares tal kring ansvaret för undervisning i förskolan.  

• Vilka diskurser om ansvarsfördelningen gällande undervisning i förskolan 

framträder i fokusgruppsamtalen?   
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5. METOD  

Denna studie utgår från en diskursanalytisk ansats med kvalitativa fokusgruppsamtal som 

insamlingsmetod vilket förutsätter att teori och metod är sammanlänkade. I detta kapitel 

lyfts även urval, genomförande, databearbetning och analys samt etiska ställningstaganden 

och studiens kvalitet. 

5.1 KVALITATIV METOD OCH FOKUSGRUPPSAMTAL  

Kvalitativa metoder synliggör komplexiteten i och kontexten för ett fenomen genom 

interaktion mellan forskare och deltagare. Metoden är flexibel med öppna frågor som kan 

variera och anpassas utefter studiens gång (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Denna 

studie utgår från en kvalitativ metod eftersom syftet är att undersöka vilka diskurser som 

framträder i talet kring ansvaret för undervisningen i förskolan. Bryman (2018) skriver om 

olika begrepp som utmärker metoden vilka bland annat är deltagares uppfattning, närhet 

och mening. Empirin behöver inte vara omfattande, det som är av betydelse är att forskaren 

gör en noggrann analys av materialet. I studien använder vi oss av fokusgruppsamtal som 

metod för datainsamling vilket Dahlin-Ivanoff (2015) förklarar som att en mindre grupp 

människor diskuterar ett ämne som för dem är bekant. Metoden bygger på deltagarnas 

samspel där ny kunskap byggs upp genom att dela erfarenheter och förståelser. Metoden 

är användbar för att skapa förståelse kring hur människor tänker och talar kring ett särskilt 

fenomen men också varför de har denna uppfattning. Då syftet med vår studie är att 

upptäcka samt synliggöra vilka diskurser som framträder angående ansvarsfördelningen 

kring undervisning är fokusgruppsamtal givande då det är språket i det sociala 

sammanhanget som ska analyseras.  

 

Bryman (2018) skriver om moderatorns engagemang i fokusgruppsamtal och menar att 

eftersom syftet i kvalitativa studier är att få tag på deltagarnas egna uppfattningar blir det 

viktigt att moderatorn inte är för delaktig i samtalet. Därför tog vi ett steg tillbaka och 

använde oss av stimulusmaterial som en start till diskussion för deltagarna. Wibeck (2010) 

menar att stimulusmaterialet ska väcka frågor och diskussion, inte uppmuntra deltagarna 

till att svara på frågor där det finns ett rätt eller fel svar. Stimulusmaterialet som användes 

är formuleringar ur förskolans reviderade läroplan (Skolverket, 2018b) och Skollagen (SFS 

2010:800) (bilaga 3). Detta presenterades för deltagarna genom att de fick varsitt papper 

med formuleringarna och vi förklarade att samtalets innehåll skulle utgå ifrån dessa. Vi 

såg en styrka i att deltagarna fick varsitt papper då de kontinuerligt kunde läsa 
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formuleringarna om och om igen för att påminna sig själva om vad som står. Bryman 

(2018) belyser även vikten av att vara förberedd på olika tänkbara situationer som kan 

uppstå därför var vi förberedda med semistrukturerade frågor ifall samtalet stannade upp 

(bilaga 3). Diskursanalysen söker inte efter ett rätt eller lämpligt svar utan vill att 

deltagarna själva ska skapa innehållet i diskussionerna därför formulerade vi öppna frågor. 

Vi valde att inte ge ut stimulusmaterialet i förhand då Bryman (2018) menar att det är bättre 

att deltagarna blir tilldelade dem på plats för att kunna fånga deras initiala reaktioner på ett 

öppet sätt vilket vi var intresserade av att göra. Eftersom syftet med vår undersökning är 

att få fram hur deltagarna pratar om ämnet försökte vi att inte vara styrande men när 

samtalet frångick ämnet styrde vi in deltagarna på studiens fokus igen. 

 

5.2 URVAL  

Vi önskade att deltagarantalet skulle vara mellan 4-6 personer då Dahlin-Ivanoff (2015) 

menar att en mindre grupp människor bidrar till ett samtal med ett mer dynamiskt innehåll. 

Då syftet med vår studie är att undersöka vilka diskurser som framkommer i samtalen var 

det viktigt för oss att alla deltagare var aktiva i samtalet vilket ett färre deltagarantal 

underlättar. De två fokusgruppsamtalen delades upp i yrkesprofessionerna förskollärare 

och barnskötare. Vi ser en styrka i att ha två yrkeshomogena grupper då Dahlin-Ivanoff, 

(2015) menar att deltagare i fokusgrupper med liknande erfarenheter kan skapa en känsla 

av delaktighet och öppenhet. Wibeck (2010) anser även att deltagarnas 

utbildningsbakgrund kan påverka gruppens dynamik och då potentiellt hindra deltagare att 

våga uttrycka sin mening. Då studiens fokusgruppsamtal är uppdelade i professionerna blir 

detta relevant då det kan skapa ett tillåtande klimat där deltagarna har en gemensam 

utgångspunkt. Då vi blev tilldelade deltagare genom bekanta kontakter innebär det att 

denna studie utgår ifrån ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2018) förklarar som att 

forskaren utgår från vad som är mest passande utefter studiens tid och resurser. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att man inte tar hänsyn till deltagares egenskaper så som ålder, 

kompetens, kön och erfarenheter vilket kan påverka resultatet. Då denna studie utgår från 

detta urval med ett lågt deltagarantal betyder det att den inte kan generaliseras eller 

överföras till större sammanhang.  
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5.3 GENOMFÖRANDE  

Inför fokusgruppsamtalen kontaktades två rektorer som för oss var bekanta genom tidigare 

praktik och privata kontakter. De kontaktades via mail och vi blev därefter tilldelade 

deltagare som hade möjlighet och var intresserade av att delta. I kontakt med rektorerna 

förklarades samtalets syfte och hur många personer som behövdes i respektive samtal. I 

fokusgruppsamtalen deltog fyra personer från varje profession där respektive yrkesgrupp 

arbetade på samma förskola vilket innebar att vi kunde utföra samtalen på förskolornas 

samtalsrum. Detta var något som vi upplevde positivt då det skapade en känsla av trygghet.  

