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Teaching in preschool 
An interview study about preschool teachers´ reasoning about the concept of teaching 
related to children at age of 1-3. 

Antal sidor: 33 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om förskollärares resonemang kring begreppet 

undervisning. Fokus för studien är förskollärarnas resonemang kring begreppet 

undervisning relaterat till de yngsta barnen, 1-3 år samt i vilka situationer förskollärare 

anser att undervisning bedrivs för de yngsta barnen, 1-3 år. Vår studie utgår från ett 

läroplansteoretiskt perspektiv vilket ger oss möjlighet att tolka och förstå förskollärarnas 

resonemang kring begreppet undervisning utifrån de faktorer som påverkar förskolans 

verksamhet. Vi har genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få 

förskollärarnas egna resonemang kring begreppet undervisning. Sex förskollärare har 

intervjuats och sedan har studiens empiri analyserats genom tematisk analys.  

Resultatet visar att det finns en otydlighet i förskollärarnas resonemang kring vad 

begreppet undervisning innebär i förskolan relaterat till de yngsta barnen. I intervjuerna 

framkommer det att undervisning är ett motsägelsefullt begrepp och att förskollärarna 

associerar begreppet till skolans verksamhet. Förskollärarna skiljer på planerad och 

spontan undervisning och menar att undervisning sker vid olika tillfällen. Planerad 

undervisning innebär enligt förskollärarna samling eller projekt medan spontan 

undervisning inte kräver några förberedelser utan uppstår ändå, som exempelvis vid 

rutinsituationer. Gemensamt för förskollärarna är att de anser att de har ett ansvar för att 

bedriva undervisning och föra den framåt.  
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1. Inledning 

Drygt en kvarts miljon barn i åldern noll till tre år var år 2015 inskrivna i förskolan i Sverige 

(Skolverket, 2016b). Förskolan lyder sedan 2010 under skollagen och därmed har 

undervisning blivit ett begrepp som ska användas i förskolan (SFS 2010:800). Utbildning i 

förskolan syftar, enligt Skollagen, till att stimulera barns utveckling och lärande samt att 

barnen ska erbjudas en trygg omsorg. Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet och 

det är legitimerade förskollärare som får bedriva undervisning (SFS 2010: 800). Även 

läroplanen för förskolan slår fast att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande 

och erbjuda en trygg omsorg (Skolverket, 2016a). Trots att förskolan lyder under Skollagen 

och därför omfattas av undervisningsbegreppet saknas det i förskolans läroplan en definition 

av vad undervisning är och det anges inte heller hur undervisning ska omsättas i praktiken.  

Vi har genom vår verksamhetsförlagda utbildning förstått att det finns delade meningar kring 

begreppet undervisning i förskolan. Det råder även en osäkerhet bland förskollärarna kring 

vad undervisning i förskolan kan vara. Även genom tidigare forskning kan vi urskilja en 

problematik kring vad undervisning kan innebära. Enligt Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) är undervisning starkt förknippat med skolans verksamhet och kan ses 

som ett kontroversiellt begrepp i förskolans praktik. Undervisning förknippas ofta med en 

lärare som förmedlar kunskap till barn men under senare år har skolans undervisning 

genomgått förändringar och idag kan undervisning bedrivas på flera olika sätt. 

Skolinspektionen (2016) har i sin granskning funnit att det finns en otydlighet hos både 

arbetslag och förskolechefer i vad undervisning innebär samt hur den ska bedrivas i 

förskolan. Granskningen visar också att begreppet undervisning saknar en tydlig definition i 

förskolan vilket leder till en otydlighet kring hur undervisning ska omsättas i praktiken. Det 

råder även tveksamheter kring vad förskollärares ansvar för undervisningen innebär. 

Samtidigt menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att undervisningsbegreppet är relativt 

nytt för förskolan och att många förskollärare under åren har ställt sig avvaktande till 

begreppet. Dahlberg (2015) menar också att det finns en risk att förskolan ”skolifieras” och 

att ämneskunskaper och individuella prestationer får ta alltmer plats. Mot bakgrund av att det 

råder en otydlighet i förskolans styrdokument men också bland forskare och verksamma 

förskollärare kring vad undervisning i förskolan är, blir det relevant att studera 

förskollärarnas resonemang kring begreppet undervisning. I studien har vi valt att inrikta oss 

på förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. 
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2. Syfte 

Syftet är att bidra till kunskap om förskollärares resonemang kring begreppet undervisning. 

2.1. Frågeställningar  

 
Hur resonerar förskollärare kring begreppet undervisning i förskolan relaterat till de 
yngsta barnen, 1-3 år? 
 
I vilka situationer anser förskollärare att undervisning bedrivs för de yngsta barnen, 1-3 

år?  
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3. Bakgrund 

3.1 Förskolans historiska framväxt 

De första verksamheterna som kan liknas vid dagens förskola startades på 1800-talet. 

Småbarnsskolan (1836), Barnkrubban (1854) och Barnträdgården (1896) drevs alla som icke 

vinstdrivande verksamheter och var framför allt lokaliserade i städerna. Syftet med 

verksamheterna var att ta hand om barnen medan mammorna arbetade. Det var dock endast 

ett fåtal procent av barnen som fick tillgång till dessa verksamheter. Under 1900-talet 

kallades dessa verksamheter för daghem och de tog emot barn under hela dagen. Lek, måltid, 

vila och sysselsättning var viktiga inslag i verksamheten. Barnträdgårdens syfte var däremot 

annorlunda, det var en halvdagsverksamhet dit barn vars mammor var hemma fick gå. 

Verksamheten hade ett uttalat pedagogiskt syfte (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 1968 

tillsattes Barnstugeutredningen och förskolan fick enligt denna en viktig roll som innebar att 

alla barn skulle få en god barndom. Förskolan skulle främja barns utveckling och lärande och 

underlätta för föräldrarna att yrkesarbeta (ibid).  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter att år 1975 var endast 10 procent av barn i 

åldern 0,5-7 år inskrivna i förskolan. Sedan dess har behovet av barnomsorg ständigt ökat 

vilket har lett till en stor utbyggnad av förskolan. Idag har alla barn rätt till allmän förskola 

från tre års ålder. I slutet av 1990-talet övergick ansvaret för förskolan från 

socialdepartementet till utbildningsdepartementet och blev därmed i första hand en rättighet 

för barnen istället för att som tidigare vara ett stöd för arbetande föräldrar. År 1998 fick 

förskolan sin första läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016a). 

Förskolans verksamhet har präglats av synen på barns utveckling och lärande som framställs 

som barncentrerad, lekbaserad och informell. Under 1900-talet förespråkade Alva Myrdal en 

barnpsykologisk forskning och påpekade vikten av en vetenskaplig grund för barns fostran 

och utveckling. Under mitten av 1900-talet fick Piagets kognitiva teori fäste och Vygotskijs 

teorier om språkets och samspelets betydelse för hur barn utvecklar kunskap har haft stor 

betydelse för synen på barns utveckling och lärande. På 1960-talet utmanades sättet att se på 

barndom som en resa mot vuxenlivet av synen på att barn är kompetenta och har rättigheter 

här och nu. Nya forskningsperspektiv som grundar sig i maktordningar, exempelvis kön, 

klass och etnicitet, har utvecklats samtidigt som språkets betydelse diskuteras där 
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verkligheten förstås utifrån människans eget meningsskapande i språket (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

3.2 Förskolans pedagogiska uppdrag 

Enligt läroplanen för förskolan ska grunden för ett livslångt lärande läggas i förskolan och 

verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Verksamheten ska även utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2016a).  

I rapporten Förskolans pedagogiska uppdrag anges att förskolan är en egen skolform och det 

första steget i barns utbildning. I det svenska skolsystemet är det ett övergripande mål att alla 

barn ska få möjlighet till en utbildning av hög kvalitet. I rapporten läggs stor vikt vid 

begreppet undervisning och att undervisning i förskolan ska bedrivas på ett tydligt sätt. 

