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Denna studie har som syfte att ta reda på hur begreppet undervisning definieras av 
förskollärare och hur de förhåller sig till det i förskolans verksamhet. Vår 
problemformulering ligger i att ta reda på vilka tankar, åsikter och erfarenheter tio olika 
förskollärare har om begreppet undervisning. De teoretiska perspektiven för studien har 
utgångspunkt i de sociokulturella och utvecklingspedagogiska teorierna. För att samla in 
empirin har vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att definitionen av och förhållningssättet till 
begreppet undervisning varierar hos förskollärarna. Användandet av begreppet i förskolans 
verksamhet ses mest som positivt då det tydligast beskriver vägen till lärande. Ansvaret hos 
förskollärarna har ökat men de anser att de själva inte ska bedriva hela verksamheten. 
Resultatet har analyserats i förhållande till våra teoretiska perspektiv och slutsatsen vi 
kommit fram till är att undervisning sker i förskolan även om begreppet inte används. 
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1 Inledning och problemområde  

Vintern 2015/2016 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning om 
förskolans pedagogiska uppdrag. Där framgick det att undervisning i förskolan 
genomförs men inte benämns (Skolinspektionen, 2016). Idag ska det bedrivas 
undervisning i förskolan av legitimerade förskollärare. I den nuvarande skollagen som 
trädde kraft 1 juli 2011 blev förskolan en egen skolform och det tydliggjordes då att 
legitimerade förskollärare ska bedriva undervisning i förskolan. Förskolans läroplan 
reviderades 2010 och trädde också kraft 1 juli 2011, då tydliggjordes förskollärarnas 
ansvar för att verksamheten genomförs så att den stimulerar barns utveckling och 
lärande. Förskolläraryrket innehåller numera ämneskunskaper, didaktiskt kunnande, 
kunskaper om läroplan och skollag samt förmåga att visa omsorg till barnen. 
Undervisning i förskolan är dock fortfarande ett laddat begrepp, något som väcker 
många känslor och tankar (Skolinspektionen, 2016). Detta gör att vi som studenter blir 
nyfikna att undersöka varför begreppet undervisning är så känsloladdat. Undervisning 
för oss är ett begrepp som skapar förutsättningar för barns utveckling och livslånga 
lärande. Vi ser inte undervisning som talande lärare och lyssnande barn utan något vi 
tillsammans skapar med barnen utifrån den situation vi befinner oss i. I förskolans 
läroplan nämns inte ordet undervisning utan istället beskrivs processerna som 
utveckling och lärande (Skolinspektionen, 2016). Förskolan är det första steget i ett 
barns utbildning och därför ska verksamheten lägga grunden till det livslånga lärandet. 
Detta gör att det är viktigt att förskollärare får och ges förutsättningar att ta ansvar för 
undervisningen som skollagen anger och det ansvar som riktlinjerna anger för 
förskollärare i förskolans läroplan (Skolinspektionen, 2016).  

I skollagen (SFS 2010:800) framgår det tydligt att det är legitimerade förskollärare 
som ska bedriva undervisningen. Det framgår också att i förskolan får annan personal 
bedriva undervisning om han eller hon har sådan utbildning eller erfarenhet så att 
barnens utveckling och lärande främjas. Förskollärares uppdrag i förskolan kan i och 
med detta ibland ses som ett stort ansvar, då han/hon ska hitta en balans att hantera 
undervisningen i förskolan i relation till läroplansmålen. I förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) framgår de traditionella arbetssätten där omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet som ska bevaras. Utöver denna helhet ska förskollärare 
ansvara för att barnens lärande förtydligas med specifika strävansmål inom 
ämneskunskaper, detta gör då att förskolans verksamhet ska bevaras men samtidigt 
förändras. Förskolans läroplan kapitel 2.6 (Skolverket, 2016) beskriver hur 
förskollärare även ska ansvara för att verksamhetens helhet, det vill säga dess 
förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer 
dokumenteras, följs upp och utvärderas. Detta kapitel hjälper förskollärarna i arbetet 
med att synliggöra hur undervisning bedrivs i verksamheten. Men i och med denna 
reviderade läroplan har ansvaret hos förskollärarna blivit betydligt större vilket 
påverkar deras arbete samtidigt som deras arbete har förtydligats. Undervisning kan 
därmed bli ett begrepp som känns stort hos förskollärare då de ska hitta en balans 
mellan omsorg och lärande i verksamheten.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att belysa begreppet undervisning och dess betydelse i 
förskolan, hur förskollärare ser på begreppet och hur de förhåller sig till det i relation 
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till deras utökade ansvar enligt förskolans läroplan samt hur begreppet används i 
förskolans verksamhet. Utgångspunkten i denna studie är följande frågeställningar: 
 

• Hur definierar förskollärare begreppet undervisning? 

• Hur beskriver förskollärare begreppet undervisning i relation till deras utökade 
ansvar enligt förskolans läroplan? 

• På vilket sätt använder förskollärarna begreppet undervisning i förskolans 
verksamhet? 

2 Bakgrund  

Idag går nästan en halv miljon barn i förskolan i Sverige, vilket innebär att 83% av 
landets ett till fem åringar deltar i förskolans pedagogiska verksamhet 
(Skolinspektionen, 2016). Anledningen till det höga antalet deltagande barn beskrivs 
enligt Utbildningsdepartementets Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i 
förskolans läroplan (2010) bero på den svenska förskolans tillgänglighet, låga avgifter 
och höga kvalitet. Detta kräver då en förskola som är i ständig utveckling. En utveckling 
som skett under det senaste årtiondet är förskolans pedagogiska uppdrag vilket 
innebär att omvårdnad, fostran och lärande tillsammans ska bilda en helhet. Förskolan 
ska främja barns kreativitet, utveckling och lärande där grunden i verksamheten ska 
utgöras av utforskande, nyfikenhet och en lust att lära (Utbildningsdepartementet, 
2010). Enligt skolinspektionen (2016) ska förskolan styras av skollagen och förskolans 
läroplan. Förskolans utbildning har strävansmål i sin läroplan med syfte, enligt 
skollagen, att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg 
där den pedagogiska verksamhetens ansvar ligger i att det utförs. 
Utbildningsdepartementet (2010) uttrycker att förskolans verksamhet ska främja 
barns utveckling och lärande på ett lekfullt sätt. Detta kan relateras till förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) som beskriver hur verksamheten ska präglas av ett lustfyllt 
lärande där leken främjas. Målen ska formuleras så att dessa tillvaratas samtidigt som 
hänsyn tas till barnens utveckling, erfarenheter, intressen och förutsättningar. Genom 
ett förstärkt pedagogiskt uppdrag kan också barns framtida skolgång förberedas och 
deras livslånga lärande främjas (Utbildningsdepartementet, 2010). Skolinspektionen 
(2016) framhåller vikten av förskollärares ansvar i den pedagogiska verksamheten 
efter att den nya skollagen trädde kraft 1 juli 2011. Förskollärare måste ta och ges 
förutsättningar att ta det faktiska ansvaret för förskolans utbildning som läroplanen 
beskriver i sitt avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Detta relateras till 
Utbildningsdepartementet (2010) som belyser vikten av ständig kompetensutveckling 
hos förskollärare. Genom ett förstärkt pedagogiskt uppdrag krävs också en högre 
kompetens hos personalen. Mer kunskap om barns utveckling och lärande, barns olika 
sätt att lära samt behov och förutsättningar har legat till grund för förtydligandena i 
det pedagogiska uppdraget (Utbildningsdepartementet, 2010). 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras två centrala begrepp som är relevanta för denna studie.  
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2.1.1 Undervisning 

”I skolan undervisar man och i förskolan leker man” (Doverborg, Pramling & 
Pramling Samuelsson, 2013, s.10). Förskolan befinner sig idag i en tid av förändring, 
både i Sverige likväl som andra länder på jorden. Doverborg et al., (2013) beskriver att 
ordet undervisning är starkt förknippat med skolan och en föreställning om hur 
lärande sker i form av talande lärare och lyssnande barn (katederundervisning). Denna 
föreställning om undervisning är sannolikt en föråldrad syn som inte avspeglar dagens 
undervisning i skolan och begreppet undervisning behöver inte betyda denna form av 
verksamhet. Begreppet undervisning beskrivs i skollagen (SFS 2010:800) som 
målstyrda lärarledda processer som syftar till utveckling och lärande. I Doverborg et 
al. (2013) beskrivs det att människan utmärker sig från övriga djur då människan 
undervisar. Vidare beskrivs hur undervisning utmärks av två saker där det första är att 
det utvecklar en viss förändring hos någon och det andra är att hålla fast vid uppgiften 
tills den lärande kan göra eller förstå uppgiften. Undervisning är det fenomen som 
skiljer människan från andra levande arter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
Då den vuxna människan försöker få barn att göra och förstå vissa specifika saker och 
de håller på tills barn har förstått målet. Denna syn på undervisning är det få som 
förstår, undervisning är mera uppfostran eller informellt lärande i vardagen. 
Undervisningsbegreppet ses därför oftast som det traditionella lärandet i klassrummet 
menar författarna. I och med detta skriver Doverborg et al. (2013) att den som 
undervisar måste anpassa sin undervisning till den som undervisas. Den undervisande 
måste därmed vara lyhörd och förstå signaler från den som undervisas och då kunna 
förändra sin undervisning för att svara mot dessa signaler. Denna syn på undervisning 
gör att katederundervisning faller bort och begreppet kan nu börja förstås. Författarna 
beskriver undervisning som en interaktion mellan den som undervisar och den som 
blir undervisad, vilket gör att undervisning blir en dialog och inte en monolog 
(envägskommunikation från lärare till elev). Detta är oftast ett ovanligt sätt att se på 
undervisning men ett sätt som gör att begreppet blir relevant för den verksamhet som 
bedrivs och enligt uppdraget som ska bedrivas i förskolan för att främja barns lärande 
(Doverborg et al., 2013).  

Tack vare skollagen har förskolan blivit en egen skolform och förskollärares 
yrkesutövning kallas numera undervisning (Engdahl, 2010). Det gör att alla i förskolan 
har blivit delaktiga i erövrandet och utvecklandet av begreppet undervisning. 
”Förskolan har ett specifikt uppdrag och en egen tradition” (Engdahl, 2010, s.25). 
Regeringen anser att den pedagogiska särart som utmärker förskolan inte ska 
försvinna, vilket är en alldeles för passiv inställning menar Engdahl. Förskolan ska 
nämligen användas för att vidga synen på undervisning så att förskollärare börjar 
använda begreppet i sin verksamhet. Engdahl fortsätter med att; ”För handen på 
hjärtat, vad är det annars vi gör? Arbetar? Leker?” (Engdahl, 2010, s.25). 

2.1.2 Lärande 

Broström, Johansson, Sandberg, och Frøkjær (2014) beskriver att ett lärande är 
kopplat till social interaktion och utveckling. Barn lär sig sociala kunskaper i 
interaktion med andra barn. Broström et al. (2015) gjorde en studie om hur 
förskollärare från Australien, Danmark, Estland, Tyskland, Grekland och Sverige ser 
på lärande i förskolan. I denna studie framgick det att i samtliga länder var lek, 
interaktion med andra barn och vuxna, tillhandahållande av olika aktiviteter samt stöd 
från förskollärare viktiga aspekter för barns utveckling och lärande. Lärande sker 
genom interaktion med andra människor och omvärlden samt att det bygger på 
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tidigare erfarenheter. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår det att 
förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande genom olika aktiviteter och 
samspel med andra. Det är förskollärarens ansvar att se till att barnen introduceras till 
olika aktiviteter och utmanas på ett lämpligt sätt. Att möta alla barns behov är 
komplext och förskollärarnas uppgift är att möta, guida, leda och lära barnen så att de 
kan utvecklas och lära på bästa sätt (Broström et al., 2015). Gärdenfors (2010) menar 
också att barn lär sig tillsammans med andra genom sociala interaktioner. Saker som 
att lära sig att gå, tala och samspela är ett lärande som sker tillsammans med andra. 
Men saker som att läsa, skriva, räkna och nya språk är svårare att lära sig och behöver 
istället en undervisning. Dessa två olika sätt att lära beskriver Gärdenfors som det 
informella (sociala interaktioner) respektive det formella (undervisning) lärandet. 
Han menar att det finns mycket att hämta från det informella lärandet till när det gäller 
att skapa en fungerande och effektiv formell undervisning. ”Lärande är ett komplex 
av många förmågor som är knutna till olika minnesprocesser” (Gärdenfors, 2010, 
s.25). Barns tankar och idéer ska därmed tas till vara för att skapa en mångfald i 
lärandet, vilket framgår av förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 

2.2 Litteraturgenomgång 

Nedan beskrivs tidigare forskning om begreppet undervisning, hur begreppet 
grundades och hur det vuxit fram i förskolans pedagogiska verksamhet. 

