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Engelsk titel 
Everything is intertwined - A study on how preschool teachers perceive the relationship 

between care and education in preschool. 

  

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar relationen 

mellan omsorg och undervisning i förskolan. Empirin har samlats in via kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer av fyra förskollärare på kommunala förskolor. Resultat 

analyseras utefter ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt perspektiv på omsorg 

och undervisning. Studiens resultat visar att förskollärarnas förståelse för begreppet 

undervisning ofta kopplas samman med lärande men också som något som ständigt 

pågår i förskolan. Om omsorgsbegreppet och omsorgspraktiken framkommer att de två 

ses ur ett holistiskt perspektiv och att det är en förutsättning för lärande. Förskollärarna 

beskriver det bland annat som att begreppet omsorg innebär att man känner trygghet, 

kroppslig kontakt och det sociala samspelet. I analysen framstår de kroppsliga och 

basala delarna av omsorgspraktiken som att den förskjuts mot begreppet lärande eller 

undervisning. Det samtliga förskollärare ändå framhäver som en grundläggande 

uppfattning är att det är i en sammanflätning av de två praktikerna som undervisningen 

oftast sker. 
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1 Inledning 
Begreppet undervisning har i och med förskolans inträde i skolsystemet och skollagen 

(2010:800) blivit något att förhålla sig till i sitt arbete som förskollärare. Debatten om 

undervisning i förskolan är just nu het hos både Skolverket, Skolinspektionen och 

forskare inom förskolan. Samtidigt finns det de som menar att förskolans 

omsorgsuppdrag på senare år alltmer hamnat i skuggan av det större fokus på kunskaper 

och lärande som genomsyrar samhället. I den här uppsatsen ställs frågan hur 

förskollärare ser på relationen mellan undervisning och omsorg i förskolan. 

 

Undervisning har traditionellt sett inte varit ett begrepp förskolan använt sig av och det 

är många som när de hör begreppet tänker sig en talande lärare och lyssnande 

elever/barn. Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson (2013) menar att det är en 

föråldrad syn på undervisningsbegreppet och att inte ens skolans undervisning ser ut så 

numer. Istället framhåller de i sin syn på begreppet undervisning att det passar utmärkt i 

förskolan och att det finns många sätt för förskollärare att undervisa på.  

 
Att både kunna ha ett lärandeobjekt för ögonen som lärare och att vara här 

och nu samt möta barns erfarenheter och värld är en nyckelfråga för att 

utveckla en undervisning som svarar mot förskolans uppdrag. (Doverborg m. 

fl. 2013:13) 
 

Skolinspektionen (2016) har i en kvalitetsgranskning av 82 förskolor uppmärksammat 

att begreppet undervisning inte har förankrats hos varken förskollärare eller 

förskolechefer på många förskolor. I resultatet beskrivs också olikheter kring hur man 

praktiskt tolkar och definierar begreppet vilket innebär att förskolans innehåll riskerar 

att inte bli likvärdig mellan olika enheter. I en rapport till regeringen (Skolinspektionen, 

2017) som bygger på fler granskningar slår Skolinspektionen fast att många barn går 

miste om de målstyrda processer som undervisningsbegreppet syftar till. 

Skolinspektionen menar att aktiviteter inte är aktivt målstyrda vilket gör att barnen 

riskerar att missa möjligheter till optimerat lärande.  

 

I Skolinspektionens (2016) kvalitetsgranskning nämns också hur några förskolors sätt 

att se på begreppet undervisning inte inkluderar omsorg vilket läroplan för förskolan 

framhåller är en viktig del i barns utveckling och lärande. Under rubriken förskolans 

uppdrag står exempelvis att “Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” 

(Lpfö 98, rev. 2010:5)  

 

Förskolans omsorgsuppdrag har däremot en längre familjepolitisk historia. I första hand 

byggdes förskolan ut på 70-talet för att kvinnor liksom män skulle kunna arbeta och då 

ha möjlighet att lämna sina barn på daghem - barnomsorg. Men förskolans uppdrag har 

förändrats. I till exempel Pedagogiskt program för förskolan (1987) fick 

omsorgsbegreppet och omsorgens praktik större utrymme än i nuvarande läroplan för 

förskolan (Lpfö 98, rev. 2010). Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman (2011) menar att 

det är det långsiktiga och emotionella i omsorgsuppdraget som fått mindre utrymme 

idag och att det dessutom många gånger är det som går att mäta som ges utrymme i 

dokument som till exempel förskolans kvalitetsarbete. De menar att det som visas idag i 

förskolans dokument är det resultat barnen visar på att de fått omsorg inte hur den ska 

praktiseras. De dagliga och rutinmässiga omsorgsituationerna får ofta inget utrymme 

alls i förskolans kvalitetsarbete enligt författarna (2011). Frågan är om det kan ha att 
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göra med det minskade fokus på innehåll av omsorg som läroplanen idag består av som 

gör att begreppets betydelse förskjuts åt det resultatinriktade hållet. 

 

Att se omsorg som ett pedagogiskt begrepp är en självklarhet för Aspelin (2016) som 

också menar att begreppet omsorg i relationen barn-pedagog är innebär navet i den 

pedagogiska verksamheten. Omsorg är ett centralt syfte med all utbildning menar 

författaren och även han beskriver hur omsorgsbegreppet fått en undanskymd roll i 

senaste upplagan av läroplanen och hur kraven på standardiserad utbildning och 

kunskapsorienterade mätningar gör att omsorgspraktiken i förskolan skjuts åt sidan. 

Författaren anser till och med att ”om skolan ignorerar sitt omsorgsuppdrag bidrar den 

till att skapa ett inhumant samhälle.” (a.a:53) 

 

Det finns alltså olikheter i hur man tolkar de båda begreppen och dess praktiker och hur 

de skulle kunna kombineras. Att undersöka hur förskollärare tolkar och förstår de båda 

begreppen och sedan praktiserar dem i förskolan ligger mitt undersökningsintresse. Vad 

innebär det att undervisa? Hur tänker förskollärare kring att utöva omsorg? Hur kan till 

exempel undervisning ske i en omsorgspraktik och vice versa? Finns det tillfällen då de 

båda är skilda åt? Hur påverkar förståelsen av begreppen hur praktiken ser ut på 

förskolan? Mot bakgrund av begreppens mångtydighet och de många uppfattningar om 

förskolans praktik kommer jag i uppsatsen att utforska hur förskollärare ser på detta 

förhållande. 
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar relationen 

mellan omsorg och undervisning i förskolan. 

 

2.1 Frågeställningar  

Syftet i uppsatsen gör följande frågeställningar relevanta: 

 

• Hur uppfattar förskollärare omsorgsbegreppets betydelse och praktik? 