Undervisning i förskolan har som syfte att stimulera barns utveckling och lärande. Forskning 

visar att barn som vistas i förskolan får positiva effekter i sitt framtida lärande 

(Skolinspektionen, 2016). Både Skollagen och Skolinspektionen har slagit fast vikten av att 

barn får undervisning i förskolan. Ändå får inte alla barn möjlighet att delta i detta 

betydelsefulla sammanhang fullt ut, det kan exempelvis handla om barn till arbetslösa och 

föräldralediga. Dessa barn har en begränsad tid på förskolan, oftast 15 timmar i veckan. Det 

medför att det ställs högre krav på pedagogerna att ta tillvara på alla tillfällen till 

undervisning (Skola och Samhälle, 2013). Förskolans pedagogiska uppdrag behöver stärkas 

för att utveckla pedagogernas förmåga att undervisa alla barn och inte minst för att förtydliga 

vad begreppet undervisning innebär (Regeringen, 2016). Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) menar att det i förskolan inte räcker med att ta barnens intressen som 

grund för verksamheten. Författarna menar vidare att lärarens kompetens att omvandla 

läroplanen i en viss riktning måste vara i fokus enligt författarna. Det krävs att läraren är lika 

aktiv som barnen för att kunna inspirera och rikta barnens intressen och uppmärksamhet mot 

det som ska läras. Detta menar de är en nyckelfråga när det gäller att stärka utvecklingen av 

undervisning som svarar mot förskolans uppdrag. 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) menar att i den svenska förskolan har det 

skett förändringar dels genom att läroplanen tillkom och sedan reviderats, dels genom att 

utbildningen till förskollärare har blivit mer lik lärarnas utbildning. Författarna menar vidare 

att dessa förändringar påverkar förskollärarnas pedagogiska arbete och barnens lärande. Detta 

ställer krav på förskollärarna vars arbete är komplext, de behöver ta tillvara på sociala 
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relationer samtidigt som de behöver kunskap om hur, vad och varför olika fenomen hänger 

ihop för att kunna undervisa barnen. Enligt Edlund (2016) upplever många pedagoger en 

frustration över deras uppdrag i förskolan, exempelvis att barns utveckling och lärande kan 

vara svårt att praktisera bland de yngsta barnen. Det kan vara svårt att utmana de minsta 

barnen om det de själva undersöker om de inte har språket att säga vad de intresserar sig för 

och utforskar. 

 

3.3 De yngsta barnens lärande 

Enligt en granskning av förskolan anses ofta lärande vara synonymt med undervisning  

(Skolinspektionen, 2016). Lärande anses pågå under hela dagen utan att vara situationsbundet 

och kan uppstå i leken, i samlingen eller i mat- och tambursituationer. Enligt Illeris (2015) är 

lärande och undervisning starkt förknippade med varandra eftersom undervisning syftar till 

lärande. Författaren menar dock att det blir problematiskt att likställa dessa begrepp med 

varandra eftersom man då inte skiljer på det man undervisar i och det man faktiskt lär sig.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att lärande i förskolan bör ske utifrån ett 

innehåll som dels kan vara planerat och dels uppstå spontant men i riktning mot läroplanens 

strävansmål. Enligt Persson (2008) uppfattar många förskollärare att de ska inrikta sig på 

lärande, det vill säga att ge barnen kunskap om omvärlden, öva på begrepp och stimulera 

språket för att stärka tänkandet. Björklund (2007) menar att det är genom att tillgodogöra sig 

ny kunskap och färdigheter i samspel med omvärlden och andra människor som det lärande 

barnets kunskaper och färdigheter förvandlas till ett nytt lärande. Enligt Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) hör lek och lärande samman och det är knappast möjligt att skilja dessa 

åt och leken bör ses som en viktig dimension i lärandet. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) menar att lek och lärande förekommer båda naturligt i barns dagliga liv. 

Utbildning för barn är dock utformat för att främja lärande snarare än lek. Lärande ses 

dessutom som ett resultat av olika aktiviteter som är initierat av vuxna. Lek och lärande bör, 

genom att utnyttja de likheter som finns förenas i förskolans pedagogik.  

European Early Childhood Education Research Association [EECERA], (u.å.) uttrycker en 

oro kring att det sker en "skolifiering" av förskolan där leken begränsas och får mindre 

utrymme till förmån för ökad undervisning. Även Greve (2013) diskuterar den oro som finns 

kring att regeringen riktar fokus mot lärande och skolförberedande aktiviteter i förskolans 
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verksamhet. Detta riskerar att påverka barns rätt att leka. Författaren ställer sig kritisk till att 

regeringen betonar att lärande är ett resultat av undervisning och förutbestämda mål. Greve 

menar att dessa föreställningar måste diskuteras och framhåller att lärande istället bör ses ur 

ett bredare perspektiv. Utifrån sina observationer på tre småbarnsavdelningar har författaren 

funnit att andelen utbildade lärare samt barngruppernas storlek har inverkan på lärarens 

interaktion med barnen. Enligt Greve är det mer angeläget att diskutera vilken roll läraren bör 

ha i barns lek än den kartläggning och fokusering som finns kring lärande och att förbereda 

barnen för skolan.   

 

3.4 Undervisning med de yngsta barnen  

 
Förskolan går under Skollagen (SFS 2010:800) vilket innebär att begreppet undervisning ska 

användas för att beskriva förskolans verksamhet. Begreppet undervisning definieras i 

Skollagen kapitel 1 §3 som "sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden". Skollagen klargör även i kapitel 2 §13 att "Endast den som har 

legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva 

undervisningen" (SFS 2010:800).  

 

Enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) är grunden för undervisning att 

"två eller flera personer delar uppmärksamhet på något tredje" (s. 54). Det kan förklaras som 

att läraren och barnet undersöker något som de delar uppmärksamhet på. Enligt Persson 

(2015) innebär undervisning att förskolepersonalen ska utgå ifrån det barnen vill göra och 

stödja och expandera lärandet vilket ska leda till att barnen därefter kan själva. Lärandet visar 

sig genom att barnet kan använda sina resurser på ett nytt sätt eller i en ny situation. 

Undervisning inkluderar därmed alla situationer där förskolepersonalen kan expandera 

lärandet genom dialog, enligt Persson (2015).   

 

Skolinspektionen har i sin rapport Förskolans pedagogiska uppdrag funnit att arbetet i 

förskolorna skapar förutsättningar för barns utveckling och lärande men, som de skriver "det 

sker inte alltid på ett medvetet sätt genom målstyrda processer, det vill säga undervisning" 

(s.6). De menar vidare att förskollärare behöver använda språklig och kommunikativ 

interaktion på ett medvetet sätt i sin undervisning. Annars, skriver de, finns det en risk att 



 

8 
 

 

förskollärarna begränsar barnens möjligheter till utveckling och lärande i riktning mot målen. 

Förskollärare bör ta tillvara på alla tillfällen för undervisning oavsett aktivitet eller situation 

enligt Skolinspektionen. Det är då grunden läggs för ett livslångt lärande. Enligt rapporten 

saknas även en tydlig definition av undervisning i förskolan och vad förskollärarnas ansvar 

för undervisningen innebär (Skolinspektionen, 2016). 

 

Helenius (2017) riktar kritik mot Skolinspektionens rapport och menar att i avsaknaden av en 

beskrivning av vad undervisning är och hur den bedrivs har myndigheten själv tolkat vad som 

är, och inte är adekvat undervisning. Författaren belyser det intressanta i att utifrån 

Skollagens definition av undervisning det vill säga: "sådana målstyrda processer som under 

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

kunskaper och värden" (SFS 2010: 800) har Skolinspektionen tagit för givet att pedagogernas 

samtal med barnen skall vara målstyrda processer. Helenius menar att med en sådan tolkning 

av undervisning blir dessa processer begränsade till att vara enstaka dialoger och den ledning 

som framkommer i Skollagen framträder genom att förskollärarna styr dessa dialoger. 