Dahlin-Ivanoff (2015) menar att ett grundläggande antagande i fokusgruppsamtal är att 

skapa en tillåtande och förtroendefull miljö för att deltagarna ska vilja dela med sig av sina 

tankar. Författaren lyfter även fördelen med att deltagarna är bekanta med varandra då det 

bidrar till ett öppet klimat. Då fokusgruppsamtalen ägde rum på deltagarnas arbetsplats var 

miljön bekant vilket skapade en avslappnad känsla. Samtalen ägde rum under deras 

arbetstid och det var avsatt en timme till respektive samtal. Inför fokusgruppsamtalen blev 

deltagarna informerade genom ett informationsbrev (bilaga 1) som kortfattat berättade om 

samtalets syfte och ämne.  

 

När samtalen ägde rum började vi med att tacka alla deltagare för deras medverkande, vi 

beskrev sedan syftet med studien ännu än gång och förklarade anledningen till varför 

samtalet spelades in. Deltagarna fick läsa och skriva under ett samtyckeskontrakt (bilaga 

2) vilket möjliggjorde att vi kunde använda oss av datan i vår studie. Innan samtalet började 

förklarade vi att det inte fanns något rätt eller fel utan att vi var nyfikna på deras tankar och 

åsikter om styrdokumenten. Då deltagarna uttryckte att de var nervösa upplevde vi att detta 

lättade upp stämningen och gjorde att deltagarna fick en mer avslappnad inställning till 

samtalet. Samtalet startade igång med att alla deltagare fick varsitt papper med 

styrdokumentens formuleringar och vi bad dem att läsa igenom det första citatet. Därefter 

förde moderatorn samtalen framåt genom att be deltagarna gå vidare till nästa formulering 

samt ställde de semistrukturerade frågorna (bilaga 3) när deltagarnas diskussion stannade 

upp. För oss var det viktigt att moderatorn inriktade sig på att vara en god lyssnare då 

Dahlin- Ivanoff (2015) lyfter betydelsen av att följa diskussionen och då kunna ställa 

klargörande frågor. En av oss agerade moderator och en av oss antecknade samt skötte 

ljudupptagningen. Vi turades om med uppgifterna mellan samtalen då det var viktigt för 

oss att båda två skulle vara lika delaktiga, dock är vi medvetna om att det har påverkat 

samtalens innehåll och studiens resultat. Samtalen var 43 respektive 39 minuter långa och 
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avslutades när vi märkte att diskussionen avtog och deltagarna inte hade något mer de ville 

tillägga. 

 

5.4 DATABEARBETNING OCH ANALYS 

Fokusgruppsamtalen spelades in via ljudupptagning och transkriberades i nära anslutning 

till intervjutillfällena. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) rekommenderar att 

transkribera tätt inpå samtalen då intervjun är färsk i minnet, vilket underlättar för att kunna 

påbörja analysen direkt och minnas detaljer som kan vara värdefulla för analysen.  

Ljudfilerna lades sedan över på en lösenordskyddad dator och för att följa 

konfidentialitetskravet avidentifierades både förskolan, deltagarna och annan information 

i anteckningarna och transkriptionen. Vi fokuserade på samtalets innehåll snarare än på det 

mellanmänskliga samspelet men det urskiljs ändå vem som säger vad under samtalet för 

att underlätta transkriberingen och säkerställa att alla deltagares röster uppmärksammas 

(Wibeck, 2010). I transkriptionen har vi skrivit ut exakt vad som sägs och kortare pauser 

markeras som (paus) men vi skriver inte ut omedvetna ord och läten så som till exempel 

harklingar eller hmm som Bryman (2018) kallar för verbala tics. Det gör vi för att vi ska 

analysera vad de säger inte hur de säger det i form av tolkningar av vad dessa verbala ticks 

kan betyda. Vi valde att använda oss av korrekta stavningar då vi ansåg att det gjorde det 

lättare för oss att analysera texten. Till exempel skriver vi ut alltså istället för asså, och ja 

istället för a. 

 

I analysen av empirin använde vi studiens teoretiska begrepp för att hitta diskurser. 

Begreppet modalitet använde vi genom att leta efter uttryck dels med låg modalitet som 

exempelvis väl, vet inte, kanske, dels hög modalitet som måste, bör och ska. Uttrycken 

som innehöll någon av dessa markerade vi med olika färger beroende på om det var låg 

eller hög modalitet. Sedan lästes uttalandenas helhet ytterligare gånger för att finna 

gemensamma aspekter som bildar genrer alltså analyserade vi vad deltagarna uttryckte 

med modaliteten och placerade dessa i genrer utifrån vad de faktiskt pratade om. När vi 

markerat uttrycken i olika färger beroende på modalitet kunde vi upptäcka hur deltagarna 

pratade om ämnet, exempelvis ansvarsdiskursen där det framträdde låg modalitet i 

uttrycken om vad det innebär att ansvara för undervisning. Med hjälp av 

modalitetsverktyget kunde vi urskilja om deltagarna var instämmande, avståndstagande, 

osäkra eller säkra i sina uttalanden. Under våra läsningar analyserades textens helhet för 

att sedan analyseras djupare med ett sökande efter etos. Etos användes i syfte att synliggöra 
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hur deltagarna identifierade sig i sina yrkesroller. Vi letade efter uttryck där deltagarna 

uttryckte sig angående vad som förväntades av dem, vad de ville, vilka krav och 

möjligheter de identifierade sig med samt uttryck som innehöll vi, jag, oss, alla, 

barnskötare och förskollärare. Vi letade alltså efter uttryck i texten som konstruerar 

deltagarens identitet.  

 

5.5 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN  

Denna studie utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav som innebär 

att forskaren tar etiska ställningstaganden som bland annat innebär att klargöra för 

deltagarna att det som sägs under samtalen är konfidentiellt och att forskaren är skyldig att 

avidentifiera deltagarna och annan empiri. Detta förklarades för deltagarna genom 

informationsbrev (bilaga 1), samtyckesbrev (bilaga 2) och muntligt när fokussamtalen 

ägde rum. Vi var även tydliga med studiens syfte och vad den ska användas till. 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav innehåller; Informationskravet som 

innebär att forskaren ska informera deltagarna om vad studien har för syfte och vilka 

villkor som gäller för dem, som bland annat innebär att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet kräver att deltagaren själv har 

tagit beslut om sin medverkan i forskningen och att forskaren är skyldig att inhämta 

deltagarens samtycke, deltagaren får själv bestämma vilka villkor som gäller och att ett 

avbrutet deltagande inte ska föra med sig negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet 

innebär att vi forskare har tystandslikt och att all information om deltagarna ska 

avidentifieras och det ska vara praktiskt omöjligt att komma åt deltagarnas 

personuppgifter. Det sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter som 

rör deltagarna inte får användas eller lånas ut till andra icke vetenskapliga syften. 