2.2.1 Bakgrunden till begreppet undervisning 

Historia 

Den svenska allmänna skolan är bara 150 år gammal, men ändå äldst i världen. Det 
har funnits skolor sedan tidigare, men den första boken har bara funnits i över 500 år 
vilket gör att man ganska snabbt inser att den undervisningsform som skolan bygger 
på inte är så gammal (Gärdenfors, 2010). Däremot har människan funnits betydligt 
längre och undervisat i hundratals år. Vägen till att bli homo sapiens (den vetande 
människan) blev under tiden homo docens (den undervisande människan). 
Gärdenfors belyser att det är viktigt att veta denna historia om varför människan är 
den enda djurart som undervisar för att förstå det informella lärandet. De vuxna djuren 
underlättar för sina barn men de hjälper dem inte på vägen. Människan är därmed 
annorlunda, vi hjälper våra barn på vägen att lära sig. Vi delar varandras erfarenheter 
och undersöker tillsammans. När ett litet barn börjar förstå den vuxnes pekande kan 
man tala om att dela erfarenheter och därmed bildas en enkel form av undervisning, 
det formella lärandet. Gärdenfors fortsätter med att människan har en 
inlevelseförmåga som är en förutsättning för undervisning. Undervisning pågår hela 
tiden utanför skolan, i hemmet, bland kamrater, på arbetsplatsen eller i samhället. Ett 
sätt att förstå informellt lärande är att studera hur lärande och undervisning fungerade 
innan det fanns böcker och skolor. I människans historia har det alltid funnits två 
självklara sätt att undervisa: att visa och berätta. När en okunnig ska lära sig något kan 
en kunnig visa hur något ska göras, den okunnige lär sig då genom att härma. I och 
med detta är imitation en viktig roll för att förstå det informella lärandet. Gärdenfors 
beskriver också att det även finns saker som man inte kan lära någon genom att visa, 
till exempel hur världen såg ut förr. För att lära sig detta måste den kunnige berätta för 
den okunnige hur världen såg ut förr, detta berättande kan sedan övergå till diskussion 
som övergår till ett lärande (Gärdenfors, 2010). 
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Undervisning i förskolan 

Begreppet undervisning i förskolan har tidigare bara varit ett ämne för diskussion 
(Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Sedan skollagens (SFS 2010:800) 
nya förändring trädde kraft 1 juli 2011 så har nu undervisning blivit ett centralt begrepp 
och förskolan ses som en egen skolform. I skollagens ändring beskrivs begreppet 
undervisning i förskolan som ”sådana målstyrda processer som under ledning av 
lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 
utvecklande av kunskaper och värden” lag (2015:194). Denna lagändring liksom 
läroplanens revidering med tydliggörande av mål och riktlinjer inom språk, 
matematik, naturvetenskap och teknik menar Jonsson et al. (2017) har bidragit till att 
begreppet undervisning i förskolan har blivit till en allt större och hetare diskussion. 
Läroplanen beskriver ett tydligare ansvar hos förskollärarna att genom undervisning 
skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling. Undervisning kan då ses 
som ett tillfälle där interaktion mellan barn och förskollärare sker där de tillsammans 
möter ett särskilt område. Undervisningen bör ske i vardagliga aktiviteter där lek, 
lärande och fostran tillsammans bildar en helhet. Viktigt är också att sammanhangen 
är meningsfulla för barnen så att deras kognitiva, sociala och emotionella lärande ingår 
(Jonsson, et al., 2017). I en artikel av Engdahl (2010) framgår det att det är viktigt att 
ställa frågorna vad, hur, när, varför och med vilka för att undervisning i förskolan ska 
få en betydelse. Med hjälp av dessa frågor blir undervisningen meningsfull och en 
målstyrd process samt att den bildar en helhet för utveckling av barns kunskap och 
lärande. Engdahl menar att svaren till dessa frågor utformar innebörden av begreppet 
undervisning. Förskolan och den pedagogiska verksamheten ska ses som en arena för 
undervisning då barns lärande sker i samspel med andra menar Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2006). När det handlar om undervisning i en situation så har den vuxne 
gjort en bedömning av vad barnet ska lära om eller utgått från en situation och 
problematiserar barnets intresse. Detta gör att ett lärande kan ske i alla tänkbara 
situationer och sammanhang i den pedagogiska verksamheten. Pramling Samuelsson 
och Sheridan beskriver att undervisningen är unik för varje situation, då den är 
beroende av barnet, innehållet och sammanhanget. Det som utgör att man kan se den 
pedagogiska verksamheten som undervisning är att den är målinriktad samt avsiktlig 
från förskollärarens sida. Det vill säga att han eller hon har som avsikt att utveckla barn 
i olika mer eller mindre specifika avseenden. 

Lek, lärande, fostran och omsorg bildar tillsammans en helhet där förskollärarens 
uppgift är att tillgodose barnens möjligheter att utvecklas i dessa områden genom olika 
aktiviteter samt utforska sin omvärld i meningsfulla sammanhang (Jonsson, et al., 
2017). Barn har lätt att lära sig vilket kan stöttas av förskollärarna genom att de visar 
sig intresserade för vad barnet gör samt ett utmanande i deras upptäckande. 
”Förskolläraren behöver se barnet som en lekande, lärande individ, där barns 
initiativ och idéer möter lärarens i relationer och interaktion” (Jonsson, et al., 2017, 
s.93). I förskolan läroplan (Skolverket, 2016) framgår det också att verksamheten ska 
främja leken så att barns utforskande, nyfikenhet och lust att lära utvecklas. Jonsson 
et al. (2017) beskriver att undervisa de yngsta barnen handlar om att skapa 
meningsfulla sammanhang i form av lek och aktiviteter som vuxna och barn 
kommunicerar och interagerar kring. Det kan innebära att uppmärksamheten riktas 
mot något som barnet intresserar sig för som den vuxne anser är viktigt och som i sig 
har utvecklingsmöjligheter. Ju yngre barnen är desto viktigare är det att förskolläraren 
är lyhörd, stöttande och engagerad till barnens olika signaler. ”Ett perspektiv på 
undervisning i förskolan är att utgå från interaktionen mellan den som undervisar 
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och den som undervisas, vilket skiljer sig från ett synsätt som bygger på en 
enkelriktad kommunikation från lärare till barn.” (Jonsson, et al., 2017, s.92). 
Författarna beskriver undervisning som en mänsklig egenskap där människan 
medvetet kan bidra till att förändra något hos någon. En egenskap där utveckling är 
något som kan uppnås genom att vi om och om utför något tills en förändring sker. 

2.2.2 Begreppet undervisning i förhållande till förskollärares ansvar 
enligt förskolans läroplan 

Traditionen är att i skolan planeras lektioner och i förskolan använder man sig av 
vardagen för att vidga barns lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 
Författarna ställer sig frågan om den gamla traditionen fortfarande lever kvar? Idag 
planerar de allra flesta lärarna i förskolan samlingen, en aktivitet som liknar skolans 
lektion. Samt att de teman man arbetar kring oftast är planerade, så i förskolan 
planeras det lika mycket som i skolan. Författarna skriver att i den ideala 
förskoleverksamheten finns planerade lektioner, eller även kallat situationer (ett 
mindre utmanande ord). Detta sker sida vid sida med att vardagen problematiseras 
och tas till vara som lärandetillfällen. I vardagen finns det oanade möjligheter för lärare 
i förskolan att ta vara på och samspela med tillsammans med barnen. Men det krävs 
också kunskap hos lärare att kunna ta till vara på detta och såväl utmana barnen i det 
de iakttagit och upptäckt (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Undervisning är 
förskollärarens yrkesutövning, för vad gör vi annars i förskolan, menar Engdahl 
(2010). Hon beskriver också att förskolan sedan gammalt har en vuxenstyrd 
förmedlingspedagogik och att förskolans verksamhet inte ses som undervisning. Detta 
gör att synen på förskolans pedagogiska undervisning måste breddas och bli 
självständig. Tack vare den nya skollagen och förtydligandet av att förskollärare ska 
bedriva undervisning i förskolan så har begreppet smugit sig in i förskolan mer och 
mer. Begreppet har funnits i förskolan sedan 1997 när BOSK-kommittén (barnomsorg 
och skolakommittén) började använda det i läroplanen, men då definierades begreppet 
som ”medvetna handlingar i riktning mot ett mål” (Engdahl, 2010, s.25). Vilket är det 
som sker i förskolan idag med hjälp av planerade aktiviteter och situationer menar 
Engdahl. Mårdsjö Olsson (2005) beskriver att förskollärarens uppgift är att bli 
medveten om vad barnen bör lära sig, skapa tillfällen för barnen där ett lärande kan 
ske samt förstå hur den som ska lära sig kan förstå innehållet. Förskolans verksamhet 
innefattar många olika situationer som kan vara mer eller mindre svåra för 
förskollärarna att möta. Förskollärarnas uppgift är att möta och stötta barn i olika 
sammanhang som vardagssituationer, oväntade händelser i familjen, planerade och 
oplanerade aktiviteter vilket alla kräver hög kompetens. Mårdsjö Olsson menar att det 
krävs en förmåga att se helheten i lärandet för att kunna möta och utmana barnen i 
alla olika situationer. Utöver detta ska förskollärarna utföra en planerad pedagogisk 
verksamhet där de följer och arbetar efter förskolans läroplan. Förskollärarna har ett 
helhetsansvar där pedagogik och omsorg ska förenas utifrån läroplanens mål. “En god 
förskolepedagogik innefattar därför lärande och omsorg i samma situation.” 
(Mårdsjö Olsson, 2005, s.46). Begreppet förskolepedagogik beskrivs som ett lärande i 
nuet och inte något som är baserat på träning och förberedande inför det som barnen 
kommer möta när de blir äldre. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser att 
undervisning i förskolan är en medveten pedagogisk handling i riktning mot ett mål. 
Vilket innebär att undervisa är att inta ett pedagogiskt förhållningssätt i syfte att nå ett 
aktivt och livslångt lärande. 
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2.2.3 Begreppet undervisning i förskolans verksamhet 

Mårdsjö Olsson, (2005) skriver att en ”grundläggande definition av 
förskolepedagogik är den undervisning och fostran av barn som sker inom ramen för 
förskolans verksamhet” (s. 43). Förskollärarnas förhållningssätt är därför viktigt då de 
ses som förebilder för barnen både språkligt och i agerande (Emmoth, 2014). Synen på 
förskolans verksamhet och förskollärarnas delaktighet i barnens lärande har med tiden 
förändrats. Detta i samband med samhällets syn på kunskap, utveckling och lärande 
som idag är oskiljaktiga begrepp inom förskolans verksamhet. Barn lär i samspel med 
andra. Vad som lärs är beroende på miljö, tidigare erfarenheter och vem interaktionen 
sker med (Emmoth, 2014). 

De första byggstenarna för barns utveckling och lärande är enligt Emmoth (2014) 
trygghet, glädje och trivsel. I dessa aspekter ligger grunden för all utveckling och 
lärande, att barnen trivs och känner sig trygga på förskolan samt att det är roligt att få 
komma dit menar författaren. Saknas något av detta så sätter det stopp för barnens 
utvecklingsmöjligheter och blir då det första och viktigaste som förskollärarna måste 
arbeta med. Kompetensen hos förskollärarna blir därför av stor vikt. Hur de utformar 
verksamheten, deras engagemang i verksamheten, hur de kan utmana barnen och ta 
tillvara på barnens kunskaper menar författaren är grundläggande faktorer för barnens 
utvecklingsmöjligheter. Detta kan relateras till Broström et al., (2014) som beskriver 
vikten av att skapa goda lärandemiljöer, att stimulera barnets medfödda intresse för 
lärande och skapa situationer där barnens tidigare erfarenheter ligger till grund och 
som bidrar till barnens sociala utveckling. Broström et al., (2014) framhåller vikten av 
att barnen upplever respekt och trygghet från förskollärarna samt att barnen ska 
utmanas individuellt på en för deras utveckling relevant nivå. Förskollärarnas ansvar 
är därför att se till att varje barns behov och utvecklingsnivå främjas och utmanas på 
bästa sätt menar författarna. 

Interaktion med andra individer är viktigt för barnens utveckling och lärande. 
Broström et al., (2014) beskriver hur barn lär av varandra. Interaktionen och samspelet 
med förskollärarna är lika viktigt som med andra barn. Barn observerar, imiterar och 
tar efter både vuxna och andra barn (Emmoth, 2014). Barn lär i många olika 
sammanhang. Barnet lär av sig självt, föräldrar, syskon, kamrater och förskollärare och 
alla påverkar. Det är därför viktigt för barn att leka med andra barn samt se och höra 
vad andra barn och vuxna gör och säger (Broström et al., 2014). Barn i en grupp tänker 
olika och detta bidrar då till en utveckling. Men skulle alla barn tänka likadant så skulle 
inte en utveckling ske (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Ett lärande sker i en 
social process, något som pågår i ett samspel mellan barn och omgivning, detta medför 
att barn lär av varandra. Författarna skriver att om man låter barn arbeta i grupp 
tillsammans så tar man vara på barns olika sätt att tänka. 

