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Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Förskollärarprogrammet 

Titel: "Man börjar utifrån barnens intresse och så liksom… kryddar man på!" - En 

kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om att bedriva undervisning i 

förskolan. 

Engelsk titel: "You start with what interests the children and then you sort of just… 

spice it up!" – A qualitative study of preschool teachers' perceptions of teaching in 

preschool. 

 

Abstrakt 
Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring några förskollärares uppfattning och 

tolkning av begreppet undervisning samt att bedriva undervisning i förskolan. 

Frågeställningar som använts som utgångspunkt är Hur uppfattar och tolkar 

förskollärarna begreppet undervisning i förskolan?, Vad har, enligt förskollärarna, 

format deras tolkning av begreppet undervisning samt att bedriva undervisning i 

förskolan? samt Hur upplever förskollärarna att deras eget arbete i den pedagogiska 

verksamheten påverkas av begreppet undervisning i relation till att följa barns intresse? 

För att få svar på frågeställningarna i studien har kvalitativa intervjuer genomförts med 

sex stycken förskollärare med olika antal yrkesverksamma år.  

Studiens resultat visar att undervisning är ett laddat begrepp som de tillfrågade 

förskollärarna främst relaterar till skolans undervisningsform. Respondenterna är inte 

bekväma med begreppet, men det framkommer att de ändå bedriver undervisning 

utifrån förskolans förutsättningar. Implementeringen av nya begrepp och arbetssätt sker 

enligt förskollärarna på olika sätt, men någon större introduktion av undervisning i 

förskolan har ej skett. Flera av förskollärarna likställer begreppet lärande med 

undervisning, vilket de menar sker genom samspel mellan barn och vuxna. I förskolans 

läroplan beskrivs att verksamheten ska utgå från barnens intresse, vilket även kan ses i 

de tillfrågades svar. Grunden läggs enligt förskollärarna utifrån barnens intresse, både i 

spontana och planerade situationer, för att de sedan ska utmana dem vidare för att skapa 

möjlighet till utveckling och lärande. Dock menar förskollärarna att undervisning kan 

innebära pedagogiska kompromisser samt att förutsättningar för att bedriva den 

undervisning de vill ibland saknas. 

 

Nyckelord 
Barns intresse, förskollärare, förskola, lärande, samspel, undervisning 
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1 Inledning 
 

“Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad” 

(Winston Churchill 1874-1965) 

 

Ämnet för denna uppsats är undervisning i förskolan och dess pedagogiska betydelse 

för förskolans verksamhet ur några förskollärares perspektiv. Detta ämne har valts med 

bakgrund i att undervisning är ett begrepp som tillkommit i styrdokumenten för 

förskolan. Förskolans uppdrag har i stor utsträckning förändrats de senaste åren, vilket 

belysts i rapporter från Skolverket. Redan 2004 släppte Skolverket rapporten Förskola i 

brytningstid (2004), där det framkommer att förskolan förändrats och fått nya krav på 

sig, samtidigt som det fortfarande fanns kvar starka traditioner. Denna rapport följdes 

upp 2008 med en ny rapport med titeln Tio år efter förskolereformen (2008), som visade 

på att förskolans pedagogiska uppdrag ytterligare förstärkts. I grunden fanns fortfarande 

förskolans tradition där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet, men fokus låg nu i 

större utsträckning på barns lärande och förskolans roll som barnets första skola. 1 juli 

2011 blev förskolan en egen skolform, med uppdraget att bedriva undervisning 

(Skolinspektionen 2016). Ansvaret för att bedriva undervisning ligger enligt skollagen 

(SFS 2010:800) på legitimerade förskollärare. I promemorian inför revideringen av 

läroplanen, Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (2010), 

finns begreppet med och behovet av att förtydliga detta i läroplanen nämns. I den 

reviderade versionen av läroplanen (Lpfö 98/10 2010) finns dock inte begreppet med, 

men det trycks mer än tidigare på att förskolan ska bidra till barns utveckling och 

lärande. En mindre revidering av läroplanen gällande samarbete med hemmet gjordes 

även 2016 (Lpfö 98/16 2016) men inte heller i denna nämns begreppet. Som tidigare 

nämnts ägde en omfattande revidering av förskolans läroplan rum 2010 (Lpfö 98/10 

2010) utifrån rapporten Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan (2010), där syftet var att förtydliga det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta 

gör att det är läroplanen från 2010 vi väljer att utgå från i detta arbete. 

 

Enligt Nationalencyklopedin (NE 2017) definieras begreppet undervisning som 

“meddelande av kunskaper”, vilket kan jämföras med skollagens definition: “sådana 

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

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

2010:800, 1 kap. 3 §)”. Vallberg Roth (2017) beskriver att de processer som åsyftas i 

förskolans styrdokument kan ta sig olika uttryck och vara en del av hela den dagliga 

verksamheten i förskolan. I Skolverkets skrift Allmänna råd om måluppfyllelse i 

förskolan (Skolverket 2017a), används utbildning som ett vidare begrepp av 

undervisning, då det syftar på i stort sett all verksamhet som finns i styrdokumenten 

inom skolväsendet. Detta gör att det kan anses svårt att skilja på begreppen utbildning 

och undervisning, eftersom omsorg, fostran och lärande i förskolan ses som en helhet 

där barnens intressen ska vara styrande för verksamheten. 

Undervisning i förskolan är inget nytt menar Rosenqvist (2011) i tidskriften 

Pedagogiska Magasinet, dock använder inte förskollärarna begreppet i diskursen kring 

förskolans utbildning. Det har tidigare talats om att barnen ska lära sig istället för att 

undervisas, då begreppet undervisnings innebörd inte tolkas på samma sätt av 

förskollärarna. Det är enligt Rosenqvist (2011) viktigt att förstå begreppets innebörd för 

att kunna följa barnens lärprocesser och utefter detta organisera verksamheten för att 

skapa förutsättningar för utveckling.  
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I Skolinspektionens rapport (2016) beskrivs att trots att förskollärares uppdrag 

förtydligats i både skollag och läroplan, råder osäkerhet bland förskollärare kring hur 

undervisning i förskola ska förstås samt ta sig uttryck i förskoleverksamhet i relation till 

uppdraget att följa barnens intresse. Även Pramling Samuelsson (2017) lyfter i 

tidskriften Förskolan att det är vanligt förekommande att förskollärare ser en konflikt 

mellan att styra innehållet i verksamheten och att samtidigt ge utrymme för barnens 

intressen och perspektiv, vilket gör att undervisning i relation till innehåll inte 

fokuseras. Att det ska finnas utrymme för både undervisning och att följa barnens 

intresse i förskolan beskrivs i Skolverkets (2017a) allmänna råd där förskollärares 

ansvar för undervisningen och dess utformning framhålls. Förskolläraren förväntas 

kunna utgå både från barngruppens behov och intressen och utforma undervisningen 

efter dessa, genom ett väl genomtänkt och professionellt arbets- och förhållningssätt. I 

barns lek finns åtskilliga tillfällen att knyta undervisningen till ett specifikt mål och 

innehåll, något som ska tas tillvara.  

 

Hensvolds (2011) studier visar på svårigheter vad gäller att styra verksamheten och 

bedriva undervisning eftersom introduktion av arbetssätt skett sparsamt eller uteblivit 

helt. Det finns med andra ord ett behov av kompetensutveckling och introduktion vid 

revidering av styrdokument  och arbetssätt. Detsamma gäller för att reda ut den 

begreppsförvirring som finns kring begreppen undervisning och lärande, något som 

återfinns i Illeris (2015) resonemang. I förskolans läroplan står att: ”Förskolechefen har 

ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för 

att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Lpfö 98/10 2010, s. 16)”. Det åligger 

alltså förskolechefen att introducera  nya metoder och styrdokument, vilket gör att detta 

kan ske på olika sätt beroende på ledning. Då undervisning är ett relativt nytt begrepp 

ser vi att det är av vikt att olika insatser sätts in för att få en samsyn kring begreppet och 

dess innebörd. Detta medför att vi finner det av vikt i förhållande till vår studie att 

presentera hur detta kan ske i förskoleverksamhet. 

 

Vi vill med vår studie undersöka och bidra med kunskap kring hur förskollärares 

uppfattningar och tolkning av begreppet undervisning påverkar förskollärarnas arbete 

och därmed förskolans verksamhet. Debatten i media om osäkerheten kring begreppet 

undervisning i förskolan väcker nyfikenhet och gör att vi vill undersöka begreppets 

pedagogiska betydelse för förskolans verksamhet. I den tidigare forskning samt 

rapporter som finns tillgängliga har vi kunnat urskilja tre teman som vart och ett 

påverkar det område vi ämnar undersöka: problematiken kring uppfattning och tolkning 

av begreppet undervisning i förskolekontext, förskolans förändrade och utökade ansvar 

samt den konflikt som verkar råda bland förskollärare kring att bedriva undervisning 

kontra att följa barnens intressen.  

 

Efter studiens syfte och frågeställningar, som presenteras i följande kapitel, följer en 

litteraturgenomgång med tillhörande teoretiskt ramverk i syfte att belysa forskningsläget 

samt sätta in ämnet i en förskolekontext. 
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2 Syfte och frågeställningar 
I inledningen ovan presenterades att förskolans uppdrag förändrats och att begreppet 

undervisning i samband med detta tagit plats i styrdokumenten. För förskollärarna är 

detta en förändring som kan innebära utmaning, exempelvis om det finns olika 

tolkningar lärarna emellan av vad undervisning innebär eller hur detta kan förenas med 

läroplanens intention att verksamheten i förskolan ska bygga på barnens intresse. En 

förhoppning är därför att resultatet av denna uppsats kan bidra med kunskap kring hur 

förskollärares uppfattning och tolkning av begreppet undervisning kan påverka den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. I detta kapitel presenteras studiens syfte och 

frågeställningar med utgångspunkt i ovanstående. 

 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap kring några förskollärares uppfattning och 

tolkning av begreppet undervisning i förskolan och specifikt deras reflektioner kring 

begreppets pedagogiska betydelse i förskoleverksamheten. 

 

2.2 Frågeställningar 
Utifrån syftet ställs följande frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar och tolkar förskollärarna begreppet undervisning i förskolan? 

 

 Vad har, enligt förskollärarna, format deras tolkning av begreppet undervisning 

samt att bedriva undervisning i förskolan? 

 

 Hur upplever förskollärarna att deras eget arbete i den pedagogiska 

verksamheten påverkas av begreppet undervisning i relation till att följa barns 

intresse? 
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3 Litteraturgenomgång och teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras en översikt över den tidigare forskning som finns kring 

undervisning i förskolan, att följa barns intresse i relation till undervisning samt kring 

implementering av nya metoder. Begreppet undervisning inom en förskolekontext är ett 

relativt nytt begrepp som infördes i samband med att förskolan blev en egen skolform 

2011. Detta gör att att det inte finns så mycket forskning kring hur begreppet kan tolkas 

inom förskolan och hur det påverkar förskolans verksamhet. Forskningsläget inom vårt 

specifika område är begränsat, men vi vill även lyfta forskning kring ökat ansvar för 

förskollärarna samt förskoleverksamhet i relation till barns intresse. I och med 

revideringen av förskolans läroplan 2010 har förskollärarnas ansvar förändrats, och 

därmed även professionen förändrats, då bl.a. begreppet undervisning lyfts fram. Detta 

gör att vi i detta avsnitt lyfter en studie kring vilka kompetenser som yrkets förändrade 

ansvar kräver. Vi har även valt att inkludera forskning om hur implementering generellt 

sker av nya metoder. Detta kan vi relatera till de förändringar som skett i förskolans 

styrdokument samt hur dessa introduceras. Detta sker med anledning av att studiens 

andra frågeställning belyser förskollärarnas möjlighet att ta del av, tolka och uppfatta 

förändringar i styrdokument och i synnerhet hur det påverkar deras tolkning av 

begreppet undervisning.  

 

3.1 Förskollärare - en förändrad profession 
Förskolan övergick 1996 från socialstyrelsen till utbildningsdepartementet och blev 

därmed en del av det svenska utbildningsväsendet (Persson 2010). I och med läroplanen 

Lpfö 98 från 1998 stärktes förskolans ställning som en betydelsefull del av barns 

utveckling och lärande. Förskolans uppdrag förtydligades ytterligare 2010 då läroplanen 

reviderades och ännu tydligare lade vikt vid förskolans arbete för att öka barns tidiga 

kunskapsutveckling. Samtidigt med den reviderade läroplanen förändrades även 

skollagen (SFS 2010:800) på så sätt att förskolan blev en egen skolform där 

förskollärare fick förtydligat ansvar för att utforma den pedagogiska verksamheten och 

bedriva undervisning. 

 

Både i samband med den reviderade läroplanen 2010 (Lpfö 98/10 2010) och i samband 

med att förskolan blev en egen skolform 2011, förändrades och förtydligades alltså 

förskollärarens ansvar. Detta ansvar står tydligt utskrivet i Skolverkets (2017a) 

allmänna råd: 

 
“En legitimerad förskollärare har ansvar för den undervisning som hon eller han 

bedriver. Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan 

personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande 

främjas. Det kan till exempel vara barnskötare” (Skolverket 2017a, s. 10) 

Förskolläraren ansvarar för undervisningen på förskolan samt för att 

dokumentera, utvärdera och därmed driva det pedagogiska arbetet framåt (Lpfö 

98/16 2010). Eriksson (2014) lyfter dock att det ansvar som finns i riktlinjerna 

inte motsvaras av en formell nedskriven befogenhet att vara ledare i arbetslaget, 

något som kan bli problematiskt i den praktiska förskoleverksamheten då arbetet 

ska fördelas. I förskolans reviderade läroplan (Lpfö98/10 2010) förtydligades 

även förskolechefens roll enligt skollagen (SFS 2010:800), vilket innebär att det 

är förskolechefens ansvar att se till att förskolans verksamhet utvecklas samt att 

“personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Lpfö98/10 2010, s.16)”. 
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I samband med att förskolan blev en egen skolform och fick en ny reviderad läroplan 

förändrades alltså förskollärarens ansvar. I en studie omfattande 30 intervjuer med 

yrkesverksamma förskollärare har Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) 

undersökt hur förskollärare uppfattar behovet av kompetens för att möta detta 

förändrade ansvar. Resultatet visar att förskollärarna lyfter fram tre olika dimensioner 

av kompetens: att veta vad och varför, att veta hur samt interaktiv, relationell och 

transaktionell kompetens. Den första dimensionen som Sheridan et.al (2011) beskriver 

är kompetens att veta vad och varför, detta innefattar ämneskunnande, förmåga att 

reflektera samt vilja att utveckla sin undervisning. Den andra dimensionen benämns 

som  kompetens om “knowhow” d.v.s. att veta hur, vilken innefattar ledarskap, 

organisationsförmåga samt simultankapacitet, d.v.s. förmåga att hantera många olika 

uppgifter parallellt. Den tredje dimensionen är interaktiv, relationell och transaktionell 

kompetens som innefattar kommunikativ och social förmåga, omsorg samt didaktisk 

kompetens. Dessa tre dimensioner går i många avseende samman och är svåra att 

separera från varandra då de tillsammans bildar en helhet vad gäller förskollärares 

uppfattning om nödvändig kompetens. Sheridan et al (2011) drar slutsatsen att 

förskolläraryrket förändrats i samband med att styrdokument förändrats, och även 

fortsätter att förändras i takt med att förskolan och dess uppdrag och ansvar utvecklas. 

De kompetenser som lyfts fram kan kopplas samman med både Hedefalk, Almqvist och 

Lundqvists (2015), Säljös (2012) samt Gustavsson och Thulins (2017) resonemang om 

undervisning, som beskrivs längre ner i detta kapitel, där innehåll, didaktik, ledarskap 

och samspel står i fokus. 

 

3.2 Undervisning i förskolekontext 
I förskolans läroplan (Lpfö 98/10 2010) finns som tidigare nämnts inte begreppet 

undervisning utskrivet och definierat, trots att bakgrundsutredningen (Förskola i 

utveckling 2010) visade på behovet. Detta gör att det kan handla om en tolkningsfråga 

kring hur begreppet används och kommer till uttryck i den pedagogiska verksamheten 

för att skapa möjligheter för barnen till kunskap och lärande. Vallberg Roth (2017) 

menar att läroplanen ger förskollärare en stor frihet att utforma undervisningen, vilket 

kan leda till att likvärdigheten mellan förskolor kan ifrågasättas. Även Riddersporre 

(2010) beskriver att läroplanen för förskolan tydliggör förskolans mål, men lämnar ett 

stort ansvar för de som jobbar i verksamheten att tolka uppdraget och därefter utforma 

verksamheten. Säljö (2012) menar dock att med grund i att det sociokulturella 

perspektivet genomsyrar läroplanen bidrar det även i hög grad till hur undervisningen 

utformas och organiseras av förskolans lärare, oavsett om det är avsiktligt eller ej. Hur 

det sociokulturella perspektivet kan lägga grunden för undervisning i förskolan är därför 

något vi beskriver vidare i nästa avsnitt. 