 

5.6 STUDIENS KVALITET  

För att kvalitetssäkra vår forskning använder vi oss utav Yardleys (2000) fyra 

kvalitetskriterier. Första kriteriet handlar om att ifrågasätta om studien kan generaliseras 

eller inte. Eftersom vår studie handlar om olika diskurser i fokusgruppsamtal som utgår 

ifrån ett bekvämlighetsurval kommer inte den kunna generaliseras men vi hoppas kunna 

lyfta diskurserna för att uppmärksamma styrdokumentens formuleringar. Det andra 

kriteriet handlar om att vi som forskare är pålästa på litteratur och styrdokument som kan 

utöka vår kunskap och förståelse om ämnet. Vi har valt en lämplig teori och metod att utgå 



 

 
 

18 

ifrån som stämmer överens med vårt forskningsområde. Tredje kriteriet handlar om att 

vara tydliga med samt motivera de val vi gjort under studiens process. Fjärde kriteriet 

innebär att studien bör vara relevant för det område man forskar inom som i vårt fall är 

förskolläraryrket. Då tidigare forskning (Eidevald & Engdahl, 2018; Jonsson et al., 2017; 

Nilsson et al., 2018; Sheridan & Williams, 2018b) visat att studiens område är komplext 

och att det också är ett aktuellt ämne anser vi att denna studie kan uppfylla det fjärde 

kriteriet. Vi har i vår studie kommit fram till ett resultat genom en diskursanalytisk ansats, 

för att det ska vara trovärdigt måste vi som forskare se till att läsaren kan följa varje steg i 

tar i vår analys för att kunna gör en egen bedömning om trovärdigheten (Bolander & Fejes, 

2015). Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att diskursanalysens resultat kan 

användas för en ökad medvetenhet till personer knutna till det aktuella området genom att 

belysa hur den sociala praktiken är beroende av, och beror på, rådande diskurser. 
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6. RESULTATANALYS 

I denna studie presenteras resultatet och analysen som en helhet. Syftet är att besvara 

frågeställningen: Vilka diskurser om ansvarsfördelningen gällande undervisning i 

förskolan framträder i fokusgruppsamtalen? Studiens analys beskrivs som diskurser som 

med hjälp av undersökningens analytiska begrepp modalitet och etos kunnat identifierats i 

empirin. Utifrån deltagarnas uttalanden har vi kunnat urskilja genrer, som är ett av studiens 

analytiska verktyg, vilka vi har namngett utifrån det de talar inom. Diskurserna som 

framträder är professionsdiskursen, otillräcklighetsdiskursen, ansvarsdiskursen och 

arbetslagsdiskursen.  

6.1 PROFESSIONSDISKURSEN 

I empirin framträder uttryck för barnskötarnas osäkerhet kring vad styrdokumentens 

formuleringar innebär för deras profession och ansvarsområde, alltså vad de får göra i 

utbildningen. Dessa uttryck kunde vi identifiera som osäkra då de innehöll begrepp med 

låg modalitet exempelvis väl, kanske och egentligen.  Dock framträder en hög modalitet 

kring uttryck om läroplanens formuleringar, att de är medvetna om skrivningarna om att 

förskolläraren har ett särskilt ansvar i utbildningen. I följande citat ser vi detta.  
 

Jag vet när jag började här, så satte vi oss ner i arbetslagen så här och vi hade en vecka 
där inte barnen var. Och då frågade jag faktiskt mina kollegor att, vad anser ni att jag 
som barnskötare, vilken status, eller jag sa inte status, men vilken status har jag i 
gruppen. Och då sa dom att vi är ju ett arbetslag, för vissa är det ju faktiskt inte 
självklart att vi ska få göra samma sak. Så att, där ville jag ju ändå kolla läget så man 
inte trampar någon på tårna. Men jag är ju inte den som vill sitta och rulla tummarna 

heller, utan jag vill ju vara den som tar tag i grejer också. 

 

Citatet indikerar att ansvaret läggs på förskollärarna då deltagaren uttrycker att det är 

förskollärarnas uppgift att tala om för barnskötaren hur hen ska arbeta utifrån sin 

profession. Deltagaren säger “vad anser ni” för att undvika “trampa” förskollärarna på 

tårna och göra någonting som inte förväntas hen. I detta uttryck framträder även etos då 

deltagaren med hjälp av språket konstruerar sin yrkesidentitet genom att problematisera 

dels vad hen får göra, dels vad hen vill göra. Fortsättningsvis i texten instämmer en annan 

deltagare på följande sätt: “Precis, och det är ju viktigt när man går in i ett nytt arbetslag, 

för det har ju både du och jag gjort, då är det viktigt att veta att, vad förväntar ni av oss 

som är barnskötare”. I detta citat ser vi en hög modalitet i begreppet viktigt vilket tyder på 
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att barnskötaren lägger ett övergripande ansvar hos förskollärarna och anser att det är 

viktigt att hen blir tilldelad sitt ansvarsområde i sin profession. Etos kan vi se i uttrycket 

vad förväntar ni av oss som är barnskötare, då deltagaren konstruerar sin identitet genom 

att tala om sig själv som en del av en grupp med samma utbildningsbakgrund.  

 

I texten framträder en förändring då den utvecklas från att barnskötarna uttrycker en 

säkerhet kring vad förskollärarna ansvarar för till att sedan börja ifrågasätta hur 

förskollärarna kan ansvara för undervisningen. Denna osäkerhet framkommer i texten när 

deltagarna diskuterar kring vad det i praktiken innebär att ansvara för undervisning: “Mm, 

precis. Så här är det ju att vi alla har ett gemensamt ansvar kan man säga, och vi har 

gemensamt ansvar för barn i huset också men kanske inte med undervisningen men är vi 

ute på gården så hjälper man ju alla barn”. Detta uttryck speglar en osäkerhet kring vad 

barnskötarna får ansvara för och inte genom att deltagaren pendlar mellan det 

gemensamma ansvaret för utbildningen och det specifika ansvaret för undervisningen. 