Genom interaktion med andra skapas även en medvetenhet om att det finns andra 
synpunkter än ens egna (Mårdsjö Olsson, 2005). Något som kan relateras till 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som i ett av strävansmålen beskriver hur 
arbetslaget ska ”göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika 
attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande” (Skolverket, 
2016, s.9). Mårdsjö Olsson (2010) beskriver att barn behöver bli medvetna om att det 
finns olika sätt att tänka för att kunna förändra deras nuvarande attityd till omvärlden. 
Detta kan ske genom att deras egna tankar får konfronteras med andras. Detta kan 
relateras till utvecklingspedagogiska teorin som just kännetecknas av att lärare och 
barn tillsammans utforskar och försöker förstå ett och samma fenomen som en resurs 
som kan hjälpa barn att få syn på deras eget lärande (Mårdsjö Olsson, 2010). 
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2.3 Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras de två teorier som legat till grund för studien, den sociokulturella 
teorin samt utvecklingspedagogikens teoretiska grunder om barns lärande och 
utveckling. Båda teorierna innehåller begrepp som kopplas till undervisning i 
förskolan gällande betydelsen av det sociala samspelet och hur barn lär av varandra. 

2.3.1 Sociokulturell teori 

Lev Vygotskijs (1896–1934) teorier har varit en inspirationskälla till de allra flesta 
sociokulturella teorier där kommunikationen har fått en avgörande roll (Williams, 
2006). Mårdsjö Olsson (2005) beskriver att två begrepp som ses som centrala i 
Vygotskijs teori är tanke och språket. Dessa begrepp beskrivs som sammankopplade, 
att förhållandet mellan de båda begreppen är en process och att människors tankar 
fullbordas av språket och språket i sig uttrycker tanken (Mårdsjö Olsson, 2005).  

Williams (2006) beskriver hur de teoretiska influenserna för sociokulturella 
perspektiv på lärande kommer bland annat från Vygotskij (1978, 1982), Wertsch (1985, 
1998), Rogoff (1990), Lave och Wenger (1991). Vidare förklarar författaren att den 
sociala interaktionen för människans intellektuella, emotionella och övriga utveckling 
är betydelsefullt inom den sociokulturella teorin. För barn är det sociala samspelet den 
viktigaste drivkraften i deras utveckling redan från deras första levnadsdag. Att barn 
handleds av vuxna eller mer kunniga kamrater ges bästa möjligheterna för lärande 
(Williams, 2006).  Att tänka, tala och utföra handlingar som man blir delaktig i 
kommer till uttryck i sociala samspel. Det vanligaste inom den sociokulturella teorin 
om lärande är att den mer kunnige stöttar eller vägleder den som är mindre kunnig i 
den aktuella praktiken. Detta då den lärande inledningsvis är beroende av stöd och 
handledning från den mera kunnige. Men allt eftersom övertar den lärande mera 
ansvar så att han/hon så småningom kan hantera tankegången eller handlingen själv. 
Williams (2006) skriver att skolan kan ses som ett samhälle där man lär sig. Läraren 
blir då en modell för institutionellt lärande och motivation, både hos individen och 
gruppen. I och med detta kan skolan ses som ett ”lärlingslärande”, som sedan kan 
utvecklas till ömsesidig undervisning och kamratsamverkan. Ömsesidig undervisning 
menar författaren bygger på dialoger och turtagning. En lärares roll blir att ställa 
frågor, förklara, sammanfatta och initiera tankar som förs vidare till det okända. Men 
för att denna typ av verksamhet ska fungera krävs en atmosfär av både individuellt och 
gemensamt ansvarstagande. Barn och lärare ska äga olika former av kunskap, men att 
ingen äger allt blir viktigt att förstå och är nödvändig i varje situation i den 
sociokulturella teorin (Williams, 2006). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att vuxna kan undervisa barn 
både informellt och formellt, men att lära kräver ingen undervisning. De menar att ett 
barn kan lära på egen hand men att barnet behöver stöd i en undervisningssituation 
och respons i sitt lärande. Förskollärares utmaning är att kunna hantera 
undervisningens två motpoler. Den första är att överföra kunnande från den vuxne till 
barnet men samtidigt som barnet själv måste få utveckla sina kunskaper. Detta 
relaterar Pramling Samuelsson och Sheridan till den proximala utvecklingszonen hos 
barnet, alltså vad barnet klarar av att göra, med hjälp av kamrat eller vuxen, som de 
inte klarar själva. ”För att utmana barnets lärande skall undervisningen befinna sig 
på en nivå strax över det barnet klarar på egen hand” (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006, s.101). 
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Den proximala utvecklingszonen innebär situationer där samarbete eller 
interaktion sker mellan människor i specifika aktiviteter. Alla deltagare i aktiviteten lär 
sig något nytt av detta då det ofta krävs ett samarbete mellan till exempel vuxna och 
barn, som i sig väcker nya tankar, omformuleringar, förklaringar och så vidare även 
hos de vuxna. Genom att lyssna på varandra skapas möjligheter att se på saker ur olika 
perspektiv som i sig genererar nya kunskaper och kompetenser (Jakobsson, 2012). 

2.3.2 Utvecklingspedagogik 

I Göteborg har Ingrid Pramling Samuelsson tillsammans med en forskargrupp mellan 
åren 1988–1994 forskat och prövat en specifik förskolepedagogik som kan ses som ett 
verktyg för att skapa goda förutsättningar för lärande. Den har kommit att kallas 
utvecklingspedagogik vilket innebär att förskollärare aktivt och medvetet deltar i barns 
erfarenhetsvärld (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Det vill säga att man 
expanderar barns medvetande om olika fenomen i deras omvärld och om sig själv. 
Förutsättningen för detta är att pedagoger använder barns erfarenheter på ett sätt som 
barn kan förstå, det är barns erfarenhetsvärld som utgör målet och medlen. 
Förskollärare behöver därför i praktiken arbeta med att få barnen att tala och reflektera 
samt använda sig av mångfalden av idéer hos barnen som ett innehåll i 
undervisningen.  Om barn ska kunna bli medvetna om sin omvärld behöver 
förskollärare skapa lärandesituationer i förhållande till målen, så att barn kan lära sig 
just detta. Förskollärare måste komma ihåg att det är flödet av idéer som barnen själva 
skapar som är viktigt för utvecklingen. Det är viktigt att komma ihåg att undervisning 
också handlar om lärande som ska väljas ut och organiseras i relation till 
verksamhetens förutsättningar samt villkor (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
Mårdsjö Olsson (2010) skriver att det som är grundläggande i denna teori är 
betydelsen av att ta tillvara och skapa möjligheter för barn att lära sig olika 
innehållsaspekter genom att: 

• Ta del av hur barn uppfattar något 

• Ta del av hur barn förstår något 

• Ta del av hur barn föreställer sig något 

Författaren beskriver hur det utmärkande för ett utvecklingspedagogiskt 
förhållningssätt är att lärare erbjuder barn förutsättningar att bli medvetna om sin 
omvärld och sitt eget lärande på ett systematiskt sätt. Konsekvenser som sker i den 
utvecklingspedagogiska teorin är hur lärare väljer att agera vid barns lärande (Mårdsjö 
Olsson, 2010). Enligt Williams (2006) innebär ett utvecklingspedagogiskt 
förhållningssätt en medveten påverkan hos läraren, så att barns färdigheter, kunskaper 
och förmågor utvecklas på olika sätt. Teorin har sin grund i att barns kunskap skapas i 
samspel med andra människor och omgivningen enligt författaren. Barns förståelse är 
i fokus och lärarens roll blir synnerligen betydelsefull för att medvetet skapa och 
tydliggöra situationer där barn kan och får lov att upptäcka kamraters kunskaper och 
erfarenheter som en tillgång i gruppen (Williams, 2006). ”Med utgångspunkt i ett 
utvecklingspedagogiskt perspektiv kan lärande förstås som att barns agerande 
förändras, från att kunna något till att kunna utveckla och fördjupa sin kunskap 
vilket kan ta sig uttryck i handlingar såväl som verbalt agerande” (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s.92). 

Det är av största vikt att förskollärare, fritidspedagoger och lärare uppmuntrar 
barns samarbete så att de kan försvara sina åsikter, ompröva sina egna uppfattningar 
eller se värdet av andras idéer. Det är en viktig aspekt att ta vara på och synliggöra 
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barns skilda sätt att uppfatta något (Williams, 2006). När barn får uppleva att olikheter 
är en möjlighet att vidga sina egna kunskaper och förståelse är en stor betydelse, skapas 
en viktig grund för barns demokratiska fostran. Samarbetet mellan barn och 
möjligheten att de lär av varandra är en viktig förutsättning inom den 
utvecklingspedagogiska teorin.  Med detta sätt att se på lärande blir kommunikation 
och mångfald viktigt. När barn får byta idéer med varandra så skapas nya och egna 
idéer (Williams, 2006). 

2.4 Teoriernas relation till studien 

Teorierna berör begrepp som kan kopplas till undervisning i förskolan. Begreppen som 
relateras är interaktion, kommunikation och samspel. Teorierna beskriver hur barn 
lär av varandra samt betydelsen av förskollärarens roll i att skapa förutsättningar för 
barns lärande och utveckling. 

I den sociokulturella teorin är social interaktion betydelsefull för människans 
intellektuella, emotionella och övriga utveckling (Williams, 2006). Något som är en 
förutsättning inom den utvecklingspedagogiska teorin.  Teorierna beskriver vikten av 
interaktion och samarbetet mellan barn och hur det inbegriper möjligheten att de lär 
av varandra. Den utvecklingspedagogiska teorin bygger på att vuxna tar del av hur barn 
uppfattar, förstår eller föreställer sig grundläggande aspekter och använder detta som 
utgångspunkter i det fortsatta lärandet. Den utvecklingspedagogiska teorin 
kännetecknas även av att lärare och barn tillsammans utforskar och försöker förstå ett 
och samma fenomen. Förskolläraren kan då beskrivas som en resurs som hjälper barn 
att få syn på deras eget lärande (Mårdsjö Olsson, 2010). Det kan relateras till den 
sociokulturella teorin om lärande som beskriver hur den mer kunnige vägleder den 
som är mindre kunnig (Williams, 2006). I den här studien kan den sociokulturella 
teorin kopplas till förskollärarnas roll i undervisningen och att deras förhållningssätt 
erbjuder förutsättningar där barn också blir medvetna om sin omvärld och sitt eget 
lärande. 

Både utvecklingspedagogiska och sociokulturella teorierna belyser vikten av 
interaktion, kommunikation och samspel då de inbegriper möjligheten att byta och 
skapa nya idéer. Kommunikationens betydelse kan även ses mellan förskollärarna. 
Förskollärarna har det övergripande ansvaret i verksamheten och kommunikationen 
mellan förskolläraren och arbetslaget blir därmed en viktig del för barns undervisning, 
utveckling och lärande (Skolinspektionen, 2016). 

3 Metod 

I följande avsnitt beskrivs studiens metodval, urval, genomförande och 
forskningsetiska överväganden. Här beskrivs även hur bearbetningen av det insamlade 
materialet har utförts samt tillförlitlighet, äkthet och forskningens användbarhet. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I studien har en kvalitativ forskningsmetod använts för att ta reda på hur förskollärare 
ser på begreppet undervisning samt hur de själva använder sig av begreppet i 
förskolans verksamhet. En kvalitativ forskningsmetod beskriver Bryman (2011) lägger 
vikt vid enstaka ord istället för mängden svar vid insamlingstillfället och i analysen av 
materialet. Bryman beskriver även hur en kvalitativ forskningsmetod fokuserar på hur 
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informanterna ifråga tolkar och uppfattar frågorna vilket är i enlighet med studiens 
syfte gällande förskollärares tolkning av begreppet undervisning. 

3.2 Urval  

Studien har gjorts med hjälp av tio olika förskollärare placerade i tre olika kommuner 
i Sverige där samtliga förskolor var i kommunal regi. De personer som deltagit i studien 
var enbart förskollärare då denna yrkesgrupp enligt Skollagen (SFS 2010:800) är 
ansvariga för undervisningen i förskolans verksamhet. Strategin bakom urvalet var att 
hitta informanter med olika lång arbetserfarenhet för att få en klarare bild av tankar 
och åsikter om begreppet undervisning.  

Informanternas arbetserfarenhet i förskolans verksamhet varierade mellan fyra till 
32 år. Denna studie ger dock ingen övergripande bild av hur det faktiskt ser ut i 
förskolor generellt men resultatet blir en tillräcklig grund för diskussion av våra 
forskningsfrågor. 