 
3.2.1 Undervisning inspirerat av det sociokulturella perspektivet 

Varken skollag eller läroplan anger hur undervisning i förskolan skall utformas, utan 

ansvaret för utformningen läggs på förskolläraren (Vallberg Roth 2017). Läroplanen för 

förskolan slår dock fast att “Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 

barn som på att barnen lär av varandra. (Lpfö 98/10 2010, s.7)”, vilket är ett exempel på 

att  läroplanen har influerats av Vygotskijs sociokulturella perspektiv, något som 

Vallberg Roth (2011) lyfter fram. Säljö (2012) beskriver det sociokulturella perspektivet 

på lärande genom att lyfta fram mötet mellan individer, som genom språk och 

kommunikation ses som det centrala för utveckling och lärande. Genom begreppet den 

närmaste proximala utvecklingszonen, beskrivs att lärande handlar om en process där en 

erövrad kunskap även är grunden för att nå vidare och genom stöttning och vägledning 
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på rätt avvägd nivå kan nya kunskaper inhämtas. Vi tolkar att undervisning i förskolan 

kan ha sin grund i Vygotskijs teori om den närmaste proximala utvecklingszonen, och 

att det är detta som avses då förskollärare beskriver att de “utmanar barnen” i deras 

lärande. Utifrån vår studies fokus kan undervisning i förskolan med andra ord handla 

om att sätta fingret på vilken kunskap som är av vikt, vilket förutsätter att de som 

arbetar inom verksamheten har en teori om vad kunskap innebär samt hur människor 

gör för att ta till sig kunskap. Med tanke på att läroplanen bottnar i det sociokulturella 

perspektivet är det rimligt att anta att förskollärare bär med sig denna syn på kunskap 

och därmed utgår från den i sin undervisning. Då läroplanen (Lpfö 98/10 2010) även 

beskriver att utgångspunkten för verksamheten i förskolan är barnens intresse är det 

också rimligt att anta att detta färgar undervisningen, vilket gör att dessa båda faktorer 

måste sammanvägas. Säljö (2012) lyfter att utifrån Vygotskijs tankar kring perspektiv 

på lärande bör undervisning ske genom att skapa möten mellan barn och pedagoger för 

att på så sätt ge möjlighet till utveckling och lärande. Hur dessa möten ska utformas för 

att förena undervisning och intressen är en pedagogisk utmaning och därmed något som 

är av intresse för vår studies syfte. 

I skollagen definieras undervisning som “sådana målstyrda processer som under ledning 

av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden (Skollagen 2010:800 3§)”. Inte heller här anges 

hur undervisningen ska utformas men Hedefalk et al. (2015) beskriver att undervisning 

utifrån denna definition kan handla om att dels fokusera vilket innehåll som är viktigast 

och dels vilka kunskaper och värderingar som är relevanta att lägga fokus på i 

sammanhanget. Hur undervisning bedrivs i förskolan blir då upp till hur förskolläraren 

tar sig an uppdraget. I studien fann författarna att förskollärarna antog en vägledande 

roll där de riktade barnens intresse mot ett innehåll, och uppmuntrade barnens egna 

strategier till att undersöka och därmed utveckla sitt kunnande om det aktuella 

innehållet. En slutsats som dras är att om undervisning kan definieras som att rikta 

barnens intresse mot ett innehåll förankrat i läroplanen (Lpfö 98/10 2010) och 

tillsammans med barnen aktivt arbeta mot detta kan undervisning vara en ständigt 

pågående process i förskolan. Genom att stötta barnen och uppmuntra till att i samspel 

undersöka och utforska olika fenomen sker en undervisning som skapar möjligheter till 

lärande och meningsskapande, något som i hög grad överensstämmer med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande.  

 

I det sociokulturella perspektivet står samspelet mellan förskollärare och barn i centrum, 

och en social dimension av lärande blir synlig, ett resonemang som även återfinns hos 

Vallberg Roth (2011), Säljö (2012) och Hedefalk et al. (2015). Även  Jonsson, Williams 

och Pramling Samuelsson (2017) beskriver samspel som en avgörande faktor i hur 

undervisning i förskolan kan ta sig uttryck. Författarna använder sig av en tolkning av 

Barnetts definition, vilken beskriver undervisning som något som pågår i samspelet 

mellan barn och förskollärare, d.v.s. den som undervisas och den som undervisar. 

Undervisning blir då inte en fråga om enkelriktad kommunikation mellan barn och 

förskollärare, utan istället att i lek och aktiviteter möjliggöra lärandesituationer genom 

att kommunicera och interagera med varandra, något som enligt vår tolkning stämmer 

väl överens med läroplanens intentioner. Denna tolkning av vad undervisning i 

förskolan kan vara återfinns även i Doverborg, Pramling och Pramling Samuelssons Att 

undervisa barn i förskolan (2013), där det även lyfts att  undervisning i förskolan 

därmed skiljer sig från den undervisning som många föreställer sig traditionellt skett i 

skolsammanhang, d.v.s. att förmedla kunskap från lärare till elev. Författarna förtydligar 

att denna föreställning med stor sannolikhet inte heller längre är giltig i skolan, men 

ändå speglar en bild som finns av undervisning.  
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Att se på fenomenet undervisning i förskolan som en process där samspelet står i 

centrum går att koppla till ett utvecklingspedagogiskt perspektiv på undervisning och 

lärande i förskola, enligt Jonsson et al. (2017). Ett utvecklingspedagogiskt perspektiv 

beskrivs av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) som att läraren möter 

barnet i leken och aktivt arbetar för att rikta barnets intresse mot ett lärandeobjekt. Detta 

lärandeobjekt kan initieras av både lärare och barn, men bör var något som intresserar 

barnet. Lärarens roll blir då att samspela och möta barnet på hens nivå och på olika sätt 

utmana och variera innehållet för att skapa förutsättningar för utvecklat kunnande och 

lärande. 

Att undervisning i förskolan handlar om att som lärare agera för att skapa 

förutsättningar för lärande lyfter även Gustavsson och Thulin (2017) i sin praxis-

relaterade studie, dvs. en form av aktionsforskning, som innefattade 30 yrkesverksamma 

personer inom förskolan. I studien som tog sin utgångspunkt i ett variationsteoretiskt 

perspektiv kring vad naturvetenskap inom förskolan kan innehålla samt vad begreppet 

undervisning kan innebära, beskrivs förskolans miljö som en plats för lärande, men där 

begreppet undervisning inte användes i någon större utsträckning. De tillfrågade hade 

även olika uppfattningar om vad begreppet undervisning innebär, men flera av de som 

medverkar menar att det är något som sker hela dagen i förskolans verksamhet och som 

har fokus på ett lärandeobjekt. Undervisning enligt resultatet handlade om att fånga 

tillfällen och samspela med barnen, vilket kan jämföras med Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014). Gustavsson och Thulin (2017) lyfter vidare fram att 

förskollärare bör använda sin roll som ledare på ett sätt som gynnar barnens lärande. En 

förskollärare med god ledarkompetens bedriver undervisning genom att kommunicera 

med barnen och försöker anta och vara lyhörd för barnets perspektiv, något som enligt 

vår tolkning kräver ett stort mått av samspel. Vidare lyfts användningen av ett expansivt 

språk för vidga barnens vyer, hjälpa dem koppla ihop företeelser och situationer och 

därmed skapa förutsättningar för utveckling och lärande, något som för oss in på hur 

undervisning kan ta sig uttryck i förskolan.   

 
3.2.2 Förskollärares syn på begreppet undervisning samt dess uttryck i förskolan 

I Hedefalks et al. (2015) studie, där syftet är att belysa hur undervisning med 

naturvetenskapligt innehåll tar sig uttryck i förskolan jämfördes 

undervisningssituationer i förskolan med undervisning i årskurs 7 i skolan. Två 

förskolegrupper och en skolklass observerades i studien. Resultatet visade att 

undervisning i form av att överföra fakta från pedagog till barn inte förekom i de 

förskolegrupper som deltog i studien, utan istället beskriver författarna att undervisning 

med förskolebarn i de aktuella grupperna upplevdes handla om att målinriktat styra 

barnens intresse och meningsskapande mot olika innehållsområden. I de studerade 

förskolorna var förskollärarens roll i undervisningen riktande i ämnesval men 

uppmuntrande till att barnen själva undersökte, reflekterade, drog slutsatser samt 

diskuterade med andra. I syfte att undersöka hur förskollärare upplever sitt förändrade 

och utökade uppdrag i förhållande till ämnesinnehåll har Westman och Bergmark 

(2014) genomfört en studie baserad på intervjuer med tio yrkesverksamma 

förskollärare. Fokus i studien är undervisning i naturvetenskap, vilket är ett förstärkt 

innehållsområde i förskolans läroplan som reviderades 2010. Att undervisa små barn 

förefaller enligt författarna vara ett komplext uppdrag där förskollärarnas erfarenhet är 

av stor vikt. Undervisning i förskolan förstås och tolkas olika bland förskollärare, vilket 

ovanstående studier visar. Enligt en studie omfattande nio förskollärare och barnskötare 

som genomförts av Jonsson et al. (2017), med fokus på diskursen om vad undervisning 

är, anser förskolepersonal att kraven på dem har höjts i samband med att 
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undervisningsbegreppet börjat implementeras i förskolans verksamhet. 

Förskolepersonalen framhåller att de har en större medvetenhet kring vad varje aktivitet 

syftar till samt vad de arbetar för att rikta barnens intresse mot, vilket är intressant i 

förhållande till vår studie. Vidare framhålls åsikter om att barn har rätt till undervisning, 

och att förskolan ska tillhandahålla en likvärdig sådan. Studien visar vidare att 

undervisning enligt respondenterna i studien bör utformas med grund i barns 

erfarenheter och intressen, samt att de har en avvaktande inställning vad gäller hur 

undervisningsbegreppet kommuniceras till barn och vårdnadshavare. 

Förskolepersonalen i studien lyfter även viss kritik mot att undervisningsbegreppet fått 

fäste i förskoleverksamhet, då den mer medvetna och planerade verksamheten gör 

förskolans ramar snävare och upplevs kunna begränsa barnen. Författarna lyfter dock att 

en medvetenhet kring undervisning med barn innefattar att kunna förena det barnen 

finner meningsfullt och intressant med det innehåll som läroplanen betonar. 

 

3.2.3 Att skilja på lärande och undervisning 

Skolinspektionen (2016) tar i sin rapport Förskolans pedagogiska uppdrag – Om 

undervisning, lärande och förskollärares ansvar upp begreppen undervisning och 

lärande och betonar att de står i relation till varandra men inte går att likställa då 

“undervisning syftar till ett lärande (Skolinspektionen 2016, s. 10)”. Ett lärande kan ske 

utan undervisning, men för att det ska bli optimalt krävs att förskollärare och övrig 

personal skapar de förutsättningar som krävs för att utvecklas och lära i riktning mot 

strävansmålen. Vidare beskrivs i rapporten att undervisning är ett vitt begrepp som 

innefattar alla skolformers verksamhet och därför bör diskuteras och tolkas inom varje 

enskild verksamhet.  

 

I förskolans läroplan används begreppet lärande men alltså inte undervisning. 

Skolinspektionen (2016) beskriver att inom förskolan är begreppsförvirringen mellan 

dessa båda begrepp emellan är utbredd och att både förskollärare och förskolechefer är 

osäkra på begreppens innebörd och ser dem som liktydiga. Det finns dock skillnader 

som är av vikt begreppen emellan då undervisning diskuteras, något som också Illeris 

(2015) belyser då han beskriver att det i olika sammanhang i samhället finns en 

missuppfattning att begreppen lärande och undervisning har samma innebörd. Dessa 

kan dock inte likställas då undervisning är något som någon gör och lärande är något 

som någon tar till sig. Författaren förklarar vidare att det inte finns något “automatiskt 

samband mellan undervisning och lärande” (Illeris 2015, s. 16) då det inte behöver ske 

ett lärande då undervisning sker. Även det omvända förhållandet finns, då allt lärande 

inte är resultatet av undervisning eftersom vi lär genom hela livet.  Illeris (2015) menar 

att en aspekt av lärande är resultatet av de lärprocesser som pågår hos barnet vilket kan 

ske i samspel med andra och genom miljön. 

 

3.3 Att följa barns intresse 
I förskolans läroplan (Lpfö98/10 2010) står det bl.a. att barnens intresse och kunskap 

skall tas tillvara för att utmana dem i deras utveckling och lärande. Barns intresse och 

kunskap ska tas i beaktande både i hur förskollärare planerar den pedagogiska 

verksamheten och utformar miljön. Att det ska finnas utrymme för både undervisning 

och att följa barnens intresse i förskolan beskrivs även i Skolverkets (2017a) allmänna 

råd där förskollärares ansvar för undervisningen och dess utformning framhålls. 

Förskolläraren förväntas kunna utgå både från barngruppens behov och intressen och 

utforma undervisningen efter dessa genom ett väl genomtänkt och professionellt arbets- 



  
 

12 

och förhållningssätt. I barns lek beskrivs det finnas åtskilliga tillfällen att knyta 

undervisningen till ett specifikt mål och innehåll, något som bör tas tillvara. 

 

Förskolan bör enligt förskolans läroplan utgå från barns intresse i planering av 

verksamhet samt i utformningen av miljön för att “deras vilja och lust att lära ska 

stimuleras” (Lpfö 98/10 2010, s. 4), något som innebär att barnen ska få inflytande över 

verksamheten. Arnér (2006) har i sin licentiatavhandling undersökt hur pedagogers 

förhållningssätt och syn på barnen kan förändras genom att barns inflytande tas tillvara. 

Författaren har utgått från berättelser från pedagoger som deltagit i ett utvecklingsarbete 

kring barns inflytande i förskolan. I avhandlingen framkommer hos pedagogerna i 

början en viss oro att låta barnen få ha inflytande i verksamheten då det kan bli 

situationer som de vuxna kan ha svårt att hantera. Det tycks, enligt Arnér (2006), ha 

funnits en tradition inom förskolan att det är de vuxna som styr verksamheten som varit 

svår att bryta, men att det också kan handla om rädsla för kollegors reaktioner som 

påverkat att pedagogerna inte gett barnen inflytande i den utsträckning de skulle vilja. 

Resultatet visar dock att  när barns initiativ fångas upp upplever pedagogerna entusiasm 

hos barnen samt att nya möjligheter till lärande uppstår. Ett bejakande förhållningssätt i 

syfte att låta barnens initiativ och intresse vara utgångspunkt för verksamheten 

upplevdes vara viktigt för barnens meningsskapande. Arnér (2006) beskriver att för att 

ett sådant förhållningssätt ska kunna intas krävs ett relationellt perspektiv av pedagogen 

i mötet med barnen. Detta perspektiv kommer från Moira von Wright och handlar om 

att genom interaktion och kommunikation skapa förutsättningar för utveckling. 

Thörner (2017) utgår i sin licentiatavhandling delvis utifrån egna erfarenheter men har 

även funnit andra motiv som motiverar studien. Av vikt för vår undersökning är motivet 

att förskolans kunskapsuppdrag har vidgats i samband med att den blivit en egen 

skolform, men trots detta är frivillig. Författaren lyfter även att verksamheten ska bygga 

på barngruppens intresse men samtidigt vara målstyrd, vilket ger pedagogerna en roll 

som ska guida mot kunskap. I förskoleverksamhet ska barns intresse lägga grunden för 

verksamheten samtidigt som förskolan har fått ett tydligare kunskapsuppdrag, något 

som uppmärksammas som en problematik för förskollärare. Detta tudelade uppdrag 

innebär en balansgång mellan att följa barnen och att samtidigt styra dem mot utökad 

och fördjupad kunskap med förankring i läroplanen. Författaren belyser olika 

tillvägagångssätt för att bemöta detta och benämner dessa som efterföljande guidning 

och lockande modifiering, där den förstnämnda innebär att barnens intresse följs och 

kunskaper vävs in och den andra att barnens intresse på ett lockande sätt styrs mer 

målinriktat. Dessa båda tillvägagångssätt används enligt författaren parallellt  av 

pedagogerna i verksamheten och upplevs vara situationsbundna. I resultatet 

framkommer dock att det finns en del hinder, bl.a. att förskolan idag till skillnad mot 

tidigare ska vila på vetenskaplig grund, vilket påverkar pedagogernas arbete med att 

följa barns intresse och samtidigt följa läroplanen.  

Hur undervisning i relation både till innehåll och utifrån barns intresse kan utformas på 

förskola är något som Jonsson (2011) lyfter i sin licentiatavhandling där 15 

yrkesverksamma förskollärare intervjuats. Förskollärare ska arbeta för att fånga 

tillfällena som ges för att väva in undervisning mot ett specifikt innehåll, vilket också 

kan kopplas till Thörners (2017) begrepp efterföljande guidning och lockande 

modifiering. Barnens intresse blir vägledande för hur den aktuella lärandesituationen 

utformas i stunden, men det är då av stor vikt för förskolläraren att vara medveten om 

barnens förförståelse och erfarenheter för att kunna göra medvetna didaktiska val som 

gör att lärandesituationen utvecklas. 
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3.4 Att implementera i förskolan 
Som tidigare lyfts beskriver Illeris (2015) att begreppen lärande och undervisning ofta 

uppfattas som likställda, något som även är fallet i förskolan enligt Skolinspektionens 

(2016) rapport. Detta tolkar vi kan hänga samman med hur implementering av nya 

metoder sker i förskolan. Då förskolans läroplan (Lpfö98/10 2010) reviderades, vilket 

också förtydligade förskollärarnas uppdrag, gav Skolverket ut ett stödmaterial till 

förskolecheferna Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan (Skolverket 2010). 

Detta material syftade till att påvisa förskolechefernas viktiga roll i implementeringen 

av nya reformer, så att pedagogerna kan omsätta dem i praktiken. Undervisning i 

förskolan upplevs vara en ny metod för flertalet yrkesverksamma i förskolan, vilket 

innebär att implementering eller introducering av detta behöver äga rum för att det ska 

kunna ta plats i förskolans verksamhet. Implementering av nya metoder är enligt 

Guldbrandsson (2007) ett relativt outforskat område, vilket innebär att det inte finns en 

allmänt vedertagen definition av begreppet implementering. Gemensamt för de olika 

definitioner som finns är dock att det handlar om att introducera och genom olika 

aktiviteter införa en ny metod eller begrepp inom en given verksamhet. 