Författaren konstaterar att behovet av att definiera undervisning i förskolan egentligen 

grundar sig i de kontrollsystem som förekommer inom skolan. För att inspektera förskolan 

måste förskolan vara inspekterbar och ytterst är det Skolinspektionens undervisning som 

efterfrågas och inte barnens. Helenius kritik kan förstås som en vilja att tolka begreppet 

undervisning ur ett vidare perspektiv än vad Skolinspektionen gör då förskolans verksamhet 

är komplex och innehållet inte alltid är mätbart.   

 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) har i sin studie analyserat hur förskolans 

personal resonerar kring att undervisa förskolans yngsta barn. De har funnit att det 

förekommer två diskurser, en kravdiskurs för personalen och en rättighetsdiskurs för barn och 

föräldrar. Kravdiskursen innebär att personalen förknippar begreppet undervisning med krav 

på en förändrad verksamhet med ett rikare innehåll. Rättighetsdiskursen innebär att barn har 

rätt till undervisning precis som i skolan. Författarna menar att det förekommer dialektiska, 

alltså motsägelsefulla argument såväl inom en diskurs som mellan diskurserna. Ett argument 

för något kan i samma diskussion bli ett motargument. Inom kravdiskursen kan ökande krav i 

och med begreppet undervisning samtidigt leda till att såväl kvaliteten i förskolan som 

professionen höjs. Inom rättighetsdiskursen blir det motsägelsefulla att samtidigt som barn 

och föräldrar har rätt till undervisning bör de skyddas från undervisning för att undvika att 

barns lärande kopplas ihop med deras prestationer. 
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Enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) är undervisning ett 

kontroversiellt begrepp i förskolan. Detta på grund av att begreppet ofta förknippas med 

skolans verksamhet. I skolan bedrivs undervisning medan förskolan är en arena för lek. Det 

sker stora förändringar i förskolan och kraven har ökat på verksamheten i takt med att 

läroplanen kom till och sedan reviderats. Enligt Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 

(2017) behöver förskollärare ta tillvara på det som sker spontant i den pedagogiska 

verksamheten och möta barnens erfarenheter och villkor. Samtidigt är det viktigt att 

förskollärarna har planerat utifrån läroplanen och kan se barnen som lärande och lekande 

individer. Det är av vikt att förskolläraren är desto mer engagerad, lyhörd och stödjande ju 

yngre barnen är. Detta behövs eftersom det ger konsekvenser på de didaktiska val 

förskollärarna behöver göra när de ska förstå begreppet undervisning. Forskning (Doverborg, 

Pramling & Pramling Samuelsson, 2013; Bengtsson, 1997) visar att det finns olika sätt att se 

på undervisning förutom på det traditionella sättet (katederundervisning) och det finns många 

olika sätt att undervisa på. Utgångspunkten för undervisning är barnens lärande och hur 

förskolläraren kan bidra till detta lärande i en omsorgsfull och lekfull miljö.  

 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att oftast är undervisning 

relaterat till barns lärande och hur läraren understödjer detta lärande. De menar vidare att 

begreppet didaktik kan ses som en korsning mellan barns lärande och lärarens undervisning. 

Författarna argumenterar för att konsten att peka ut något för någon kan vara en förklaring 

till begreppet didaktik. Enligt Svenska akademien (u.å.) betyder ordet didaktik läran om 

undervisning och handlar om metoden för undervisningen. 

 

I artikeln D som i Djursholm går det att läsa om en förskola som uttryckligen bedriver 

undervisning, deras slogan är "En undervisande skola för vetgiriga barn". De använder sig av 

ord så som skola, lektion, klassrum och lov. På denna förskola är det tydligt att det är 

förskollärarnas och inte barnskötarnas uppdrag att ansvara för undervisningen. Pedagogerna 

på förskolan i Djursholm välkomnar den stundande översyn och uppdatering som Regeringen 

ska utföra och som beräknas vara klar under 2018. I den översynen ska det bland annat 

tydliggöras vad som menas med undervisning. Pedagogerna ser detta som ett bevis på att 

strukturen på deras verksamhet är i takt med tiden. När läroplanen utkom 1998 var det inte 

läge att skriva in begreppet undervisning men nu är det läge för det (Arevik, 2017). 
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3.5 Teoretisk utgångspunkt  

Vi har i vår studie valt att utgå från läroplansteorin. Teorin utvecklades av Urban Dahllöf 

(1967) och vidareutvecklades av Ulf. P. Lundgren (1979) under 1960-talet och 1970-talet. 

Teorin handlar om "att förstå vår världsbild, till stor del beroende på vad andra föreskrivit 

som lärostoff för oss" (Linde, 2012. s. 11). Enligt Lundgren (1979) är läroplansteori ett 

försök "att bygga upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik 

formas i ett visst samhälle och en viss kultur" (s. 20).  Läroplansteori handlar om vilken 

kunskap som räknas. Denna fråga är alltid aktuell och i ständig förändring (Wahlström, 

2015). Lundgren (2014) menar att det idag finns en splittrad och skiftande bild av 

läroplansteoretisk forskning men den har alltid utgått från utbildningens samhälleliga roll och 

funktion. Det går att beskriva läroplansteorin som grundat i filosofin, "vad är värt att veta och 

hur ska detta vetande väljas ut och organiseras för lärande?" (Lundgren, 2014, s. 219). Vidare 

menar Lundgren (2014) att i takt med att samhället förändras ändras synen på vilken kunskap 

som är nödvändig att besitta. Från mitten av 1900-talet och fram till i dag har makten över 

läroplanen förändrats. Lärarnas möjligheter att utgå från de nationella målen och välja 

innehåll har minskat till förmån för ett mer centralt styrande med mer detaljerade läroplaner 

och kontrollsystem. Vallberg Roth (2016) uttrycker att olika aktörer har haft makten över den 

svenska folkutbildningen; kyrkan, staten, kommunen, professionella och brukare. Enligt 

Lundgren (1979) ses begreppet läroplan i en vidare betydelse inom läroplansteorin, det vill 

säga att det inte bara är det konkreta dokumentet som avses utan också de föreställningar som 

finns bakom läroplanen. Vidare menar Lundgren (2014) att den tradition i 

läroplansforskningen som kallas ramfaktorteorin har studerat hur undervisningen påverkas av 

olika ramar, bland annat tid till förfogande, barn/elevgruppens förkunskaper och 

barn/elevgruppens storlek och sammansättning. Linde (2012) nämner ytterligare ramar som 

påverkar undervisningen, betygssystemet samt att lärarna ska ha formell kompetens. Linde 

(2012) argumenterar för att läroplansteorin utgår från tre arenor; formuleringsarena, 

transformeringsarena och realiseringsarena. Vi har i vår studie valt att utgå från 

formuleringsarena och realiseringsarena. Med formuleringsarena avses de föreskrifter som 

förekommer i ett skolsystem som reglerar vilka ämnen som ska studeras, tidfördelning mellan 

ämnena, mål för undervisningen samt vad ämnena ska innehålla. Formuleringsarenan ger 

uttryck för de uppfattningar som förekommer hos de som formulerar läroplanerna (Linde, 

2012). Studien utgår från de styrdokument som reglerar förskolan, det vill säga läroplanen för 

förskolan samt Skollagen. Realiseringsarenan är själva verkställandet av undervisningen och 
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består av hur läraren håller sina lektioner och vad eleverna gör under lektionen. Elevernas 

mentala processer är av betydelse för hur de tillägnar sig kunskapen. Genom läroplansteorin 

skapas det i studien möjlighet att tolka och förstå förskollärarnas resonemang kring begreppet 

undervisning utifrån de olika arenor som påverkar förskolans verksamhet (Linde, 2012).  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

4. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, urval av studiens intervjudeltagare, genomförande av 

datainsamling, etiska ställningstaganden, trovärdighet och generaliserbarhet samt bearbetning 

och analys. 