Presentation av informanter 

Deltagarna Yrkesprofession Examens år Kompetensutveckling 

F1 Förskollärare 1.  Tog examen 2002. Gått olika fortbildningar genom  
arbetsplatsen. 

F2 Förskollärare 2. Tog examen 2008. Ingen vidareutbildning utan kurser  
från arbetsplatsen. 

F3 Förskollärare 3.  Tog examen 2010. Ingen vidareutbildning. 

F4 Förskollärare 4. Tog examen 1985. Vidareutbildning inom  
dramadidaktik, dramapedagogik  
och montessoripedagogik. 

F5 Förskollärare 5. Tog examen 2013. Läst olika små kurser från  
arbetsplatsen. 

F6 Förskollärare 6. Tog examen 2008. Vidareutbildning inom mobbning, 
interkulturalitet, språkutbildning  
samt en halv utbildning mot  
masterexamen. 

F7 Förskollärare 7. Tog examen 2000. Utbildning även som fritidspedagog. 

F8 Förskollärare 8. Tog examen 2010. Ingen vidareutbildning. 

F9 Förskollärare 9. Tog examen 1992. Ingen vidareutbildning, men små  
kurser från arbetsplatsen. 
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F10 Förskollärare 10. Tog examen 2011. Läser kurser som arbetsplatserna  
erbjuder. 

3.3 Genomförande 

Samtliga informanter fick innan intervjun ta del av ett missivbrev (Bilaga 1) som 
skickades ut separat. Missivbrevet innehöll information om syftet med studien samt de 
forskningsetiska principerna som avsikten var att följa. Innan intervjuerna 
förbereddes en intervjuguide (Bilaga 2) innehållande öppna frågor med utgångspunkt 
från tre övergripande områden; begreppet undervisning, undervisning i relation till 
förskolans verksamhet och undervisning i förhållande till förskolans läroplan. När 
informanterna givit sitt godkännande till att delta bokades tid för intervjuerna. Innan 
intervjuerna startade informerades informanterna om sin konfidentialitet, att inga 
uppgifter kommer att kunna ledas till dem själva eller deras arbetsplatser. Samtliga 
intervjuer utfördes av oss förskollärarstudenter och intervjuerna spelades in med hjälp 
av mobiltelefoner.  

3.4 Intervju som datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio 
förskollärare på olika förskolor och orter i Sverige. En kvalitativ semistrukturerad 
intervju innebär att intervjun genomförs med hjälp av en intervjuguide. En 
intervjuguide används som ett stöd för att förhålla sig till ett specifikt ämne men  
frågorna är formulerade så att intervjupersonerna har möjlighet till att lämna utförliga 
beskrivningar (Bryman, 2011). 

Denna form av intervju kan ses som en fördel då den inbegriper möjligheten att se 
på ämnet ur olika perspektiv samt att intervjun byggs upp tillsammans med 
intervjupersonerna. Intervjumetoden inbegriper även möjligheten att ställa följdfrågor 
(Bryman, 2011) vilket kan ses som värdefullt då en fråga ofta kan leda till en annan 
vilket kan ge en djupare förståelse för det faktiska svaret. 

3.5 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna skickades ett missivbrev ut till tio förskollärare med frågan om 
deltagande i studien samt fyra etiska principer hämtade från Vetenskapsrådets God 
forskningsed (2011). Dessa etiska principer hade vi som avsikt att följa under hela 
studien. Principerna var informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte vilket framgick i 
missivbrevet.  Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska informeras om att 
deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt 
deltagande utan vidare konsekvenser, vilket även framhölls innan varje intervju 
påbörjades. Konfidentialitetskravet innebär att den information som delas under 
intervjuerna ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av den. 
Informationen har förvarats på våra datorer där endast vi studenter haft tillgång till 
den. Den enda utomstående som tilldelats informationen är vår handledare vilket även 
detta framkommit i missivbrevet. Nyttjandekravet innebär att den insamlade 
informationen endast är till för forskningsändamål vilket var avsikten med vårt 
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insamlade material (Vetenskapsrådet, 2011). Avsikten med missivbrevet var att få ett 
eventuellt samtycke om deltagande i intervjun samt att intervjupersonerna skulle 
känna sig trygga under intervjuerna, att de som deltar visste sina roller och rättigheter 
inför informationen som delas under intervjun. I vetenskapsrådets regler står det att 
forskare har en skyldighet att berätta för samtliga deltagare om hur informationen 
behandlas för att förhindra eller minska risken att de uppgifter som delas ska kunna 
spridas vidare till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011). 

3.6 Bearbetning och analys av insamlade data  

Det inspelade materialet avlyssnades och varje informants svar skrevs ner ordagrant. 
Materialet lästes sedan igenom flertalet gånger för att skapa en tydligare bild och 
förståelse för varje enskild informants svar. I direkt anslutning till detta 
transkriberades svaren och sorterades sedan utifrån relevansen till studiens syfte 
och forskningsfrågor. Analysen har utgått från de sociokulturella- och 
utvecklingspedagogiska teorierna som legat till grund för denna forskning då dessa 
teorier om barns utveckling och lärande går i enlighet med studiens syfte och 
forskningsfrågor om undervisning i förskolans verksamhet.  Med dessa teoretiska 
utgångspunkter har likheter och skillnader kunnat urskiljas i förskollärarnas svar 
gällande deras syn på och förhållande till begreppet undervisning samt relationen till 
begreppet i förskolans verksamhet. Dessa teorier valdes då de tydligast beskriver 
vikten av interaktion, kommunikation, samspel samt förskollärares roll i att skapa 
goda förutsättningar för barns lärande och utveckling.  

3.7 Tillförlitlighet, reliabilitet och validitet i kvalitativ 
forskning 

Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning har över tid kommit att förändrats 
(Bryman, 2011). Begreppen används mera i kvantitativ forskning men forskare har 
numera föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån helt andra 
kriterier. Bryman beskriver att det är nödvändigt att specificera termer och metoder 
för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning som utgör alternativ för vad begreppen 
reliabilitet och validitet står för (Bryman, 2011). Forskarna föreslår två grundläggande 
kriterier för bedömning i kvalitativ forskning, nämligen tillförlitlighet och äkthet. I 
denna studie har tillförlitligheten och äktheten i det insamlade materialet bedömts. 
Alltså hur vi har tolkat resultatet och hur våra tolkningar sedan tolkas av en tredje part. 
Tillförlitligheten är därmed relaterad till de förmågor vi förskollärarstudenter har när 
vi tolkar den insamlade empirin. 

Tillförlitligheten i en kvalitativ forskning består av fyra olika delkriterier som är 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera 
(Bryman, 2011). Trovärdigheten i denna studie avgör hur studien ses hos den tredje 
parten. En trovärdighet avgörs hur resultatet har säkerhetsställts med de regler som 
finns och hur man rapporterar resultatet till de personer som ska ta del av det som 
studerats. I denna studie har trovärdigheten skapats av hur vi som 
förskollärarstudenter har analyserat den insamlade empirin. Med överförbarhet i 
kvalitativ forskning menas hur resultatet i studien är bedömt och redovisat så att 
möjligheten finns att överföra resultatet till en annan miljö än den som har studerats 
(Bryman, 2011). I denna studie har överförbarheten i hur resultatet skulle fungera i 
andra miljöer synliggjorts, alltså om resultat skulle fungera med tio andra förskollärare 
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från andra kommuner. Det tredje begreppet är pålitlighet vilket i Bryman beskrivs som 
det delkriterium där forskningsprocessen bedöms. Detta relateras till hur väl varje steg 
beskriver hur denna datainsamling och analys har gått till samt om processen har fått 
en förändring. Detta påvisas i vår metod samt metoddiskussion där vi beskriver hur vi 
gått tillväga och hur vi anser att denna metod har fungerat för denna kvalitativa studie. 
Det sista begreppet är en möjlighet att styrka och konfirmera, vilket är objektiviteten 
(Bryman, 2011). Detta innebär hur balansen mellan källor och insamlade data har 
hanterats så att det blir rättvist i förhållande till den verklighet som har studerats. 
Objektiviteten i denna studie påvisar hur vi förskollärarstudenter har behandlat det 
som sagts i intervjuerna med informanterna vilket innebär hur vi har transkriberat den 
insamlade empirin. Utöver dessa fyra olika delkriterier för reliabilitet och validitet i 
kvalitativ forskning lyfts också begreppet äkthet (Bryman, 2011). Äkthetsbegreppet 
innebär huruvida en rättvis bild har getts av det som har studerats samt hur studien 
hjälper de personer som medverkat att komma fram till en bättre förståelse av syftet. 
Äktheten i denna studie påvisas i hur vi förskollärarstudenter har synliggjort vårt syfte 
och forskningsfrågor med hjälp av informanternas svar i intervjuerna. 

Tillförlitligheten och äktheten i kvalitativ forskning hjälper till att synliggöra 
kvaliteten i denna studie. Kvaliteten är viktig eftersom vi förskollärarstudenter 
använder oss av egna tolkningar i det insamlade materialet. Kriterierna i en kvalitativ 
forskning hjälper till i processen av denna studie. Detta relateras till de sociokulturella 
och utvecklingspedagogiska teorierna för studien där kommunikation har beskrivits 
som betydelsefullt. I denna studie har kommunikationen mellan förskollärarstudenter 
och informanter varit viktig för att vi ska kunna förstå varandra på bästa sätt och 
därmed undvika misstolkningar. 

3.8 Forskningens användbarhet  

I denna studie var det nödvändigt att fastställa för vem resultatet gällde. Forskningens 
användbarhet var begränsad då resultatet gällde för endast den undersökta gruppen. 
Resultatet redovisade informanternas erfarenheter, kunskaper och åsikter rörande 
problemområdet. Då studien bestod av tio förskollärare från tre olika kommuner så 
kan resultatet skilja sig från övriga Sverige. Urvalet var litet i förhållande till hur många 
förskollärare och förskolor som det faktiskt finns i Sverige. Denna studie skapar därför 
ingen typisk bild över problemområdet inom svenska förskolor. Resultatet påvisar 
istället djupgående kunskaper inom problemområdet från dessa tio förskollärare inom 
de tre kommunerna. Slutsatserna av denna forskning kan därmed tillgodogöras av 
pedagoger inom den svenska förskolan som vill utveckla sina erfarenheter, kunskaper 
och åsikter kring problemområdet. 

3.9 Databassökning 

Litteraturen som valdes ut till denna studie refererades till begreppen undervisning, 
lärande, förskola, ansvar och förskollärare. Detta för att syftet med studien var att ta 
reda på hur begreppet undervisning definieras samt hur förskollärare tog sitt faktiska 
ansvar. På grund av att begreppet undervisning var ett nytt och färskt begrepp i 
förskolan har det varit svårt att hitta relevant litteratur vilket gjorde att artiklar och 
avhandlingar hämtades från flera olika databaser. I databasen EriC ProQuest användes 
begreppen preeschool techers, learning, education. Där fanns två engelska 
vetenskapliga artiklar som är peer reviewed och dessa placerades bland de första på 
listan. Dessa två artiklar gav studien en mera internationell syn på undervisning i 
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förskolan. Den andra databasen som användes vad Libris, där sökorden var begreppet 
undervisning förskola eller förskollärar* lärand*. Där fanns en avhandling och en 
vetenskaplig artikel. Avhandlingen placerades som nummer två när avhandling och 
refereegranskat var valt. Den vetenskapliga artikeln var även den refereegranskad och 
placerades som nummer ett. I databasen SwePub användes sökorden sociokulturella 
perspektiv för att få in det vetenskapliga i teorin i studien. Denna artikel hamnade på 
plats nummer två efter att refereegranskat var ikryssat. För att få in flera perspektiv i 
denna studie utökades sökningen och kopplades till två bibliografiskt granskade 
artiklar. Dessa artiklar hittades i databasen SwePub och Diva-portal.org, där sökorden 
förskola utveckling lärande samt undervisnin* begrep* användes. Med hjälp av flera 
olika databaser samt olika begreppssökningar använde vi oss av totalt fem artiklar eller 
avhandlingar som var antingen peer reviewed eller refereegranskat. Utöver detta har 
alltså ytterligare två stycken artiklar använts men dessa var bibliografiskt granskade. 
För en översiktlig överskådning se bilaga 3. 

4 Resultat 

Nedan redovisas resultatet av det insamlade materialet under tre huvudrubriker. 
Intervjuerna bestod av semistrukturerade intervjufrågor och därför har vi valt en 
strukturerad resultatpresentation. Under varje huvudrubrik presenteras frågorna som 
användes i intervjuerna och under dessa frågor lyfts citat från intervjupersonerna följt 
av en sammanfattning. Vi har valt ut det material som är relevant för studiens syfte och 
forskningsfrågor. Alla intervjupersoner har fått komma till tals men vissa hade mer 
utförligare svar än andra och dessa är de svaren som presenteras nedan i citaten. Det 
som redovisas har analyserats med teoretiska ögon utifrån den sociokulturella och 
utvecklingspedagogiska teorin.   