Med andra ord påverkar både det som sker och professionen ansvaret i utbildningen.  

Begreppet kanske vilar på en låg modalitet vilket försvagar säkerheten i uttrycket och 

framhåller det faktum att undervisningen skiljer sig från resterande delar av utbildningen.  

6.2 OTILLRÄCKLIGHETSDISKURSEN 

Det var enbart deltagare med barnskötarutbildning som talade om ansvaret för 

undervisning utifrån en otillräcklighetsdiskurs. Vi har valt att benämna denna diskurs som 

otillräcklighetsdiskursen då det i empirin framträder att barnskötarna upplever att deras 

vilja och kunskap går till spillo, alltså att deras kompetens inte är tillräcklig i 

undervisningen. I empirin från barnskötarnas samtal framträder uttryck med hög modalitet 

kring vad det innebär att finnas med i undervisningen. Denna modalitet baseras på yttrandet 

ska, vilket skapar en polariserad bild av vad finnas i undervisningen innebär. 

- Sen vet man ju inte hur vi barnskötare hade trivts om det bara hade varit såhär, att 
det var vi, vi ska bara sitta på golvet och vara med barnen, utan att vi ska kunna 
bedriva något med barnen. 

- Och att vi inte ska ha talan heller. 
- Ja precis, och att vi ska bara följa med, dom andra ska bestämma och vi följer med, 

och bara sitter. Alltså vi, självklart sitter vi med barnen nu med, men känna att vi 
också får ta ansvar. 
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I denna dialog framträder det en otillräcklighet då deltagarna uttrycker att skollagens 

formulering finnas med i undervisningen innebär för dem att det inte är tillräckligt för barns 

utveckling och lärande. För dem innebär det att ha en passiv roll som inte räcker till för att 

kunna bedriva en undervisning. Talet om barnskötarnas upplevda begränsningar leder 

diskussionen vidare till viljan att bedriva undervisningen. “Det känns som att man ska 

bevisa hela tiden, att jag kan och jag vill”. Detta citat ger intryck av att deltagaren känner 

sig begränsad och inte tillräcklig i sin profession för att få bedriva undervisning.  

6.3 ANSVARSDISKURSEN  

Ansvarsdiskursen innehåller resonemang där förskollärarna berör vad de ska ansvara för. 

Deltagarna diskuterar om det är möjligt att ansvara för någon annans undervisning och hur 

det skulle kunna vara möjligt. Det framkommer även en etisk aspekt i att ansvara för en 

annan persons undervisning då förskollärarna uttrycker en oro att stå till svars för någons 

handlingar. I följande dialog framträder uttryck med låg modalitet då deltagarna använder 

begrepp som kanske och typ när de resonerar om vad det kan innebära att ansvara för 

undervisning. 

- Ja fast det är ju jättekonstig, men hur fungerar det då om någon av de andra har 
samling, då är det inte undervisning för dom är inte utbildade. 

- Ja, fast om vi har utformat, gjort planeringen, då är det ju det. Alltså sagt vad de 
ska lära ut. 

- Hur ska jag känna då? Jag kanske inte vill ta på mig den. 

- Nej precis, om hon undervisar fel. 
- Nej precis, är det mitt fel då eller? 
- Jag tänker utefter lagarna och allt det, alltså att förskollärarna typ gör någon 

planering och sedan förmedlar det till resten av arbetslaget. Så genomför man det 
tillsammans. Men att ansvaret ligger på förskollärarna. Att göra typ en 
grovplanering kanske. 

- Och att kanske undervisningen faktiskt sker, att den genomförs. 
- Har ni någon gång gjort så? Att ni gjort planering för någon annan? 

- Nej vi gör ju det tillsammans. 

Inledningsvis tar dialogen avstamp i vad ansvar för undervisning kan innebära rent 

praktiskt i utbildningen för att sedan leda till en insikt om att det inte tar det ansvar 

som de resonerat kring. Fortsättningsvis leder dialogen vidare till att förskollärarna 

börjar resonera kring varför skollagen (2010:800) och förskolans läroplans (2018) 

formuleringar är skrivna på det sättet.  



 

 
 

22 

- Jag tror att det kanske funnit en osäkerhet kring vad man ska ansvara för, och att 
man har olika yrkesroller. Därför kanske man vill förtydliga det i läroplanen och 
i skollagen men att det kanske inte går ihop med våran verksamhet och så som vi 
definierar ansvaret.  

- För egentligen handlar det kanske inte om att man, eller vi kommer inte som vi sa 
förändra någonting i och med att det här kommer, det kanske handlar mer om att 
synliggöra (paus) vad det är man gör eller jag vet inte. 

  
Det är en låg modalitet som framträder i talet om varför förskollärarens ansvar har 

stärkts i förskolans styrdokument då deltagarna uttrycker sig ständigt med begreppet 

kanske. Deltagarnas resonemang handlar om en osäkerhet kring vad införandet av 

skrivningarna ska innebära, en förändrad verksamhet eller om det endast ska 

synliggöra det som redan sker. I nästa dialog diskuterar deltagarna innebörden av 

begreppen finnas, bedriva och ansvara som är tre avgörande begrepp i 

styrdokumentens skrivningar om undervisning. Deltagarna diskuterar bland annat 

vad det innebär för barnskötarna att finns med i undervisning.  

- Men det låter ju som att de får bedriva den. 
- De får väl inte ansvara för undervisningen? 
- Nej men de måste ju få bedriva den, fast om barnskötaren sköter samlingen så är 

jag ansvarig här.  
- Jag tolkar det lite som att den undervisningen jag gör, är jag ansvarig för, det är 

väl självklart tänker jag. Så kan jag ju tolka den. Liksom att det är jag och inte 
någon annan som har gjort. 

- Men är det så också då som vi säger att vi ska ansvara för den undervisningen som 
barnskötarna eller de andra gör. Fast vi inte är in charge liksom. 