 

I sin forskningsöversikt beskriver Guldbrandsson (2007) vidare att 

implementeringsprocessen går via en idé om en förändring till ett beslut, och sedan 

vidare till planering och organisering av införandet. Detta kräver enligt författaren ofta 

att resurser av olika form avsätts för att förutsättningar för förändring ska kunna 

etableras. Nästa steg är utbildning, fortbildning eller praktisk träning för att kunna 

åstadkomma förändring i den praktiska verksamheten och integrera det nya sättet. Sista 

steget handlar om utvärdering och anpassa det nya till verksamheten. När dessa steg 

genomförs kan metoden eller begreppet betraktas som institutionaliserat, menar 

Guldbrandsson (2007). 

Implementering fungerar bäst om flera olika insatser, både ekonomiska, praktiska och 

organisatoriska, kombineras, menar Guldbrandsson (2007). Forskning tyder på att en 

kombination av utbildning, träning, stöd och återkoppling ger resultat, men att resultatet 

blir sämre om dessa används som enskilda insatser. Även i stödmaterialet för 

förskolechefer, Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan (Skolverket 2010), 

återfinns formuleringen att flera olika insatser bör kombineras för att hjälpa 

pedagogerna att utveckla verksamheten.  

I takt med att förskolans styrdokument revideras och förnyas behöver implementering 

av dessa ske i förskolans verksamhet. I en studie gjord av Eriksson (2014) visar 

resultatet att det till stor del ligger på förskolechefens ansvar och uppdrag att informera 

och genomföra implementering av reviderade styrdokument i verksamheten. I studien 

framgår det också att det enbart, eller alternativt tillsammans med andra tjänstemän 

inom förvaltningen, ligger på förskolechefens ansvar och uppdrag att ge sin personal 

kompetensutveckling då revidering av styrdokument sker. Pedagogisk kvalitet och 

kompetens men också organisation, är något som påverkar hur implementeringen av 

reviderade styrdokument sker i verksamheterna. 

Förändrad yrkesidentitet för förskollärare är något Hensvold (2011) genom två studier 

har undersökt.  Författaren har i sin bakgrund till studien använt sig av Skolverkets 

studier som gjordes 2004 och 2008, vilka även vi kort beskriver i inledningen eftersom 

de visar på att förskolan är i en brytningstid vad gäller hur förskolans uppdrag tar sig 

uttryck. Detta är också något som gör Hensvolds studie relevant i förhållande till vårt 

syfte. Hensvolds (2011) resultat visar på att de intervjuade efter tolv år i 

förskolläraryrket känner att de är trygga i sin yrkesroll och att de bär på kunskap vilket 
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gör att de kan ändra sin planering för att följa barns intresse. Det framkommer dock att 

det inte varit så lätt att genomföra dessa förändringar då det ibland upplevs att det är 

svårt att förändra sådant som alltid gjorts, t.ex. att planera teman i förväg. Arbetssättet i 

förskolan har genomgått en förändring som inte implementerats hos alla medarbetare, 

vilket enligt deltagarna i studien skapar en frustration kollegor emellan eftersom alla 

inte tar till sig det förändrade arbetssättet. En barnsyn med utgångspunkt i dialogen 

framhålls i resultatet, dock är inte denna förenlig med tidigare arbetssätt vilket är 

orsaken till att förändring tar tid enligt studiens respondenter. En av respondenterna 

menar att det handlar om osäkerhet och att det inte alltid finns något intresse att arbeta 

med pedagogiska frågor samt att alla i arbetslaget inte arbetar utifrån barnens 

rättigheter, vilket enligt henne handlar om att följa barns intresse. En annan bidragande 

orsak till att det varit svårt att genomföra förändringar är förskolechefens “bristande 

pedagogiska kunskaper (Hensvold 2011, s. 8)” samt hur det pedagogiska arbetet ska 

utformas. Det framkommer i resultatet att fokus efter en längre tid i yrket inte längre 

ligger på omsorg och fostran, utan på kunskap och det lärande som sker, men också på 

att förskollärarens roll har förändrats till att bli en lyssnande och stödjande pedagog. 

Författaren menar att det skett en tydlig förändring i yrkesidentiteten inom förskolans 

verksamhet där pedagogerna i större utsträckning låter barnen vara med och bestämma 

samt utgår från barns intresse i syfte att sätta kunskap och lärande i fokus. 

Utifrån Hensvold (2011), kan vi dra paralleller både till Guldbrandsson (2007) 

och  Eriksson (2014), då de genom sina studier visar på vikten av implementering och 

introducering av nya metoder i verksamheten. Alla tre författare beskriver den 

organisatoriska insatsen, vilket inom förskolan ligger till största delen på 

förskolechefens ansvar, för att utveckla det pedagogiska arbetet. 
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4 Metod 
I vår metoddel, vilken Lantz (2014) kallar för studiedesign och beskriver som viktig att 

planera och tydligt disponera, beskriver vi hur vi har gått tillväga för att samla in data 

för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Genom att tydligt redogöra för alla 

steg i vår undersökning samt argumentera för varför vi valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer belyser vi metodens tillförlitlighet. I metoddelen beskriver vi 

också hur vi gått tillväga inför och hur vi genomfört intervjuerna. Vi lyfter även de 

etiska aspekter vi utgått ifrån vid genomförandet av intervjuer samt val av 

undersökningsgrupp. 

 

4.1 Metodval 
Vårt syfte och frågeställningar utgår från en nyfikenhet kring förskollärares 

uppfattningar: Hur uppfattar och tolkar några förskollärare begreppet undervisning i 

förskolan?  Vad har, enligt förskollärarna, format deras tolkning av begreppet 

undervisning samt att bedriva undervisning i förskolan? Hur upplever förskollärarna att 

deras eget arbete i den pedagogiska verksamheten påverkas av begreppet undervisning i 

relation till att följa barns intresse? För att kunna få empiriskt underlag till studien 

genomfördes kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare, vilket Kihlström 

(2007a) lyfter som en metod som lämpar sig bra när syftet är att undersöka 

respondenternas uppfattningar kring ett ämne de har mycket erfarenhet inom. Vi har 

valt att göra semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat en respondent i taget, d.v.s. 

personlig intervju, utifrån en väl utarbetad intervjuguide (Bilaga A) (Denscombe 2016). 

 

Genom kvalitativa intervjuer ges förskollärarna möjlighet att utveckla och fördjupa sina 

svar, vilket skapar förutsättningar för rikt underlag för att analysera och besvara 

frågeställningarna  (Denscombe 2016). Andra fördelar är möjligheten att följa upp 

respondenternas svar direkt om ett förtydligande behövs, alternativt återkomma med 

frågor om det dyker upp oklarheter vid transkribering eller analys. En annan fördel vi 

vill belysa är validiteten i intervjudatan, vilken vi upplever blir hög vid personliga 

intervjuer då vi själva genomför dem och kan kontrollera skeendet. Denscombe (2016) 

lyfter detta som en fördel, men ser även en nackdel då det som uttrycks av 

respondenterna i teorin inte nödvändigtvis behöver överensstämma med praktiken. 

Detta är en aspekt som vi i samband med intervjuerna tagit i beaktande, och varit noga 

med att ställa följdfrågor vid oklarheter. 

 

För att få empiriskt underlag och komma åt uppfattningar och tankar kring ämnet, krävs 

intervjuer med yrkesverksamma förskollärare, därav valet av en kvalitativ metod. Vi 

valde bort kvantitativ metod för att den kvalitativa metoden ger mer variation i svaren 

samt ger respondenterna chans att utveckla svaren genom eventuella följdfrågor 

(Denscombe 2016). Den kvantitativa metoden används i större utsträckning vid 

undersökningar som ska bidra till hur stor andel som tycker något eller hur ofta något 

förekommer (Björkdahl Ordell 2007b), vilket vårt intresse och formulering av syfte inte 

utgår från. En fördel med den metod vi valt är att det ger upphov till ett rikt empiriskt 

material då respondenten ges möjlighet att ge utvecklade svar till skillnad mot när 

kvantitativ metod används. 

 

4.2 Planering av intervjuer 
Inför vår undersökning har vi använt oss av Kihlströms (2007c) utgångspunkter inför 

intervju för att på bästa sätt få ett bra material till vår studie. Innan vi påbörjade vår 

undersökning ställde vi oss frågan om vad det var vi ville få och bidra med kunskap om, 
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vilket resulterade i vårt syfte och frågeställningar. Detta menar Kihlström (2007c) är en 

av de mest grundläggande frågorna i arbetet med att förbereda en undersökning. Vi har 

haft många tankar kring begreppet undervisning och vad det är vi vill få och bidra med 

kunskap om, vilket gör att det tagit lite tid att formulera ett syfte och frågeställningar.  

 

För att kunna formulera intervjufrågor samt att kunna ställa eventuella följdfrågor till 

respondenterna, är det enligt Kihlström (2007a) av vikt att sätta sig in i 

undersökningsområdet. Detta har vi gjort genom att gå igenom tidigare forskning kring 

begreppet undervisning samt förskolans styrdokument och skrifter rörande 

förskollärarnas uppdrag. Innan genomförandet av våra intervjuer, har vi noggrant 

planerat vår intervjuguide för att kunna få underlag till att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vår intervjuguide innehöll öppna och ej ledande frågor för att ge 

respondenterna möjlighet att själva formulera sina svar utifrån våra valda ämnen, vilket 

enligt Denscombe (2016) är en utgångspunkt vid semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuguiden utformades med vetskap om aktuellt forskningsläge och förskolans 

förstärkta undervisningsuppdrag, vilka är utgångspunkt för våra intervjufrågor. Detta 

gjorde vi för att generera en större förståelse för det begreppsliga och praktiska 

spänningsfält vi identifierat i litteraturgenomgången. 

 

4.3 Val av undersökningsgrupp 
Vi valde att intervjua sex stycken förskollärare som arbetar på två mindre orter i 

Sverige. Samtliga har minst 5 års erfarenhet av yrket och är verksamma inom olika 

åldersgrupper i förskolan. Val av undersökningsgrupp är enligt Kihlström (2007a) av 

stor betydelse för trovärdigheten, då erfarenhet kan påverka svaren när respondentens 

berättelse handlar om egna upplevelser. Denscombe (2016) poängterar att det inte finns 

några fasta regler som skall följas i valet av respondenter, utan detta är beroende av 

undersökningens övergripande syfte. De respondenter som ingick i 

undersökningsgruppen var förskollärare som vi kommit i kontakt med på olika sätt 

genom vårt arbete inom förskolan, men inte arbetat tillsammans med. Att inte intervjua 

förskollärare som vi hade någon nära yrkesmässig relation till ser vi som en fördel då vi 

inte kände till deras åsikter och arbetssätt på förhand, och därmed inte hade några 

förutfattade meningar som kunde påverka vår objektivitet.  

 

I vår planering av undersökningsgrupp valde vi förskollärare som respondenter, 

eftersom de enligt styrdokumenten har ansvaret att bedriva undervisning i förskolan 

samt ansvarar för att det pedagogiska arbetet utvecklas. Vår strävan var att hitta 

förskollärare med olika ålder och olika antal år i yrket för att få en bredd av 

yrkeserfarenhet och därmed variation i svaren. Att välja förskollärare med olika antal år 

i yrket, istället för informanter med lång erfarenhet, var ett medvetet val från vår sida. 

Dels har förskollärarutbildningen utformats på olika sätt under åren, vilket kan bidra 

med att svaren kan få en bred variation, dels kan ålder och tidigare erfarenheter bidra till 

olika uppfattningar och därmed variation. Då intervjuerna skedde på olika förskolor i 

olika kommuner bidrog även detta till att få ytterligare bredd i svaren. Vi valde 

dessutom att inte fokusera på förskollärare som arbetar med barn i någon särskild 

åldersgrupp, utan att utgå ifrån förskola som helhet. Vi var därmed medvetna om att 

begreppet undervisning kan ta sig olika uttryck beroende på vilken ålder på barn som 

förskolläraren har mest erfarenhet kring, men såg denna bredd i underlaget som en 

styrka. 
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4.3.1 Presentation av undersökningsgrupp 

Förskolläraren Marie är 53 år och tog examen på 1980-talet, hon har haft uppehåll i 

yrket och har arbetat sammanlagt 10 år på några olika förskolor i en mindre kommun i 

södra Sverige. I hennes aktuella barngrupp är barnen i åldern 1-3 år men erfarenhet 

finns från hela åldersspannet inom förskolan, samt från 6-åringar.  

 

Linda är 55 år och har arbetat som förskollärare i 28 år, främst med barn i åldern 1-3 år 

men även kortare perioder med äldre barn. Hon har under sin karriär varit på olika 

förskolor inom samma mindre kommun i södra Sverige. 

 

Emma är 37 år och har varit yrkesverksam som förskollärare i sex år. Hon har 

erfarenhet av arbete med barn i åldern 1-6 år och arbetar för tillfället i en barngrupp med 

barn i åldern 1-3 år. Den förskola Emma arbetar på har fyra avdelningar och ligger i ett 

mindre samhälle i en liten kommun i södra Sverige.  

 

Förskolläraren Sara är 40 år och har arbetat nästan 20 år inom barnomsorgen  i en 

mindre kommun i södra Sverige. Hon har erfarenhet av rotation på avdelningarna, vilket 

gör att hon har arbetat med barn 1-6 år. Hon har också arbetat på fritids med barn upp 

till 10 år. Just nu är hon verksam i en barngrupp med barn 3-6 år.  

 

Karin är 44 år och har arbetat 21 år i en mindre kommun i södra Sverige. Hon har 

erfarenhet av rotation med barn i åldrarna 1-6 år, fritids och grundskola, samt stor 

erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda rättigheter.  

 

Förskolläraren Lena är 29 år och arbetar i södra Sverige i en mindre kommun. Hon har 

varit yrkesverksam 6 år inom förskolan och har erfarenhet av barn i åldrarna 1-6 år. 

Lena har även arbetat i en annan kommun i ett par år precis efter att hon blev klar med 

sin utbildning.  

 

4.4 Etiska aspekter 
Inför intervjuerna har vi utgått från de fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, som 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver ska följas vid genomförande av intervjuer vid t.ex. 

självständiga arbeten på universitet och högskola. Genom att utgå från dessa etiska 

principer, skyddas respondenternas identitet (Björkdahl Ordell 2007a). 

 
4.4.1 Informationskravet 

Vi har inför intervjuerna formulerat ett samtyckesbrev (Bilaga B), där vi enligt 

informationskravet (Vetenskapsrådet 2002) upplyst de tilltänkta respondenterna om vårt 

syfte med studien, vilka vi är och vilket lärosäte vi tillhör. Vi delgav även vad den 

insamlade datan skulle användas till samt att intervjun skulle spelas in. I informationen 

stod också ungefär hur lång tid intervjun kunde komma att ta. I brevet informerade vi 

också om att vi eventuellt kunde behöva återkomma vid oklarheter kring vad 

respondenten berättade eller om vi behövde komplettera med ytterligare fråga för att 

kunna få svar på vårt syfte och frågeställningar. 

 
4.4.2 Samtyckeskravet 

Genom att ge de tilltänkta respondenterna ett samtyckesbrev om vår studie, fick de 

möjlighet att tacka ja eller nej till att medverka i vår undersökning. De informerades 

också om att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de ville vid deltagandet, vilket 

gjorde att vi  följde Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav. På samtyckesbrevet fick 
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respondenterna lämna sin namnteckning på att de tagit del av vår information om vår 

studie och att vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vid 

genomförandet av intervjuerna. 

 
4.4.3 Konfidentialitetskravet 

I informationen kring vår studie delgav vi respondenterna att den insamlade 

intervjudatan skulle komma att behandlas enligt konfidentialitetskravet, som innebär att 

personuppgifter förvaras så att ingen kan förstå vilka det är samt att fiktiva namn 

används i arbetet (Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade respondenterna i brevet om 

att det i första hand enbart är vi som utför intervjuerna som kommer att ta del av den 

inspelade intervjudatan. Vi påpekade dock att vår handledare och/eller examinator kan 

komma ta del av datan för att se att intervjun ägt rum, men att det inte går att röja 

respondenternas identitet genom att lyssna på bandupptagningen. 

 
4.4.4 Nyttjandekravet 

Utifrån nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) delgav vi respondenterna att den 

inspelade intervjudatan enbart kommer att användas till vårt självständiga arbete kring 

begreppet undervisning i förskolan och att det raderas efter att arbetet bedöms som 

godkänt av examinator. 

 

4.5 Dokumentation av intervjuer 
Inför genomförandet av intervjuerna såg vi till att ha utrustning att dokumentera 

samtalet med i form av diktafon och mobiltelefon. Att vårt val av bandupptagning vid 

intervjuerna är en bra metod, kan vi koppla till Denscombe (2016), som menar att det är 

en “närmast fullständig dokumentation” (Denscombe 2016, s. 280) då vi får med allt 

som respondenterna säger samt kan komplettera med att anteckna eventuella andra 

uttryck som kan vara av vikt. 

 

4.6 Genomförande av intervjuer 
Genomförandet av våra intervjuer har till stor del utgått ifrån Denscombes (2016) 

grundläggande principer för att få respondenterna bekväma och samtidigt känna att 

deras erfarenhet och kunskap är av betydelse och bidrar till studien. I syfte att kunna 

genomföra så bra och välgrundade intervjuer som möjligt planerade vi inför dessa noga. 

Vi tänkte igenom hur samtyckesbrev till de tilltänkta respondenterna skulle utformas 

samt hur intervjuguidens frågor skulle ställas för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar, samt hur vi förbereder och genomför intervjuerna med de utvalda 

respondenterna.  