4.1 Begreppet undervisning 

Definitionen av och förhållningssättet till begreppet undervisning varierar hos 
förskollärarna. Resultaten visar att användandet av begreppet i förskolans verksamhet 
ses mest som positivt då det tydligast beskriver vägen till lärande. I några av 
intervjuerna framgick det dock att begreppet känns laddat och man hellre väljer att 
använda sig av andra begrepp än undervisning. Förhållningssättet till begreppet i det 
dagliga arbetet synliggörs i förskollärarnas attityder gentemot barnen där flexibilitet 
och en medvetenhet om det man gör i verksamheten beskrivs som viktiga egenskaper. 
Följande citat visar exempel på förskollärarnas tankar, åsikter och erfarenheter om 
begreppet undervisning och hur de förhåller sig till detta i sitt dagliga arbete.  

Hur skulle du beskriva begreppet undervisning? 

F1: Skulle hellre kalla det medupptäckande. Vi leker oss till lärande. Vi är med barnen. Utmanar 
och uppmärksammar dem på det vi vill lära dem. Jobbar med teman, experiment. Utgår från 
och bygger vidare på det barnen är intresserade av. 

F2: Begreppet undervisning används nog inte mycket i min kommun än. Vi har en läroplan och 
där har vi strävansmål. Den är långt ifrån skolans läroplan och så ska det vara. Jag är rädd att 
om vi börjar använda begreppet undervisning i våra förskolor blir det feltolkat, framförallt av 
våra föräldrar. 

F4: Vägen till lärande. Undervisning sker på många olika sätt och i alla situationer och miljöer 
om pedagogerna är medvetna om strävansmålen i läroplanen, sin roll som pedagog, har byggt 
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goda relationer till barnen och har tid att reflektera över sitt dagliga arbete, dokumentera och 
planera både arbete, miljö och rutiner. 
 
F6: När det används i förskolan handlar det om att locka till frivillig utbildning. Vi ska få barnen 
att själva vilja utveckla sig, antingen att det ska vara roligt, intressant eller spännande. Men det 
ska även vara planerat av oss pedagoger inte sporadiskt lärande. Utan vi förskollärare ska 
planera och ha strategier, vi arbetar mot bestämda mål. Jag känner att vi i förskolan har större 
möjlighet att anpassa vår undervisning än skolan. Men begreppet undervisning används inte så 
mycket utan vi pratar mera om utveckling vilket är synd, för vi sänker synen på oss själva. 
Traditionen är att säga utveckling för att undervisning kan kännas skrämmande, däremot har 
jag aldrig hört någon reagera på detta. Förskolan är lika viktig som skolan. 
 
F7: Undervisning för mig i förskolan är att vi lär på ett lekfullt sätt. Vi har inga krav på vad 
barnen ska kunna utan vi pushar framåt lite hela tiden. Undervisning sker hela tiden i det vi gör. 

F9: Det är ett ord som har varit laddat och man har tänkt att det är mycket skola. Men när man 
har landat i begreppet så förstår man ju att det är de vi har gjort väldigt länge, bara det att vi inte 
använt begreppet. Att undervisa handlar om att ta till vara på alla de tillfällen som ges hela tiden 
för lärande men att jag också är medveten om vad jag vill lära ut. Men det är ett begrepp som är 
färskt och nytt för oss som har jobbat väldigt länge inom förskolan. 

Övergripande ses begreppet som positivt i relation till förskolans verksamhet där 
förskolans läroplan har den främsta betydelsen för arbetet med barns utveckling och 
lärande. F1, F4, F6 och F7 ser på begreppet undervisning som en del av förskolans 
verksamhet och vägen till lärande. Den sker genom ett frivilligt, lekfullt lärande där 
förskollärare utgår från barns intressen. Dock skulle F1 hellre använda begreppet 
upptäckande istället för undervisning. F6 framhåller hur undervisningen delvis sker 
planerat utifrån läroplanens strävansmål och hur begreppet utveckling kommit att 
blivit mer centralt istället för undervisning gällande förskolans verksamhet. F6 
framhåller ändå att hon vill tro att användandet av begreppet undervisning skulle 
hjälpa till att höja statusen för yrket då det mer konkret beskriver det förskollärare 
faktiskt gör i förskolan. F2 och F9 kopplar begreppet till skola och menar därmed att 
det får en negativ klang.  F9 beskriver begreppet som laddat och att det tar ett tag att 
landa i. F2 använder sig inte av begreppet alls med motiveringen att förskolans 
läroplan och dess strävansmål är vad förskollärare ska arbeta efter.  

Hur förhåller du dig till begreppet i ditt dagliga arbete? 

F2: Jag har aldrig hört begreppet i förskolan innan faktiskt. Det är inget jag använder. 

F4: Genom att vara en närvarande pedagog som barnen uppfattar att de har tillgång till. Delta i 
lek. Lyssna på barnen, samtala, ta till vara barnens idéer och intressen. På så vis kan jag fånga 
upp tillfällen till undervisning som leder till lärande. Jag försöker vara delaktig i barnens värld, 
inte bara komma på besök med planerade aktiviteter. Men saknar tid för reflektion, planering 
och utvärdering. 

F5: Jag anser att jag som lärare måste ha ett förhållningssätt som är öppet och flexibelt. För att 
undervisa små barn krävs oerhört stort tålamod och en lyhördhet för barnen. Är barnen inte 
intresserade går de vidare och gör något som intresserar dem istället. 

F6: Det används så sällan, vilket jag tror bara är en tradition. Men trots detta känner jag att jag 
och mina kollegor är medvetna om att det är undervisning vi bedriver i verksamheten. Vi har en 
undervisning som är formad efter förskolans traditioner, men just begreppet används sällan. 
Däremot reflekterar vi över utveckling och stimulans, hur ska vi på bästa sätt skapa en miljö osv 
för att en utveckling ska ske mot våra bestämda mål. 

F7: Det är inget jag går och tänker på hela tiden, då jag har läroplanen hela tiden. Det finns med 
en utan att tänka på det. Vilket gör att man vet vad man ska jobba mot. För mig är inte 
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undervisning ett laddat ord eftersom jag vet att jag gör det utifrån barnens nivå. Det är självklart 
att jag sitter och undervisar när jag har t.ex. har min samling. 

Förskollärarnas förhållningssätt till begreppet undervisning varierar även det. F2 
berättar att hon aldrig hört begreppet i relation till förskolans verksamhet tidigare. F4 
och F5 beskriver att det framkommer genom deras förhållningssätt till barnen. Att utgå 
från barnens intresse, vara lyhörd och att vara närvarande i barnens lekar beskrivs som 
viktiga egenskaper hos dem som förskollärare för att skapa trygghet hos barnen för att 
främja deras utvecklingsmöjligheter. F6 och F7 beskriver hur arbetet utifrån 
läroplanen tydligast visar deras medvetenhet om sina roller i förskolans verksamhet. 
F7 beskriver undervisningen som att den sker utan att de tänker på det i och med att 
de arbetar efter läroplanen. F6 beskriver att hon sällan använder begreppet men att 
medvetenheten ändå finns att det är undervisning som hon och hennes kollegor 
bedriver i förskolan.  

4.2 Förskollärares ansvar 

Förskollärarna beskriver hur deras utökade ansvar har blivit tydligare men att det inte 
handlar om att de själva ska bedriva verksamheten. I resultatet från intervjuerna 
framgår framförallt det övergripande ansvaret hos förskollärare har ökat och hur de 
ska samspela med arbetslaget. Följande citat visar exempel på förskollärarnas tankar, 
åsikter och erfarenheter om förskollärarnas utökade ansvar efter revideringen av 
förskolans läroplan.   

På vilket sätt har ditt ansvar som förskollärare förändrats sedan 
läroplanen reviderades 2010 gällande barns utveckling och lärande? 

F2: Jag hade inte jobbat så länge innan läroplanen kom 2010. Men det är inte en sådan stor 
skillnad tycker jag. Alla i arbetslaget gör alla arbetsuppgifter och alla ska kunna göra allt. 

F3: Jag kan känna att mitt ansvar har blivit mer. Jag måste hela tiden tänka på att delegera ut 
uppgifter till mina kollegor för att inte själv dra hela lasset. Mitt uppdrag är att se allas 
kompetenser och utifrån det göra barngruppen till en trygg och lugn miljö för att barnen ska 
utvecklas. 

F8: Det är en stor hets kring våra arbetstitlar, vilket är tråkigt, det står ju att förskolläraren har 
ett övergripande ansvar. Det betyder inte att hon/han är bäst, utan att den har ansvaret att 
arbetet i verksamheten blir gjort. 

F9: Det är mera fokus på att det är vi förskollärare som har huvudansvaret men det innebär ju 
inte att det är jag som ska bedriva all verksamhet på min avdelning då det inte funkar rent 
praktiskt. Däremot är det jag som ska kunna garantera att det genomförs, det är jag som ska 
säkerställa att undervisningen sker. Det är svårt att kunna bevara förskolans traditioner men 
samtidigt utveckla och hänga med in i framtiden. 

Vi kan i svaren från intervjuerna se att förskollärarna känner olika kring sitt ansvar 
efter revideringen 2010. F3, F8 och F9 anser att revideringen av förskolans läroplan 
2010 har förtydligat förskollärarnas övergripande ansvar. Men att detta övergripande 
ansvar inte innebär att det är förskollärarna som ska driva hela verksamheten, utan att 
alla i arbetslaget ska arbeta tillsammans. F2 anser däremot att det inte har blivit sådan 
stor skillnad efter revideringen, utan att alla i arbetslaget gör alla arbetsuppgifter.  

F3 väljer även att berätta om ansvaret kring att ta vara på arbetslagets kompetenser 
så att barngruppen får fler möjligheter för utveckling och lärande. Arbetstitlarna har 
det tyvärr också blivit en stor hets kring efter revideringen tycker F8. Men återigen 
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framgår det att detta inte innebär att förskolläraren ska göra allt, bara att den har det 
övergripande ansvaret. 

4.3 Undervisning i verksamheten 

Nedan presenteras citat från förskollärarna om deras tankar, åsikter och erfarenheter 
kring undervisningsbegreppet i förhållande till andra viktiga begrepp i förskolans 
verksamhet som vi anser utgör en del av förskolans vardag. De begrepp vi valt är leken, 
omsorg och omvårdnad, fostran, lärande samt barns intressen och behov. I resultatet 
synliggörs hur förhållningssättet till begreppet undervisning varierar beroende på 
vilket annat begrepp det sätts i relation till. De begrepp som sågs mest positivt i relation 
till undervisning var leken, lärande, barns intressen och behov medan fostran, omsorg 
och omvårdnad inte ansågs ha lika tydliga kopplingar till begreppet undervisning.  

Hur tänker du kring begreppet undervisning och leken? 

F2: Lek är lek, den kan vara styrd eller fri, men jag vill inte blanda in undervisningsbegreppet 
där. 

F5: Jag anser att dessa två begrepp hänger samman. I leken kan vi möta barnen och se vad som 
intresserar dem, vi kan möta dem i något som de känner igen och förhoppningsvis trivs i. Vi kan 
få en förståelse för vad barnen vet och utgå från det i vidare planering av undervisningen.  

F6: En lek är undervisning om jag som förskollärare går in i den med ett syfte och ett mål. 
Leken blir undervisning om jag är medveten om målet. 

F10: Det går hand i hand. Vår uppgift är att få barnen tycka att undervisning är kul. Att 
inställningen till att vi lär oss ska vara rolig. Det ska vara kravlöst. 

Vi ser även i dessa svar att åsikter och tankar kring begreppet undervisning skiljer sig 
åt. F2 tycker att lek är lek och vill inte blanda in undervisningsbegreppet, medan F5, 
F6 och F10 tycker att leken och undervisning går hand i hand. F5 lyfter fram att med 
hjälp av leken kan man få en förståelse för barns intresse och därefter skapa en 
planering av undervisningen. Detta kan vi också koppla till F6:s svar om att ha ett syfte 
och ett mål i leken så att det blir en undervisning, vilket kan skapas med hjälp av 
planering. F10 beskriver också att lärandet ska vara roligt, vilket är viktigt att komma 
ihåg i undervisningen. Barnen ska tycka att det är kul att lära sig och inte ha för många 
krav.  

Hur tänker du kring begreppet undervisning och omsorg och 
omvårdnad? 

F2: När man tex byter blöjor har man en tid som man kan använda pedagogiskt. Man kan prata 
olika begrepp. Även våra måltider är pedagogiska och man får in mycket av läroplanen där. Men 
jag vill inte kalla det undervisning. 