I denna dialog framträder det att deltagaren inte gör någon skillnad mellan att bedriva 

och finnas i undervisning då hen uttrycker sig med att barnskötarna måste få bedriva 

den, vilket skapar ett uttalande av hög modalitet. I det fortsatta talet beskriver 

deltagarna att de tar sitt ansvar i deras egen undervisning samt att de är villiga att ta 

sitt ansvar för barnskötarnas undervisning. Dock uttrycker en av deltagarna att det 

finns en skillnad i att ansvara och bestämma över undervisningen, då deltagaren 

uttrycker att hen kan ansvara för den utan att vara “in charge” över någon annans 

undervisning. 
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6.4 ARBETSLAGSDISKURSEN 

I båda fokusgruppsamtalen var en tydligt framträdande diskurs arbetslagdiskursen, som 

deltagarna kontinuerligt talade inom. Etos har varit ett användbart verktyg då uttryck som 

vi, tillsammans, ihop och alla ofta framkommit i texten. Deltagarna lyfter arbetslagets 

betydelse och vikten av samarbete mellan yrkesprofessionerna, snarare än se skillnad på 

dem då en av förskollärarna uttrycker ”Jag vet knappt vem som är barnskötare”. I empirin 

framträder deltagarnas uttryck om att de inte ansåg sig arbeta enligt styrdokumentens 

formuleringar. I transkriptionen från båda samtalen kan vi läsa hur deltagarna tar avstånd 

från att denna tydliga ansvarsfördelning finns i deras utbildning.  “Vi vill ju vara ett, vi vill 

inte vara dom mot oss. För det skulle också vara konstigt och man skulle inte trivas. Man 

ska ju kunna komma till en arbetsmiljö där man känner att jag är delaktig och jag behövs”. 

I detta citat syns ett identitetsskapande, alltså etos, där deltagarens uttryck för sin yrkesroll 

speglar hur hen ser på den, dels lyfter hen sig själv i en gemenskap som skapar ett starkt 

vi, dels betydelsen av att känna sig behövd. Detta påverkar hens roll i det pedagogiska 

arbetet alltså hur den diskursiva praktiken konstruerar och konstrueras av den sociala 

praktiken.  

Fortsättningsvis i empirin uttrycker deltagarna att oavsett vilken profession man har i 

arbetslaget är man lika delaktig i det pedagogiska arbetet och i undervisningen. Detta 

framkommer i följande dialog:   

- Och intressen ja, precis. Men alla är ju delaktiga, deltar med det dom kan och vill. 
Och alla vill vi ju åt samma håll, med barnen. 

-  Och vi jobbar ju inte förskollärare och barnskötare, utan vi är ju ett. 
-  Ja precis med arbetslag och stora grupper så måste man ju dela upp barnen liksom 

så det blir ju att annan personal är ansvarig för det och inte är utbildad 
förskollärare och så vidare. 

Deltagarna uttrycker att det finns en vilja att se arbetslaget som en helhet samt att det är en 

nödvändighet och att alla i arbetslaget tar lika mycket ansvar i undervisningen. I empirin 

ser vi hur deltagarna uttrycker sig i termer som alla och vi, vilket lyfter fram betydelsen av 

att alla i arbetslaget tar sitt ansvar i undervisningen. I ett av uttrycken finns en hög modalitet 

då hen säger att det finns ett måste i förskolans arbetssätt, vilket kan förstås som att det 

inte finns något annat alternativ. Detta är även något som en annan deltagare bekräftar då 

hen uttrycker: “Vi har ju inte resurser att inte ta tillvara på alla i ett arbetslag, alltså alla är 

ju lika viktiga, man behöver ju varje människa.” I detta citat visar sig även ett starkt vi 
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genom att varje människa lyfts för att kunna bedriva undervisning och skapa en utbildning 

som främjar barns utveckling och lärande. Deltagarna tolkar skrivningarna som 

polarisering mellan yrkesgrupperna snarare än att bidra till en tydlig ansvarsfördelning där 

alla i arbetslaget har en betydelse. När moderatorn i förskollärarnas samtal frågade 

deltagarna om styrdokumentens formuleringar påverkat deras utbildning, uppkom en 

dialog med en stark motreaktion:   

-  Än har de inte gjort det, jag hoppas inte det. 

-  Och jag hoppas inte det kommer göra det. 
-  Nej och vi jobbar inte så. Det är så långt ifrån hur vi jobbar. 

Denna dialog med hög modalitet kring deltagarnas åsikter om styrkan i att arbeta i arbetslag 

speglar resterande data då den genomsyras av samarbetet mellan professionerna. 

Deltagarna tar ett tydligt avstånd från skrivningarna då deras uttryck “jag hoppas inte det” 

indikerar på att formuleringarna kan påverka arbetslagets styrka på ett negativt sätt. 

 

6.5 SAMMANFATTNING 

Resultatet visar olika sätt att tala om ansvaret för undervisning. Professionsdiskursen 

visar att barnskötarna uppfattar förskollärarnas särskilda ansvar i utbildningen men att det 

finns en osäkerhet kring hur professionernas ansvar i undervisningen skiljer sig från 

varandra. I otillräcklighetsdiskursen beskriver barnskötarna att deras vilja och kompetens 

inte är tillräcklig för att kunna ansvara och bedriva undervisning. Det framkommer i 

ansvarsdiskursen att förskollärarna upplever en etisk aspekt i att ansvara för någon 

annans handlingar. De uttrycker även att barnskötarna måste få bedriva undervisning och 

att förskollärarna då kan ta ansvar för den. Arbetslagsdiskursen visar att alla, oavsett 

profession, lyfter arbetslagets betydelse och vikten av att ta tillvara på alla människors 

kompetenser. Utöver dessa diskurser uppstod även diskussioner om vad undervisning i 

förskolan innebär, där deltagarna resonerade kring begreppet för att kunna förstå 

ansvarsfördelningen. 
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7. DISKUSSION  

Vår avsikt med denna studie är att synliggöra olika diskurser utifrån förskollärares och 

barnskötares tal om ansvarsfördelningen gällande undervisning i förskolan. Börjesson och 

Palmblad (2007) beskriver diskurser som ett bestämt sätt att tala om världen vilket i vår 

studie kan översättas till att diskurserna i vårt resultat representerar olika sätt att tala om 

ansvarsfördelningen. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet kopplat till tidigare 

forskning. Vi avslutar med en metoddiskussion och förslag på vidare forskning.  