 

Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på respondenternas arbetsplatser då detta för 

dem är en trygg och bekant plats. Vid någon intervju var inte detta möjligt, men valet av 

plats gjordes av respondenten för att skapa en god atmosfär för samtal. För att få sitta i 

lugn och ro, har i övrigt samtalsrum och personalrum använts vid intervjuerna. Innan vi 

påbörjade intervjuerna kontrollerade vi  utrustningen för att vara säkra på att den 

fungerade för att säkerställa att vi inte gick miste om materialet. Innan samtalen 

genomfördes fick respondenterna även i de flesta fall visa runt lite på sin avdelning för 

att lättare öppna upp för ett samtal, vilket gjorde att både vi och de tillfrågade kände oss 

mer bekväma och avslappnade.  

 

Vi återkopplade med respondenterna kring de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2002) som vi informerat om  i samtyckesbrevet, t.ex. att de 
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närsomhelst kunde avbryta intervjun om de inte vill delta mer, innan vi påbörjade 

samtalet. Eftersom vi valde att spela in intervjuerna, fanns det möjlighet att föra 

anteckningar om t.ex. respondenternas kroppsspråk eller annat som kan vara av vikt i 

vår analys av intervjudatan. 

 

Under intervjuerna lät vi respondenterna ha stort talutrymme för att låta dem berätta om 

deras uppfattningar och tolkningar av undervisning som begrepp i förskolan. Några utav 

respondenterna var väldigt utförliga i sina svar vilket gjorde att det inte krävdes så 

många följdfrågor, medan några var lite mer fåordiga vilket krävde både lyhördhet och 

fler följdfrågor från vår sida. För att inte riskera att inte hinna med alla frågor i vår 

intervjuguide, hade vi en klocka nära till hands, vilket vi informerade om vid starten av 

intervjun för att de inte skulle tro att vi var uttråkade och ville att tiden skulle gå. 

Intervjuerna tog mellan 15 och 30 minuter att genomföra, beroende på hur utförliga 

förskollärarna var i sina svar. 

 

Innan vi tackade respondenterna för deras medverkan, erbjöd vi dem att efter godkänt 

arbete låta dem ta del av vårt resultat av undersökningen eller av hela vårt arbete, om de 

var intresserade, vilket är en rekommendation från Vetenskapsrådet (2002). Vi talade 

även om var vårt självständiga arbete kommer att finnas på Internet, vilket de flesta av 

respondenterna tyckte var intressant att kunna få tillgång till. Genom att återkoppla vårt 

resultat till respondenterna samt visa på att andra både kan ta del av och dra nytta av 

vårt forskningsresultat, visar vi respondenterna att deras medverkan är av stor vikt. 

Detta är också på rekommendation från Vetenskapsrådet (2002) då det är viktigt att få 

personer att delta i forskning och därmed bidra med sin kunskap till andra. 

 

4.7 Bearbetning av intervjudata 
Efter att intervjuer genomförts påbörjades analysprocessen med att inspelningarna 

transkriberades i sin helhet och sammanställdes till ett gemensamt dokument. Efter 

noggrann och upprepad genomläsning, samt systematisering av svaren började vi 

urskilja teman i intervjudatan, vilket ledde fram till olika kategorier. Dessa baserades på 

respondenternas svar med utgångspunkt i vårt syfte samt frågeställningar och fokus låg 

både på att finna likheter och variationer, något Malmqvist (2007) framhåller som 

centralt i en kvalitativ studie.  

 

I resultatredovisningen återfinns under varje tema citat från respondenterna, vilket 

enligt  Kihlström (2007a) förtydligar resultatet. I samband med varje delkapitel i 

resultatet användes det analytiska fokus som presenterades i kapitel 3 för att analysera 

och ställa resultatet i relation till teoretiska utgångspunkter. Den här studien har en 

induktiv ansats där vi i första hand tar utgångspunkt i resultatet. Det blev vid 

genomläsning av intervjudatan snabbt tydligt att vissa begrepp och perspektiv på 

undervisning var återkommande i förskollärarnas resonemang, vilket gjorde att vi valde 

att använda dessa vid analys av resultatet. Malmqvist (2007) framhåller vikten av en 

noggrann kategorisering och systematik i analysarbetet samt att både se till helheten och 

detaljerna i den insamlade datan för att kunna upptäcka mönster och variationer och 

därmed få ett fördjupat resultat att diskutera. Avslutningsvis diskuterade vi vår studie i 

relation till tidigare forskning under kapitel 6 Diskussion. 

 

4.8 Metoddiskussion 
 För att få fram ett resultat som går att analysera samt få svar på syfte och 

frågeställningar, är det viktigt att välja en metod som ger trovärdighet för studien. I vår 
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metoddel har vi därför tydligt beskrivit både hur vi gått tillväga och varför dessa val 

gjorts. Ett kriterium för trovärdighet är att metoden är relevant i förhållande till vad som 

ska undersökas, alltså mäter det som avses (Denscombe 2016). I vårt fall innebär detta 

förskollärares uppfattning och tolkning av begreppet undervisning och att bedriva 

undervisning i förskolan, vilket undersökts genom kvalitativa intervjuer. Detta val av 

metod samt dess utformning har diskuterats oss författare emellan samt med handledare 

i syfte att säkerställa att metoden skulle vara bäst lämpad för ett relevant och trovärdigt 

resultat. Trovärdigheten i vårt arbete kan ses som hög, då vi intervjuat yrkesverksamma 

förskollärare för att få ta del av deras uppfattningar om det aktuella ämnet. 

 

Allwood och Erikson (2010) framhåller vikten av att studien är korrekt genomförd och 

att frågeställningar och resultat relaterar till varandra. Genom diskussion och 

noggrannhet vad gäller utförande och intern koherens, d.v.s. att alla delar hänger 

samman, anser vi att studiens tillförlitlighet har stärkts. Vi kan även, genom att ha 

intervjuat sex stycken förskollärare från olika förskolor i två olika städer, visa på 

tillförlitlighet till skillnad mot om  intervjuerna hade utförts på samma arbetsplats. Då 

vår studie ska bidra med kunskap om några förskollärares uppfattningar och tolkningar 

av att bedriva undervisning i förskolekontext, är det av vikt att genomföra intervjuer av 

god  kvalitet. En studies tillförlitlighet är beroende av att bra mätningar genomförs, för 

att resultatet ska bli pålitligt. Kihlström (2007b) lyfter fram vikten av inspelade 

intervjuer, för att ha väldokumenterad data att utgå ifrån, något som vi gjort för att 

stärka tillförlitligheten. Vidare menar vi att tillförlitligheten i  studien stärks genom att 

vi använt oss av en väl strukturerad intervjuguide där alla förskollärare fått samma 

frågor. Något som kan påverka tillförlitligheten är de följdfrågor som ställts, då dessa 

blir olika beroende på hur utförliga svar respondenten gav. Något som också kan 

påverka tillförlitligheten enligt Kihlström (2007a), är att vi är ovana intervjuare vilket 

kan påverka hur vi för samtalet framåt genom t.ex. följdfrågor för att få en bra 

intervjudata att analysera. 

 

Att överföra resultat utifrån en kvalitativ studie innebär enligt Kihlström (2007b) inte att 

se resultatet som direkt tillämpbart på en större grupp, utan att istället belysa olika 

aspekter och iakttagelser utifrån ett vidare perspektiv för att skapa ökad förståelse. Ur 

detta perspektiv finns möjlighet att vår studies resultat vara överförbart inom en 

förskolekontext. Underlaget är för litet för att åberopa empirisk överförbarhet, dock 

diskuterar förskollärarna liknande dilemman och problem vilket tyder på att just dessa 

teoretiskt sett kan vara generella. Även vetenskaplig forskning visar på en medvetenhet 

för att begreppet undervisning är en del i förskollärarnas uppdrag men att det råder 

osäkerhet om vad begreppet innebär, vilket talar för att resultatet kan appliceras i en 

annan grupp inom förskolekontexten. Överförbarhet i form av att tillämpa resultatet på 

större grupp är dock begränsad då det endast är sex stycken respondenter som ingår i 

undersökningen, något som skulle kunna ändras om vi tillfrågar en annan grupp 

förskollärare utifrån ett annat urval än vårt valda. 

 

Valet av att använda oss av inspelning som metod, är utifrån att vi kan fokusera på 

respondenternas svar och reflektioner, vilket ses som en fördel då det kan ställas 

följdfrågor vilket gör att samtalet kan hållas levande. En fördel med inspelning är också 

att vi får med allt som sägs i intervjun och kan om och om igen lyssna igenom 

intervjudatan, vilket också Denscombe (2016) ser som en fördel med metodval av 

dokumentation. En annan fördel som vi ser är att handledare och examinator kan få en 

exakt version av vad som sägs om de begär in vår insamlade intervjudata. Vi upplevde 

dock några nackdelar med inspelning som metod, då respondenterna kan uppleva det 
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som jobbigt att bli inspelade, vilket Denscombe (2016) beskriver som en form av 

hämning. För att respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt intervjuades de 

i huvudsak på sin arbetsplats. Det finns även risk för missöden vid inspelning. För att 

förhindra detta, bestämde vi oss för att använda fler än en inspelningsutrustning vid 

intervjuerna. 
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5 Resultat och analys 
I följande kapitel presenterar samt analyserar vi det resultat som vi fått genom intervjuer 

av sex stycken förskollärare i olika kommuner i Sverige. Det material vi fått fram har vi 

delat upp i kategorier efter olika teman med utgångspunkt i våra frågeställningar: Hur 

uppfattar och tolkar förskollärarna begreppet undervisning i förskolan, Vad har, enligt 

förskollärarna, format deras tolkning av begreppet undervisning samt att bedriva 

undervisning i förskolan samt Hur upplever förskollärarna att deras eget arbete i den 

pedagogiska verksamheten påverkas av begreppet undervisning i relation till att följa 

barns intresse? I slutet av varje delkapitel analyserar vi resultatet i relation till 

litteraturgenomgången som presenterades i kapitel 3. 

 

5.1 Uppfattning och tolkning av begreppet undervisning 
I förskollärarnas beskrivning av hur de uppfattar och tolkar begreppet undervisning 

framkommer att undervisning kan uppfattas på olika sätt och därmed är svårdefinierat 

och likställs med begreppet lärande. Det är dessutom för flera av respondenterna ett 

begrepp som känns främmande och laddat i relation till förskoleverksamhet. Samtidigt 

som det finns en vurm för att bibehålla förskolans pedagogik beskriver dock 

förskollärarna att undervisning kan pågå hela dagen i förskolan samt hur undervisning 

kan utformas ur ett förskoleperspektiv. Ovanstående ledde oss fram till följande 

underrubriker: Undervisning – ett laddat begrepp, Undervisning lika med lärande, 

Undervisning som en del av alla situationer och Undervisning som samspel.  

 
5.1.1 Undervisning – ett laddat begrepp 

I de intervjuer som genomförts framkommer att begreppet undervisning är starkt 

förknippat med skolvärlden för de deltagande förskollärarna. Flera av förskollärarna 

lyfter fram att det i förskolan sker ett lärande men att begreppet undervisning inte 

används i stor utsträckning inom förskolan utan har en starkare koppling till skolan. 

Linda beskriver begreppet som laddat och anser att det är svårt att förena med 

förskolans verksamhet:  

 
Det är ett väldigt laddat, det är faktiskt ett jätteladdat ord. (Skratt). Det är lite rödmarkerat 

faktiskt. Nja.. Men likställer du det med lärande så kan jag köpa det. 
 

Liknande resonemang går att finna hos fler av respondenterna, och det blir tydligt att 

förskollärarna i stor utsträckning tolkar begreppet undervisning i relation till 

skolverksamhet. Emma tar tydligt avstånd från begreppet undervisning i 

förskolekontext och menar att det är viktigt att särskilja förskola från skola: 

 
Undervisning, nej! Inte skola alls utan ett lärande under lek. 

 

Att undervisning förknippas med skolvärlden är även Lena inne på när hon beskriver sin 

tolkning av vad undervisning är: 

 
[...] alltså när jag tänker på begreppet undervisning tänker jag automatiskt på skolan…alltså 

att man tänker att man ska visa upp nånting...och att man ska försöka lära ut nånting…så 

därför är det begreppet väldigt kopplat till skolan…skolbänksscenarie […] 
 

Trots att de intervjuade överlag ser undervisningsbegreppet som något som har med 

skolan att göra, menar Marie och Sara att det är viktigt att tydliggöra förskolläraryrket 

och dess uppdrag, vilket innebär att verksamheten har ett pedagogiskt syfte där 

undervisning är en del av uppdraget och att det inte handlar om att ta hand om barn. De 
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ser undervisningsbegreppet som en del i att höja statusen för sitt yrke. Följande citat 

från Sara illustrerar detta: 

 

 
[...] man ska höja statusen för yrket. Vi sysslar med lärande, inte barnpassning. Vi ska börja 

titta på vad det är vi gör. 
 

Även Karin anser att det är viktigt att synliggöra förskollärarnas roll, att deras uppdrag 

innebär att undervisa barnen för att lägga grunden till allt lärande: 

 
[...] kanske om vi blir mer också tydliga med om vad våran roll är…och vad vi verkligen 

…kanske gå mot det hållet…med undervisning…att det är det vi gör..vi undervisar eller 

lägger grunden för allt…allt lärande. 
 

I flera av förskollärarnas resonemang kopplas undervisning och lärande samman på 

olika sätt. Karin och Sara trycker på att lärandeaspekten bör lyftas i verksamheten, 

medan Linda vill likställa begreppet undervisning med lärande. Detta tyder på att det 

finns en splittrad definition av vad undervisning är, något vi återkommer till under nästa 

rubrik. 

 
5.1.2 Undervisning lika med lärande? 

Istället för att använda begreppet undervisning likställs det av flera av förskollärarna 

med begreppet lärande, något som blev tydligt även ovan. I intervjuerna framkommer 

att det pratas mer om lärande än om undervisning i samband pedagogiska samtal på 

deras respektive förskolor. Att undervisning likställs med lärande och att det råder 

osäkerhet kring vad begreppen innebär visar Linda i sitt citat: 

 
Och vad är skillnaden mellan undervisning och lärande? Är det någon skillnad?  
Det beror ju på hur vi själva värderar orden, det är ju alltid en värdering ju. 

 

Respondenterna talar om att när man lär sig något eller att ett lärande sker istället för 

att använda begreppet att bedriva undervisning i olika situationer som t.ex lägga pussel 

eller bygga. Emma är tydlig med att det samtalas kring lärande i olika former, men att 

begreppet undervisning inte används: 

Fast vi pratar inte om undervisning men vi pratar mycket om att man lär sig saker. 

Och det tycker ju alla barn om, att lära sig. Men undervisning pratar vi inte om. 
 

Lärande verkar med andra ord upplevas som ett begrepp som förskollärarna är mer 

bekväma med att använda än undervisning, men samtidigt upplevs båda begreppen som 

svårtolkade, något som Linda uttrycker: 

 
[...] alltså vi pratar mer om lärande. Att det är ett lärande i alla situationer för det 

tycker jag att man har tappat generellt sett. Man ser nästan bara lärandet i dom… 

ofta i dom planerade aktiviteterna men du har ju ett lärande från morgon till kväll, 

från att du öppnar dörren till det att du kommer hem. Och det är ju en undervisning, 

undervisning är ett annat begrepp för lärande kan jag tycka. [...] Undervisning är lite 

tydligare än vad ett lärande är men det finns ju undervisning i alla situationer, fast 

det kan ju ske ett lärande utan att det är en undervisning. Eller? 
 

Begreppen lärande och undervisning används alltså parallellt av flera av 

förskollärarna, men ställs även i relation till varandra under intervjuernas gång. 

Sara för ett resonemang där hon menar att hon utgår från barnens lärande och 
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sedan bedriver undervisning för att utveckla detta lärande: 

 
Jag försöker få med barnens tankar och funderingar för att gå vidare i ett lärande i 

det som blir undervisning. Ett gemensamt lärande… 
 

Något som också visar på att de intervjuade ser lärande som ett mer bekvämt begrepp än 

undervisning är Lena och Karins tankar kring att likställa begreppet med lärtillfälle, 

lärmiljö eller lärsituationer. Lena uttrycker att det under dagen, i form av aktiviteter som 

t.ex. samling eller ute i naturen, skapas lärtillfällen eller lärmiljöer där det sker 

undervisning genom att t.ex. visa nya saker eller prata om det de upptäcker i  naturen. 

Lena återkommer i sin intervju till att det på hennes förskola pratas om lärtillfällen eller 

lärmiljöer men att hon likställer det med undervisning :  

 
[…] man räknar och bygger och pratar olika färger och man håller på med former 

och så…om man tänker på det som undervisning som lärmiljö eller 

lärtillfällen…men det är nog ungefär samma sak..det är bara att man ska…med ett 

annat begrepp[...] 
 

Även Karin pratar om lärsituationer i det som sker på förskolan, men anser till skillnad 

från flera av de andra att dessa och undervisning inte riktigt kan likställas med varandra. 

Hon menar att det finns lärsituationer i allt som sker på förskolan men frågar sig själv 

om detta kan betraktas som undervisning, ett resonemang som speglar den osäkerhet 

som verkar råda kring de båda begreppen. 

 

5.1.3 Undervisning som en del av alla situationer 

Trots att undervisning som begrepp inte är utbrett i förskollärarnas verksamheter, finns 

det tankar kring att undervisning är något som sker i stor utsträckning i många olika 

situationer på förskolan utan att benämnas som just undervisning. Karin påpekar i sin 

intervju att begreppet undervisning för henne handlar om att förskollärarna är förebilder 

och att visa att förskollärarna är professionella i sin yrkesroll och arbetar aktivt med att 

utmana och utveckla barnens tankar i en form av ständigt pågående undervisning. Även 

Linda menar att det är en ständigt pågående process, där hon menar att det går att skapa 

förutsättningar för lärande under olika situationer under hela dagen samtidigt som hon 

är försiktig med att använda begreppet undervisning: 

Det kan vara samlingar det kan va olika planerade aktiviteter, kanske 

spontana aktiviteter alltså för mig så sker det på nåt sätt hela tiden. Jag kan 

inte riktigt… 

Intervjuare: Men du är inne på att det är något som hela dagen präglas av? 