F5: Först och främst ser jag inte omsorgen och omvårdnaden som tillfällen när jag undervisar. 
Det är tillfällen för mig och barnen att bli trygga med varandra.  

F6: Lika viktigt som de traditionella ämneskunskaperna. För att få en stadig och kontinuerlig 
utveckling genom hela livet behöver detta finnas med. Handlar om hur man tar hand om sig 
själv och andra. 

Omsorg och omvårdnad är begrepp som inte relateras till undervisning tycker F2 och 
F5. Det är tillfällen som skapas för att få barnen trygga med varandra samt att man kan 
prata om olika begrepp i förhållande till läroplanen. Det är för dem tillfällen för 
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utveckling och lärande men inte undervisning. F6 skiljer sig däremot då hon tycker att 
det är lika viktigt med undervisning i dessa begrepp som med de traditionella 
ämneskunskaperna. Det är för henne jätteviktigt att barnen ska få en stadig och 
kontinuerlig utveckling genom hela livet och därmed måste undervisning ske vid alla 
tillfällen.  

Hur tänker du kring begreppet undervisning och fostran? 

F4: Genom att vara ett föredöme, föregå med gott exempel. Visa hur och varför vi gör/är som vi 
är. Uppmärksamma barnens egna initiativ. Förstärka positiva saker (händelser, agerande m.m.)  

F5: Jag tänker att mycket av fostran ska ske från föräldrarnas håll och att förskolan står för 
undervisningen.   

F9: Svårt att få ihop med undervisning. Fostran är ett laddat ord för mig. Det finns med i 
vardagen men det är svårt att koppla till undervisning tycker jag. 

F10: Det är någonting som vi ska lära barnen. Vi tar ju över ansvaret för barnen på dagtid och 
om vårdnadshavare vill att barnen till exempel inte ska svära, då måste vi ta över det ansvaret.  

Återigen ser vi att förskollärarnas svar skiljer sig i åsikter och tankar kring begreppet 
undervisning, men denna gång till begreppet fostran. För F5 och F9 är det svårt att få 
ihop fostran med undervisning. F5 känner att undervisningen står vi i förskolan för 
men fostran ska komma mera från föräldrarnas håll, medan F9 tycker att fostran i sig 
är ett laddat ord. F9 menar att fostran finns med i vardagen i förskolan men inte ihop 
med undervisningsbegreppet. Enligt F4 och F10 samspelar fostran och undervisning, 
det är något som barnen ska ta del av och utveckla i förskolan. De beskriver att det är 
viktigt att man som förskollärare är en god förebild genom att visa hur man ska vara 
mot varandra. 
 
Hur tänker du kring begreppet undervisning och lärande? 

F1: Man ser att barn lär sig massor när de börjar förskolan. Barn lär av varandra. Förskolan är 
en viktig start för allt fortsatt lärande. 

F6: Det hänger ihop med lärande. En bra undervisning leder till ett lärande. En dålig 
undervisning kan leda till ett lärande man inte vill ha. 

F8: Något vi gör hela dagarna, jag kan inte se att vi gör någonting annat än lär. Det blir en 
undervisning om jag har ett mål bakom lärandet. 

Lärande är något som samtliga förskollärare anser sker hela dagarna i förskolans 
verksamhet. F1 beskriver förskolan som en viktig start för barns fortsatta lärande. F8 
beskriver hur syftet med lärandet spelar roll, att om det finns ett mål med det som görs 
så blir det en undervisning. F6 menar att lärande och undervisning hänger ihop och att 
undervisningen kan leda både till positivt och negativt lärande beroende på hur det 
utförs.  

Hur tänker du kring begreppet undervisning och barns intresse och 
behov? 

F4: Styr verksamheten och de vägar till undervisning som vi pedagoger tar. Som i sin tur leder 
mot läroplanens mål och ger barnen lärande och utveckling. 

F6: Måste finnas med. Ska vi ha en bra undervisning där barn ska vara engagerade så måste 
deras intressen och behov vara invägda. Men det betyder inte att deras intressen ska styra allt 
alltid, ibland måste man utmana deras intressen och då kommer vi in på deras behov. 
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F8: Grunden i undervisningen. 

F10: Vi ska ju utgå från barns intresse, vilket är ganska självklart tack vare läroplanen. Behovet 
kopplar jag till att det finns och att barnen behöver. 

Samtliga förskollärare är eniga om att barns intresse ska styra och ligga till grund för 
förskolans verksamhet. F10 beskriver hur barns intressen är en självklar utgångspunkt 
i förskolan då det beskrivs i förskolans läroplan. Det tydliggör att barns intressen är av 
stor vikt men otydligare är dock hur de anser att barns behov spelar in. F6 lägger vikt i 
barns behov då hon beskriver hur intressena inte behöver styra hela tiden, att även 
intressena bör utmanas och att det är då behoven kommer in i det hela. F10 beskriver 
behovet endast som något som finns och att barn behöver något vilket mer beskriver 
begreppets innebörd än hur hon kopplar det till undervisning.  

5 Analys 

I detta kapitel ställs analyserna av resultatet i förhållande till teoretiska 
utgångspunkter, tidigare forskning och övrig litteratur. Analysen är uppdelad i tre olika 
avsnitt som är i relation till studiens tre forskningsfrågor.  

5.1 Begreppet undervisning 

Begreppet undervisning i relation till förskolans verksamhet ger mest positiva 
reaktioner i intervjuerna där förskolans läroplan är vad som ligger till grund för deras 
arbete med barns utveckling och lärande. F1, F4, F6, och F7 ser begreppet undervisning 
som en grundsten i förskolans verksamhet och vägen till lärande. Vidare beskriver de 
hur undervisningen ska ske genom ett frivilligt, lekfullt lärande där förskollärarens roll 
är att utgå från barns intresse. Vi relaterar detta till den sociokulturella teorin om 
lärande som Williams (2006) beskriver genom att barn handleds av vuxna som anses 
mer kunnande, stöttar och vägleder barnen i lärandet. 

F7 beskriver hur undervisningen sker i och med att hon arbetar utifrån läroplanen 
men att hon egentligen inte tänker på att hon utför just undervisning. F6 och F7 
beskriver att deras förhållningssätt till begreppet visas tydligt av deras arbete utifrån 
läroplanen vilket även påvisar att de har en medvetenhet om sina roller i förskolans 
verksamhet. F4 och F5 beskriver att deras förhållningssätt till begreppet gör sig synligt 
i deras sätt att vara gentemot barnen, genom att de utgår från barnens intresse, är 
lyhörda och närvarande i barnens lekar. De beskriver dessa egenskaper som viktiga 
grundstenar för att skapa trygga relationer till barnen.  Vi relaterar dessa förskollärares 
tankar om och förhållningssätt till begreppet till Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) som beskriver att undervisning handlar om organiserat lärande i relation till 
verksamhetens villkor där barns intressen är utgångspunkten. Förskollärarnas 
deltagande i barns lek är något vi relaterar till Jakobssons (2012) beskrivning om den 
proximala utvecklingszonen som interaktion och samarbete mellan flertalet 
människor. Vidare beskriver Jakobsson hur detta samarbete genererar lärdom att ta 
hänsyn till andra människor då fleras åsikter, tankar och funderingar måste lyssnas på 
som i sig kan bidra till ny utveckling och nya lärdomar. Williams (2006) beskriver att 
genom att barn får ta del av andra människors perspektiv bidras till möjligheten att 
försvara sina egna åsikter eller öppnar tanken till att omvärdera dessa då de upptäcker 
värdet i andras åsikter. 
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I några av intervjuerna framkom även mindre positiva inställningar till begreppet. 
Istället för att använda sig av begreppet undervisning skulle F1 hellre vilja använda 
upptäckande. F6 beskriver att hon sällan använder begreppet men att hon är medveten 
om att det är undervisning hon och hennes kollegor bedriver i förskolan. F6 beskriver 
också att hon anser att begreppet utveckling blivit mer centralt gällande förskolans 
verksamhet i och med att undervisningen delvis sker planerat utifrån läroplanens 
strävansmål. Fortsättningsvis menar F6 ändå att hon tror att användandet av 
begreppet undervisning i relation till förskolans verksamhet skulle höja 
förskollärarnas status och ge en rättvisare bild av förskollärarnas faktiska arbete. 

F2 och F9 anser att begreppet ger en negativ klang då det lätt kan kopplas till skola. 
F2 använder sig inte av begreppet undervisning alls i och med detta och hon beskriver 
även hur hon aldrig hört det i förskolans verksamhet. F2 förklarar även hur hon tror 
att användandet av begreppet skulle bli feltolkat hos föräldrar. Hon menar att hon har 
förskolans läroplan och dess strävansmål som hon ska arbeta efter vilken skiljer sig 
från skolans läroplan. Vi kan tydligt se här hur lätt det är att koppla ihop begreppet 
undervisning med skolans sätt att lära ut till barn. Doverborg et al., (2013) beskriver 
att detta är vanligt då begreppet ofta ger föreställningen om katederundervisning. 
Författarna fortsätter med att denna syn är föråldrad och därmed inte är i enlighet med 
den undervisning som sker i dagens förskolor. Förskollärarnas varierande tankar om 
begreppet speglas i deras förhållningssätt till begreppet. Deras olika tankar och 
förhållningssätt till begreppet visar hur skört det ännu är i förskolans verksamhet och 
det är inte ovanligt att förskollärare väljer att avstå från att använda det.  

5.2 Förskollärares ansvar 

Tankar och åsikter om ansvaret för förskollärare är inte enhälliga och vi kan tydligt se 
i svaren att informanterna tänker olika. Vi kan däremot se att det är flera informanter 
som tycker att förskollärare numera har ett tydligare övergripande ansvar för 
verksamheten. Efter att den nya skollagen och revideringen av förskolans läroplan 
trädde i kraft har det blivit tydligare att förskollärare måste ta och ges förutsättningar 
att ta det faktiska ansvaret för förskolans verksamhet (Skolinspektionen, 2016). 
Däremot har denna revidering inte inneburit att det är förskollärarna som ska driva 
hela verksamheten, utan att de måste delegera. I skolinspektionens rapport kan vi 
avläsa att förskollärares ansvar handlar om att ha det övergripande ansvaret i 
verksamheten genom att ta tillvara hela arbetslagets kompetenser och se till att arbetet 
som ska göras blir gjort. Detta väljer också F3 att lyfta fram i sin intervju och för henne 
har ansvaret blivit mer i och med att hon måste delegerar ut uppgifter till sina kollegor 
så att hon själv inte drar hela lasset. Enligt henne är det viktigt att ta tillvara på 
arbetslagets kompetenser så att barngruppen utvecklas i trygg och lugn miljö. Även F8 
lyfter i sin intervju att revideringen inte innebär att förskollärare är högre rankade, 
utan att de har ansvaret för att arbetet i verksamheten faktiskt blir gjort. Inom den 
sociokulturella teorin har kommunikationen en avgörande roll för människans 
utveckling och lärande (Williams, 2006). Det är med hjälp av kommunikationen som 
tanken och språket mellan varandra blir en process. Kommunikationen mellan 
förskollärarens ansvar och arbetslagets ansvar blir därmed en viktig del för barns 
undervisning, utveckling och lärande. F9 beskriver även hon det övergripande 
ansvaret, hon väljer att benämna det garanti. Det är förskolläraren som ska garantera 
att arbetet i verksamheten blir gjort samt säkerställa att undervisningen sker. Återigen 
ser vi att kommunikationen får en avgörande roll hos förskollärare och arbetslag för 
att kunna garantera och säkerställa. I den gemensamma kommunikationen skapas en 
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förståelse i tanken och språket hos varandra. Att arbeta mot ett bestämt mål 
tillsammans blir därmed lättare. Mårdsjö Olsson (2005) menar att det är 
förskollärarens ansvar att utföra en planerad pedagogisk verksamhet där de följer och 
arbetar efter förskolans läroplan. Förskollärare har ett helhetsansvar där pedagogik 
och omsorg ska förenas utifrån läroplansmålen. Detta är tyvärr något som är svårt hos 
förskollärares ansvar att föra samman, menar F9. I svaret från F2 kunde vi istället 
avläsa att hon känner att ansvaret inte har förändrats så mycket utan att alla i 
arbetslaget ska kunna göra allt. Här ser vi också skillnaden i tankar och åsikter om 
ansvaret hos en som precis började arbeta när revideringen kom mot en som jobbat 
betydligt längre. Vi tycker oss därmed se i svaren från intervjuerna att 
arbetslivserfarenheter kan ha en påverkan. Framförallt i tankar och åsikter kring 
revideringen av förskollärares ansvar gällande att bedriva utbildning och 
undervisning.  