• Hur uppfattar förskollärare undervisningsbegreppets betydelse och praktik? 

• Vilka pedagogiska utmaningar ser förskollärare gällande möjligheten att 

kombinera omsorg med undervisning i förskolans praktik? 
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3 Teoretiskt ramverk, litteratur och tidigare forskning  
Med hjälp av litteratur och forskning förklaras hur begreppen omsorg och undervisning 

kan tolkas på olika sätt och hur det finns olika sätt att praktisera dem i förskolans 

verksamhet. Olikheterna i hur man ser på begreppen gör att det finns flera sätt att göra 

två av förskolans viktigaste begrepp till praktik. Det handlar om rådande barnsyn, 

kunskapssyn och syn på lärande i den kontext förskolläraren befinner sig i. Ett sätt att se 

på lärande är det sociokulturella perspektivet som Lev Vygotskij grundade (Säljö, 2011) 

och läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) till stor del bygger på. Det är därför av 

vikt att förklara vad det innebär eftersom det kommer att användas som utgångspunkt 

tillsammans med begreppsdefinitioner i resultat- och analysarbete.  

 

I detta kapitel finns fyra huvudteman. I det första, förskolans helhetsuppdrag, ges en 

introduktion till förskolans kontext genom styrdokument och en tolkning av det 

lärandeperspektiv som ska prägla verksamheten. De tre efterföljande temana som är 

omsorg, undervisning och relationen mellan omsorg och undervisning har till syfte att 

fördjupa respektive frågeställning. Här använder jag såväl forskning som teoretisk 

litteratur för att belysa kunskapsläget och de viktiga begreppen. I den avslutande 

sammanfattningen placerar jag min studie i förhållande till litteraturen och preciserar 

mitt fokus för den kommande analysen. 

 

 

3.1 Förskolans helhetsuppdrag: ett sociokulturellt perspektiv 

År 1998 fick förskolan en egen läroplan (Lpfö 98) som regleras av skollagen istället för 

som tidigare av socialtjänsten. Förskolans läroplan (Lpfö 98) reviderades år 2010 och 

började gälla 2011. Den innehåller som tidigare ett fokus på att uppdraget ska bilda en 

helhet av omsorg, utveckling och lärande men med en tydligare ansvarsfördelning 

mellan arbetslag, förskollärare och förskolechef. Barnens kunskapsutvecklingen ges 

större fokus i den reviderade upplagan  av läroplanen (Lpfö, 98, rev. 2010) och det är 

förskollärares ansvar att undervisningen sker och på vilket sätt. Det krav på systematiskt 

kvalitetsarbete för uppföljning och utvärdering som läroplanen också beskriver blir 

arbetslagets uppgift men där förskollärare och ytterst förskolechefen har ansvaret (Bruce 

& Riddersporre, 2012). Under övriga rubriker i läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 

2010) stärks förskollärarens uppdrag också gentemot övriga yrkesgrupper i arbetslaget.  

 

I och med skollagens inträde i förskolan kom också förskolans styrdokument att 

innehålla begreppet undervisning. Begreppet finns däremot inte utskrivet i förskolans 

läroplan vilket inneburit att många förskollärare inte reflekterat över dess betydelse i 

förskolans praktik. I förskolans läroplan  används i stället andra begrepp för hur 

förskollärare ska värna om barnens lärande. Det talas om att förskolan ska utmana, 

stimulera och uppmuntra barns lärande (Lpfö 98, rev. 2010). 

 

Man kan med anledning av citatet “Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet 

och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” 

(Lpfö 98, rev. 2010:5) där förskolans verksamhet beskrivs i en mening förstå den som 

inspirerad ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Under 1980-talet spreds Lev 

Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling i 

västvärlden. Det sociokulturella perspektivet innebär att man ser på människan som en 

kulturell varelse men också som en biologisk. Den biologiska delen handlar om saker 

som att till exempel kontrollera sin kropp medan den kulturella är mer komplex. Man 
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lägger stor vikt vid språkets faktor i människans utveckling för att lära genom 

kommunikation med andra (Säljö, 2011). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet mediering där människor 

använder sig av redskap för att agera med sin omvärld. Med redskap för mediering 

menas både fysiska artefakter och psykologiska kulturella handlingar som till exempel 

språk och semiotiska tecken (Säljö, 2010).Vygotskij hävdade att likväl som man 

använder kratta och spade när man arbetar i trädgården används språk, formler, siffror 

och alfabet som mediering för tänkande och kommunicerande (Säljö, 2011).  

 

Den närmaste proximala utvecklingszonen är ytterligare ett begrepp som används inom 

den sociokulturella traditionen. Vygotskij menade att människor ständigt är i utveckling 

och när man är “nära” att lära sig något nytt kan en mer kunnig person genom att 

vägleda eller förklara göra så att den lärande med hjälp av stöttning så kallad 

scaffolding själv kan lösa problemet och skapa nytt kunnande. Det nya kunnandet säger 

man vara inom den närmaste proximala utvecklingszonen. Man brukar kalla det nya 

kunnandet av kulturella redskap för appropriering av nya kunskaper(Säljö, 2010). 

 

Arbetet med att utforska hur förskollärare tolkar och förstår begreppet undervisning och 

hur de skapar möjligheter till att kombinera omsorg med undervisning utgår från ett 

sociokulturellt sätt att se på lärande och undervisning. Språkets och kommunikationens 

roll för appropriering och förskollärarens sätt att genom scaffolding stötta barn till nytt 

kunnande i omsorgspraktiker undersöks. 

 

 

3.2 Omsorg  

Begreppet omsorg är inte helt lätt att definiera menar Åkerblom (2016) då hon ställer 

sig filosofiska frågor kring vad omsorg är. Hon menar att det är ett centralt begrepp för 

dem som arbetar in yrken där mellanmänskliga relationer och att det är av vikt att man i 

ett yrke med sådana relationer granskar sina ”uppfattningar om världen och människans 

sätt att vara i den.” (Åkerblom, 2016:69) Under rubrik 3.2 kommer dels omsorg som 

något man gör, som en service till någon som inte kan själv att behandlas men också hur 

man kan se på omsorg ur ett holistiskt perspektiv där man lägger ett etiskt värde i 

begreppet och ser det ur  ett ”hela människans perspektiv”. Kapitlet börjar med att 

utröna vad styrdokument för förskolan och begreppets konkreta betydelse kan vara 

enligt ordböcker för att sedan gå djupare in på hur forskning och litteratur visar på 

vilken mening begreppet kan ha i praktiken. 