Ja, jag vill ha det till att det är en dags… Sen är det ju inte alltid hela tiden så, 

men jag hävdar bestämt att man kan ha ett lärande i alla situationer men sen 

att man kan få in det här med undervisning. Det är väl att man knorrar till 

lärandet för att det ska bli undervisning eller hur gör man då för att få in det 

begreppet i detta? 

Även Sara menar att hennes uppdrag som förskollärare handlar om att fånga 

situationerna och undervisning därför är en del av den dagliga verksamheten och 

genomsyrar de flesta situationer. Ett liknande resonemang förs av Marie, som 

menar att hela förskolans verksamhet bygger på undervisning i olika former och 

kring olika typer av lärandeobjekt men att begreppet inte använts förrän nu på 

senare tid. Hon menar att det är begreppsanvändningen som förändrats och inte 

förskolans verksamhet i sig: 
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Ja, vi har väl egentligen det hela tiden i allt man gör, det är bara det att nu kallar man 

det ”undervisning” när vi håller på med att räkna eller när vi går till skogen och klär 

på sig. Allting är undervisning och nu ska det heta undervisning. 

Undervisning är ett laddat, men svårdefinierat begrepp men samtidigt något som 

förskollärarna anser pågår under hela dagen i den pedagogiska verksamheten. Men hur 

kan denna undervisning då ta sig uttryck i verksamheten? Detta tittar vi närmare på 

under kommande rubrik. 

 
5.1.4 Undervisning som samspel 

Förskollärarna förknippar i hög utsträckning undervisning med skola, men ger även 

uttryck för att undervisning är något som förekommer i förskolan beroende på hur 

begreppet definieras. Något som framkommer i intervjuerna är att flertalet av 

förskollärarna uttrycker att undervisning i förskolan är något som sker i samspel med 

barnen och kan ta sig olika form i verksamheten. Lindas beskrivning av sin tolkning av 

begreppet visar på att samspel är en form av undervisning för henne:  

Där tänker jag lite att du gör saker och ting tillsammans så att inte undervisning är 

nånting som att vi ska förmedla till barnen. Utan att vi gör detta tillsammans och att 

vi har barnen med oss och lyfter upp barnets intresse samtidigt som man ska utmana. 

Man ska inte bara tycker jag gå på barnets intresse du måste även utmana du måste 

ha andra inputs också, du måste visa på att det finns annat än det barnen är 

intresserade av, annars kan ju inte barnen lära sig nånting nytt ju. 
I: Men tolkar jag dig rätt om du interagerar med barnen i din undervisning? 
Ja, det är det jag tänker att det är tillsammans med barnen. 

 

Det finns dock variationer i hur förskollärarna upplever begreppet i relation till 

förskolans verksamhet. Saras tolkning av begreppet generellt är att undervisning inte 

handlar om ett samspel med barnen utan mer sker via en form av envägskommunikation 

eller förmedlingspedagogik där den vuxne förmedlar kunskap till barnen. Hon menar att 

begreppet undervisning har en negativ klang för henne. Denna sorts undervisning är inte 

något hon vill jobba med i förskolan utan där vill hon istället att undervisning sker som 

ett samspel som mynnar ut i ett gemensamt lärande.  

 

Att undervisning i förskolan handlar om ett samspel genomsyrar förskollärarnas 

utsagor. För att samspela nämns att det krävs att förskolläraren är närvarande i lek och 

andra både spontana och planerade situationer för att kunna möta barnen. Lena 

beskriver sig som den undervisande som finns närvarande hela tiden som hon vistas 

bland barnen och genom att använda leken för att skapa och ta tillvara 

lärandesituationer för barnen stöttar hon genom att sätta ord på lärandet. Just närvaron 

är något som även fler förskollärare uttrycker som en viktig del av att bedriva 

undervisning. Gemensamt i resultatet för hur förskollärarna tolkar och uppfattar 

begreppet undervisning, är just att det handlar om att interagera med barnen vilket Linda 

beskriver på följande sätt:   

Undervisning det kan ju vara att du tillsammans med barnen undersöker nånting, 

alltså det kan ju gälla naturvetenskap, du kan ju undersöka språket på olika sätt, 

matematiska begrepp.  
 

Att det handlar om ett samspel och att ta tillvara barnens del i detta är något som Marie 

har tankar om när hon resonerar kring att undervisning även handla om att återkomma 

till samma lärandeobjekt i andra sammanhang än det ursprungliga och där kunna följa, 

samtala kring och därmed skapa möjligheter att bidra till att utveckla barnens tankar om 

ett särskilt lärandeobjekt: 
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Det blir något mer än att man bara säger ”röd jaha” och sen är det bra med det 
utan man pratar mer om det och dom får återkomma och hitta på andra ställen 
så man ser att de har förstått vad det innebär. 

 

Att undervisning förekommer i förskolans alla aktiviteter är av allt att döma en 

gemensam syn hos flertalet av förskollärarna. Likaså att undervisning sker i ett samspel 

och inte genom s.k. förmedlingskommunikation av den vuxne, vilket några av 

förskollärarna förknippar begreppet med. 

 
5.1.5 Analys 

Resultatet ovan visar på en tydlig motsägelse, då förskollärarna upplever undervisning 

som ett laddat begrepp samtidigt som de likställer det med lärande, något som de menar 

finns i alla situationer i förskolans verksamhet. Förskollärarna är mer bekväma med 

begreppet lärande, något som kan kopplas till att deras uppfattning av undervisning är 

en form av förmedling av kunskap från lärare till elev, vilket de inte anser förekomma i 

förskolan. När förskollärarna i studien istället likställer undervisning, med det för dem 

mer bekväma begreppet lärande, uttrycker dock flera av dem att de faktiskt undervisar, 

men att undervisningen inte tar sig uttryck så som de uppfattar undervisning i 

skolsammanhang. En viktig aspekt i de tillfrågade förskollärarnas syn på undervisning i 

förskolan är alltså, enligt vår tolkning, att det verkar finnas en osäkerhet kring när i den 

pedagogiska verksamheten som förskollärarens agerande kan betraktas som 

undervisning. Detta tycks visa på att förskollärarna ännu inte har full förståelse för vad 

begreppet innebär i den praktiska verksamheten.  

 

Enligt förskollärarna sker lärande samspel, d.v.s. det vi vill beskriva som undervisning, 

under alla situationer under dagen. Jonssons et al. (2017) tolkning av Barnetts definition 

av undervisning är att detta är något som pågår i samspelet mellan barn och 

förskollärare och tar sig uttryck i form av att förskolläraren aktivt skapar olika former av 

lärandesituationer i riktning mot lärandemål. Enligt denna definition borde undervisning 

kunna vara ständigt pågående i förskolans alla situationer, men ställer krav på 

förskolläraren att aktivt delta, vara lyhörd samt interagera och kommunicera, något som 

förskollärarna i vår studie upplever att undervisning i förskolan bygger på. I 

förskollärarnas resonemang kring undervisning tas ett tydligt avstånd mot skolan och 

traditionell undervisning i form av förmedling, något som visar på att det verkar finnas 

en vurm för att bibehålla en skillnad mellan förskolans och skolans verksamhet. Trots 

att förskolan fått ett utökat ansvar och blivit en del av det svenska skolsystemet upplevs 

förskolan inte sträva efter att efterlikna skolan. Förskolan och förskolläraryrket har dock 

genomgått förändringar då större fokus lagts på det kunskapsuppdrag som åligger 

förskolan. Undervisning är en del av denna förändring, men resultatet av denna studie 

visar på en osäkerhet kring begreppet och dess uttryck vilken kan tyda på att 

förskollärarna ännu inte vet hur de ska förhålla sig och hantera de förändringar som 

skett i förskolans uppdrag. Förklaringen till varför begreppet undervisning är så laddat 

kan med andra ord bottna i ett historiskt arv där förskolan tydligt positionerat sig mot 

skolans sätt att bedriva undervisning. I takt med att förskolans uppdrag förändrats råder 

osäkerhet kring hur dess särart kan bibehållas samtidigt som kunskapsuppdraget 

fokuseras. I denna tänkbara förklaring kan ytterligare en dimension skönjas, då 

förskollärarna upplevs inte ännu blivit trygga i att reflektera kring och därmed kunna 

definiera förskolans sätt att bedriva undervisning. Det kan finnas en osäkerhet kring 

förskollärarens egen roll, då denna studie visar att förskollärarna hellre lägger fokus på 

barnet som lär än på förskolläraren som undervisar, något vi återkommer till. 
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Ytterligare en tänkbar orsak till den skepsis mot undervisningsbegreppet som kan ses 

hos förskollärarna är något som också är kopplat till en farhåga för att förskola ska blir 

mer skola. Denna återfinns hos Jonsson et al. (2017) där den studiens deltagare till viss 

del upplevde att undervisning kunde begränsa barnen i förskolan samt skapa 

prestationskrav. Då begreppet hos respondenterna i vår studie förknippas med skola 

anser flera av dem att förskolan ska värna om sitt sätt att bedriva pedagogisk 

verksamhet och uttrycker stark motvilja mot att förskolan ska bli mer skolinriktad. Detta 

kan tolkas som att det även här finns en farhåga för att förskolebarn ska få 

prestationskrav på sig samt även en rädsla för att den frihet som finns idag att utforma 

förskoleverksamheten ska begränsas av fler krav och riktlinjer. 

 

Oviljan att använda begreppet undervisning i förskolans förefaller alltså enligt vår 

tolkning kunna ha en förklaring i att begreppet förknippas med skola och traditionell 

utformning av undervisning som en form av förmedling av kunskap från lärare till elev, 

och en osäkerhet kring hur det ska tolkas i förskolekontext. Dock påtalas av några 

förskollärare att begreppet kan höja yrkets status och förstärka det pedagogiska uppdrag 

som förskolan har. Förskolläraryrket bör enligt förskollärarna komma ifrån bilden av 

barnpassning för föräldrarna medan de jobbar, för att istället förtydliga att förskolan 

lägger grunden för barns lärande, vilket är helt beroende av hur pedagogerna utformar 

verksamheten. Detta tolkar vi som att förskollärarna är högst medvetna om att 

uppdraget har förändrats och att förskollärarna i högre utsträckning ansvarar för att 

skapa möjligheter för barnen att utveckla kunskap och lärande, med andra ord ansvara 

för undervisning och dess utformning, men att de, som ovan nämnts, inte är helt 

medvetna om hur detta ska ta sig uttryck i praktiken. Hensvold (2011) har genom sina 

två studier kring förskollärarnas förändrade yrkesidentitet, presenterat resultat som visar 

på att förskolans uppdrag har förändrats, och att det finns medvetenhet om detta men 

även en frustration över att alla kollegor inte vet vad det innebär. Utifrån vår studie kan 

detta kopplas till att de tillfrågade ser någon form av förändring, men inte tydligt kan 

definiera denna, vilket visar på att det inte skett någon tydlig implementering av det 

förändrade uppdraget och mer specifikt begreppet undervisning. Detta återkommer vi 

till under nästa avsnitt. 

 

I resultatet används begreppen lärande och undervisning synonymt, men det finns 

tankar kring att begreppen undervisning och lärande skiljer sig åt, dock visar 

förskollärarna ingen tydlig förståelse för hur. I vissa lägen likställer de undervisning 

med det lärande de anser sker hela tiden i leken, medan de ibland lyfter att undervisning 

skiljer sig från lärande på så sätt att det är något utöver det lärande som sker hela tiden. 

Illeris (2015) lyfter att undervisning är något som någon gör och lärande är något som 

någon tar till sig och i denna studie lyfts båda aspekterna in i begreppet lärande. 

Förskollärarna gör med andra ord ingen tydlig skillnad mellan vad de gör, d.v.s. deras 

undervisning, och vilka kunskaper barnen tillägnar sig, d.v.s. lärandet som 

undervisningen lägger grunden för. Jonsson et al. (2017) och Doverborg et al. (2013) 

beskriver att undervisning sker i ett samspel där den vuxne interagerar med barnen, 

vilket är utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet. Detta kan också ses i 

förskollärarnas tankar kring hur undervisning bedrivs i förskolan. I förskollärarnas 

resonemang om begreppet lärande är det tydligt att de utgår från ett samspel för att 

skapa möjlighet för barnen att tillägna sig ny kunskap. De lyfter att de kommunicerar 

och interagerar med barnen, men beskriver inte sin egen roll i detta samspel som 

undervisande utan fokuserar istället på barnens lärande. En tänkbar förklaring till att den 

egna rollen inte framhävs kan vara att förskollärarna är präglade av det sociokulturella 

perspektivets fokus på att lärande sker i samspel och därför vill de inte lyfta fram sin 
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egen roll som undervisande. Trots att undervisning alltså enligt vår tolkning bedrivs, 

t.ex. då förskollärarna vid flera tillfällen beskriver att de utmanar barnen i deras lärande 

för att de ska komma vidare, något som kan kopplas till Vygotskys tankar om den 

proximala utvecklingszonen, är förskollärarna försiktiga med att beskriva sig själva som 

undervisande. 

 

5.2 Litteratur och diskussioner formar uppfattning och tolkning 
Förskollärarnas uppfattning och tolkning av begreppet undervisning spretar betydligt, 

något som beskrivs under föregående rubrik. Detta leder oss till frågan om vad som 

format deras uppfattning och tolkning av begreppet. Vi har redan konstaterat att 

gemensamt för de sex intervjuerna är att respondenterna menar är att undervisning är ett 

begrepp som inte används i någon större utsträckning i den dagliga verksamheten på 

förskolorna. Men samtidigt som förskollärarna är eniga om att begreppet inte är så 

utbrett är det ändå något de har tankar om och förståelse för, samt i viss mån kan koppla 

samman med förskolans verksamhet. Förståelse för begreppet undervisning i relation till 

det förändrade uppdraget är något förskollärarna säger sig ha format genom kollegiala 

samtal samt litteratur och egna reflektioner, vilket ligger till grund för våra 

underrubriker.  

 
5.2.1 Kollegiala samtal 

I intervjuerna framkommer att flertalet av de tillfrågade uppger att begreppet 

undervisning till viss del förekommer vid diskussioner med  kollegor trots att det inte 

används som en naturlig del i verksamheten. Reflektionerna sker enligt de intervjuade i 

både större och mindre grupper på respektive förskolor i olika utsträckning. Karin 

beskriver att det på hlennes arbetsplats planeras för gruppdiskussioner där alla får tänka 

efter vad begreppet innebär, för att sedan diskutera fram en gemensam tolkning. Marie 

menar att det på hennes arbetsplats redan sker diskussioner dels på APT där hela 

förskolepersonalen deltar och dels i mindre grupper spontant. Även Sara beskriver att 

diskussioner kring begreppet undervisning och dess innebörd förekommer personal 

emellan på förskolan: 

 
Men det diskuterar vi ju…alltså det finns ju… Jag tycker vi pratar mycket om vad 

som är undervisning och…vad som är lärande på förskolan och man pratar mycket 

om… Jag tycker jag funderar själv också mycket om vad som är lärande ja men om 

lekens syfte och undervisning i förskolan…att det går åt ett mer lärande håll men att 

man, att jag känner att man får stå på sig mer i lekens betydelse och samspel barnen 

emellan. 

 

Det framkommer i några av intervjuerna att begreppet undervisning används på 

APT eller andra pedagogiska möten medan resterande menar att de pratar mer om 

lärande i de sammanhang som de, enligt skollagens definition, bedriver 

undervisning. Att lärande är mer bekvämt är återkommande hos flera av 

respondenterna, som menar att det diskuterar företeelsen men inte begreppet. Det 

finns även fler exempel på att diskussioner förs kring lekens betydelse för en god 

pedagogisk verksamhet där lärande står i centrum men utan att använda begreppet 

undervisning, som när Emma beskriver:  

 
Ja, men leken som undervisning då. Fast vi pratar inte om undervisning men vi  
pratar mycket om att man lär sig saker. Och det tycker ju alla barn om, att lära 

sig. Men undervisning pratar vi inte om. 
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I materialet går det att utläsa en variation kring hur och i vilken utsträckning 

begreppet undervisning diskuteras på förskollärarnas arbetsplatser. Linda och 

Lena uppger att begreppet används sporadiskt i samtal på arbetsplatsen men att 

det inte förekommer några större diskussioner. Karin berättar istället att begreppet 

undervisning är något som är aktuellt i diskussioner på hennes förskola då det 

finns ett visst motstånd till begreppet. De ska därför under kommande läsår lyfta 

begreppet på olika former av arbetsträffar och diskussioner: 

 
Vi är faktiskt inne och nosar på det nu [...] det här begreppet är ju inte…ett 

litet motstånd till det på nåt vis…och vi hade tänkt att vi skulle jobba med det 

mer nästa år.. 
Intervjuare: Hur ska ni göra då? 
I diskussioner, först börjar vi nog med diskussioner tror jag…. 

Gruppdiskussioner så liksom man får tänka efter vad det är…för det är ju det 

vi gör…det är ju det vi ska göra undervisa. Fast liksom känns inte som att 

alla tycker så riktigt, jag tror att man liksom är så van att se sig som ett 

arbetslag så man ser sig inte som en undervisare eller nån lärare på det sättet. 
 

Några av förskollärarna nämner att implementering av begrepp sker genom diskussioner 

med förskolechefen, vilket bidrar till att skapa en samsyn vad gäller tolkning och 

förståelse för begrepp som undervisning. Lena uppger i sin intervju att nya begrepp 

diskuteras i arbetslaget men också att förskolechefen är delaktig i dessa diskussioner. 