 4.1 Metodval 

 
Studien är utformad utifrån en kvalitativ ansats. Med utgångspunkt i studiens syfte och för att 

kunna ta del av förskollärarnas berättelser valdes intervjuer som metod för datainsamling. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär kvalitativa intervjuer att forskaren strävar efter 

att skapa en förståelse för den intervjuades inställning till ett visst ämne. Vår intention var att 

ha ett öppet samtal under intervjun och vi valde därför att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Dessa intervjuer karaktäriseras av att forskaren i förväg har förberett specifika 

teman som ska beröras men det finns utrymme för intervjupersonen att själv forma sina svar 

(Bryman, 2011). 

 

Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 2) som bestod av frågor som berörde 

bakgrundsfakta, exempelvis när de utbildade sig och vart de har arbetat. Den bestod också av 

frågor kring verksamheten samt frågeställningar som belyste förskollärarnas tankegångar 

kring begreppet undervisning och när de anser att undervisning bedrivs. Frågorna 

formulerades utifrån ett vardagligt språk och vi försökte i möjligaste mån att undvika ledande 

frågor. När vi fann att intervjupersonerna talade om något intressant som vi ville veta mer om 

ställde vi följdfrågor som inte alltid fanns med i intervjuguiden. Bryman (2011) menar att det 

är viktigt att som intervjuare vara lyssnande och vara uppmärksam på både det som sägs och 

inte sägs. Deltagarnas egna tankar och resonemang var av intresse därför formulerades 

frågorna för att möjliggöra att dessa framträdde. Bryman (2011) menar att frågorna ska vara 

till hjälp för forskaren att få kunskap om hur intervjupersonerna upplever sin värld och sitt 

liv. 

 

4.2 Urval 

 
Studien baserades på sex intervjuer med utbildade och-, yrkesverksamma förskollärare. Vi 

valde att utföra sex intervjuer sammanlagt eftersom vi ansåg att det skulle ge ett trovärdigt 

resultat genom att generera ett fylligt och nyanserat material. Kriterierna för att bli informant 
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var att de skulle vara legitimerade förskollärare och arbeta med barn i åldern 1-3 år. Vi valde 

att endast intervjua förskollärare eftersom vi är intresserade av deras syn på begreppet 

undervisning i förskolan. Förskollärarnas utbildning och kunskaper om barns lärande och 

utveckling kan påverka de svar vi får. Vi kontaktade två förskolor där vi har genomfört 

verksamhetsförlagd utbildning för att få fram informanter. På den ena förskolan är det många 

nationaliteter representerade, en så kallad mångkulturell förskola. Den andra förskolan är en 

icke mångkulturell förskola. Dessa förskolor valdes för att vi genom vår verksamhetsförlagda 

utbildning redan känner dem vi ska intervjua. Vi valde att kontakta förskolorna genom att gå 

dit och fråga om förskollärarna ville delta. I samband med det informerades förskollärarna 

muntligt om vårt syfte med studien. 

 

Förskollärarna har tilldelats fiktiva namn och kallas för Sara, Britta, Lena, Mona, Erika och 

Agneta. Samtliga förskollärare arbetar inom samma kommun och de arbetar på två olika 

förskolor, tre på varje. Antal yrkesverksamma år hos förskollärarna varierar, från 3 till 30 år. 

Gemensamt för alla förskollärare är att de inte aktivt har valt att arbeta med barn i åldern 1-3 

år. Det har varit faktorer som, att det var där det fanns en tjänst eller att det var en annan 

pedagog som ville byta avdelning, som har gjort att de arbetar med den åldersgruppen idag.  

 

4.3 Genomförande 

 
Inledningsvis kontaktade vi förskollärarna genom att besöka deras arbetsplatser. Detta 

innebar att vi besökte sex förskollärare fördelade på två olika förskolor. Vi berättade om vårt 

syfte med studien, vilket var att utveckla kunskap kring förskollärares inställning till och 

förståelse av begreppet undervisning. Då vi var intresserade av att ta del av förskollärarnas 

egna tankar och inställningar förberedde vi öppna frågor, det vill säga vi hade inte bestämt 

alla frågor i förväg och styrde därmed intervjun utifrån vad vi bedömde som centrala frågor. 

Vår ambition var att hålla oss till det som var relevant för syftet i vår studie samtidigt som vi 

ville möjliggöra ett öppet samtal med möjlighet att ställa följdfrågor. När tid för intervjuerna 

skulle bestämmas fick vi uppfattningen att förskollärarna hade svårt att avsätta tid till 

aktiviteter som ligger utöver deras vanliga schema. Därför valde vi att begränsa tiden för 

intervjuerna, detta för att underlätta planeringen för förskollärarna. Innan intervjuerna 

genomfördes delades en samtyckesblankett ut till förskollärarna som de fick läsa och skriva 

under (se bilaga 1). På blanketten framgick det att i den information som genereras kommer 
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identitetsmarkörer att döljas och informationen kommer förvaras på ett säkert sätt. Det 

framgick även att deltagaren när som helst kan avbryta sitt deltagande utan påföljder. Vi 

informerade att vi skulle spela in samtalen med våra telefoner och det fick vi förskollärarnas 

samtycke till. För att undvika tekniska missöden under intervjuerna hade vi tidigare testat att 

spela in ljud. Ett annat val vi gjorde var att genomföra intervjuerna på förskolorna där 

förskollärarna arbetar, i ett rum ämnat för ostörda samtal i. På en av förskolorna förekom det 

störande inslag under flera intervjuer. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 

informanternas svar.  

 

I början av intervjuerna valde vi att ställa frågor om förskollärarna, exempelvis när de 

utbildade sig, var någonstans och om de arbetat på olika förskolor. Vårt syfte med detta var 

att få förskollärarna att känna sig mer bekväma inför de frågor i intervjun som krävde mer 

reflektion, exempelvis när och var det bedrivs undervisning i förskolan. Intervjuerna varade i 

20 – 30 minuter och genomfördes individuellt. Vi var båda delaktiga under samtalen genom 

att lyssna och ställa följdfrågor men det var en av oss som ledde intervjun och som ställde 

intervjufrågorna. Den som inte ledde intervjun ansvarade för att anteckna. Efteråt lyssnade vi 

på inspelningarna och transkriberade vårt material på varsin dator.   

 

Vid bearbetningen av vår data framkom det att vi behövde ställa kompletterande frågor till 

informanterna för att få möjlighet till en fördjupad analys. Frågorna mailades till alla sex 

informanter. Detta val gjordes dels för att få ett snabbare svar och dels för att underlätta för 

informanterna att svara när de hade möjlighet. Frågorna som ställdes var: Vad innebär 

målstyrda processer för barn 1-3 år? och Vad innebär målstyrda processer för barn 1-3 år 

som är lärarledda? Vi fick svar från fem av sex informanter.   

 

4.4 Etik 

 

Vi har följt de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) gett ut. Dessa 

principer innehåller fyra huvudkategorier vilka är: Informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa principer syftar till att förtydliga förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare och vid eventuell konflikt vara användbara för 

att göra en god avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar de medverkande om forskningens syfte. 
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Samtyckeskravet slår fast att den deltagande själv har rätt att bestämma över sin medverkan 

samt att den deltagande när som helst kan avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att de som deltar i undersökningen inte ska kunna identifieras. Nyttjandekravet 

innebär att data som samlats in endast får användas i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2002).  Anteckningar och ljudfiler som tillhör studien kommer att raderas när studien är 

godkänd. Detta för att undvika att obehöriga kan ta del av informationen (Löfdahl, 2014). Vi 

har förhållit oss till de fyra forskningsetiska principerna genom att använda oss av 

samtyckesblankett, dölja identitetsmarkörer i studien, informerat om att deltagarna när som 

helst får avbryta studien, förvara empirin på ett säkert sätt samt endast använda den 

insamlade empirin i studien.  