 

7.1 RESULTATDISKUSSION  

Studiens resultat visar att deltagarna har svårt att implementera styrdokumentens 

skrivningar i sin egen utbildning. I båda fokusgruppssamtalen har deltagarna svårt att se 

hur yrkesgruppernas ansvar gällande undervisning skiljer sig från varandra. Dock 

framträder en medvetenhet kring förskollärarnas särskilda ansvar i utbildningen, men en 

osäkerhet kring hur detta ansvar tar sig uttryck i undervisningen. Trots att syftet med 

samtalen var att synliggöra diskurser gällande ansvarsfördelningen, ledde diskussionerna 

i båda samtalen till vad undervisning i förskolan innebär. Tidigare forskning (Eidevald & 

Engdahl, 2018; Doverborg et al., 2013; Nilsson et al., 2018) visar att verksamma inom 

förskolan ofta har en förutbestämd bild av begreppet och att det är svårt att förstå 

innebörden i förskolans pedagogiska kontext. Detta var något som även syntes i 

deltagarnas samtal då majoriteten uttryckte att de tog avstånd från den starkt förknippade 

bilden av den traditionella skolundervisningen i förskolan. Doverborg et al. (2013); 

Nilsson et al. (2018) menar att det är av stor betydelse att begreppet rekonstrueras i den 

utbildning man befinner sig inom för att skapa förståelse för det. Trots att deltagarna skapat 

en egen uppfattning om vad undervisning i förskolan innebär och att den skiljer sig från 

den traditionella, uttrycktes det att det finns en problematik kring att det endast är 

förskolläraren som får bedriva och ansvara för den. Det blir alltså svårt att begripa 

styrdokumentens formuleringar i utbildningen, oavsett hur undervisningsbegreppet tolkas 

och förstås. 

 

Studiens resultat pekar på att deltagarna, oavsett profession, har svårt att veta hur de ska 

förhålla sig till ansvaret för undervisningen. Vi ser en röd tråd av komplexitet i diskurserna 

där deltagarna uttrycker olika aspekter att förhålla sig till. Ansvarsdiskursen som uppkom 

i förskollärarnas samtal präglades av en etisk aspekt i att ansvara för någon annans 
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handlingar. Nilson et al (2018) problematiserar undervisning i förhållande till 

meningsskapande där författarna beskriver förskolan som en mötesplats där interaktionen 

mellan människor skapar mening för dem. De lyfter även förskolan som en demokratisk 

praktik där omsorg och pedagogiskt planerade aktiviteter ses som en helhet. Ett liknande 

resonemang för Hildén (2018) då hon förklarar undervisning som ett samspel där både 

verbal och ickeverbal kommunikation är lika viktiga för barnens delaktighet i 

undervisningen. Sett ur detta perspektiv tolkar vi den etiska aspekten i förskollärarnas tal 

som ett ifrågasättande av vad som är möjligt att ansvara för i en kontext som består av 

mellanmänskliga möten. Med andra ord, hur kan en förskollärare ansvara för en interaktion 

mellan två människor som både kan ske spontant och planerat. Vi tolkar även den etiska 

aspekten som en följd av att förskollärarna lever i en demokratisk praktik med en läroplan 

(Skolverket, 2018b) som vilar på värdegrunden som bland annat innebär att aktivt arbeta 

med jämställdhet, respekt, frihet och integritet. Vi tror att detta arbetssätt kan upplevas 

svårt att förena med en ansvarsfördelning där en person är ansvarig för någon annans 

handlingar.  

 

I ansvarsdiskursen diskuteras även hur ansvaret skulle komma i uttryck om förskollärarna 

skulle arbeta utefter styrdokumentens formuleringar så som de tolkar dem. Deltagarna 

förstod det som att deras ansvar i så fall skulle vara att planera undervisningens innehåll 

och se till att det genomfördes. Detta kopplar vi till det som Sheridan och Williams (2018a) 

skriver om hur förskollärares kompetens är avgörande för undervisningen i förskolan då 

de bland annat menar att förskollärarna besitter en särskild kunskap om förskolans 

didaktik. Deltagarna tolkar undervisningsansvaret som att säkerställa innehåll och 

genomförandet i förskolans utbildning men att undervisningen kan genomföras oavsett 

profession. Eidevald och Engdahl (2018) ger exempel på att undervisning kan betyda att 

låta alla barn få möta målområdena i läroplanen vilket stämmer överens med deltagarnas 

uppfattning om ett medvetet innehåll snarare än en specifik situation med en förskollärare. 

Sheridan och Williams (2018a) lyfter den didaktiska kompetensen som en medvetenhet 

kring alla olika aspekter som kan påverka undervisningens innehåll och Eidevald och 

Engdahl (2018) menar att hela arbetslaget kan bidra till undervisningens genomförande 

men att förskolläraren bör vara närvarande när det kommer till planering och analys. 

Vidare belyser författarna betydelsen av att se till varje medarbetares förmåga vilket även 

deltagarna ger uttryck för ”[…] man behöver ju varje människa”. När vi ser på resultatet 

ur denna synvinkel kan undervisningsansvaret tolkas som ett ansvar för att driva det 
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pedagogiska arbetet framåt med ett medvetet innehåll som skapar en meningsfull 

utbildning för barnen. 

 

Den osäkerhet som framträder i barnskötarnas samtal angående ansvarsfördelningen 

präglas av argument om vad de får och inte får göra i utbildningen. Att det i skollagen står 

att det endast är förskolläraren som får bedriva undervisning i förskolan skapar en 

tvivelaktig inställning hos barnskötarna. De uttrycker under samtalet att det inte görs någon 

skillnad på förskollärares och barnskötares arbetsuppgifter vilket i relation till skollagens 

formulering skapar en osäkerhet i barnskötarnas uttryck gällande deras ansvarsområde. 

Detta syns i en utav barnskötarnas tal: ”[…]vi har gemensamt ansvar för barn i huset också 

men kanske inte med undervisningen men”. Detta kan tolkas som att barnskötaren vill 

undvika att behöva försvara sig angående undervisningen och då eventuellt ansvara för 

något som hen inte får ansvara för. Här framträder den komplexitet som Nilsson et al. 