5.3 Undervisning i verksamheten 

Återigen ser vi i resultatet att tankar, åsikter och erfarenheter kring 
undervisningsbegreppet inte är enhälligt. Vi kan däremot avläsa att det är fler 
informanter som tycker att leken är viktigt för undervisningen i förskolan då det är i 
leken som samspel och interaktion sker. I svaret från F2 kan vi se en mindre avvikelse 
där hon tycker att lek är lek och inte vill blanda in det motstridiga begreppet 
undervisning. I svaren från F5, F6 och F10 kunde vi se att med hjälp av leken kan en 
förståelse för barns intresse, utveckling och lärande synliggöras. Den 
utvecklingspedagogiska teorin är att ta del av hur barn uppfattar, förstår eller 
föreställer sig grundläggande aspekter (Mårdsjö Olsson, 2010). Därmed är det också i 
detta förhållningssätt viktigt att förskollärare erbjuder förutsättningar där barn också 
blir medvetna om sin omvärld och sitt eget lärande. Vi kan i svaren från intervjuerna 
se att dessa begrepp och tankar inom utvecklingspedagogiken är viktiga och att det är 
med hjälp av begreppen som leken och undervisning går hand i hand. I intervjun med 
F6 framgick det att så länge man har ett syfte och ett mål med leken så blir det en 
undervisning. Barn kan med hjälp av ett syfte och ett mål i leken därmed få kunskaper 
om omvärlden och sitt eget lärande. 

Något som också framgick i förskollärarnas svar var att omsorg och omvårdnad är 
svårt att koppla samman med undervisning. Det ansågs vara svårare att ha ett syfte och 
ett mål med undervisningen inom dessa begrepp. I den sociokulturella teorin är social 
interaktion betydelsefull för människans intellektuella, emotionella och övriga 
utveckling (Williams, 2006). Detta kunde vi inte se i svaren från intervjuerna att 
förskollärarna tänkte på, att omsorg och omvårdnad kan vara undervisning i sociala 
interaktioner. Däremot skiljde sig svaret från F6 mot svaret från F2 och F5. F6 ansåg 
att omsorg och omvårdnad samspelar med undervisning. Omsorg och omvårdnad var 
mera tillfällen att skapa trygghet med barnen ansåg F2 och F5. Williams (2006) menar 
också att undervisning samspelar med omsorg och omvårdnad där förskolläraren är 
en förebild och ska vara lyhörd för alla barns skilda sätt att vara. 

I resultatet framgick det att det var inte bara omsorg och omvårdnad som var svårt 
att få ihop med undervisningsbegreppet utan också fostran. Vi kunde se att det är fler 
förskollärare som ställer sig negativt till fostran och undervisning. Det som vi tyckte 
var intressant i intervjuerna var att även fostran i sig är ett laddat begrepp, ett begrepp 
som det är svårt att arbeta med. F5 menar att fostran står föräldrar för hemma och 
undervisning är det vi bedriver i förskolan. Williams (2006) menar att i förskolan ska 
barn få möjlighet till att vidga och få förståelse för olikheter. Detta anser F4 och F10 
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blir möjligt när fostran och undervisning samspelar med varandra. För dem är det 
otroligt viktigt att barnen får ta del av och utveckla sina förståelser för olikheter i 
förskolan. Här blev det återigen tydligt med hur viktigt det är att vara en god förebild 
som förskollärare i olika lärandetillfällen. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står 
det också tydligt hur förskolan ska arbeta med att göra barnen uppmärksamma på att 
människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och 
handlade (s.9). 

På frågan om hur förskollärarna tänker kring begreppet undervisning i relation till 
lärande var samtliga överens om att lärande är något som sker hela tiden i förskolans 
verksamhet. F1 beskriver förskolan som en grundläggande faktor för barns fortsatta 
lärande. Vi relaterar detta till Williams (2006) som beskriver att mycket som barn lär 
sig lär de sig i samspel med varandra vilket är en stor förutsättning inom den 
utvecklingspedagogiska teorin. Vi relaterar även detta till den sociokulturella teorin 
som Williams beskriver handlar om hur barn handleds av någon mer kunnig vilket är 
den bästa förutsättningen för lärande. Författaren beskriver detta lärande som att den 
mer kunnige vägleder den mindre kunnige framåt i utvecklingen. Vi tolkar 
förskollärare som de mer kunniga i detta sammanhang och den som vägleder barn i 
deras utveckling och lärande i förskolans verksamhet. I den sociokulturella teorin 
beskriver Williams lärarens roll som den som samlar barns tankar och ställer frågor 
om dessa. I och med frågeställningarna förs barnens tankar i nya riktningar vilket 
bidrar till ytterligare utmaning (Williams, 2006). F8 beskriver hur lärandet bör ha ett 
syfte och ett mål för att undervisning ska kunna ske. F6 anser att lärande och 
undervisning hänger ihop och det som barnen lär sig kan bli positivt eller negativt. 
Både F6 och F8 reflektioner relaterar vi till förskollärarens förhållningssätt och dennes 
inställning till sin roll gentemot barnen. 

En viktig del i förskollärares inställning till barn och deras vistelse på förskolan är 
att utgå från deras intresse och behov. Samtliga förskollärare som intervjuats är 
överens om att dessa aspekter är något som ska ligga till grund för förskolans 
verksamhet vilket även står i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där det beskrivs 
hur verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen och behov. F10 
beskriver detta som en självklar utgångspunkt i utformandet av verksamheten just för 
att det står i förskolans läroplan. F6 beskriver hur barns intressen är viktiga men inte 
något som ständigt ska styra verksamheten. Vidare beskriver F6 hur barnen måste 
utmanas för att utvecklas och att det är i utmaningarna som själva behovet kommer in 
i det hela. Beskrivningen av vikten att barn utmanas för oss återigen till Williams 
(2006) beskrivning om förskollärarens roll i barns utveckling och lärande sett ur den 
sociokulturella teorin. Denna koppling görs även till F10:s tankar om barns intresse 
och behov där hon beskriver behovet som någonting som finns och som att barn 
behöver något. Vi ser detta som förskollärarens roll i att se till varje barn och hur deras 
olika sätt att lära kräver olika sorters utmaningar från förskollärarna. 

6 Diskussion 

Nedan presenteras diskussion om resultat, analys och metod i denna studie. I slutet 
lyfter vi fram våra slutsatser och förslag på fortsatt forskning utifrån syftet och 
frågeställningarna.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver i den nya lagen som trädde kraft 2011 hur 
förskolan är en egen skolform och att legitimerade förskollärare ska bedriva 
undervisning i förskolans verksamhet. Trots detta har relationen till begreppet 
undervisning varit väldigt splittrad hos förskollärare och viljan att använda sig av 
begreppet i deras arbete. Doverborg et al., (2013) skriver hur en vanlig uppfattning är 
att i skolan undervisar man och i förskolan leker man. Den här tolkningen av begreppet 
i jämförelse med Skollagens lag (2015:194) angående undervisning är något som ska 
bedrivas i förskolan är något vi ville undersöka djupare. Vi ser själva inte undervisning 
i förskolan som något som sker genom talande lärare och lyssnande barn utan något 
som skapar förutsättningar och möjligheter för barns utveckling och lärande. Då 
uppfattningarna om begreppet kan variera så mycket ville vi ta reda på förskollärares 
inställning och förhållningssätt till begreppet. Tolkar förskollärare begreppet enligt 
Skollagens mening eller som den vanliga feltolkningen Doverborg et al., beskriver? 

6.1.1 Förskollärares definition av begreppet undervisning  

I resultaten av intervjuerna framkom det delade åsikter om begreppet vilket vi även 
väntat oss. Tankarna om begreppet i förhållande till förskolans verksamhet var dock 
mest positiva vilket vi ser som ett tecken på att förskollärarna överlag har tro på sitt 
yrke och vad de faktiskt gör i förskolans verksamhet. Skolinspektionen (2016) 
beskriver hur begreppet är laddat i relation till förskolans verksamhet och att det 
väcker många tankar och känslor. Några förskollärare ansåg begreppet undervisning 
som negativt i relation till förskolans verksamhet. Motiveringarna var att det ger en 
negativ klang lätt kunde misstolkas och då speciellt hos föräldrarna. De beskrev hur de 
endast använder sig av läroplanen som är utformad för förskolans verksamhet. Detta 
var något vi reagerade på och menar att skollagen och läroplanen definierar 
undervisning i förskolan på olika sätt. Skollagen beskriver hur förskollärare ska 
bedriva undervisning i förskolan men trots detta nämns inte ordet undervisning i 
förskolans läroplan. I läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs undervisning som 
processer i barns utveckling och lärande. Vi kan se detta som ett problem och kanske 
till och med skapa förvirring hos förskollärare. Vår tanke är att förskollärares arbete 
vilar på läroplanen, att de läser den oftare än skollagen. Om då läroplanen skulle 
understryka undervisningen på samma vis som skollagen gör så skulle kanske inte 
förskollärares förhållningssätt och åsikter om begreppet vara så delade som de faktiskt 
visade sig vara.  

En av förskollärarna ansåg att statusen för förskolläraryrket säkert skulle höjas om 
användandet av begreppet undervisning framkom mer. Detta är vi helt i linje med för 
vem ska lägga värde i förskolläraryrket om inte förskollärarna själva värderar sitt jobb 
och vad det faktiskt är de utför i verksamheten? Detta visar hur begreppet undervisning 
lätt kan feltolkas (Doverborg et al., 2013). 

6.1.2 Begreppet undervisning i förhållande till förskollärares ansvar 
enligt förskolans läroplan 

Läroplanen för förskolan (2016) reviderades 2010 gällande förskollärarens ansvar för 
barns utveckling och lärande i förskolans verksamhet. I läroplanen beskrivs att 
omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Samtidigt ska förskolläraren ansvara 
för att barnens lärande förtydligas med strävansmål inom vissa ämneskunskaper. 
Vidare beskriver läroplanens kapitel 2.6 (Skolverket, 2016) hur förskollärare även ska 
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ansvara för att verksamhetens helhet, alltså att dess förutsättningar, organisation, 
struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och 
utvärderas. Allt detta kan kännas som ett stort ansvar och vi hade därför funderingar 
om hur detta påverkar förskollärarna och deras inställning till begreppet undervisning. 
Det framkom av förskollärarna att revideringen av förskolans läroplan 2010 har 
förtydligat deras övergripande ansvar i förskolans verksamhet. Trots detta framhåller 
de att detta övergripande ansvar inte innebär att det är de ensamma som ska driva hela 
verksamheten utan att det är arbetslagets gemensamma ansvar. Vi kunde med dessa 
svar alltså inte se att förskollärarnas förtydligande ansvar skulle ligga till grund för 
någon eventuell negativ inställning till begreppet undervisning med förskolans 
verksamhet.  

6.1.3 Begreppet undervisning i förhållande till förskolans verksamhet 

För att ta reda på hur förskollärare ställer sig till begreppet undervisning i förhållande 
till förskolans verksamhet valde vi att utgå från några centrala begrepp; leken, omsorg 
och omvårdnad, fostran, lärande samt barns intresse och behov. Dessa begrepp är för 
oss en stor del av förskolans verksamhet och med hjälp av dem kunde vi i intervjuerna 
se hur förskollärarna tänker kring just undervisning i förskolan. Leken, lärande samt 
barns intresse och behov var begrepp som bemöttes betydligt positivare i relation till 
begreppet undervisning. Några förskollärare beskrev att så länge man har ett syfte och 
ett mål bakom det vi gör så skapas en undervisning som sedan leder till ett lärande. 
Oftast ligger syftet och målet i förhållande till barns intresse och behov på ett lekfullt 
sätt, vilket också framgår i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Förskolans 
verksamhet ska nämligen präglas av ett lustfyllt lärande där leken främjas. En 
förskollärare belyste dock att det är viktigt att komma ihåg att barns intresse inte ska 
styra hela verksamheten, utan deras intressen måste också utmanas. Detta menar vi 
var ett intressant svar och en reflektion vi sällan har hört, det är en tanke som vi 
blivande förskollärare känner att man bör komma ihåg i planering och utveckling i 
förskolans verksamhet. I resultatet framgick det också att ett lärande kan både vara 
positivt och negativt, något man måste komma ihåg menade en förskollärare. Detta 
relaterar vi till Broström et al., (2015) som menar att barns behov är komplext. 
Förskollärare måste därför möta, guida, leda och lära barnen på ett sätt så att det 
utvecklas och lär på bästa sätt. Förskolan ska enligt läroplanens strävansmål, enligt 
skollagen, stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg där 
förskolans verksamhet ansvarar för att det utförs (Skolinspektionen, 2016).   