 

4.5 Trovärdighet och Generaliserbarhet 

 

För att öka studiens trovärdighet har vi använt oss av är transparens. Transparens innebär 

studien är genomskinlig och inte försöker dölja något. Transparens innebär också att tydligt 

redogöra för läsaren om forskningsprocessen och vilka metodval som gjorts, på så vis ökar 

trovärdigheten. Inom forskning är det en bra egenskap hos en uppsats att den kan diskuteras 

och kritiseras. Går det inte att diskutera eller kritisera en text kan det bero på att texten inte 

avslöjar tillräckligt mycket om exempelvis forskningsprocessen. Avsaknaden av en kritisk 

diskussion kan bero på att texten upplevs som ointressant och intetsägande Svensson & 

Ahrne, 2011). 

Enligt Svensson och Ahrne (2011) handlar generaliserbarhet om möjligheterna att 

generalisera, det vill säga använda resultaten för att säga något om en större grupp eller en 

annan miljö än den som har studerats. Författarna menar att inom kvalitativ forskning bör 

generaliseringar ske med stor försiktighet, det är inte nödvändigtvis möjligt att finna det som 

studerats på andra platser och i andra situationer. Vår förmåga att generalisera studiens 

resultat är begränsad till att i första hand omfatta de förskollärare vi har intervjuat. 

 

4.6 Bearbetning och analys 

 
För att bearbeta och analysera vår insamlade data använde vi oss av tematisk analys som 

enligt Löfgren (2014) innebär att forskaren söker efter teman som framträder i intervjuerna. 

Dessa teman är sådant som förefaller vara särskilt viktigt för den som blir intervjuad. 
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Analysmetoden valdes för att komma närmare förskollärarnas berättelser kring deras 

inställning till begreppet undervisning. Enligt Löfgren (2014) kan det vara en fördel att 

använda sig av tematisk analys för att studera olika människors berättelser och se hur dessa 

förhåller sig till varandra. 

 

Omgående efter genomförandet av intervjuerna startade analysprocessen. Till en början 

diskuterade och reflekterade vi tillsammans kring våra upplevelser och intryck av 

intervjuerna. Kort därefter transkriberades intervjuerna och den totala textmassan uppgick till 

41 A4 sidor i textstorlek 12. Korta pauser skrevs ut som två punkter i transkriberingarna. 

Emotionella uttryck som skratt eller suckar från informanten visades inom parantes: (text). 

När datainsamlingen var klar kodade vi vårt material. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har 

kodning länge använts inom samhällsvetenskaplig forskning och syftar till att få en överblick 

över materialet. Kodning innebär att forskaren tar fram nyckelord ur textmaterialet som ska 

underlätta kategorisering och att hitta teman. Inledningsvis läste vi igenom utskrifterna 

förutsättningslöst och noterade endast det vi fann särskilt intressant utifrån vårt syfte. Vid en 

andra läsning av utskrifterna sökte vi efter uttalanden som var intressanta i förhållande till 

våra forskningsfrågor. Vi skrev ner nyckelord som framträdde hos informanten och sökte 

efter teman som antyddes i utskrifterna. Färgpennor användes för att markera dessa olika 

teman. Studiens syfte och frågeställningar har varit centrala under analysprocessen. Genom 

att läsa utskrifterna flera gånger och reflektera över dem samt skapa tankekartor har tre större 

teman vuxit fram. De teman som har framträtt är: Förskollärares resonemang kring 

undervisning, planerad och spontan undervisning och undervisning är förskollärarens 

ansvar. Dessa teman presenteras under resultat som egna rubriker. 
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5. Resultat 

Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskollärares resonemang kring begreppet 

undervisning. Forskningsfrågorna är följande: Hur resonerar förskollärare kring begreppet 

undervisning i förskolan relaterat till de yngsta barnen, 1-3 år? I vilka situationer anser 

förskollärarna att undervisning bedrivs för de yngsta barnen, 1-3 år? Studiens resultat 

presenteras i detta kapitel under följande rubriker: Förskollärares resonemang kring 

undervisning, planerad och spontan undervisning samt undervisning är förskollärarens 

ansvar. Spontan undervisning menar vi är den undervisning som sker oförberett exempelvis 

samtal vid rutinsituationer. För att exemplifiera de teman vi funnit och för att förskollärarnas 

uttryck är centrala i studien innehåller kapitlet rikligt med citat. 

 

 5.1 Förskollärares resonemang kring undervisning 

 
Förskollärarnas resonemang kring undervisning indikerar att det är förknippat med 

verksamheten i skolan. Det förefaller finnas en osäkerhet kring vad undervisning kan vara i 

förskolan bland de yngre barnen. Lena beskriver att begreppet undervisning är ett laddat ord 

och att det blir olika reaktioner när undervisning kommer på tal.  

 
Det är ju ett ganska laddat begrepp och första gången man får höra det så blir ju 
reaktionerna allt från att: det får skolan undervisa, vi ska inte göra det.. 

 

Även Erika påtalar att känslorna inför undervisning inte alltid har varit positiva.  

 
Först tyckte man att det lät larvigt.. Att undervisa ett och två och tre åringar.. men .. nä.. 
men man vänjer sig vid allt..  

 

Förskollärarna har liknande syn på begreppet undervisning. De anser att undervisning ofta är 

ett ord som är förknippat med skolans verksamhet. Mona beskriver: 

 
Men jag kan säga så här, när jag tänker på undervisning så är min första tanke givetvis 
skolan. Där kan jag tycka där är ofta målet alltså kunskapen som befästs som är det 
viktigaste. 
 

Britta beskriver sina tankar kring undervisning: 
 
Ja undervisning att man ska lära barnen, alltså stå framför en kateder liksom […]  
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Gemensamt för förskollärarna är att de inte tänker att de ska bedriva undervisning. Stina 

berättar: "fast vi pratar ju inte undervisning.. det är liksom inte uttalat .. inte ett vanligt ord vi 

använder". Erika poängterar också att: "Vi tänker inte att så här att nu ska vi undervisa ..nä.." 

Det framkommer i berättelserna att flertalet förskollärare anser att ordet undervisning är ett 

nytt begrepp inom förskolan. De menar dock att det inte påverkar eller förändrar arbetet. 

Erika berättar:  

 
Man har vant sig vid undervisning de senaste åren tycker jag, att man använder det för 
förskolan. Det är ju inte annorlunda än innan det är bara att man använder ett nytt ord 
[…] 
 

Lena beskriver sina tankar kring att undervisning är ett nytt begrepp:  
 

[…] så har vi ju alltid gjort fast vi har tänkt att det var lärande. Nu kanske man tänker att 
det kanske är detta de menar som undervisning i alla fall. 

 

I samtalen med förskollärarna blir medvetenhet ett centralt ord. Förskollärarna beskriver hur 

de har blivit mer medvetna om sin roll och vilka didaktiska val de behöver göra.  

Erika lyfter sina tankar:  

 
Jag tycker med åren att man blivit mer och mer medveten om vilken.. roll man har .. 
alltså man tänker .. man har mer bakom än man hade förr tycker jag .. vad man säger till 
barnen , vad man visar barnen […]  

 
 Däremot har diskussioner om begreppet undervisning inte förts i någon större utsträckning i 

arbetslagen. Agneta är den enda av de intervjuade som lyfter att hon har diskuterat begreppet. 

Hon sitter med som pedagogisk ansvarig i en skolutvecklingsgrupp där hon träffar 

representanter från andra förskolor. Agneta beskriver hur de har diskuterat begreppet 

undervisning i relation till utbildning. 

 

[…] skillnaden mellan undervisning och utbildning för det är ju ganska svårt .. att ringa 
in ibland.. vi diskuterar olika men tänker likadant men sa det omvänt och så där .. ja .. det 
är väldigt svårt att definiera […] 

 

Det framkommer i förskollärarnas berättelser att undervisning i förskolan är att fånga barnens 

intressen, vara lyhörd, ge inspiration och utmaningar. Mona beskriver följande: 
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Forska tillsammans med barnen, det är bara det att man är lyhörd i alla situationer vad 
det är barnen är intresserade av och vad de tycker är spännande. Lyhördhet är ju 
jätteviktigt och att man fångar barnens intressen därigenom […] 

 

Samtidigt menar Britta att läroplanen ska följas, att det ska strävas mot målen. Mona 

funderar: "man måste tänka också att man har ett mål med det, det finns med i läroplanen och 

att man har ett mål med det man gör då är processen, då är det själva undervisningen känner 

jag".  