 

En utav de tillfrågade uppger att implementering av nya begrepp, som t.ex. 

undervisning, sker genom de kompetensutbildningsdagar som kommunen anordnar ett 

visst antal gånger per år. Trots att det framkommer i intervjuerna att det inte 

förekommer några större diskussioner eller samtal kring begreppet hos alla 

respondenter, menar flertalet av de tillfrågade att det bör finnas någon form av samsyn 

av begrepp för att alla ska få samma förståelse och tolkning av ordets innebörd. Detta 

kan ses i Saras citat där hon menar att det krävs dialog mellan kollegorna för att få syn 

på varandras tankar: 

 
För man kan ju tro att man tycker samma sak fast det gör man ju inte när man 

diskuterar, då får man ju andra synvinklar och så också. Dialog, dialog, dialog… 
 

Lindas citat visar tydligt att hon anser att det är bra att ha en gemensam syn av begrepp 

att utgå ifrån och ifrågasätter bristen på samsyn som hon tycks uppleva:  

  
På nåt vis måste man ha nån typ av grund att stå på vi kan ju inte va för olika.  
Det är ju det jag menar, hur olika kan vi  få lov att va? För det pratar vi ju också om.  
Kan man göra hur olika som helst på samma förskola men på olika avdelningar?’ 

 

Den retoriska fråga som Linda avslutar med kan tolkas som att hon upplever en brist på 

samsyn och likvärdighet i förskolan, en aspekt vi återkommer till i resultatdiskussionen. 

 
5.2.2 Litteratur och egna reflektioner 

Tolkningen av begreppet undervisning utgår delvis från diskussioner med kollegor och 

förskolechef, men några av förskollärarna menar att den även utgår från läst litteratur 

och egna reflektioner. Det framkommer att diskussionerna kan bottna i reflektioner från 

litteratur och att detta bidrar till att forma förståelsen för begreppet undervisning samt 

hur undervisning kan bedrivas i förskolan. Karin beskriver att de haft diskussioner som 

utgått från samma litteratur och där de egna reflektionerna lägger grunden för förståelse. 

Det framkommer även att de fått viss kompetensutveckling kring begreppet: 
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Så att vi liksom har jobbat och vad står det för mig och liksom såna saker. Att man 

verkligen har fått tänka till, först för sig själv, sen i arbetslaget och sen i hela huset, i 

tvärgrupper. Det har nog varit det bästa faktiskt. Och sen har det kommit föreläsare 

utifrån också så att man har fått det bekräftat också. 
 

Även Linda lyfter att de egna reflektionerna är grunden för utveckling och förståelse av 

den egna verksamheten, och menar att trots att begreppet inte ännu används i någon 

större utsträckning så är det i samband med inläsning av litteratur samt bearbetning av 

denna som tankar och reflektioner väcks: 

 
Alltså jag tänker nog att det är när jag läser och diskuterar med andra om egna funderingar. 

Så tänker jag att det är. 
Intervjuare: Du har läst dig till det? 
Ja, alltså jag läser och pratar med andra. Men… jag kan säg att vi diskuterar inte 

jättemycket begreppet. 
 

Det är i intervjuerna genomgående att begreppet undervisning inte slagit igenom i 

verksamheterna men att det hos flertalet av de tillfrågade förekommer någon form av 

diskussion kring begreppet, dock förefaller de bara i ett fåtal fall vara organiserade av 

förskolechef. En tolkning som kan göras är dock att tankar kring begreppet till viss del 

har väckts i de flesta av förskollärarnas verksamheter, men att arbetet bara precis är 

påbörjat. 

 
5.2.3 Analys 

Samspel kollegor emellan utgör till stor del det som lagt grunden för att förstå och tolka 

begreppet undervisning, men förskollärarna lyfter även faktorerna litteratur och egna 

reflektioner i samband med denna läsning. Begreppet undervisning diskuteras alltså 

sporadiskt mellan kollegorna, men enligt de tillfrågade förekommer ändå inte mycket 

reflektioner kring begreppet. Samtidigt framhåller de dock att det främst är diskussioner 

med kollegor som är betydelsefulla och som lagt grunden för förståelsen. Här finns med 

andra ord en motsägelse som vi tolkar som att kollegiala diskussioner betraktas som 

värdefulla och något som förskollärarna efterlyser mer av. Att som förskollärare och 

övrig personal i arbetslaget eller i hela förskolan ha en gemensam förståelse och 

tolkning för vad undervisning innebär är av vikt för att kunna bedriva en undervisning 

som skapar förutsättningar för lärande och utveckling (Skolinspektionen 2016). 

Förskollärarna i studien menar att diskussioner som förts lagt grund för samsyn och att 

detta är viktigt, men att de ibland krockar i sin tolkning och därmed i undervisningens 

uttryck. Bristen på implementering av begreppet anser vi kan vara en bidragande orsak 

till förskollärarnas osäkerhet kring tolkning av undervisning, men ytterligare en tänkbar 

orsak är att begreppet inte används som en naturlig del i diskussioner i verksamheten.  

Studiens resultat visar på att det inte skett någon direkt organiserad implementering av 

begreppet, vilket kan relateras till Guldbrandsson (2007) som i sin forskningsöversikt 

menar att det krävs olika former av resurser för att starta ett förändringsarbete. I 

intervjuerna uppger förskollärarna att implementering av begrepp sker genom bl.a. 

APT, gruppdiskussioner och fortbildningsdagar, vilket även kan ses i Erikssons (2014) 

studie, där förskolechefen har ett stort ansvar att se till att medarbetarna får fortbildning 

vid revidering av styrdokument. Även i Ny skollag och förtydligad läroplan för 

förskolan (Skolverket 2010) beskrivs chefens uppdrag kring hur implementering av 

begrepp och arbetssätt ska utföras. Något som framkommer i studien är dock att just 

begreppet undervisning inte har diskuterats på organsierad nivå i större utsträckning. Att 

tolkningarna kollegor emellan inte överensstämmer kan därmed ha sin grund i bristande 
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implementering, då diskussioner som förts främst tycks vara initierade av förskollärarna 

själva och inte på chefsnivå.  

 

Om osäkerhet kring tolkning samt variation i tolkningen förekommer kan detta ge 

upphov till konsekvenser i den pedagogiska verksamheten. Hedefalk et al. (2015) 

beskriver att fokus på innehåll samt på vilka kunskaper och värderingar som 

undervisningen ska bidra till är grunden för undervisning. Gustavsson och Thulin 

(2017) menar att en medvetenhet kring innehållet samt didaktisk medvetenhet är 

förutsättningar för en fungerande undervisning. Undervisningens didaktiska innehåll 

tolkar vi som att förskollärarna i vår studie anser att barnen är med och bestämmer vad 

som ska ske. Barnen ses också som viktiga aktörer vad gäller att vara med och reflektera 

kring hur det ska ske, medan det främst är förskolläraren som bestämmer riktning på 

arbetet i frågan varför det ska göras, utifrån förskolans uppdrag och styrdokument. I en 

förskola bygger arbetet på samarbete pedagoger emellan, vilket kan skapa 

konsekvensen att i ett arbetslag utan gemensam medvetenhet kring undervisning och 

dess utformning kan osäkerheten kring begreppet även skapa osäkerhet i verksamheten. 

Detta kan i sin tur leda till att undervisningen inte skapar de förutsättningar som behövs 

för att barnen ska lära och utvecklas. Förskollärarna är tydliga med att de diskuterar 

mycket pedagoger emellan, men att diskussion och fortbildning kring begreppet inte 

förekommit i större utsträckning på organiserad nivå, något som kan vara av betydelse 

för att begreppet undervisning och dess uttryck ska bli etablerat i förskolans 

verksamhet. 

 

5.3 Att förena undervisning med barns intresse 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10 2010) slår fast att verksamheten i förskolan ska ta 

sin utgångspunkt i barnens intresse samtidigt som uppdraget att bedriva undervisning 

finns i skollagen. I intervjuerna var förskollärarna tydliga med att de utgår från barns 

intresse och låter detta lägga grunden för verksamheten i både spontana och planerade 

situationer. Detta kan i relation till undervisning kan ge upphov till kompromisser, 

något som några av förskollärarna beskriver.  Respondenterna beskriver även en 

idealbild om undervisning i förskolan, vilken bör ske i ett samspel, genom t.ex. projekt, 

där barns intresse är i fokus men där de vuxna utmanar barnen vidare i en lärande 

process. Ovanstående gav följande underrubriker: Barnen lägger grunden – 

förskolläraren utmanar, Spontan undervisning utifrån barns intresse, Planerad 

undervisning utifrån barns intresse, Undervisning utifrån barns intressen innebär 

kompromisser och Den idealiska undervisningen.  

 
5.3.1 Barnen lägger grunden – förskolläraren utmanar 

Samtliga förskollärare beskriver att de planerar och genomför den pedagogiska 

verksamheten utifrån barnens intresse, men samtidigt finns åsikter om att de även måste 

tillföra något mer och utmana intresse om utveckling och lärande ska ske. Detta kan 

tolkas som att förskollärarna använder barnens intresse som en grund för undervisning, 

och utefter detta går vidare och bedriver undervisning mot strävansmålen i läroplanen. 

Emma beskriver att barnens intresse är viktigt, men att hennes uppgift är att utveckla så 

att barnen kommer vidare och upptäcker mer:  

 
Ja, men då kopplar man ju barnens intresse till att man vidareutvecklar så att de får 

med sig något nytt på vägen. Och inte bara gör det man redan kan utan får lära sig 

att utmanas på nytt med nya saker och då lär man sig. Och då är det ju en slags 

undervisning ju, om jag lär någon någonting [...] vi ska ju utgå från intresset och då 

är det ju mitt uppdrag att genomföra det så att dom får med sig någonting. 
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Barnens intresse lägger grunden och förskolläraren utmanar vidare är en uppfattning 

som delas av samtliga. Marie menar dock att förskollärare och övriga i arbetslaget ofta 

är delaktiga även i att väcka intresset genom att erbjuda olika former av aktiviteter och 

miljöer för att barnen ska få möjlighet att finna sitt intresse: 

 
Ja, man får ju undervisa i det dom är intresserade av [...] Ja, vi kan ju leda dom lite 

och får dom intresse så, så kan man spinna vidare på deras intresse. Vi ledde dom ut 

i skogen och visade dem myrorna och sen har dom fortsatt med det. Så vi skapade 

kanske lite intresse som dom utökade. 
 

En aspekt kring undervisning i förhållande till barns intresse är att inte alla 

barns intresse tas tillvara, något som Linda beskriver. Hon menar att undervisning i 

relation till att följa barns intresse är en svår fråga, då det är många barn i förskolans 

grupper och att alla barns intresse inte alltid kan tillgodoses: 

 
Nej, det är en jätteknepig, en jättesvår fråga. Jag tänker.. Att för det första så är jag inte 

sådär jätteövertygad om att vi alltid tar tillvara på barnens intresse. För det kan vara så 

många olika och man fångar något.  
 

Linda menar att vissa barns intresse lyfts upp, medan andras inte får något utrymme då 

förskollärare och övriga i arbetslaget omöjligt kan ta tillvara varje barns intresse. Hon 

pekar här på en problematik som hon reflekterat kring vad gäller att planera 

verksamheten utefter barns olika intresse. Detta resonemang kan även ses som en 

pedagogisk kompromiss, att behöva välja mellan vilka intressen som ska lyftas. 

Pedagogiska kompromisser är något som återkommer längre fram i 

resultatredovisningen. 

 
5.3.2 Spontan undervisning utifrån barns intresse 

Undervisning i spontana situationer uttrycker förskollärarna som något som sker 

oplanerat i den dagliga verksamheten på förskolan. De intervjuade nämner många olika 

exempel på vad undervisning i spontana situationer kan vara. I flera av resonemangen 

används begreppen lärande och undervisning synonymt med varandra, något vi lyft i 

tidigare avsnitt. Åsikter om att lärandet synliggörs mer i de planerade aktiviteterna lyfts 

fram, men samtidigt lyfts att det i alla situationer finns utrymme för undervisning. Att 

ett lärande sker hela dagen återkommer flera av förskollärarna till, och exempel som 

matematik och pussel nämns t.ex. räkna när det ska dukas och lära sig vart pusselbitarna 

ska ligga. Sara menar att det sker ett lärande i allt hon gör tillsammans med barnen och 

att denna form av undervisning sker hela tiden i verksamheten: 

 
Jag tycker varenda liten sak man gör med barnen så sker det ju ett lärande […] man pratar 

jättemycket om vad det är man gör och så där..så jag tycker…vi räknar och 

vi…benämner  färger…matte…alltså det finns ju hela tiden  med allting man gör…i varje 

liten grej… 
 

I lek och lässtunder tas enligt förskollärarna tillfällen tillvara att skapa  

möjligheter till att lära. Även bygg- och konstruktionslek där barnen tränar på att lära 

sig hur de ska ställa klossarna för att tornet inte ska rasa när de bygger det tas upp som 

exempel på när undervisning kan ske i spontana situationer. Marie tar upp att det sker 

mycket spontana situationer i den fria leken, där undervisning sker vilket hon benämner, 

som automatisk undervisning: 

 
Det är mycket i den fria leken där dom det blir automatisk undervisning.  
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Intervjuare: Jag tänker på det där när du sa automatisk undervisning. Vad är det? Hur 

menar du med det? 
Nej, ja alltså man sitter ju inte så och medvetet nu ska vi prata om detta utan det är bara 

som dyker upp.  
 

För att förklara vad hon menar med automatisk undervisning, ger hon intervjuaren en 

situation med naturvetenskap i sandlådan som exempel: 

 
Eller dom gör en sandkaka och varför funkar inte den och varför funkar det? Lös sand och 

torr sand och dom kanske häller vatten och såna här grejer att dom upptäcker saker när dom 

håller på.  
 

Undervisning i spontana situationer gör Lena fundersam vilket leder till att hon 

ifrågasätter vad undervisning egentligen är och återigen jämför med lärtillfällen. 

Undervisning i spontana situationer menar hon är sånt som händer dagligen och som 

utmanar förskolläraren här och nu och därför kan likställas det hon benämner som 

lärtillfälle.  

 

Något som genomsyrar alla förskollärares tankar kring undervisning i spontana 

situationer är att språket ligger till grund i undervisningen. Förskollärarna pratar om att 

det hela tiden sker genom dialog, genom att  t.ex. benämna det barnen gör och material, 

vilket genom Emmas citat synliggörs: 

 
Att bekräfta och sätta ord lägga orden till dem barnen, och att dom lär sig. Att man 

bekräftar det här att titta, nu har du lärt dig. Att detta är grön och att det är gul, innan var det 

bara färg. 
 

Undervisning förekommer, enligt förskollärarna, frekvent i spontana situationer och 

genomsyrar dagen i förskolan. Linda för dock ett resonemang om att även om 

undervisning uppstår spontant i många situationer, så finns det ändå en tanke och en 

medvetenhet bakom förskollärarens handling. Styrdokumentens mål är ständigt 

närvarande, vilket gör att även en spontan situation oftast är förankrad både i planering 

och strävansmål. Linda beskriver att de t.ex. har en utarbetad plan för hur de ska arbeta 

med språkutveckling, vilket gör att de arbetar utefter denna även i spontana situationer: 

 
Men sen samtidigt, så har vi ju, vi har ju en plan eller vision och mål vi vill jobba 

efter och där har vi ju språket som bas? Där har vi ju tänkt ut, där har vi ju planerat 

hur vi vill jobba med det, så det är ju inte bara spontana tillfällen utan det är ju även 

i planerad verksamhet, men jag tror [betonar] mycket på dom spontana mötena, 

speciellt när det gäller dom yngre barnen. 
 

Den spontana undervisningen upplevs alltså i viss utsträckning hänga samman med den 

planerade, som beskrivs i kommande avsnitt, vilket gör att dessa situationer kan vara 

svåra att skilja åt. 

 
5.3.3 Planerad undervisning utifrån barns intresse 

Även den planerade undervisningen bygger enligt förskollärarnas beskrivningar till stor 

del på barnens intresse, men den är ofta utformad för att utmana intresset och ta det 

vidare till nästa nivå. Emma beskriver att inom ett temaarbete som utgått från barnens 

spontana intresse skapas aktiviteter som ska ta intresset vidare från intressenivå till ett 

utökat lärande, i detta fall från att plaska med vatten till att fundera över dess 

egenskaper: 
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Det är ju till exempel under ett temaarbete, om vi jobbar med vatten kanske. Då går 

vi ju in som pedagoger och planerar en aktivitet där man ska lära sig kanske då 

ytspänning eller…då har vi ju planerat det, då är det inte utefter någon spontan… 
Intervjuare: Planerar ni med utgångspunkt i barnen? 
Barnens intresse, och sen gör vi aktiviteter eller grejer som ska inspirera och vidareutveckla 

barnen. Lära dom så att de kommer framåt och inte bara står och stampar och plaskar med 

vatten utan att man faktiskt lär sig något på vägen. 
 

Planerad undervisning kan också vara att följa barns intresse och plocka in det i en 

annan form i samlingar och annan planerad verksamhet. Lena menar att detta kan vara 

ett sätt att använda ett barns intresse som utgångspunkt för att sedan bjuda in andra att 

dela detta intresse: 

 
Till exempel vid sångsamling … om man valt sånger och ramsor med fokus eller 

koppling till djur … eller rytmik kanske. Då är det lite styrt tänker jag. Jag tänker 

nog på undervisning som något som sker i grupp, inte så mycket mellan en och en.  
 

Den planerade verksamheten kan istället för ett intresse i vissa fall även utgå från ett 

behov som finns i barngruppen. Sara lyfter exemplet språkutveckling och menar att om 

det finns språkljud som flera av barnen i gruppen behöver träna på utformas 

undervisningen med hänsyn till detta: 

 
[...] det kan ju till exempel vara något som har med språk att göra…att vi har valt ut vissa 

ljud som vi vet några barn behöver träna mycket på. Att vi har med dem i någon ramsa vi 

använder och så. 
 