 

 
3.2.1 Omsorg i förskolan  

I förskolans läroplan (Lpfö, 98 rev. 2010) nämns begreppet omsorg nio gånger och här 

följer några av de skrivningar som beskriver att omsorg ska ingå i en förskolepraktik 

men inte egentligen vad som ingår i begreppet. 

 
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram […] omsorg om individens 

välbefinnande [… ] Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan […] förskolan ska 

stimulera barns utveckling samt erbjuda en god omsorg […] Verksamheten 

ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. […] 

Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas 

samman. (Lpfö 98, rev. 2010 s 6, 7, och 9) 
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I texten Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017) beskrivs också 

förutom liknande skrivningar som i läroplanen (Lpfö 98, rev. 2010) hur personaltätheten 

och säkerhet i förskolans miljöer påverkar kvaliteten på bland annat omsorgen i 

förskolan. Det enda konkreta som beskriver vad som kan ingå i omsorgsbegreppet är det 

som behandlas i avsnittet om måltider på förskolan, ”I begreppet omsorg ingår även att 

barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider.” (Skolverket, 2017:20) 

 

Begreppet omsorg är tvetydigt. Det menar Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) som i en 

del av ett projekt om förändring av förskolans profession och kravet på systematiskt 

kvalitetsarbete undersökt omsorgsbegreppet kopplat till kunskap och lärande. De har 

kommit fram till att det dels skett ett skifte i termens betydelse de senaste åren men att 

det fortfarande ges många olika förklaringar. En av dem är att omsorg är kopplat till en 

service för vårdnadshavare att kunnat arbeta, en andra är omvårdnad om barnen fysiskt 

och psykiskt och den tredje som ett redskap för undervisning. Från att ha varit omsorg 

som en service till vårdnadshavare till att vara omsorg som ett verktyg för undervisning 

kan man här se kopplingar till hur styrdokumenten från förskolan ändrats de senaste 

åren. Fokus på lärande och utveckling inom olika områden i den reviderade läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) har gjort att omsorgsbegreppet har skiftat betydelse. 

Det har i underökningen (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015) framkommit följande 

teman baserat på empiriskt material: Omsorg som en påfrestande kärnverksamhet, 

omsorg som det stabila och goda förhållningssättet, omsorg som oplanerad och utan mål 

och slutligen omsorg som en  lärandeaktivitet. Undersökningsresultatet visar att frågan 

om omsorg handlar om något som man antingen flyr undan genom att periodvis arbeta 

med äldre barn exempelvis eller att man gör om begreppet så att det i stället klassas som 

lärande och utveckling. Exempel på sådana transformeringsstrategier (transformation 

strategies) kan vara att benämna en aktivitet som barnmassage som en aktivitet som 

klassas in under lärande och utveckling istället för att förskollärarna utövar omsorg om 

barnen. Dagliga rutiner som påklädning och hygien visar också en ökad transformation 

från begreppet omsorg till lärande för att, som författarna tolkar det, öka förskollärarnas 

professionella målorienterade arbetssätt enligt styrdokument. ”This way of handling 

everyday actions is […] a way for the preschool staff to perform their professional skills 

and emphasize the link to the goal-oriented curriculum.” (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 

2015:268) 

 

Författarna hävdar att omskrivningen från omsorg till lärande är beklaglig. De menar att 

förskolan förtjänar att begreppet omsorg lyfts för att skapa ett kvalitetsarbete som visar 

annat än bara lärande. Författarna går till och med så långt i sin tolkning av det 

empiriska materialet att de kallar omsorgsarbetet som en sval aktivitet som tar tid från 

dokumentationsarbetet och kvalitetssäkringen då en av respondenterna i deras empiriska 

material beskrev dokumentations- och kvalitetsarbete för ”hot stuff”(Löfdahl & Folke-

Fichtelius, 2015:267).  

 

 
3.2.2 Omsorg ur ett holistiskt perspektiv 

Omsorg kan också definieras olika beroende på geografiskt läge och dess historiska 

kontext. I de engelskspråkiga och germanska länderna syns omsorg vara att man 

konkret kompenserar för en brist eller något en person inte kan utföra på egen hand till 

exempel att byta blöjor på barn eller hjälpa någon med sin hygien . I länder med 

ungerska och latininspirerade språk däremot är betydelsen mer holistisk vilket innebär 

att den spänner över mer än det rent fysiska omhändertagandet som till exempel 
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känslomässiga, samhälleliga och politiska dimensioner (Van Laere, Vandenbroeck, 

Roet & Peeters, 2014). 

 
This implies that in countries with a more holistic view, activities such as 

nurturing, feeding, blowing noses, going to the bathroom or putting children 

to bed are educational in nature, and that supporting learning requires a 

caring attitude and behavior. (Van Laere m. fl. 2014:235) 

 

Josefson (2016) argumenterar för att se omsorg ur ett holistiskt perspektiv och lägger 

stor vikt vid etiken i omsorgen. Författaren menar också att omsorg är att vara 

involverad i andra människor och finns nära dem i deras livsvärld. “Förskollärarnas 

arbete är per definition ett arbete med andra människor. Att belysa omsorgens 

innebörder i förskolan innebär därför att belysa förskolan som en mellanmänsklig och 

empatisk praktik.” (Josefson, 2016:238) Johansson och Pramling Samuelsson (2001) 

beskriver omsorg som en “institutionaliserad  form för samhälleliga insatser gentemot 

de som antas behöva stöd och service.” (a.a:83-84) Författarna framhåller också att man 

kan lägga till i beskrivningen av begreppet hur man förhåller sig till någon, hur man 

visar omtanke, hur noggrann man är och vilken omvårdnad man ger (a.a). Det innebär 

för förskolan alltså att det handlar dels om vad man utför men också med vilken etisk 

aspekt man tar sig an uppgiften. 

 

Jag utgår i min tolkning av begreppet omsorg från ett holistiskt perspektiv på begreppet 

som det som Van Laere m. fl. (2014) och Josefson (2016) förklarar som att man ser till 

mer än bara fysisk omvårdnad av barnet. Den tolkning jag gör av läroplanens (Lpfö 98, 

rev. 2010) skrivningar stämmer väl överens med det holistiska sättet att se på omsorg 

där trygghet, samhälle och etik har stort genomslag. Det holistiska perspektivet på 

omsorg gör det också mer intressant att koppla till ett undervisningsperpektiv då det 

rymmer flera aspekter på  begreppet. 

 

 

3.3 Undervisning 

Undervisning har visat sig vara ett omdiskuterat begrepp och flera olika betydelser 

träder fram ju mer man undersöker. Begreppets betydelse på ett abstrakt plan beskrivs i 

första delen av stycket, i andra stycket problematiseras begreppet i förhållande till 

styrdokument och litteratur och sedan presenteras tidigare forskning. Sista stycket 

beskriver hur begreppet fortsättningsvis kommer att användas i resultat- och 

analysarbetet.  