  

 
Analys: Utifrån vårt insamlade material beskriver förskollärarna att begreppet undervisning 

är ett laddat ord som väcker tvetydiga känslor. I likhet med Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2013) beskriver förskollärarna också hur ordet många gånger 

associeras med skolans verksamhet. Utifrån materialet synliggörs även ett behov hos 

förskollärarna att klargöra vad begreppet undervisning kan vara för de yngsta barnen och hur 

begreppet ska användas i praktiken. Förskollärarnas resonemang kring undervisning kan 

tolkas som motsägelsefullt då de å ena sidan uttrycker att de har blivit mer medvetna om sin 

yrkesroll och vilka didaktiska val de behöver göra. Å andra sidan menar flertalet förskollärare 

att begreppet undervisning inte påverkar eller förändrar deras arbete. Detta kan tolkas som ett 

tecken på att undervisning i förskolan är ett motsägelsefullt uppdrag som både förändrar och 

inte förändrar förskollärarnas uppdrag. Därmed kan begreppet undervisning upplevas av 

realiseringsarenan, det vill säga förskollärarna, som motsägelsefullt. Detta eftersom begreppet 

undervisning inte finns definierat i förskolans läroplan som utgör en del av 

formuleringsarenan.  

 

I materialet uppmärksammas att förskollärarna utgår från barnens intressen när undervisning 

ska bedrivas. Mona exemplifierar det när hon beskriver att förskollärare ska forska 

tillsammans med barnen och att "lyhördhet är ju jätteviktigt och att man fångar barnens 

intressen därigenom". Ur materialet uppmärksammas även att två förskollärare antyder att 

läroplanens strävansmål ska finnas med i allt som görs i förskolan. 
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5.2 Planerad och spontan undervisning 

I samtalen framkommer att förskollärarna skiljer på planerad och spontan undervisning. 

Agneta beskriver att planerad undervisning kan vara samling eller projekt. 

 
[…] planerad undervisning sker ju i form av projekt och barnens intressen. Vissa dagar i 
veckan har vi samling och där emellan finns det tillfällen till undervisning i de flesta 
situationer. 
 

Lena framhåller att planerad undervisning oftast sker på förmiddagen då de är flest personal. 

 
Om man tänker på planerad undervisning då eller planerade aktiviteter då sker ju de ofta 
vid vissa tillfällen. En planerad aktivitet har vi ju ofta på förmiddagen när vi är som flest 
pedagoger. 
 

Enligt Agneta kan spontan undervisning uppstå i de flesta situationer. Hon säger "om man har 

de glasögonen på sig så finns undervisning i allt vi gör egentligen".     

Gemensamt för förskollärarna är att de anser att undervisning inte är avgränsat till ett 

specifikt tillfälle utan något som sker i de flesta situationer. De beskriver att 

rutinsituationerna är goda tillfällen att bedriva undervisning. Lena säger följande: 

 
[…] Men sen tänker jag att vardagssituationer som påklädning i tamburen, 
matsituationen eller när du byter blöja med barnen, det är ju ypperliga tillfällen att ta 
tillvara på de där små guldkornen liksom […] 
 

Britta beskriver sina tankar kring vilka situationer undervisning sker i: 
 

Jag tänker att det händer under hela verksamheten, i stort sett dagligen i det vardagliga. 
Allt ifrån blöjbytet till tambursituationen och matsituationen är ju verkligen ett tillfälle då 
man kan fånga barnen och se vad de är intresserade av.  

 
Agneta och Britta nämner att leken kan var ett verktyg för att bedriva undervisning samt att få 

syn på vad barnen har lärt sig. Britta menar att lekens roll inte ska glömmas bort och att leken 

i alla dess former är ett bra exempel på hur en målstyrd process i förskolan kan leda till 

undervisning. Hon menar vidare att en målstyrd process är när barnen får utforska och 

undersöka tillsammans med andra barn och/eller pedagoger. 
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Jag tycker leken, i alla dess former, är ett väldigt bra exempel på en målstyrd process. 
Med hjälp av utmanande material där barnen får en möjlighet att utforska och undersöka 
tillsammans med andra barn/och eller pedagoger. 
 

Mona däremot tänker att undervisning genom målstyrda processer handlar om att göra 

kopplingar till läroplanens mål, att det ska finnas en medvetenhet hos förskollärarna kring 

varför de gör som de gör. Genom att alltid vara medveten och koppla sina handlingar till 

läroplanen menar Mona att målstyrda processer sker i alla rutinsituationer och aktiviteter. 

Erika ser vikten av pedagogernas roll i de målstyrda processerna: 
 

Vi anpassar miljön och material efter det målet vi vill nå. Om vi har som mål att barnen 
ska lära sig färgerna så anpassar vi aktiviteterna och samlingarna därefter. Vid en 
lärarledd målstyrd process är förskolläraren närvarande hela tiden och frågar, utmanar 
och leder samtalet/aktiviteten. 

 

Gemensamt för informanterna är att de har läroplanen som grund i allt sitt pedagogiska arbete 

och de anser att det behövs en pedagog för att det ska kunna bli en målstyrd process. Lena går 

ett steg längre i sina tankar och säger att "för att en målstyrd process ska kallas undervisning 

måste den vara lärarledd". Informanterna lyfter även vikten av närvarande pedagoger för att 

kunna förändra miljön och tillföra nytt material. Detta för att kunna nå de mål som är satta. 

 

Analys: Utifrån materialet framkommer det att förskollärarna skiljer på planerad och spontan 

undervisning. Enligt Lena påverkas den planerade undervisningen av de tidsramar som styr 

verksamheten och förläggs därmed till den tid då det är flest personal. Agneta menar att 

planerad undervisning kan vara exempelvis projekt eller samling. Spontan undervisning 

uppstår enligt förskollärarna vid bland annat rutinsituationer, så som vid matsituationen och 

vid påklädning. I likhet med Skolinspektionens (2016) intentioner om att undervisning bör 

ske i rutinsituationer, beskriver förskollärarna vikten av att ta tillvara på dessa tillfällen för att 

bedriva undervisning. Britta beskriver att "jag tänker att det händer under hela verksamheten, 

i stort sett dagligen i det vardagliga". En möjlig tolkning till att förskollärarna nämner just 

rutinsituationerna kan vara för att de är värdefulla i arbetet med de allra yngsta barnen. 

Rutiner och omsorg är en stor del av verksamheten i dessa åldrar.  

 

Leken nämns i materialet som ett verktyg för att bedriva undervisning. Britta menar att leken 

är ett bra exempel på att undervisning kan realiseras genom målstyrda processer. Flera 

forskare (EECERA, u.å; Greve, 2013) menar att det finns en risk att ett ökat fokus på lärande 
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och skolförberedande aktiviteter begränsar lekens utrymme i förskolan. I materialet 

framkommer att förskollärarna ska utgå från läroplanens mål när de bedriver undervisning. 

Mona menar "att det ska finnas en medvetenhet hos förskollärarna kring varför de gör som de 

gör". En möjlig tolkning till Monas resonemang kring att följa läroplanens mål kan vara att 

hon som förskollärare styrs av formuleringsarenan där läroplanen ingår, vilket därmed 

påverkar hur hon realiserar undervisningen. 

                           

5.3 Undervisning är förskollärarens ansvar  

 
Utifrån samtalen med förskollärarna framträder en vilja att höja sin professionalitet utan att 

förminska barnskötarnas yrkesroll. Förskolan står inför dilemmat att det saknas personal med 

behörighet att undervisa vilket påverkar möjligheten att fördela arbetsuppgifterna mellan 

pedagogerna. Gemensamt för förskollärarna är att de uttrycker att de har ett ansvar för att 

bedriva undervisning och föra den framåt. Förskollärarna beskriver svårigheten i att det 

endast är de som får bedriva undervisning medan barnskötarna inte tillåts göra det. Lena 

beskriver dilemmat som kan uppstå när undervisningsuppdraget inte tillhör både barnskötare 

och förskollärare.  