Den planerade undervisningen sker enligt flera av förskollärarna i samlingen, men även 

andra fasta situationer nämns. Linda tar liksom Sara upp exemplet språkutveckling och 

menar att både samling, matsituation samt av- och påklädning kan vara tillfällen för 

planerad undervisning i just språk och syftar på att det kan skapas tillfällen för lärande i 

alla situationer: 

 
Det kan både vara samling och det kan vara matsituation, det kan vara av- och 

påklädning. Det kan va blöjbyte, det kan ju va i vilken situation som helst 

egentligen. Alltså du kan ju ha planerat nånting även om det sker spontant, förstår 

du vad jag menar? Alltså det kan ju fokuseras på språket men jag behöver ju liksom 

inte sitta i en grupp och göra det jag kan ju göra det….  
Intervjuare: Du har en planering med dig…? 
Ja, förstår du, jag har det med dig att det är det här vi vill jobba med men jag gör det i olika 

situationer. 
 

Den planerade undervisningen upplevs i hög grad bygga på en översiktlig planering 

med mål att sträva mot utefter barns intresse och behov. Språkutveckling var ett 

återkommande tema hos förskollärarna vilket tyder på att detta område prioriteras. 

 
5.3.4 Undervisning utifrån barns intresse innebär kompromisser 

Undervisningsuppdraget i förskolan är ett relativt nytt fenomen, och tolkningen och 

förståelsen för dess innebörd är något som skiljer sig åt, något som vi visat på tidigare i 

resultaten. Flera av förskollärarna beskriver att undervisning har inneburit att 

pedagogiska kompromisser i verksamheten har förekommit, och att det gäller både 

inom arbetslaget och i arbetet i barngrupp. Emma menar att de vuxna kan ha olika syn 

på hur förskolans uppdrag ska utformas och ger exempel på att en del vill att barnen ska 

få mer utrymme för fri lek utan styrning från vuxna, medan andra vill styra upp mer 

aktiviteter och därmed bedriva mer undervisning. Även Sara menar att kompromisser 
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behöver ske ibland då arbetslaget inte kommer överens, men att viktigast är att 

diskussion sker för att en lösning ska kunna hittas: 

 
Kan det säkert bli…kompromisser om inte man är överens i arbetslaget. Men 

förhoppningsvis har man tid att diskutera varför man tycker annorlunda eller…så att 

man hittar en lösning på det. […] Vi är ju väldigt olika vi som arbetar på den här 

arbetsplatsen, men jag tycker ändå att arbetet funkar så väldigt bra. Att vi har en 

gemensam samsyn. Sen är vi absolut inte överens om allt …och  det är väl bra det 

också…så att man ifrågasätter vad det är man gör. 
 

Kompromisser inom arbetslaget återkommer i resonemangen hos förskolläraren, men 

även i arbetet i barngruppen behöver man kompromissa vad gäller den planering som 

gjorts. Marie menar att hon tillsammans med sina kollegor ibland gjort planeringar som 

var tänkta att utmana barnens tankar kring det de arbetar med just nu men att barnen 

inte riktar sitt intresse mot just detta och att arbetslaget därför behöver kompromissa 

och tänka i nya banor: 

 
[...] ibland kan det ju hända att man tänkt att man ska prata om det eller vi ska göra 

det och så kommer barnen in på att man ska göra nånting annat och så blir det ju inte 

det som man hade tänkt sig. 
 

Även Karin uppger att kompromisser mellan arbetslagets intentioner och barnens 

intresse är något som diskuterats på hennes avdelning, då de upplevt att pedagogiska 

kompromisser utifrån undervisningsuppdraget uppstått i arbetet med projekt på 

förskolan. Hon menar att förskollärarna många gånger har idéer om vad de kan arbeta 

vidare med och vill ge barnen kunskap och att få in läroplanen. Detta gör att de ibland 

har lite för bråttom i projekten istället för att vänta in barnen och se vart det tar vägen: 

 
[...] jag tänker vi har haft en tanke på XX (avdelningens namn) nu är det ju i form av 

…indirekt har man ju läroplanen att tänka på och försöka få med alla delar…och då 

kanske vi är lite för ivriga och vill ha med och liksom forcerar fram istället för och 

faktiskt vänta och lyssna in barnen och då kan det ju vara lite kompromisser kan 

man säga. 
 

Att undervisning är ett begrepp som inte ännu vunnit mark i förskolan och därför inte 

reflekterats kring i större utsträckning visar sig vad gäller pedagogiska kompromisser. 

Några av förskollärarna uppgav att detta inte var något de funderat kring, men att det 

förmodligen både skulle kunna uppstå och hade uppstått. Lena svarar att hon inte riktigt 

vet om det finns eller kan uppstå några pedagogiska kompromisser eftersom 

undervisning som begrepp inte har diskuterats på hennes arbetsplats men att hon finner 

det som en intressant fråga. 

 

Utifrån de tillfrågade förskollärarnas svar, kan vi se att undervisning innebär 

kompromisser på två sätt: dels i relation till att bedriva pedagogisk verksamhet med 

utgångspunkt i att följa barnens intresse, men också då alla i arbetslaget inte har samma 

definition av begreppet och därför krockar de i den praktiska pedagogiska 

verksamheten. 

 
5.3.5 Den idealiska undervisningen 

Förskollärarna uttrycker många tankar och reflektioner kring undervisning i den 

praktiska verksamheten, men som en sista fråga i intervjuerna fick förskollärarna 

resonera kring hur deras idealbild av att bedriva undervisning i förskolan utifrån barns 

intressen skulle kunna se ut. Här går förskollärarnas tankar åt olika håll och det råder 
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delade meningar kring hur undervisning skulle kunna bedrivas. I lärarnas resonemang 

framträder dock främst tankar kring hur miljön ska utformas för att skapa möjlighet till 

undervisning och lärande, samt en vilja att kunna arbeta i projektform. 

Marie känner sig begränsad av miljön då det på hennes arbetsplats finns dåligt med 

utrymmen och att barnens lek blir lidande då allt måste tas undan för mat eller att de 

mindre barnen kan få tag på farliga saker eller förstöra: 

Ja, då skulle man haft mycket tid och plats och resurser att kunna göra saker. Just 

det  här att man skulle haft ett rum eller någonting där man kunde haft grejer framme 

som man sen bara kunde lämna och komma tillbaka till. Det har vi ju inte utan har 

man nånting så får det nästan plockas undan och sen får man ta fram igen. Man 

skulle haft en bit som man kunde lämna grejer och komma tillbaks till.                    

Ett annat perspektiv vad det gäller miljö som idealbild i att undervisa utifrån barns 

intressen uttrycks av Sara. Hon menar att idealet skulle vara mindre barngrupper där 

förutsättningar för att sitta ner, samtala och dokumentera det barnen säger och gör finns. 

Sara uttrycker en önskan att genom dokumentation kunna reflektera tillsammans med 

barnen för att synliggöra ett lärande och därefter utforma sin undervisning utefter 

barnens intressen. Hon önskar också tid för att kunna sitta ner och ha pedagogiska 

reflektioner tillsammans med sina kollegor för att se hur verksamheten kan utvecklas:  

Jag kan få ut det och fånga barnens kommentarer och dialog och få ner det på en 
dokumentation …så att vi sen kan gå tillbaka vidare till det och titta på det och få 
barnens tankar kring det och sen gå vidare i ett lärande. 

 

Projekt är en arbetsform som både Lena och Karin ser som något som de vill arbeta med 

när de pratar om undervisning ur en idealbild. Lena vill arbeta i många olika projekt, 

över gränserna på förskolan både i stora och små grupper, för att få till ett lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv, där barn lär av varandra genom möten och kommunikation. 

Karin ser projekt som ett sätt att låta barnen vara de som styr arbetet framåt med 

förskollärarnas stöd, men också att projektet genomsyrar verksamheten både i miljön 

och material: 

 
[...] ja men då tänker jag på att när vi jobbat eller som förra året då vi jobbade med 

troll..trollprojektet…och det blev verkligen så levande och barnen ägde…ägde sitt 

projekt….man var med och styrde eller ja Pippi med nu då som blivit superbra...det 

syns i alla miljöer och  man skapar varenda rum och grejer som syns att här jobbar vi 

med det här. 
 

Projekt är även något som Emma vill bygga sin undervisning på, och gärna i form av att 

praktiskt skapa något där barn och förskollärare lär tillsammans under projektets gång. 

Emma tar som exempel ett insektshotell där barnens intresse för insekter lägger grund 

för projektet som sedan kan innefatta en undervisning som mynnar ut i kunskap kring 

olika insekter, hur de ser ut, vad de äter o.s.v. 

 

Ett perspektiv som också baseras på projekt är Lindas som menar att den pedagogiska 

inriktningen Reggio Emilia innefattar mycket av det som hon ser som viktiga bitar i 

undervisning i förskolan. I denna inriktning menar Linda att barnens intresse står i 

centrum och att de arbetar aktivt under längre perioder för att alla intresseområden ska 

få utrymme. Linda menar vidare att hennes arbetslag inspirerats av detta, men har en bit 

kvar till målet. 
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5.3.6 Analys 

Undervisning i förskolan bör ha barnens intresse som grund, enligt studiens 

förskollärare, men samtidigt finns en gemensam uppfattning om att uppdraget även 

handlar om att stötta barns utveckling och lärande vilket innebär att intresset behöver 

vidareutvecklas. Den rådande uppfattningen bland studiens deltagare förefaller vara att 

barnens intresse lägger grunden, men att det utan utmaning inte sker någon utveckling 

och lärande. Barnens intresse måste med andra ord utmanas med nya perspektiv och 

inputs, vilket enligt vår tolkning innebär att undervisning bedrivs med barnen som 

utgångspunkt men att förskollärarna tar ansvar för att vidareutveckla deras intresse med 

riktning mot läroplanens mål. Med andra ord tar förskollärarna ansvar för att bedriva 

undervisning. För att skapa möjligheter för barnen att nå vidare utveckling och lärande 

används begreppet utmaning frekvent, vilket utifrån det sociokulturella perspektivet 

som genomsyrar förskolans kunskapssyn kan kopplas till Vygotskijs närmaste 

proximala utvecklingszon. I syfte att använda barnens intresse för att utveckla deras 

kunskap utgår med andra ord förskollärarna från en redan befintlig kunskap för att 

kunna nå nästa nivå. Här tar de ett tydligt avstamp i läroplanen och utmanar barnen 

vidare utifrån deras egna erfarenheter och kunskap. Vi tolkar att förskollärarna i vår 

studie skapar förutsättningar för barnen att nå sin närmaste proximala utvecklingszon 

genom att skapa lärmiljöer samt genom val av aktiviteter och material utifrån barnens 

intresse, vilket lägger grunden för att sedan kunna utmana dem vidare genom 

interaktion och kommunikation.  

Enligt studien handlar undervisning i förskolan om att ta tillvara barnens intresse i olika 

situationer och därefter utforma undervisningen med aktiviteter som tar sin 

utgångspunkt i barnen, men samtidigt utmanar och skapar möjligheter för barnen att 

tillägna sig nya kunskaper med förankring i läroplanens mål. Trots osäkerheten kring 

begreppet i förskolekontext, beskriver förskollärarna undervisning som något som sker 

både i spontana och planerade situationer utifrån barns intresse. Åsikten att 

kommunikation och interaktion är viktigt för en god undervisning är återkommande hos 

förskollärarna i studien. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver 

förskolans undervisning som ett samspel och uttrycker att det enligt ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv är den vuxne som riktar den pågående aktiviteten 

mot ett lärande, vilket enligt förskollärarna sker i både spontana och planerade 

aktiviteter under dagen i förskolan. De planerade situationerna har enligt förskollärarna 

ofta uppkommit efter att de har lyssnat in barnens intresse för att utveckla detta vidare, 

men kan också ha utformats utifrån de behov som finns i barngruppen. En spontan 

situation skapar, enligt vår tolkning, förutsättning för fler planerade situationer utifrån 

samma intresseområde, vilket innebär att de spontana situationerna i stor utsträckning 

lägger grunden för de planerade. Det är i de spontana situationerna som förskollärarna 

kan få upp ögonen för vilka enskilda och allmänna intressen och behov som finns i 

gruppen och därefter lyfta dessa till gruppnivå. Något som kan ses som intressant är att 

den planerade undervisningen tycks vara något som till stor del sker i större grupp, 

medan den spontana sker mer med ett eller några barn i situationer som sker under hela 

dagen i verksamheten. I båda fallen blir det tydligt att undervisningen sker i en form av 

samspel, vilket för tankarna till det sociokulturella perspektivet. Dock är en intressant 

aspekt att det förefaller vara färre barn i de spontana situationerna, vilket kan skapa 

andra förutsättningar för förskolläraren att se varje enskilt barns kunskap och hur hen, 

enligt Vygotskijs teori om den närmaste proximala utvecklingszonen, kan utmana varje 

individ vidare i sin utveckling.  

I samband med resonemanget kring spontan och planerad undervisning anser vi det 

intressant att lyfta hur förskollärarnas idealbild av att undervisa utifrån barnens intresse i 
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förskolan tar sig uttryck, då det i resultatet synliggjordes att förskollärarna faktiskt har 

en idealbild av hur de skulle vilja bedriva undervisning. Flera av förskollärarna 

beskriver att en projektbaserad undervisning är ett arbetssätt de skulle vilja använda. 

Trots att de tydligt i sina intervjuer tar avstånd från fenomenet undervisning och 

beskriver att det är ett laddat begrepp som används i liten utsträckning i verksamheten 

har de en bild av hur de vill utforma undervisning. Detta kan tolkas som att 

förskollärarna anser att förskolan ska bedriva undervisning men att de inte vill dra 

paralleller mellan förskolans sätt att undervisa och det som uppfattas som skolans 

traditionella förmedlingspedagogik. Istället lyfter de situationer där de interagerar och 

kommunicerar med barnen kring ett av barnen initierat ämne, något vi tolkar som 

undervisningssituationer. Idealet som lyfts är alltså att kunna följa barnens intresse i 

projektform, och i samspel lära och utvecklas. Här kan en tolkning göras att det finns 

stort utrymme för spontan undervisning, då flera av förskollärarna uttryckte tankar om 

att följa barnen. I relation till dilemmat om att följa barns intresse samtidigt som 

läroplanens mål tas i beaktande, något som förskollärarna lyft som viktigt för barns 

lärande och utveckling, bör det även finnas utrymme för planerad undervisning. En 

tolkning som kan göras är att projekt för förskollärarna handlar om att barnen lägger 

grunden för projektets innehåll, men att förskollärarna planerar ramen för arbetet, med 

utrymme för att ta tillvara de spontana situationer med koppling till projektet som 

uppstår. Detta ställer krav dels på flexibilitet men också på förmåga att interagera och 

kommunicera. Jonsson et al.(2017) betonar interaktion och kommunikation som 

faktorer för att skapa en lärande verksamhet i förskolan och menar att utmärkande för 

undervisning i förskola är ett samspel barn och förskollärare emellan.  

 

Uppdraget som förskollärare upplevs enligt flera av förskollärarna som förändrat i och 

med att styrdokumenten reviderats. Detta upplevs av naturliga skäl mest av de med 

längre yrkeserfarenhet. Begreppet undervisning är fortfarande relativt okänd mark för 

flera av förskollärarna, men samtidigt kan det uttolkas att detta till stor del påverkar 

deras arbete även om de inte benämner det. Att på olika sätt stötta och vägleda barn mot 

utveckling och lärande i riktning mot målen i läroplanen genomsyrar deras berättelser. 

Säljö (2012) lyfter att undervisning påverkas av förskollärarens syn på hur lärande och 

utveckling sker och att det därför kan finnas en koppling mellan läroplanens tydliga 

inspiration av det sociokulturella perspektivet och utformningen av undervisningen i 

förskolan. Samspel och kommunikation är ständigt återkommande begrepp i 

förskollärarnas berättelser, vilket kan tolkas som att läroplanens perspektiv påverkat hur 

förskollärarna bedriver undervisning i förskolan, oavsett om de anser att detta sker eller 

ej. Det finns dock en del pedagogiska kompromisser i verksamheten utifrån att 

undervisa, vilket förskollärarna ger flera exempel på. Något som lyfts är de 

kompromisser som sker inom arbetslaget eftersom förskollärarna inte är överens, och 

som kräver diskussioner för att få ett gemensamt synsätt. Både Vallberg Roth (2017) 

och Hedefalket al. (2015) menar att det i förskolans styrdokument inte beskrivs hur 

undervisning ska utformas utan att detta är beroende av hur förskollärarna tolkar sitt 

uppdrag. Detta kan skapa pedagogiska kompromisser där olika tolkningar av hur 

undervisning ska utformas krockar trots att utgångspunkten sker från samma perspektiv 

på hur kunskap skapas. 