 

 
3.3.1 Begreppsdefinition 

Tre möjliga tolkningar av undervisningsbegreppet presenteras i stycket nedan. 

Nationalencyklopedins (2017), skollagens (2010:800) och Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelssons (2013) definitioner beskrivs först en och en och diskuteras sedan 

i relation till övriga läroplan för förskolan och övriga källor. 

 

Enligt Nationalencyklopedins internetupplaga (2017) förklaras undervisning vara 

”meddelande av kunskaper” och i skollagen beskrivs undervisning innebära “sådana 

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

och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.” (2010:800, 

1:a kap. 3:e §) Författarna till boken Att undervisa barn i förskolan (Doverborg, 
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Pramling & Pramling Samuelsson, 2013) menar att man kan tolka begreppet 

undervisning som ”hur lärare kan bidra till att barn lär sig.” (a.a:7) 

 

Undervisning i förskolan ska enligt skollagens (2010:800) tolkning av begreppet vara 

målstyrd. Enligt läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010)  ska verksamheten bilda en 

en helhet av omsorg, lärande och utveckling. Den ska dessutom “utgå ifrån barnens 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till 

vara för att skapa mångfald i lärandet.” (Lpfö 98, rev. 2010:11) Den ”ska vila på en 

vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig.” (Skolverket, 2017:11) Skollagen 

(2010:800) beskriver också begreppet som att det ska syfta till att barn/elever får ett 

förändrat kunnande i och med undervisningen vilket innebär att ett lärande sker. 

Däremot kan lärandet på förskolan ske på många sätt. Man kan till exempel pröva själv, 

härma en kamrat eller vuxen, höra något som någon berättar (Doverborg m. fl, 2013) 

eller bli undervisad.  

 

Enligt definitionerna av undervisning enligt Skolverkets skrivningar i stycket ovan kan 

inte ett likhetstecken mellan lärande och undervisning dras då lärande är något som kan 

åstadkommas av barnet själv och på många olika sätt bland annat genom undervisning. 

Undervisning är inte detsamma som leka och lära menar Kroksmark (2014) då han 

beskriver hur undervisningen syftar till att ett bestämt mål av lärande under ledning av 

lärare sker. Att undervisning ofta likställs med lärande bland förskollärare visar en 

rapport av Skolinspektionen (2016). Förskollärarna som likställer de två begreppen har 

däremot svårt att svara på vad egentligen lärandet innebär. De menar till exempel att 

lärandet sker lite överallt och har inte en klar syn på sin egen roll i barnens lärande. 

Några förskollärare menar att de inte undervisar utan är medforskare i barns utforskande 

aktiviteter och att “de stödjer ett lärande snarare än undervisar.” (a.a:15) 

  

Om man utgår från nationalencyklopedins (2017) betydelse av begreppet undervisning, 

”meddelande av kunskaper” kan det innebära många olika sätt av att meddela kunskaper 

till andra. Det kan tolkas som att en kamrat, en informationsfilm, en faktabok, en 

föreläsning och att härma är exempel på undervisning. I skollagens definition, vilket är 

den som bör vara gällande inom skolväsendet, innebär begreppet “sådana målstyrda 

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

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.” (2010:800, 1:a 

kap. 3:e §) I och med att skollagens definition även syftar till utvecklande av värden 

finns fler möjligheter till en kombination av undervisning och den holistiska 

beskrivningen av omsorg. Undervisningsbegreppet kan alltså inte jämföras och 

likställas med lärande utan undervisningen är ett av flera medel för att öka barnens 

kunnande. I förskolan förutsätts barnen lära sig även på andra sätt som genom det 

sociokulturella perspektivet till exempel innebär att man kan lära av en kamrat eller 

härma.  

 

 
3.3.2 Forskning om undervisning 

I resultatet av en undersökning med pedagoger (både barnskötare och förskollärare) från 

förskolan som resonerar om undervisningsbegreppet kopplat till de yngsta barnen på 

förskolan har Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson (2017) upptäckt flera 

variabler. Två huvudteman upptäcktes dock och det ena var hur respondenterna 

upplevde begreppet som kravfyllt, att de kände sig obekväma med att använda 

begreppet undervisning. Det andra var att begreppet kan ge en ökad rättighet för barn 

och föräldrar i och med att den målstyrda undervisningen enligt pedagogerna sägs ge 
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ökad kvalitet. De två dimensionerna kan tyckas vara motsägelsefulla men författarna 

tolkar det som ett tecken på att förskolan är i en förändringsprocess. Det kravfyllda sågs 

vara de planerade och målstyrda aktiviteter som pedagogerna upplevde att de var ålagda 

att planera för oftare än innan läroplanens (Lpfö 98, rev. 2010) revision. De menade att 

de aktiviteter som tidigare genomförts, som till exempel målning utan planerat syfte 

eller att bara vara med barnen och undervisa i spontant uppkomna situationer inte längre 

har samma utrymme. En målmedvetenhet i vilket innehåll pedagogerna ska rikta 

barnens lärande mot och syftet med lärandet gör att pedagogerna känner ökat krav i sin 

yrkesroll och i vissa fall ett motstånd mot begreppet undervisning i sin helhet. I 

samband med kravbilden framkom att själva begreppet undervisning kändes svårt att 

använda, pedagogerna hävdar att det känns som att man “pekar åt någon”. Det är också 

så att några av pedagogerna valt att använda lärande som alternativ till begreppet 

undervisning och menar att det kan vara undervisning vid vissa planerade tillfällen och 

lärande om det är mer spontant. Några ger också uttryck för att det är fler mål att uppnå 

i och med att undervisningsbegreppet stigit in i förskolans värld och att den reviderade 

läroplanen har gjort att det är mer som behöver mätas och bedömas. Med 

rättighetsdimensionen menar pedagogerna i undersökningen att både barn och 

vårdnadshavare har rätt till en verksamhet med kvalitet där undervisning och lärande 

förekommer frekvent enligt läroplanens mål att sträva mot. Författarna menar att 

pedagogerna uttrycker en slags formbarhet och försiktighet när de beskriver hur 

undervisning är en rättighet för barn och vårdnadshavare. De menar att de har en tro på 

att barnen är starka och robusta nog för att undervisas enligt läroplanens mål men att de 

inte gärna talar i termer av undervisning med vårdnadshavare och barn. 