(2018) exemplifierar med att barnskötare potentiellt kan bli kritiserade för att göra något 

som hen inte har rätt till. Vi tolkar barnskötarens uttryck som att hen inte vågar uttala sig 

om sin undervisning då barnskötaren enligt skollagen inte får bedriva den. Deltagaren är 

säker på att de har ett gemensamt ansvar för barnen men uttrycker att 

undervisningsansvaret kanske skiljer sig från den övriga utbildningen. Barnskötarna talade 

även om ansvaret utifrån en otillräcklighetsdiskurs då finnas i undervisningen upplevdes 

för dem som otillräckligt för barns utveckling och lärande. Dock har det i den reviderade 

läroplanen bland annat tillskrivits att barnskötare har en medverkande roll i undervisningen 

”[…] till att främja barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2018b, s.7). Säljö (2014); 

Eidevald och Engdahl (2018) menar även att undervisning inte är garanti för lärande utan 

kan ske i alla sammanhang som inte har ett specifikt syfte. Detta kan tolkas som att 

barnskötare får ansvara för barns lärande men inte för undervisning vilket vi ser som en 

möjlighet att ta tillvara på allas kompetenser i arbetslaget.   

 

Den framträdande arbetslagsdiskursen tyder på att läroplanens intentioner om ett tydligare 

ansvar inte etablerats i deltagarnas utbildningar då de inte vill göra skillnad mellan 

yrkesgrupperna, av oro att det ska försämra samanhållningen i arbetslaget. Deltagarnas 

samtal tyder på att de tolkar formuleringarna som exkluderande då barnskötarna uttrycker 

att de känner sig exkluderade samt att förskollärarna är rädda för att exkludera. Deras 

argument speglar styrdokumentens breda tolkningsutrymme som Eidevald och Engdahl 

(2018) även problematiserar. Beroende på hur styrdokumenten tolkas formas utbildningen 

på olika sätt. Deltagarna uttrycker sig om att båda yrkesgrupperna besitter värdefull 
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kompetens som de anser går till spillo om de arbetar utifrån deras tolkning av 

styrdokumenten. Vi tolkar arbetslagdiskursen som ett uttryck för att arbetslaget har en 

samlad kompetens, där man ser till varje människas förmåga utan att jämföra dem. I 

förskollärarnas fokusgruppsamtal var arbetslagsdiskursen den mest omfattande där de 

bekräftade arbetslagets betydelse snarare än att lyfta sin egen kompetens. Deltagarna 

uttryckte sig ofta med begrepp som vi och tillsammans vilket stärker deras identitet som 

arbetslag snarare än som skilda yrkesgrupper. En av deltagarna uttryckte sig ”Jag vet 

knappt vem som är barnskötare” vilket kan tyda på att arbetslagsidentiteten är starkare än 

professionsidentiteten. Thulin och Jonsson (2018) belyser vikten av att förskollärare ställer 

sig i dialog med de reviderade styrdokumenten och samtidigt ta hänsyn till förskolans 

tradition. Då arbetslaget är en del av förskolans traditionella arbetssätt tolkar vi det 

författarna skriver som att förskolläraren behöver ta sig an det som hen tillskrivits i 

styrdokumenten och ställa det i relation till den aktuella utbildningen och 

arbetsfördelningen. Utifrån diskurserna ser vi ett behov av att diskutera styrdokumentens 

formuleringar för att skapa en gemensam förståelse för dem. I deltagarnas uttryck ser vi en 

säkerhet kring hur just deras utbildning arbetar med ansvarsfördelningen men det finns 

ytterligare behov av att diskutera styrdokumenten då de är svåra att relatera till deras 

aktuella arbetssätt.  

 

7.2 METODDISKUSSION 

Studiens metod har utgått från två kvalitativa fokusgruppsamtal med fyra personer från 

respektive yrkesgrupp som arbetade på samma förskola. På grund av detta hamnade 

diskussionerna ofta i hur deras arbetssätt såg ut, vilket förmodligen blivit annorlunda om 

deltagarna kom ifrån fyra olika förskolor. Det hade troligtvis gett mer varierade åsikter och 

infallsvinklar vilket hade påverkat resultatet. Vi valde ett mindre antal deltagare för att få 

djupare diskussioner, men något vi insett i efterhand är att man inte kan säkerställa att alla 

deltagare är aktiva i samtalet. Om vi hade valt att ha ett större deltagarantal hade 

sannolikheten ökat att fler personer påverkat resultatet samt om vi hade haft fler samtal. Vi 

är också medvetna om att resultatet förmodligen hade sett annorlunda ut om vi hade förenat 

de två yrkesgrupperna i samtalen, exempelvis i arbetslag.  

 

Inför samtalen fick deltagarna kort information om studiens syfte men de blev inte 

tilldelade stimulusmaterialet eller de semistrukturerade frågorna. Detta kan ha varit en 

orsak till att vi som forskare behövde ta en mer aktiv roll än vi hade tänkt då samtalen 
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stundtals stanna upp och deltagarna uttryckte att de var osäkra i sina svar. Om deltagarna 

fått ta del av stimulusmaterialet innan samtalet ägde rum hade de kunnat förbereda sig och 

tänka ut vad de skulle säga vilket hade påverkat innehållet i diskussionerna. Under 

samtalen noterade vi att diskussionerna ofta kom att handla om undervisningsbegreppet 

snarare än ansvaret för undervisning. Detta tror vi beror på att undervisning är ett nytt 

begrepp i läroplanen som är svårt att definiera. Under studiens gång har vi fått en förståelse 

för att undervisning i förskolan behövs ges tid att diskuteras för att bli en naturlig del av 

förskolans arbetssätt. När verksamma inom förskolan skapat förståelse för begreppet 

kommer kanske ansvaret för undervisningen bli lättare att förstå. Detta har varit en 

utmaning i vår studie då vi hela tiden behövt se förbi vad undervisning är och istället 

fokusera på vad ansvaret för undervisning innebär. Hade vi gjort om studien hade vi 

troligtvis givit ut stimulusmaterialet i förväg så att deltagarna hunnit förbereda sig på 

samtalets innehåll. Bryman (2018) menar att forskaren måste ta hänsyn till gruppen när 

man väljer tillvägagångsätt då det är många olika faktorer som påverkar. Om deltagarna 

inte är särskilt pålästa på ämnet finns det en fördel med att använda sig av ett mer 

strukturerat tillvägagångsätt. Vår studie hade troligtvis gynnats av ett mera strukturerat sätt 

då deltagarna skulle kunnat förbereda sig och gå direkt till frågeställningen angående 

ansvaret för undervisning istället för att diskutera undervisningsbegreppet.  