 
Det att bara förskollärare får bedriva undervisning, det tycker jag är lite svårt. För att 
bedriva undervisning, vad tänker man då? Har man en barnskötare på avdelningen som 
hamnar i en jättebra situation med några barn och de diskuterar någonting, det tycker jag 
ju är en form av undervisning, även om hon inte skriver ner den eller gör dokumentation 
av det. Det är väl ändå en form av undervisning tänker jag.   
 

Britta anser att det är förskollärarens ansvar att koppla vidare mot strävansmålen i läroplanen 

samt att dokumentera. Sara menar att det är förskollärarens ansvar att se till att verksamheten 

har ett varierat innehåll och att den består av olika aktiviteter. Sara berättar: 

 
Sen tycker jag att förskollärarna har ett övergripande ansvar att se till att det här måste vi 
ha på vår avdelning. Sen vem som gör det kanske inte är så viktigt men det är vårt ansvar 
om det till exempel aldrig är några samlingar eller aldrig är någon gympa eller aldrig går 
till skogen. 
 

I berättelserna framkommer det även att förskollärare bör stötta de kollegor som inte har 

tillräcklig kunskap kring att undervisa. Agneta framhåller att det är särskilt viktigt eftersom 

att många som anställs på förskolorna helt saknar pedagogisk utbildning. Agneta förklarar: 
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I det så stöttar vi kollegor som är barnskötare så att.. De bedriver kanske inte 
undervisning men man är ju ingen passiv medarbetare för det men att man stöttar och så. 
Vi står ju inför att vi har ju helt outbildad personal också. Då är det ännu viktigare att 
man stöttar […] man får hjälpa dem och vägleda dem. 
 

Återkommande poängterar förskollärarna att det är viktigt att öka sin professionalitet. Lena 

menar att eftersom endast förskollärare får bedriva undervisning kan statusen på yrket höjas. 

Hon beskriver följande: 

 
Sen är man ju jätteglad vi har ju ändå läst till det här och man vill ju höja statusen på 
yrket så absolut det är väl jättebra att man gör skillnad men det är svårt när verkligheten 
inte ser ut så. 
 

Lena och Mona menar att en förskollärare som har gått flera år på högskolan ska ha ett annat 

uppdrag än de som inte har en högskoleutbildning. Mona påpekar även att det är viktigt att 

som förskollärare få mandat till att lyfta och diskutera olika begrepp i arbetslaget:  

 
Läser man 3 ½ år till förskollärare så är det klart att ett ansvar ska ligga på men man ska 
också kunna få mandat för att lyfta de här sakerna […] Men det är viktigt att ta upp alla 
de här begreppen för professionens skull. 
 

Mona framhåller ytterligare en anledning till att diskutera olika begrepp i förskolan: 

 
För att jag ska kunna prata utåt sen.. Det är vi ju också inte så.. Eller det kan vi bli bättre 
på om man säger. Skulle någon fråga, varför gör ni så här på er förskola? Då ska vi 
känna oss starka i det och kunna svara på det. Det gör vi inte alltid på grund av att vi inte 
diskuterar de här begreppen. 

 

Flera av informanterna beskriver att begreppet undervisning inte har lyfts av förskolechefen 

och efterfrågar diskussioner kring begreppet eftersom det finns olika syn på vad undervisning 

i förskolan bör vara. Sara påpekar att "hon ska vara en pedagogisk ledare och då är det rätt 

bra om hon följer och får igång sådana diskussioner".  

 

Analys: Vårt insamlade material tyder på att förskollärarna känner ett ansvar för att bedriva 

undervisning.  Enligt Skollagen är det endast utbildade förskollärare som får bedriva 

undervisningen (SFS 2010:800). I materialet framkommer det även att förskollärarna 

uttrycker en viss osäkerhet kring hur det ska ske i praktiken. Förskolan består förutom av 
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förskollärare även av helt outbildad personal samt barnskötare vilket leder till frågor kring 

vilken roll dessa yrkeskategorier ska ha i verksamheten. Förskollärarnas osäkerhet kring vem 

som bedriver undervisning kan förstås som ett mellanrum mellan formuleringsarenans 

önskningar och förskollärarnas förmåga att realisera dessa önskningar i förskolepraktiken. 

Även Skolinspektionen (2016) har påpekat att det saknas en tydlig definition av vad 

förskollärarnas ansvar för undervisningen innebär. 

I materialet framkommer det att kommunikation mellan yrkeskategorierna och en tydlig 

stöttning från förskollärarnas sida är viktigt. Agnetas resonemang kring att förskollärarna 

behöver stötta de som har en lägre utbildning eller helt saknar utbildning indikerar att 

personalens utbildningsnivå har betydelse för hur undervisningen genomförs samt vilket 

innehåll som förmedlas. Det läroplansteoretiska begreppet realiseringsarena blir här 

användbart för att förstå förskollärarnas strävan efter att uppfylla formuleringsarenans mål att 

behöriga lärare bedriver undervisning. För förskollärarna kan det däremot bli orealistiskt att 

som enda profession utföra undervisning eftersom bristen på förskollärare är stor. En möjlig 

tolkning är att förskollärarna därför stöttar kollegor med lägre utbildning för att få en jämnare 

arbetsfördelning. I förskollärarnas resonemang framkommer att det bör finnas en åtskillnad 

mellan de olika yrkeskategorierna. Mona exemplifierar det när hon lyfter att en förskollärare 

går 3 ½ på högskolan och "att ett ansvar ska ligga på men man ska också kunna få mandat för 

att lyfta de här sakerna". En möjlig tolkning utifrån förskollärarnas resonemang är att statusen 

på yrket som förskollärare höjs i takt med ökat ansvar. Lena antyder att statusen på yrket höjs 

när det finns en skillnad mellan barnskötarnas ansvar och förskollärarnas ansvar. Hon menar 

att "man vill ju höja statusen på yrket så absolut det är väl jättebra att man gör skillnad".   
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, vår teoretiska 

utgångspunkt, våra frågeställningar samt egna tankar. Vår diskussion avslutas med en kort 

slutsats samt förslag till vidare forskning. Studiens frågeställningar är: Hur resonerar 

förskollärare kring begreppet undervisning i förskolan relaterat till de yngsta barnen, 1-3 

år? och I vilka situationer anser förskollärare att undervisning bedrivs för de yngsta barnen, 

1-3 år? 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att bidra till kunskap om förskollärares resonemang kring begreppet 

undervisning. Bakgrundskapitlet beskriver begreppet undervisning som ett komplext begrepp 

och enligt Skolinspektionens (2016) granskning saknas en tydlig definition kring vad 

undervisning innebär samt hur den ska bedrivas i förskolan. Samtidigt visar forskning att 

undervisning är starkt förknippat med skolans verksamhet (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2013) och enligt Dahlberg (2015) finns det en risk att förskolan "skolifieras" och 

att det fokuseras på ämneskunskaper och individuella prestationer. 

 

Vår tematiska analys resulterade i tre teman: "Förskollärares resonemang kring 

undervisning", "Planerad och spontan undervisning" samt "Undervisning är förskollärares 

ansvar". Temat förskollärares resonemang kring undervisning beskriver förskollärarnas syn 

på undervisning. Planerad och spontan undervisning visar när förskollärarna anser att 

undervisning bedrivs i förskolan. Tredje temat undervisning är förskollärares ansvar belyser 

hur förskollärarna känner ett ansvar för att bedriva undervisning.  