 

I en avhandling som undersöker yngre barns villkor för lärande stiftar Jonsson (2011) 

begreppet “Nuets didaktik” vilket innebär att förskollärares undervisning sker i direkt 

samband med att barn uttalat ett intresse, behov eller vilja för en aktivitet. Det  

 
handlar om att lära ett påtagligt, aktuellt innehåll på ett konkret, 

situationsanpassat sätt. Nuet definieras här som något direkt eller mycket 

nära anknutet till det eller de barn det gäller, ett väl synligt innehåll och ett 

ofta praktiskt tillvägagångssätt kopplat till samtal med barnet om vad som 

syns, görs, upplevs eller pågår. (Jonsson, 2011:104) 
 

Jonsson (a.a) diskuterar i sin avhandling hur nuets didaktik kan komma att begränsa 

barns lärande om endast barns perspektiv styr innehållet i lärandet. Det krävs att man 

har förmåga att vara närvarande i nuet, att man har god kompetens i det innehåll som 

undervisas och ett empatiskt förhållningssätt för att lyckas med nuets didaktik. Man 

behöver också se över till vilken grad man låter barnperspektivet respektive mål för 

lärande stå i fokus för att finna en balans som gör kvaliteten på undervisningen god. I en 

intervju på Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs Universitets hemsida 

(2013-11-14) beskriver Jonsson att det dessutom har betydelse för undervisningens 

innehåll  vilket material som finns i nuet, vilket rum man befinner sig i, hur mycket tid 

som finns att tillgå och vilka eller vilket barn man undervisar. Jonsson (2011) ställer 

slutligen frågan om det kan vara så att ämnen från läroplanen väljs bort om inte barnen 

visar intresse för det?  

 

En nuets pedagogik krävs stor kompetens inom många områden för att kunna utmana i 

stunden och kräver mer än att vara medforskande lärare. Det krävs att din lärplatta är 

laddad, att inget barn behöver hjälp med något annat just då, att luppen står beredd på 

rätt ställe eller att du har koll på vilka material som skulle passa just den barngruppen 

för att återberätta vad de varit med om eller att återskapa den insekt de sett. Nuets 
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pedagogik kräver stor förberedelse och kan tillsammans med pedagogisk dokumentation 

vara ett bra verktyg för undervisning om det finns en medvetenhet kring läroplanens 

mål i nuet.  

 

I en undersökning gjord av Björklund (2014) pekas på vikten av ett målstyrt lärande där 

både barn och lärare kan fastställa det avsedda målet.  

 
Powerful teaching in preschool seems to be to find the learning object, för both 

teacher and children, and to share this attention to the learning object as a goal to 

strive for throughout a learning activity in which children are involved and their 

initiatives are welcome. (Björklund, 2014:392) 

 

Tre förskollärare som fått i uppgift att skapa aktiviteter där barnen ska lära sig 

matematiska begrepp som bland annat dubbelt och hälften har studerats. Tre sätt att 

hantera uppgiften utkristalliserar sig i resultatet. Det första innebär att läraren har 

lärandemålet klart för sig men att barnen mer ser målet som att de ska prestera något, att 

utföra en uppgift. Det andra sättet som visade sig i aktiviteterna var att förskolläraren 

utgick från ett mål med en väl utarbetad teori för på vilket sätt barnen ska lära sig 

matematiska begrepp. Det som gör att aktiviteten inte riktigt blir vad förskolläraren 

tänkt sig är att hen håller de begreppsliga målen för sig själv och inte delger barnen vad 

som är meningen med uppgiften. Barnen fokuserar kanske på ett annat mål och då blir 

inte lärande målstyrt. I den tredje varianten har förskolläraren också ett bestämt mål 

med aktiviteten men det som skiljer den åt från de andra två är att barnen inkluderas i 

vilket lärandemål aktiviteten innefattar. Hur det berättas om det som skall utforskas och 

som ingår i målet är viktiga i relationen med barnen. För att utföra denna typ av 

undervisning menar Björklund (2014) att det krävs en flexibilitet, kreativitet och en 

förmåga att snabbt reflektera över vad som pågår i barngruppen för stunden för att 

kunna möta olika alternativ för olika typer av lärstilar.  

 

Björklund (2014) menar att det är i den andra och tredje varianten av undervisning hon 

beskrivit som man kan säga att den svenska förskolan traditionellt befinner sig. 

Författaren menar vidare att om man använder sig av den tredje målorienterade typen av 

undervisning har man möjlighet att inkludera alla barn och att kunna hålla ett fokus på 

ett visst lärande objekt. Målet att uforska ett matematiskt begrepp blir då naturligt och 

accepteras av barnen. Björklund (2014) drar alltså slutsatsen att det sätt där både barn 

och förskollärare har ett och samma mål med lärandeobjektet och att det utgår ifrån 

barnets perspektiv är den som vinner mest framgång. 

 

 

3.4 Relationen mellan omsorg och undervisning 

I frågeställningen till undersökningen efterfrågas vilka möjligheter till en kombination 

av omsorg och undervisning som kan vara möjlig i förskolan. Denna fråga är särskilt 

relevant i svensk förskola som länge strävat efter en kombination mellan omsorg och 

pedagogik – ofta benämnd som Edu-Care. 

 

 
3.4.1 Edu-Care och skolifiering 

En tradition och ett begrepp i svenska förskolor är Edu-Care vilket betyder att man 

kombinerar utbildning med omsorg (education och care). Det innebär att man har en 

helhetssyn på barnet där övriga aktörer som till exempel vårdnadshavare, arbetslag och 

förskolechef samverkar kring barnets utveckling, lärande och omsorg. Edu-

Caremodellen har framställts som ett föredöme internationellt (Bruce & Riddersporre, 
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2012) framför allt för att man visar en respekt för barnet och att det inte är en 

förberedelse för att bli vuxen utbildningen syftar till, utan för att barndomen har ett 

värde i sig (Persson, 2010).  

 

Tallberg Broman (2010) beskriver att man i en stor del av världen delar upp omsorg och 

undervisning i olika institutioner och mellan olika yrkesgrupper, alltså tvärt emot det 

Edu-Carebegrepp som Sverige och de nordiska länderna är kända för. Farhågor att det i 

och med svenska förskolans stärkta uppdrag med allt större fokus på kunskap och 

lärande riskerar att ske en förskjutning med allt större fokus på lärande och mindre på 

omsorg uttrycks av författaren. “Befinner sig förskolan med sina starka krav på 

effektivitet, utvärdering och lärande i ett så påtagligt förändringsskede att det kan 

betecknas som ett paradigmskifte?” (Tallberg Broman, 2010:35) frågar sig författaren. 