De resterande begreppen omsorg, omvårdnad och fostran fick ett mera negativt 
bemötande i förhållande till begreppet undervisning i förskolans verksamhet. Innan 
intervjuerna hade vi förkunskap om hur omsorg, omvårdnad och fostran är begrepp 
som är svåra att koppla samman med undervisning, medan leken, lärande och barns 
intresse och behov är betydligt lättare. När vi sedan sammanställde vårt resultat kunde 
vi också se att de förkunskaper vi hade innan stämde överens med de svar vi fick. Vår 
förkunskap finns från bland annat Utbildningsdepartementet (2010), där det framgår 
att förskolan är i en ständig utveckling. Utvecklingen som har skett det senaste 
årtiondet är att omvårdnad, fostran och lärande ska bilda en helhet i förskolans 
verksamhet. I resultatet kunde vi avläsa att denna utveckling är man som förskollärare 
medveten om och man vet att allt ska bilda en helhet. Omsorg, omvårdnad och fostran 
var som sagt svårt att få ihop med undervisning. Anledning till detta var att det är något 
som anses ske naturligt i verksamheten. Det ansågs vara svårt att ha ett syfte och ett 
mål bakom en undervisning där omsorg, omvårdnad och fostran ska utvecklas. Några 
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av förskollärarna menar att det finns med i lärandesituationer och barnen får därmed 
möjlighet att utvecklas inom detta, men att det däremot inte sker undervisning vid 
dessa lärande tillfällen. När vi analyserade detta kunde vi skapa oss en förståelse för 
varför förskollärarna känner just så här, då undervisningsbegreppet är relativt nytt och 
det är svårt att bryta gamla mönster. Men då ställde vi oss också frågan, varför är det 
svårt att bryta dessa traditionella mönster? Nu när den nya skollagen och revideringen 
av läroplanen trätt i kraft har det blivit tydligt vilket ansvar förskollärarna har i 
förskolans verksamhet. Vi tänker att i detta yrke handlar det hela tiden om att vara 
öppen för att utvecklas och hänga med in i framtiden. Om det då kommer tydligare 
ansvar och nya begrepp som ska anammas måste vi förskollärare ta oss an det. I 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår det att förskolan ska lägga grunden för 
barns livslånga lärande. För att kunna lägga grunden för barns livslånga lärande och 
ständiga utveckling så måste förskollärare också ständigt utvecklas och utmanas. 

Förhållandet till begreppet undervisning i relation till förskolans verksamhet är 
väldigt blandat. Vi anser att tankar, åsikter och erfarenhet kring begreppet är mycket 
beroende på sin arbetslivserfarenhet och hur man väljer att ta sig an den ständiga 
utvecklingen som förskolan är i behov av. I resultatet kunde vi avläsa att 
undervisningsbegreppet inte används i verksamheterna men det finns en medvetenhet 
om att det utförs. Vi kunde också tolka att de allra flesta förskollärarna är villiga och 
försöker att ta sig an begreppet men att det är svårt. Vi förstår dessa tankar och tänker 
att så länge man är medveten om det man gör och vill utvecklas så skapas möjligheter 
för undervisning i förskolans verksamhet vilket gör att barnen får en bra start i sitt 
livslånga lärande och det är ju detta förskolan ska sträva efter. Engdahl (2010) menar 
att tack vare skollagens ändring har alla i förskolan blivit delaktiga i erövrandet och 
utvecklandet av begreppet undervisning. Hon menar att förskolan nämligen ska 
användas till att vidga synen på begreppet så att förskollärare kan ta sig an det i 
verksamheten. Vi som studenter och därmed blivande förskollärare håller med 
Engdahls perspektiv på begreppet undervisning och tillsammans med henne ställer vi 
återigen frågan: ”För handen på hjärtat, vad är det annars vi gör? Arbetar? Leker?” 
(Engdahl, 2010, s.25). 

6.2 Metoddiskussion  

Innan intervjuerna utfördes fick informanterna ta del av ett missivbrev innehållande 
forskningsetiska principer, syftet med studien samt en möjlighet för godkännande av 
deltagande. I samband med missivbrevet skickade vi även ut den intervjuguide som 
användes vid intervjuerna för att informanterna skulle kunna förbereda sig bättre. 
Något vi hoppades skulle resultera i djupare svar på frågorna då begreppet kan ses som 
svårdefinierat och ha negativ klang i relation till förskolans verksamhet. Om det var till 
fördel eller nackdel för studien är svårt att avgöra men vi tror att svaren kan ha blivit 
mindre utförliga om informanterna varit oförberedda på frågorna. Vi är dock 
medvetna om att svaren i dessa intervjuer är helt beroende på varje enskild 
intervjupersons erfarenheter och arbetssituation vilket gör att studien i sin helhet inte 
kan anses som helt tillförlitlig. Deltagandet i studien begränsades till tio förskollärare 
vilket är en liten del jämfört med den totala andelen förskollärare som finns i Sverige. 
Vi kan därför inte dra några generella slutsatser om hur förskollärare ser på begreppet 
undervisning men svaren har varit relevanta för våra frågeställningar. 

Efter att vi genomfört intervjuerna och fått en överblick över resultatet anser vi att 
den kvalitativa forskningsmetoden har fungerat bra i utförandet av denna studie. 
Genom att vi använde oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer hade vi 
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möjligheten att ställa följdfrågor samtidigt som intervjuerna var öppna och fria. Vi 
önskade öppna intervjuer där informanterna hade möjlighet att svara fritt vilket även 
märktes att intervjupersonerna kände sig trygga och bekväma med. Detta gjorde att vi 
fick möjligheten till att ta del av kunskaper, åsikter och erfarenheter om begreppet 
undervisning ur olika perspektiv vilket ledde till en djupare diskussion av ämnet.  

Möjligheten att hitta informanter som var villiga att ställa upp var enklare än vi 
trodde. Erfarenheten av att det ofta kan vara kort om personal på avdelningarna i 
relation till stora barngrupper var något vi trodde kunde bidra till tidsbrist för att ställa 
upp på intervjuerna. Viljan att delta var dock tvärtom stor och vissa informanter erbjöd 
sig till och med att delta efter arbetstid. Ämnet var något som deltagarna såg som 
intressant och aktuellt vilket vi tror underlättade möjligheten att hitta deltagare till 
studien. 

6.3 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning  

I denna studie har vi fått en djupare förståelse för undervisningsbegreppet och hur tio 
olika förskollärare definierar begreppet. Resultatet som framkom i denna studie var 
blandat. Vi tror att resultatet vi fick grundades på att förskollärarna vi intervjuade är 
positiva till sin yrkesroll, har en medvetenhet om sig själva och är villiga att utvecklas. 
De tolkningar vi har gjort när vi till exempel lyft fram ett negativt bemötande till 
undervisningsbegreppet säger ingenting om att de inte är villiga att utvecklas. Den 
tolkning vi gjort grundar sig i ett här och nu perspektiv, alltså hur man just vid det 
tillfället ställer sig till begreppet. Men vi har i våra intervjuer träffat förskollärare som 
visar att det här är ett yrke där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Slutsatsen vi gör 
av denna studie är att undervisning sker även om begreppet inte alltid används.  

Vi har även diskuterat hur vi skulle kunna utveckla denna studie och ta reda på 
mer om undervisning i förskolan. I våra diskussioner har vi kommit fram till att 
observationer i förskolans verksamhet skulle vara intressant. Där kan man ta reda på 
var undervisning sker och hur förskollärare gör när de bedriver undervisning för barn 
mellan ett och fem år. I observationer kan man också ta reda på hur förskolans 
intentioner med undervisningen samstämmer med läroplansmålen samt hur 
förskollärare tar sig an sitt övergripande ansvar.  

Denna studie har hjälpt oss studenter som blivande förskollärare att få en större 
medvetenhet och förståelse kring ansvaret vi får för arbetet i förskolan. Tack vare 
studien har vi blivit ännu mer inspirerade till att börja arbeta som förskollärare och 
också bedriva den undervisning som förskolans utbildning ska göra. Syftet med denna 
studie var att belysa begreppet undervisning och dess betydelse i förskolan, hur 
förskollärare tar sig an sitt ansvar och hur undervisningsbegreppet används i 
förskolans verksamhet. Med hjälp av tidigare forskning, sociokulturell- och 
utvecklingspedagogiskt perspektiv i studien har vi skaffat oss en förståelse för detta 
genom att sammanställt ett resultat av de intervjuer vi utfört. Vi tänker också att denna 
studie ska ses som en inspiration till att undervisning inte är ett laddat ord, utan något 
som faktiskt beskriver det lärande som pågår och möjliggörs i förskolan. Vi hoppas 
också att denna studie kan vara ett bidrag till förskollärarstudenter och de som arbetar 
i förskolan att få en förståelse för undervisning i förskolan precis så som vi har fått.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Missivbrev 

Information om vårt självständiga arbete 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning om förskollärares syn på 
undervisning i förskolan. 
Vi är två studenter vid Mälardalens högskola. Vi har påbörjat vår sista termin på 
förskollärarprogrammet och i full gång med skrivandet av vårt examensarbete. 
    Det ämne vi valt att skriva om är Undervisning i förskolan. Syftet med arbetet är 
att vi vill undersöka begreppet undervisning och dess betydelse i förskolan, 
förskollärares syn på begreppet och hur de förhåller sig till det i relation till 
förskolans läroplan lpfö 2016. 
    Vi kommer att utföra intervjuer med tio förskollärare vid olika tillfällen och 
förskolor då vi är intresserade av att ta del av er syn på begreppet undervisning i 
förskolan. Vi använder oss av en intervjuguide men det finns möjligheter till 
följdfrågor.  
    Det insamlade materialet kommer att vara tillgängligt endast för oss 
förskollärarstudenter och vår handledare. När allt materialet är insamlat så 
behandlas och bearbetas data enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär 
att ert namn, förskolan och annan känslig information inte kommer kunna härledas 
till uppsatsen. 
    Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande utan vidare konsekvenser eller förklaring om varför du väljer att avbryta. 
    Det slutliga resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som då även läggs ut offentligt på databasen Diva.  
    Vid vidare frågor hör gärna av dig till oss eller vår handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lina Dahl                              Cajsa Green 
xxxxxxxxxxx                        xxxxxxxxxxx 
xxx xxx xx xx                             xxx xxx xx xx 
 
Underskrift                               Underskrift  
 
____________________                     _______________________  
                         
 
Handledare:  
Martina Norling 
xxxxxxxxxxxx 
xxx xxx xx xx 
  

mailto:martina.norling@mdh.se
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Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Allmänt: 
 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
Har du vidareutbildat dig efter examen? 
 
Har yrket förändrats under den tid du arbetat? I så fall hur? 
 
Begreppet undervisning 
 
Hur skulle du beskriva begreppet undervisning i förskolan? 
 
Hur förhåller du dig till begreppet i ditt dagliga arbete?  
 
Hur synliggörs ditt förhållningssätt till begreppet i ditt dagliga arbete? 
 
Begreppet undervisning i förhållande till förskolans läroplan 
 
På vilket sätt har ditt ansvar som förskollärare förändrats sedan läroplanen 
reviderades 2010 gällande barns utveckling och lärande? 
 
På vilket sätt har förväntningarna på dig som förskollärare förändrats sedan 2010 och 
hur inverkar det i ditt vardagsarbete. 
 
Begreppet undervisning i relation till förskolans verksamhet 
 
Hur tänker du kring begreppet undervisning och:   
 
Leken   
Omsorg och omvårdnad  
Fostran   
Lärande  
Barns intresse och behov  
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Bilaga 3 
 

Databas Sökord  Antal träffar  Granskning Dokument Referenser i 
studien 

Eric 
ProQuest 

Preschool 
teachers, 
european, 
learning, 
education 

94st, plats ett. Peer reviewed Vetenskaplig artikel Broström  et 
al. (2014) 

Eric 
ProQuest 

Preschool 
teachers, 
learning, 
education 
international. 

310st, plats två. Peer reviewed Vetenskaplig artikel Broström et 
al. (2015) 

Diva-
portal.org 

Förskola 
utveckling 
lärande 

52st. Plats fem 
efter att 
avhandling var 
vald. 

Bibliografiskt 
granskad 

Avhandling Emmoth 
(2014) 

Libris Begreppet 
undervisning 
förskola 

7st. Refereegranskad  Vetenskaplig 
artikel, elektronisk 
resurs. 

Jonsson, 
Williams & 
Pramling 
Samuelsson 
(2017) 

Libris Förskollärar* 
lärand* 

160st. Plats två 
efter att 
avhandling var 
vald. 

Refereegranskad Avhandling Mårdsjö 
Olsson (2005) 

SwePub Undervisnin* 
begrep* 

48st, plats ett. Bibliografiskt 
granskad 

Populärvetenskaplig 
artikel 

Engdahl 
(2010) 

SwePub Sociokulturella 
perspektiv 

45st. Plats två 
efter 
refereegranskad 

Refereegranskad Vetenskaplig artikel 
i tidsskrift. 

Jakobsson 
(2012) 

 

 

 