 

Studiens teoretiska begrepp har hjälpt oss komma fram till vårt resultat då de gjort oss 

uppmärksammade på hur väl instämmande deltagarna är i sina uttryck och hur uttrycken 

konstruerar deras identiteter. Då vi letat efter modalitet och etos har det också påverkat 

konstruktionen av diskurserna. Trots att vi som forskare har en önskan om att vara 

objektiva påverkas vi av olika faktorer så som utbildning, tidigare forskning, erfarenheter 

och bakgrund. Detta gör att vi inte kan förhålla oss neutrala till vår studie (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Bolander och Fejes (2015) skriver om hur forskare inom diskursanalysen 

inte kan ta en roll utanför diskursen och analysera den på avstånd utan forskaren är ett 

subjekt som alla andra inom den diskursiva ramen. Det betyder att den studie som bedrivs 

är en medproducent till diskursen på samma sätt som den är en produkt av diskursen 

”forskningen skrivs inom ramen av vad diskursen reglerar som möjligt, samtidigt som den 

deltar i att forma sanningar om vad som är möjligt” (sid. 94). Då vi är medproducenter av 

diskurserna betyder det även att resultatet förmodligen hade sett helt annorlunda ut om det 

var en annan forskare som analyserat empirin. Vi är även medvetna om att det är vi som 

namngett genrerna utifrån det som vi upplevde och upptäckte. 
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7.3 SLUTSATS 

Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där allt ses som socialt 

konstruerat vilket betyder att det inte finns en absolut sanning av verkligheten (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000). Studiens resultat är inte överförbart utan synliggör diskurser 

som framkommer i två fokusgruppsamtal. Resultatet visar att styrdokumentens skrivningar 

är komplexa och svåra att förstå i förhållande till förskolans existerande praktik. Studiens 

slutsats är att styrdokumentens revideringar, begrepp och formuleringar behöver diskuteras 

för att verksamma ska kunna skapa en gemensam förståelse för dem och då kunna 

implementera dem i utbildningen. Vi anser att resultatet kan skapa diskussioner för andra 

verksamma och starta igång nya tankar kring fenomenet. Detta är något vi själva har 

upplevt då arbetet med denna studie fört med sig diskussioner och reflektioner bland 

förskollärarstudenter i vår närhet angående vår kommande yrkesroll och hur vi ser på 

ansvaret för undervisning.  

 

7.4 VIDARE FORSKNING 
I studien lyfts olika diskurser gällande undervisningsansvaret i förskolan. Vi anser att det 

varit intressant att se om dessa diskurser framkommit i andra studier eller om de skiljer sig. 

Den framträdande arbetslagsdiskursen tyder på styrkan i förskolans unika arbetssätt där 

olika professioner vävs samman. Vi anser att det vore intressant för framtida studier att 

undersöka hur olika arbetslag organiserar sin verksamhet utefter styrdokumentens 

formuleringar. Som vi tidigare nämnt är undervisningsbegreppet relativt nytt i förskolans 

utbildning därför ser vi ett intresse av att undersöka hur begreppet implementerats i 

utbildningar runt om i Sverige. 
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Tack för att ni vill delta i vår studie! 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare och barnskötare uppfattar 
ansvarsfördelningen kring undervisning i förskolan. 

 

• Ni kommer att delta i ett fokusgruppsamtal vilket innebär att man i grupp 
diskuterar ett ämne som för er är bekant. 

• Fokusgrupp är en metod som syftar till att synliggöra flera olika deltagares 
perspektiv i samtal med andra. 

• Varje deltagares perspektiv är viktigt i fokusgruppen och vi som studenter är 
intresserade av er förskollärare och barnskötare, då ni berikar oss med nya 
aspekter kring ämnet utifrån er erfarenhet och verksamhet. 

• Samtalet kommer att spelas in för transkribering och analys. 
• Samtalet kommer att ledas av en av oss studenter som aktivt lyssnar samt en 

student som antecknar till stöd för transkribering och analys. 
• All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du 

inte kan bli identifierad. 
• Du har din fulla rätt att avbryta deltagandet samt att ta tillbaka samtycke när som 

helst och utan några påföljder. 
• Innan samtalet kommer samtliga deltagare att få skriva under en 

samtyckesblankett där mer detaljerad information kommer finnas kring studien. 

 
Om ni har frågor inför studien så kontakta oss gärna!  
Vi ser fram emot att träffa er! Med vänliga hälsningar  
Alice Wendt & Nelly Johansson 
_______________________ _____________________ ____________________ 
Alice                                             Nelly 
weal16li@student.ju.se               jone1695@student.ju.se 
0709-352321                                0733-735769 
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Alice Wendt och Nelly Johansson genomför en studie i kursen 

Examensarbete inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping 
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“13	§			Endast	den	som	har	legitimation	som	lärare	eller	förskollärare	och	är	
behörig	för	viss	undervisning	får	bedriva	undervisningen.”	 
	 
“14	§			Utöver	lärare	eller	förskollärare	som	avses	i	13	§	får	det	i	undervisningen	i	
fritidshemmet	och	förskolan	finnas	annan	personal	med	sådan	utbildning	eller	
erfarenhet	att	elevernas	eller	barnens	utveckling	och	lärande	främjas.”	 
	 
“15	§			En	legitimerad	lärare	eller	förskollärare	har	ansvar	för	den	undervisning	
som	han	eller	hon	bedriver.”	 
Skollagen	(2010:800) 
 
	 
	 
	
“Förskollärare	har	därmed	ett	särskilt	ansvar	i	utbildningen	som	arbetslaget	
genomför	gemensamt.	I	undervisningen	medverkar	även	andra	i	arbetslaget,	t.ex.	
barnskötare,	till	att	främja	barns	utveckling	och	lärande.”	 
Läroplan	för	förskolan	(Skolverket,	2018b,	s.7) 
 

 
Våra eventuella frågor vid tystnad:   
 
•      Hur påverkas er förskolas utbildning av dessa formuleringar?  
•      Varför tror ni att denna formulering har tillkommit i den reviderade läroplanen?   
•      Vad är skillnaden mellan att bedriva undervisning och att medverka i den?   
•      Vilken plats får styrdokumenten i er förskola?   
 
 