 

Fler är de som är oroliga för att det i och med den reviderade läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, rev. 2010) har kommit att ligga för mycket fokus på utbildning istället för att 

omsorg och utbildning bildar en helhet. Bruce och Riddersporre (2012) menar att man 

bör se över balansen mellan de två (Edu och Care) för att de tillsammans ska kunna 

utgöra en grund för det livslånga lärandet. 

 
Det är föga fruktbart att ställa en renodlat kunskapsinriktad förskola i motsats 

till en allsidigt inriktad förskola där personliga, känslomässiga och sociala 

värden utgör en viktig del - de är varandras förutsättning. (Bruce & 

Riddersporre, 2012:35-36) 
 

Det talas om en skolifiering som innebär att förskolans form kommit att bli mer 

fokuserad på kunskaper och mindre på omsorg (Van Laere, Vandenbroeck, Roet & 

Peeters, 2014). Kritiska röster till skolifiering menar att det är en beklaglig utveckling 

eftersom man tenderar att sätta sociala färdigheter och trygghet åt sidan till förmån för 

faktakunskaper. I och med svenska förskolans reviderade läroplan (Lpfö, 98, rev. 2010) 

befarar Halldén (2016), trots att det betonas att omsorg och lärande ska gå hand i hand, 

att det läggs för stort fokus på undervisning. Hon menar att det talas mycket om ett 

livslångt lärande och det individualistiska samhället, med den autonoma människan i 

fokus, och att det kan vara avgörande för de diskussioner som förs om 

omsorgsbegreppet. Halldén menar att vi måste erkänna de svagheter, behov och det 

beroende människor har för att kunna diskutera hur lärande och omsorg ska kunna bilda 

en helhet. På samma sätt beskriver Kroksmark (2014) att en rädsla för det han väljer att 

kalla skolafiering  (jämför skolifiering) där förskollärare blir tvungna att bedöma vad 

barnen lärt sig i högre utsträckning än deras än att bedöma sin egen pedagogiska 

praktik. 

 

 
3.4.2 Omsorg och undervisning i förskolepraktiken 

I resultatet av en studie med fokusgruppsintervjuer av förskolepersonal i Belgien om 

relationen mellan omsorg och undervisning (Van Laere & Vandenboreck, 2016) visas, 

trots att man tagit ställning för att arbete med barn i förskoleålder bör ske ur ett 

holistiskt perspektiv där lärande och omsorg är oskiljaktiga, att en så kallad skolifiering 

är ett faktum. Författarna menar att det internationellt finns en efterfrågan på att 

förbereda barn med faktakunskaper inför grundskolan och att förskollärare undervisar 

kunskaper och annan personal tar hand om barnens omsorgsbehov. Flera av 

förskollärarna i studien menade att det var viktigt med omsorg i förskolan men att det 

inkräktar på undervisningstiden - alltså att de ser det som två separata delar av 

verksamheten. Det framkom också att det ses som mer värdefullt att undervisa 
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faktakunskaper än att ge omsorg vilket visar sig i en statusskillnad mellan förskollärarna 

som har högre utbildningsnivå och lön än de lärarassistenter och annan personal som 

ingick i studien.  

 

Persson (2015) studerar i en forskningsöversikt pedagogiska relationer i förskolan och 

beskriver bland annat att de pedagogiska relationerna som en sammanflätning av 

undervisning och omsorg. Det innebär enligt Persson att undervisning kan tolkas så här:  

 
Undervisning i en svensk förskolekontext skulle då beteckna de situationer då 

förskolepersonal stödjer barns lärande genom att barnen använder sina 

resurser och får nya redskap för att utvidga och dekontextualisera sin 

förståelse av ett innehåll eller de fenomen som undersöks. (Persson, 

2015:136) 
 

Persson (2015) vill också tolka undervisningsbegreppet som att det i förskolan kan 

flyttas från det formella och vuxeninitierade lärandet till att förskolans personal i dialog 

med barnen lyckas förändra deras kunnande. Författaren menar vidare att det i förskolan 

ligger en asymmetrisk relation i grunden mellan barn och förskollärare men att 

karaktären av den är ömsesidig då de försöker förstå varandras tankar. 

 

 

3.5 Sammanfattning och analytiskt fokus 

Jag har i forsknings- och litteraturgenomgången identifierat att förskolan är en kontext 

där lärande sker i socialt samspel, vilket harmonierar med ett sociokulturella persepktiv 

på lärande vilket kan antas prägla förskollärarnas sätt att se på omsorg och 

undervisning. Nedan följer en sammanfattande redogörelse för hur forskning och 

litteratur kan ge ett analytiskt fokus i resultatarbetet. 

 

Beträffande omsorgsbegreppet har beskrivits dels en variant där omsorg ses som 

kroppsliga och basala behov men också en där man ser till hela människan - ett 

holistiskt perspektiv. I en verksamhet som präglas av ett sociokulturellt sätt att se på 

lärande, där läroplanens skrivningar att verksamheten ska bilda en helhet av omsorg, 

utveckling och lärande görs i resultat- och analysarbetet en tolkning av omsorg ur ett 

holistiskt perspektiv. 

 

Att det finns en spänning mellan begreppet undervisning och lärande visar Jonsson, 

Williams & Pramling Samuelsson (2017) med sin forskning. För att ge 

undervisningsbegreppet en viss skärpa använder jag som förslag till tolkning av 

begreppet mig av skollagens tolkning som innebär: 

 
“sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden.” (2010:800, 1:a kap. 3:e §) 

 

Den inkluderar både kunskaper och värden vilket också innebär att den lierar sig med 

det holistiska perspektiv på omsorg jag valt att inta. Eftersom den teoretiska 

utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet på lärande vilket också stämmer väl 

överens med förskolans läroplans (Lpfö 98, rev. 2010) sätt att se på ett lärande i 

samvaro med andra är det av vikt att understryka att undervisning endast är ett av flera 

medel för att lära.  
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Det flera av forskningsresultaten visar är att det finns en rädsla för en så kallad 

skolifiering och att det visat sig att man i ett samhälle som efterfrågar kunskaper också 

börjat förskjuta omsorgsbegreppet mot ett mätbart lärande. Samtidigt beskrivs begreppet 

omsorg av både forskare, författare och respondenter i undersökningar som att det sker 

ur ett holistiskt perspektiv och att det i förskolan i Sverige bedrivs förskoleverksamhet 

med Edu-Carebegreppet i fokus. Det innebär att det även här kan tänkas finnas en 

spänning i hur förskollärare resonerar om relationen mellan omsorg och undervisning.  
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4 Metod  
Undersökning, resultat och tolkning görs kvalitativt och där tolkningen av, i det här 

fallet, hur förskollärare tolkar och förstår begreppen omsorg och undervisning och hur 

de gör praktik av dem i förskolans verksamhet analyseras. Jag utgår ifrån att människors 

bakgrund och erfarenheter inte kan uteslutas och att språket har en avgörande betydelse 

och inte kan reduceras ner till en kvantitativ forskning (Olsson & Sörensen, 2011). Inom 

kvalitativ forskning tar man hänsyn till författarens (i det här fallet respondentens) 

historiska, sociala och kulturella kontext. Berättelserna analyseras alltså utefter 

respondenterna och deras kontext vilket innebär förskolan och dess styrdokument. I 

forskning och litteratur har valts att presentera ett antal olika sätt att hantera kontexten 

av hur omsorg och undervisning kan definieras och kombineras för att ge en 

förförståelse för hur forskningsläget ser ut idag. I resultat- och analysarbetet har dock 

strävats efter att vara öppen för det empirin visar. 