Slutligen, vad innebär det då att bedriva undervisning i förskolan? Förskollärarna i 

studien uttrycker på olika sätt att undervisning är en ständig balansgång mellan att följa 

barnens intresse och samtidigt skapa möjligheter för dem att utvecklas och lära i relation 

till läroplanen. Flera av förskollärarna lyfter att undervisning i projektform där barnens 

intresse utformar och lägger grunden för både miljö och undervisning, och där 

samspelet barn och förskollärare emellan styr hur projektet utvecklas, är deras bild av 
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hur undervisning bör bedrivas i förskolekontext. Hedefalk et al. (2015) belyser aspekten 

av undervisning som att rikta barnens intresse mot innehåll i läroplanen, vilket 

projektform i förskollärarnas definition kan göra. En reflektion som kan göras är dock 

att det kräver ett tydligt ledarskap från förskollärarens sida, i bemärkelsen att stötta och 

vägleda barnen så att det blir tydligt vad projektet innebär och i viss mån vad det syftar 

till. Gustavsson och Thulin (2017) tar upp ledarskap som en del av en god undervisning, 

och menar att det som ledare i förskolan är viktigt att närma sig barnens perspektiv. Vår 

tolkning är att det i ett projekt finns två viktiga aspekter av ledarskap: att kunna vara 

nära barnens perspektiv men också att till viss del rikta projektet så att det innebär 

möjligheter för barnen att lära mer och komma vidare i sitt intresse samtidigt som 

läroplansmålen vävs in. Det krävs också kännedom om varje enskilt barns kunskap för 

att kunna använda den som språngbräda till att nå nästa kunskap, sin närmaste 

proximala utvecklingszon. 
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6 Diskussion 
Under detta kapitel förs diskussion kring vårt resultat. Resultatet diskuteras i relation till 

den tidigare forskningen som återfinns i kapitel 3. Vi reflekterar också kring 

pedagogiska implikationer samt kring vilka möjligheter för vidare forskning som 

identifierats. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att tolkningarna spretade samt att förskollärarna inte var bekväma 

med begreppet undervisning. Enligt vår tolkning bedrevs dock undervisning även om 

den inte benämndes. Att undervisning bedrivs under hela dagen, både i planerade och 

spontana situationer framkom i resultatet, men även att detta kan innebära pedagogiska 

kompromisser. Barnens intresse utgör enligt resultatet grunden för verksamheten, men 

undervisning krävs för att utveckling och lärande ska kunna ske. Vilka orsaker resultatet 

kan ha och vilka konsekvenser detta kan ge för förskolans verksamhet och 

förskollärarens arbete diskuteras nedan. 

 

Vi har under arbetets gång fått många tankar kring vår studie. Vårt självständiga arbete 

inleddes med citatet: “Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad” av 

Winston Churchill (1874-1965), för att vår tolkning av citatet är att undervisning inte 

alltid tolkas och bedrivs på ett sätt som alla uppskattar. Utifrån det teoretiska ramverk 

och tidigare forskning, men också utifrån vårt resultat, tolkar vi nu att undervisning i 

förskolan finns, men det som är av vikt är hur förskollärarna tolkar och bedriver 

undervisning, för att barnen ska tycka om att ta till sig kunskap, utvecklas och lära. 

 

Trots den skepsis mot och de farhågor som förskollärarna ser med undervisning, menar 

de att undervisning är en ständigt pågående process i förskolan, vilket kan ses som att 

de är medvetna om att fenomenet finns trots att begreppet inte används. Resonemangen 

kring att undervisning är något som pågår hela tiden i förskolans verksamhet kan 

relateras till både Gustavsson och Thulins (2017) och Hedefalks et al.(2015) studier. 

Genom att dra dessa paralleller tolkar vi förskollärarna som att de trots detta motstånd 

ändå bedriver, och är medvetna om att de bedriver, en form av undervisning då de aktivt 

utmanar och utvecklar barnets tankar för att rikta verksamheten mot läroplanens mål. 

Detta anser vi visa på att det ändå finns en viss medvetenhet kring att förskolan bedriver 

undervisning men att användandet av själva begreppet är väldigt laddat. En reflektion 

från oss är att om förskolläraren i större utsträckning ser sig själv som undervisande kan 

förutsättningarna för barns lärande utvecklas, eftersom undervisning handlar om att 

agera för att någon ska lära sig något, enligt Illeris (2015) definition. Om 

medvetenheten om den egna rollen ökar, och fokus delvis flyttas från det lärande barnet 

till vad den undervisande förskolläraren gör för att främja lärandet, finns möjligheter för 

att en medveten undervisning tar en tydligare plats i förskolans verksamhet. 

 

Förskollärarnas beskrivning av att låta barnens intresse vara grunden i det pedagogiska 

arbetet för att skapa möjligheter att ta till sig ny kunskap och bidra till ett fortsatt 

lärande, men också för att som pedagog utmana dem vidare i det som varit barnens 

tanke, kan kopplas till Arnér (2006). Dessa tankar kring att ha barnens intresse i fokus 

och att utmana dem vidare, kan också jämföras med Thörner (2017).  Förskollärarnas 

tankar om att utgå från barnens intresse är dock något de inte kan välja bort, eftersom 

det är utgångspunkten i förskolans läroplan (Lpfö 98/16 2016) och ligger i 

förskollärarnas uppdrag.  Detta är något vi förundrar oss över att ingen av 

respondenterna nämner i sina intervjuer. Att utgå från barnens intresse innebär dock inte 
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att enbart barnen ska bestämma vad som ska ske i verksamheten, utan förskollärarna 

kan t.ex. utifrån barnens intresse bestämma ett tema att arbeta utifrån i små projekt. 

Eftersom barnens intresse ligger i fokus kan detta ge goda förutsättningar för att de ska 

se aktiviteterna som meningsfullt, vilket vi kan relatera till Thörner (2017) som 

beskriver olika tillvägagångssätt i arbetet med att utgå från barns intresse i 

verksamheten. Även här kan det bli pedagogiska konsekvenser om inte arbetssättet 

diskuterats kollegor emellan, och alla arbetar på samma sätt. Den balansgång som finns 

mellan att följa intresse och samtidigt utmana är känslig och om barnen inte ser 

innehållet som meningsfullt kan påverka  möjligheterna till kunskap och lärande. I vårt 

resultat kan vi se en medvetenhet bland förskollärarna att detta är av vikt för det 

pedagogiska arbetet men samtidigt finns tankar kring att samsyn inte alltid råder. 

 

Förskollärarna i vår studie ser begreppet undervisning som laddat, men samtidigt menar 

de att fenomenet hela tiden pågår i förskolans verksamhet, något som kan ses som 

motsägelsefullt. Ett sätt att diskutera detta är att använda Jonssons (2011) begrepp Nuets 

didaktik, som är ett uttryck som används för att beskriva att förskollärare tar olika 

tillfällen i akt för att få in undervisning situationer som uppstår utifrån ett särskilt, på 

förhand planerat, innehåll. I vår studie beskriver förskollärarna att de använder sig av 

olika tillfällen och situationer för att utveckla lärandet utifrån barnens intresse, vilket 

kan relateras till den beskrivning Jonsson (2011) gör av begreppet. En fråga som kan 

uppstå i sammanhanget är dock hur detta ska ske, något som vi genom de tillfrågades 

svar kan relatera till Westman och Bergmark (2014). I denna studie urskiljs tre strategier 

då det gäller att undervisa, och handlar om att som pedagog vara nära och involverad i 

det barnen gör, se barnen som en tillgång som kan vara med och undersöka men också 

att fokusera på barnens förhållande till ämnesinnehållet. Genom att använda sig av 

dessa strategier både i planerade och i spontana situationer ges förskollärarna möjlighet 

att ta del av vad det är barnen är intresserade av och vill veta mer om. De har enligt vår 

tolkning hittat ett fungerande arbetssätt utifrån att planera innehållet i verksamheten 

efter barnens intresse och hur de ska gå vidare för att skapa möjligheter till utveckling 

och lärande. 

 

Förskollärarnas uppdrag är enligt läroplanen (Lpfö 98/16 2016) att  

utgå från barnens intresse  men samtidigt utmana och väcka nyfikenhet samt skapa 

förutsättningar för fortsatt utveckling och lärande, vilket också framkommer i vårt 

resultat. Vi finner det därför intressant att tänka ur aspekten hur förskollärarna skulle 

agera om barnen inte vill följa den planerade aktiviteten, utan vill gå en annan väg, 

något som lyfts som ett dilemma av flera respondenter. Väljer de vuxna att låta barnen 

styra vad som ska ske eller ska den planerade aktiviteten genomföras just för att den är 

planerad. Kan de vuxna frångå sin planering eller finns den tradition kvar som Arnér 

(2006) beskriver där det är de vuxna som styr? Vi lyfter detta eftersom vi funderar över 

hur detta dilemma möts av förskollärarna och vad detta kan innebära för verksamheten. 

Hensvolds (2011) studie pekar på att om pedagogerna är trygga i sin lärarroll så har de 

inte har några svårigheter med att ändra sin planering. Vi frågar oss därför hur det 

kommer sig att detta dilemma egentligen behöver lyftas då det är förskollärarnas 

uppdrag att bedriva undervisning utifrån barns intresse, men fungerar det alltid så i 

verkligheten ute i förskoleverksamheten när flera olika pedagoger ska mötas i sin syn på 

hur barnens intresse ska tas tillvara? En annan sida av denna kompromiss som vi kan se, 

är då barnen inte vill följa planeringen, vilket kan bero på att förskollärarna inte har 

intagit barnets perspektiv och planerat något som inte intresserar barnen. Undervisning 

innebär, som vi tidigare belyst, att kombinera intresse och styrning mot mål, vilket kan 

göra att barn och förskollärare inte möts. Enligt vår tolkning kräver detta förskollärare 
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med bred kompetens, där vi kan relatera till Jonssons (2011) resonemang om didaktiska 

val i form av att kunna ändra sin planering vid behov, vilket då skapar förutsättningar 

för att utveckla barnens kunskap. Utifrån detta perspektiv anser vi förskolläraryrket vara 

komplext, då det både innefattar att följa och att leda barnen för att guida mot kunskap. 

 

Vi har genom tidigare forskning, teoretiskt ramverk samt intervjuer med 

yrkesverksamma förskollärare, fått många och intressanta perspektiv kring att bedriva 

undervisning i förskolan. Detta både utifrån hur metoder implementeras eller 

introduceras i förskolan, men också som vårt syfte innefattar: förskollärares 

uppfattningar om att bedriva undervisning. Det är dock intressant att resultatet, trots att 

intervjuerna skett i olika kommuner med yrkesverksamma förskollärare, visar på samma 

osäkerhet kring undervisning samt samma brist på diskussioner för att få en samsyn 

kring begreppets innebörd. Vad som ligger till grund för denna förvirring och 

implementering i förskolans verksamhet är intressant då det, som vi beskriver i 

inledningen, finns en debatt kring vad undervisning i förskolekontext innebär. Vad som 

kan ligga till grund för denna förvirring, anser vi kan kopplas till både Hensvold (2011) 

och Eriksson (2014), som menar att det åligger förskolechefen att introducera och 

implementera nya metoder i förskolan. Brist på introduktion kring vad undervisning 

innebär i förskolan från förskolechefen kan antas vara fallet hos våra respondenter, då 

deras uppfattning och tolkning till största del skett genom diskussion och reflektion på 

eget initiativ. För att alla medarbetare på förskolan ska komma till samsyn om vad det 

innebär att bedriva undervisning i förskolan krävs, enligt vår tolkning, initiativ till mer 

organiserad fortbildning från förskolechef. I skrivandets stund har vi fått vetskap om att 

det kommer att ske en revidering av förskolans läroplan, där förskollärarnas uppdrag 

utifrån att undervisning i förskolan ska förtydligas (Skolverket 2017b). Genom en 

organiserad implementering som syftar till att få en samsyn av vad det innebär att 

undervisa i förskolan, kan kanske begreppet komma att användas på ett naturligt sätt 

bland pedagogerna och därmed på ett tydligare sätt göra avtryck i verksamheten. 

 

6.2 Pedagogiska implikationer och vidare forskning 
Uppsatsens ämne har väckt många reflektioner kring hur begreppet undervisning kan bli 

ett mer bekvämt begrepp i förskolan, kunna förenas med intentionen att följa barns 

intresse samt kunna användas i pedagogiska diskussioner i arbetslagen. Under denna 

rubrik beskriver vi de pedagogiska implikationer som vi ser samt diskuterar möjlighet 

för vidare forskning i ämnet. 

 
6.2.1 Pedagogiska implikationer 

Vi har med denna studie bidragit med kunskap om att undervisning enligt våra 

respondenter mycket väl kan ingå i förskolans verksamhet, beroende på vilken innebörd 

som läggs i begreppet.Arbetet har också bidragit med att belysa osäkerheten och 

skepsisen kring hur förskollärarna uppfattar och tolkar begreppet undervisning i 

förskolan, något som vi kopplar samman med bristen på implementering kring 

begreppet samt hur undervisning kan bedrivas i förskolan. Då vårt resultat visar att det 

råder en osäkerhet kring om och hur undervisning bedrivs i förskolan, kan vårt arbete 

bidra med kunskap om vikten av att i verksamheten föra en diskussion kring fenomenet 

i relation till förskollärarens uppdrag. Detta bör ske för att få en samsyn bland både 

kollegor och förskolechef, vilket kan vara en viktig faktor för att kunna uppnå 

likvärdighet i utbildningen förskolor emellan. 
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6.2.2 Vidare forskning 

I vårt urval av respondenter var det ett medvetet val att intervjua förskollärare i olika 

åldrar då förskollärarutbildningen har förändrats genom åren. Vår tanke var att genom 

urvalet försöka se om form av utbildning, ålder och tidigare erfarenheter är av vikt för 

förskollärarnas syn på begreppet undervisning. Vi finner det intressant då vi i 

vårt  resultat inte upptäcker några skillnader beroende på utbildning, ålder eller 

erfarenheter. Detta skapar tankar kring hur begreppet undervisning implementeras eller 

introduceras i landets förskollärarutbildningar, då de tillfrågade förskollärarna hade 

snarlika svar kring begreppets innebörd i förskolekontext. Här finns utrymme för vidare 

forskning med förskollärarstudenter som respondenter. 

 

Ytterligare tankar som väckts under arbetets gång för vidare forskning kring ämnet, är 

att kunna bidra med kunskap om hur implementeringsprocessen i förskolan uppfattas av 

yrkesverksamma  förskollärare samt förskolechefens roll i denna process, då denna 

studie visat på att implementering av begreppet undervisning samt att bedriva 

undervisning i förskolan inte upplevts tillfredsställande av deltagarna. Intressant hade 

också varit att få utförligare berättelser kring hur förskolläraren praktiskt utformar sin 

undervisning i olika situationer, då det framhålls att undervisning är en ständigt 

pågående process i förskolans värld. Ett förslag vore att genomföra videoobservationer 

av olika aktiviteter i verksamheten, både planerade och spontana, för att sedan göra 

uppföljningsintervjuer med de förskollärare som intervjuats. Genom att titta på 

observationerna, hade förskollärarna kunnat reflektera kring dessa situationer om när 

undervisning i förskolan bedrivs. Detta gör att förskollärarnas uppfattning och tolkning 

höjs en nivå då deras sätt att bedriva undervisning synliggörs på ett konkret sätt, vilket 

hade varit en intressant aspekt av ämnet. Forskning kring att bedriva undervisning i 

förskolan saknas till stor del, vilket ger stort utrymme för vidare studier i detta ämne. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

 Yrkeserfarenhet - bakgrundsfakta 

 Hur gammal är du? 

 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 Vilken form av utbildning har du? 

 Vilken ålder är det på barnen i din nuvarande barngrupp? 

 Vilken erfarenhet har du av andra åldrar? 

 

 Det förändrade uppdraget (med fokus på undervisning) 

 Hur har de reviderade styrdokumenten (Lpfö 98 rev. 2010, Skollagen 

2011) förändrat ditt uppdrag som förskollärare enligt din erfarenhet?  

 Hur diskuterar ni förskollärarnas förändrade uppdrag vad gäller 

undervisning och vad det innebär på din arbetsplats?  

 Hur implementeras nya begrepp t.ex. undervisning i ditt arbete/förskola? 

Hur gör ni för att få en samsyn kring tolkningen av begrepp? 

 

 Begreppet undervisning 

 Vad innebär begreppet undervisning för dig? 

 Vad innebär begreppet för dig i relation till förskoleverksamhet? 

 Varifrån kommer din tolkning och förståelse för begreppet undervisning 

i förskolan?  

 På vilket sätt använder du begreppet i samtal med kollegor? Kan du ge 

exempel? 

 

 Undervisning i den praktiska verksamheten 

 I förskolans läroplan står att verksamheten ska utgå från barns intresse. 

Hur ser du på det i förhållande till undervisning?  

 Kan du ge exempel på när undervisning sker i spontana situationer? 

 Kan du ge exempel på när undervisning sker i planerad verksamhet?  

 Kan du ge exempel på hur arbetar du med undervisning i förskolan? 

 Kan du ge exempel på när undervisningsuppdraget inneburit några 

pedagogiska kompromisser? Om inte, kan de komma att göra det? 

 Om du själv fick beskriva en idealbild av hur undervisning skulle 

bedrivas utifrån barns intressen, hur skulle den se ut då? 

  



  
 

II 

Bilaga B Samtyckesbrev 
 

Hej! 

 

Vi heter Hanna Junestål och Martina Mattsson och studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu vårt självständiga 

arbete som syftar till att studera förskollärares syn på förskolans förändrade uppdrag 

samt förskollärares förändrade ansvar. 

 

Vi har en önskan om att få genomföra en intervju med dig kring detta ämne. Intervjun 

beräknas ta cirka 45 minuter och för att vi kunna analysera vårt resultat kommer den att 

spelas in. 

 

Vår undersökning grundas på de forskningsetiska principerna vilket innebär att ditt 

deltagande i studien är frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan. 

Det underlag som intervjuerna ger kommer inte att användas till annat än forskningens 

syfte och som deltagare kommer du att vara anonym. I arbetet kommer ett fiktivt namn 

att användas och dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt. 

 

När det självständiga arbetet är godkänt kommer att publiceras i databasen DiVA, vilket 

innebär att det är öppet att läsa för alla. 

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter. 

 

Stort tack för din medverkan! 

Hanna Junestål & Martina Mattsson 

 

Hanna 07X- XXX XX XX 

Martina 07X- XXX XX XX 

 

 

 

 