 

Utifrån vår analys ser vi att undervisning är ett motsägelsefullt begrepp och att det råder en 

osäkerhet hos förskollärarna kring hur undervisning ska tolkas och bedrivas relaterat till barn 

i åldern 1-3 år. Förskolan går sedan 2010 under Skollagen (SFS 2010:800) där det står att 

undervisning ska bedrivas men i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) nämns 

begreppet inte alls. Hur ska då förskollärarna förhålla sig till undervisning när det saknas 

riktlinjer för vad undervisning är i förskolan? Förskollärarnas resonemang visar att de har 

olika syn på vad undervisning kan vara. Studiens resultat visar att det kan vara svårt för 

förskollärarna att realisera undervisningen när formuleringsarenan inte har definierat vad 

undervisning i förskolan egentligen innebär. 
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Ett återkommande resonemang hos förskollärarna är att undervisning är förknippat med 

skolans verksamhet och kan också upplevas som något negativt. Även Doverborg, Pramling 

och Pramling Samuelsson (2013) har uppmärksammat denna inställning där förskollärarna 

menar att undervisning bedrivs i skolan medan förskolan är en arena för lek. Vi ser utifrån 

realiseringsarenan ett behov av att verksamma i förskolan får möjlighet att fundera på vad 

undervisning innebär för dem och vilket förhållningssätt de har till begreppet. Detta eftersom 

det påverkar förskollärarnas verkställande av undervisningen, verksamhetens utformning och 

vilken kunskap barnen får med sig. I det läroplansteoretiska perspektivet är det centralt att 

fundera på vad som är kunskap och hur det ska organiseras för lärande (Lundgren, 2014). 

 

I temat "planerad och spontan undervisning" resonerar förskollärarna kring att undervisning 

sker under hela dagen och att undervisning kan ske både planerat och spontant. Den 

planerade undervisningen blir begränsad till den tid på dagen när det är flest pedagoger 

närvarande vilket oftast är på förmiddagen. Den spontana undervisningen sker i 

rutinsituationer så som vid påklädning i tamburen och vid matsituationen. Utifrån studiens 

resultat synliggörs en skillnad mellan förskollärarnas resonemang och Skolinspektionens 

beskrivning av i vilka situationer undervisning bedrivs. Skolinspektionen (2016) menar att 

det sker undervisning först när förskollärarna samtalar med barnen på ett medvetet och 

målstyrt sätt. Förskollärarna beskriver däremot att undervisning sker vid bland annat samling 

och projekt men också i de vardagliga situationerna. Dessa resonemang kan förstås som att 

formuleringsarenan och realiseringsarenan har olika föreställningar om hur och när 

undervisning sker.  

 

Vidare visar studien att förskollärarna känner att de har ett ansvar för att bedriva 

undervisning. De upplever även att själva ordet undervisning höjer statusen på deras arbete. 

Vi tolkar förskollärarnas upplevelser av begreppet undervisning som att det också ställer 

högre krav på förskollärarna och deras kunskapsnivå samtidigt som det kan innebära fördelar 

i form av ett mer attraktivt yrke. Vi finner stöd för ökade krav på förskollärarna hos Jonsson, 

Williams och Pramling Samuelsson (2017) som i sin studie har funnit att det finns en 

kravdiskurs för personalen som innebär att de upplever att begreppet undervisning ställer 

krav på en förändrad verksamhet med ett rikare innehåll.  

 

Vårt resultat ger inte en fullständig bild av alla förskollärares resonemang kring undervisning 

utan är en tolkning av de sex intervjuer som genomförts i denna studie. Undervisning kan 
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kanske ses på andra sätt av andra förskollärare. Vi menar att förskollärares förhållningssätt 

men också tidigare erfarenheter kan påverka resonemanget kring undervisning och hur de tar 

sig an begreppet. 

 

6.2 Slutsatser 

Utifrån tidigare forskning och förskollärarnas berättelser från intervjuerna har vi dragit 

slutsatsen att det saknas en tydlig definition kring vad undervisning i förskolan är. 

Förskollärarnas resonemang kring undervisning tyder på en osäkerhet kring hur undervisning 

ska tolkas och bedrivas i förskolan relaterat till barn i åldern 1-3 år. Vi har funnit att 

undervisning är ett motsägelsefullt begrepp och att förskollärarna associerar begreppet till 

skolans verksamhet. Med anledning av formuleringsarenans otydlighet kring vad begreppet 

undervisning är påverkas realiseringsarenans möjligheter att verkställa undervisningen. Ur 

förskollärarnas resonemang framträder det att undervisning bedrivs både vid planerade och 

spontana situationer. Förskollärarna anser att det är de som har ansvaret för att bedriva 

undervisningen men uttrycker samtidigt funderingar kring hur det ska fungera i praktiken 

eftersom personalen på förskolan även består av barnskötare samt outbildad personal.    

 

I inledningen redovisas forskning (Skolinspektionen, 2016) som i enlighet med vår studie har 

funnit att det finns en osäkerhet hos förskollärare kring vad undervisning innebär samt hur 

den ska bedrivas. Ytterligare forskning (Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson, 

2013) stödjer de resonemang som framkommer i vårt resultat kring att begreppet 

undervisning förknippas med skolans verksamhet.  

 

Studien har bidragit till mer kunskap inom ämnet genom att belysa att det finns en osäkerhet 

kring begreppet undervisning hos de förskollärare som vi studerat. Studien har även bidragit 

till en ökad förståelse för förskollärarnas resonemang kring vad undervisning innebär, när de 

anser att den bedrivs samt vem som har ansvar för att bedriva den. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide har både fördelar och 

nackdelar. Fördelar är att öppna frågor ger ett rikt material och att informanterna har 

möjlighet att själva formulera sina svar. Andra fördelar är att intervjuerna mer liknade ett 

samtal vilket förhoppningsvis medförde att informanterna kände sig mer bekväma i 
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situationen. Vårt val att vara två vid genomförandet av intervjuerna anser vi är positivt 

eftersom båda kunde lyssna och ställa frågor. Vi är även medvetna om att detta kan vara en 

nackdel på grund av att vi var fler än den som intervjuades. Det blir en obalans i 

maktförhållandet mellan forskare och informant. Innan intervjuerna genomfördes reflekterade 

vi kring dilemmat vilket resulterade i att vi tänkte på hur vi positionerade oss runt bordet när 

samtalen genomfördes och att det endast var en av oss som hade huvudansvaret för intervjun. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är intervjuer ett professionellt samtal där en 

maktasymmetri förekommer mellan forskaren och informanten. Makten behöver inte utövas 

avsiktligt utan kan uppstå omedvetet utifrån hur intervjun är utformad samt hur den 

genomförs. Forskaren bör reflektera över det maktförhållande som råder och vilken betydelse 

den har för intervjun.  

 

Vid första kontakten med respondenterna märkte vi att deras tid var begränsad, därför valde 

vi att tidsbestämma samtalen till att högst pågå i 30 minuter. Vi tror att detta val ökade vår 

chans till att förskollärarna gick med på att delta i studien. Vid genomförandet av intervjuerna 

noterade vi dock att några informanter var märkbart stressade vilket vi upplevde påverkade 

deras svar. Ett alternativ kunde varit att vi avsatt mer tid till intervjun från början men risken 

hade då varit att förskollärarna inte hade velat ställa upp på grund av att de ansåg att det tog 

för mycket tid från verksamheten.  

 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har tematisk analys varit en användbar 

analysmetod. Det har varit en fördel att använda denna analysmetod för att sammanställa 

studiens sex intervjuer. Färgpennor har varit behjälpligt för att urskilja olika teman och lyfta 

fram studiens resultat.  

 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med studien har många nya frågor väckts hos oss när det gäller undervisning i 

förskolan. Vi anser att det skulle vara intressant att studera vilken inställning förskolechefer 

har till begreppet undervisning eftersom forskning visar att det finns en osäkerhet hos 

förskolechefer kring vad undervisning kan vara i förskolan (Skolinspektionen, 2016). 

Förskolechefen är dessutom en pedagogisk ledare som ska skapa förutsättningar för 

förskollärare att bedriva undervisning. Det kan även vara intressant att studera förskollärares 
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inställning till andra begrepp, exempelvis utbildning eller bedömning i relation till de yngre 

barnen i förskolan.  
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