 

 

4.1 Val av metod – kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

För att få veta hur förskollärares uppfattningar om och hur de tolkar och förstår 

begreppet undervisning och hur de praktiskt går tillväga med undervisning kopplat till 

omsorgspraktiker har jag valt att använda mig av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Att använda sig av intervjuer där det finns möjlighet att få tag i personer med 

kunskaper och erfarenhet som är värdefulla på grund av deras befattning eller position 

kan ge bra stoff till undersökningen (Denscombe, 2016). Kvalitativa intervjuer kan 

liknas vid ett vanligt samtal men med ett bestämt fokus och där resultatet som önskas är 

att respondentens uppfattningar och föreställningar om ett fenomen redovisas 

(Kihlström, 2007).  

 

En övervägning av om kvantitativ eller kvalitativ metod skall användas har gjorts och 

då det i en kvantitativ metod ligger fokus på att analysera siffror mer än att analysera 

ord och samtal (Denscombe, 2016) gör det den olämplig att använda i detta 

sammanhang. Att istället använda sig av en kvalitativ metod som förklarar observerade 

fenomen (Lantz, 2014) genom generaliseringar ses här som den mest lämpliga metoden. 

 

 

4.2 Datainsamlingsmetodik  

Intervjuer med fyra respondenter har gjorts under augusti 2017 i Stockholms län. En 

intervjuguide (se bilaga A) har använts som grund för de semistrukturerade 

intervjuer/samtal som genomförts. Ljudupptagning har gjorts i samtliga intervjuer med 

mobiltelefon och fältanteckningar har gjorts med penna och papper. Denscombe (2016) 

anser att ljudupptagningar är bra att använda sig av så att intervjuaren samtidigt har 

händerna fria att göra fältanteckningar om till exempel kroppsspråk, miner och andra 

saker man noterar som inte kommer med på ljudinspelningen. Intervjuguiden (bilaga A) 

har använts för att styra samtalet i den riktning som ger svar på frågeställningen medan 

följdfrågor inte alltid varit desamma i alla intervjuer beroende på respondentens 

förförståelse och vilja att utveckla sina svar.  

 

 

4.3 Urval  

Ett icke slumpmässigt, typiskt urval (Lantz, 2014) har gjorts med tanke på att jag vill 

veta hur en viss grupp av människor, förskollärare, förklarar begreppet undervisning 
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kopplat till deras omsorgspraktiker. Att beskriva något som man har erfarenhet kring är 

oftast mer tillförlitligt i en undersökning och då kan risken minimeras att det blir endast 

åsikter som framkommer i intervjun (Kihlström, 2007). Det kan alltså förväntas av 

respondenterna har en förförståelse kring kontexten förskolan och dess styrdokument. I 

undersökningen har alltså medvetet valts att intervjua förskollärare och inte personal 

med annan utbildning. De intervjuade förskollärarna är de som först svarat att de ville 

delta i undersökningen. Ett mail till flera förskolor har gått ut med en förfrågan om att 

delta. De förskollärare med fiktiva namn, yrkesår som förskollärare och ålder på 

barngrupp är som figur nedan visar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det visar sig att den kommun där samtliga kommunala förskolor jag valt att intervjua  

förskollärare i har tagit ställning för att arbeta efter en Reggio Emiliainspirerad 

pedagogik. Det innebär att respondenterna har en förförståelse för detta men eftersom 

det varit svårt att se om det kan ha haft betydelse för förskollärarnas resonemang görs 

ingen analytisk poäng av det i resultat- och analysarbetet.  

 

 

4.4 Genomförande och bearbetning av data 

Intervjuerna har genomförts på förskollärarnas arbetsplatser efter förfrågan på mail till 

ett antal förskolor. Alla respondenter har innan intervjun läst ett brev (Bilaga B) om 

syftet med undersökningen och har tagit del av den etik som krävs i 

forskningssammanhang. Intervjuerna har varit mellan 32 och 39 minuter långa.  

 

Intervjuerna har transkriberats och noggrant lästs igenom flera gånger för att hitta 

mönster, skillnader och likheter i respondenternas svar kopplat till det analytiska fokus 

som utarbetats i kapitel tre. Avsikten i resultatpresentationen är att belysa de viktigaste 

och mest framträdande temana i materialtet.  Det innebär att det kan förekomma 

skillnader i hur mycket var och en av respondenterna syns i resultatet. Resultatet 

presenteras med undersökningens frågeställningar som rubriker där sedan teman som 

framkommit i resultatarbetet presenteras som underrubriker. Ibland har citat använts för 

att styrka vad som tolkats in i det som respondenterna ger uttryck för.  I analysen 

presenteras resultatet främst i förhållande till de begrepp och teorier som tagits ställning 

för och i diskussionen presenteras det kopplat till tidigare forskning. 

 

 

4.5 Metoddiskussion 

Det är en omöjlighet att vara helt objektiv eftersom både respondenters och forskarens 

förförståelse tas hänsyn till. Det som gör metoden lämplig är att kvalitativa data använts 

och att de enskilda intervjuerna har varit semistrukturerade med möjlighet för 

respondenterna att tala fritt om de huvudfrågor som ställts. För att få svar på 

forskningsfrågorna har följdfrågor ställts och ibland har respondenterna fått ge exempel 

för att förtydliga. 

Fiktivt namn Antal yrkesår som 

förskollärare 

Ålder på nuvarande 

barngrupp 

Cissi 6 4-5 

Pia  25 3-5 

Eva  20 1-2 

Karin  2 4-5 
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Reflektioner över om någon information kring begreppet undervisning och skolverkets 

definition “sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 

värden” (2010:800, 1:a kap. 3:e §) borde ha lämnats till respondenterna har förekommit 

men valdes bort. Det skulle kunna innebära att undersökningens fokus och att frågan om 

hur undervisning kan förklaras i respondenternas förskolekontext förändrats genom 

påverkan av intervjuaren. Det är av stor betydelse att inte överföra sina egna tankar och 

att vara neutral men ändå få respondenterna att känna sig bekväma i en kvalitativ 

intervju (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Något som också bör beaktas då intervjuer används som metod i forskning är att 

respondenter tenderar att svara olika beroende på vem intervjuaren är. Särskilt i 

personliga frågor kan det bli känsligt och respondenten kan välja att svara utefter det 

den tror att forskaren vill ha för svar eller svara i linje med vad den tror att forskarens 

ståndpunkt är i frågan (Denscombe, 2016). Vid varje intervjutillfälle har klargjorts att 

det inte är finns något rätt eller fel svar, att det inte läggs några värderingar i svaren och 

att det är respondents ärliga svar som är av vikt för forskningsfrågan som efterfrågas. 

Tre av de intervjuade förskollärarna uttrycker att de anser det vara en något jobbig 

situation,  som att de ska svara rätt eller fel.  Därför har det varit viktigt att ge dem 

garantin för att det inte finns något rätt eller fel genom att återigen berätta att det inte 

finns några rätt eller fler svar. Under intervjuns gång kändes förskollärarna mer och mer 

avslappnade och hade många berättelser om hur de arbetar med barns lärande, 

undervisning och omsorg. 

 

 
4.5.1 Överförbarhet  

Kvalitativa undersökningar med få antal undersökningsobjekt kan vara svåra att 

generalisera. Här används istället begreppet överförbarhet vilket kan förklaras som att 

det är frågan om fynden som framkommer skulle kunna överföras till andra 

undersökningar mer än att det är sannolikt att de kan föras över till andra 

undersökningar (Denscombe, 2016). Det innebär alltså att det inte går att förutsätta att 

det kan överföras men att det möjligen kan göra det. För att andra ska ha möjlighet att 

kunna överföra studiens resultat har jag så noggrant som möjligt återgett de svar jag fått 

i resultatdelen och bifogat min intervjuguide. Jag har också berättat om det 

förändringsarbete mot den pedagogiska filosofin som pågår i de kommunala förskolor 

jag intervjuat förskollärare. 

 

 

4.5.2 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning är en förförståelse för det ämne som diskuteras av vikt 

(Olsson & Sörensen, 2011). Jag har medvetet valt ett ämne jag själv är insatt i och jag 

har valt mina respondenter med utgångspunkten att det har en stor inblick i och 

erfarenhet av både förskolans praktiska arbete och dess styrdokument. I en 

undersökning med kvalitativa metoder finns risken att den som undersöker blir en del av 

själva instrumentet för forskningen vilket kan riskera studiens tillförlitlighet 

(Denscombe, 2016). För att minska risken för ett sådant resultat har val av metod, urval 

av respondenter, genomförandet och intervjuguide noggrant övervägts mot andra 

metoder för vetenskaplig forskning. Genomförandet med intervjuguide, ljudupptagning 

vid intervjuerna och transkribering tillsammans med fältanteckningar gör att utkomsten 

av intervjuerna blir tillförlitliga. 
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4.5.3 Trovärdighet 

Eftersom det inom kvalitativ forskning kan vara svårt att få en exakt validitet av sitt 

arbete väljs istället begreppet trovärdighet (Denscombe, 2016) för att bekräfta studiens 

giltighet. Alla data från respondenter har om de varit svårtolkade kontrollerats i en 

respondentvalidering (a.a) för att förbättra träffsäkerheten i data. I det här fallet har en 

sådant gjorts med hjälp av kompletterande frågor per mail från mig till respondenten.  

En triangulering, det vill säga att öka trovärdigheten genom att söka svar på 

forskningsfrågorna via andra metoder, (Kihlström, 2007) har inte gjorts vilket hade varit 

ett alternativ om tiden hade funnits. Den fysiska närvaron och längden på intervjuerna 

ökar också trovärdigheten genom grundade data vilket innebär att forskaren har vistats 

på platsen under en tid, granskat texter eller visuella bilder ingående (Denscombe, 

2016). Intervjuerna har i samtliga fall skett på respondenternas arbetsplatser och jag har 

i samtliga fall fått se deras avdelningar innan vi gemensamt tagit oss till ett mötesrum. 

Jag har medvetet valt att be att få se deras avdelningar för att få lite avslappnande 

småprat före intervjun. 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

Ett antal etiska överväganden har gjorts i linje med gällande praxis för forskning. 

Undersökningen har följt vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Hermerén, 2011).  

 

Informationskravet innebär att respondenterna får all information kring vad forskningen 

har för syfte, vem forskaren är och att de inte kommer att läggas någon värdering i vad 

deras svar på frågorna.  

 

Samtyckeskravet betyder att respondenterna närhelst de vill har rätt att dra sig ur 

forskningen och att det är helt frivilligt att delta.  

 

Att respondenten får vara anonym är något forskaren måste garantera vilket innebär att 

man förhåller sig till konfidentialitetskravet.  

 

Nyttjandekravet uppfylls genom att forskaren garanterar att de uppgifter hen samlar in 

är avsedda att användas endast för den forskning som presenterats i informationskravet. 

 

För att uppfylla samtliga krav har jag skrivit ett brev till alla respondenter med 

information om att deras identitet inte kommer att röjas, att de när som helst har rätt att 

dra sig ur studien och att jag inte kommer att använda uppgifterna jag tagit del av till 

något annat än denna uppsats. Det har också beskrivits noga vem forskaren är, vad 

uppsatsens syfte är och att det inte kommer att läggas någon värdering i deras svar på 

frågorna. Jag har också inspelningen med intervjuerna förvarad ansvarsfullt tillsammans 

med transkribering och personernas identitet (endast förnamn). Att vara respondent vid 

en intervju med ljudupptagning skulle kunna vara en faktor som gör personen nervös 

och kanske svarar annorlunda än om det inte spelats in. Det kan vara så att man blir 

påverkad av vetskapen om att någon kommer att lyssna till det som sagts och att det av 

den anledningen inte blir ett naturligt samtal. Jag har här vägt fördelarna med att kunna 

transkribera det inspelade materialet mot nackdelarna med att det kan ha funnits en viss 

påverkan på respondenterna och kommit fram till att en intervju med ljudupptagning är 

att föredra i detta sammanhang. 
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5 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat i tre avdelningar som svarar mot 

de tre frågeställningar jag valt för undersökningen. Resultatet analyseras i anslutning till 

respektive avdelning med utgångspunkt i det analytiska ramverk som utarbetats i kapitel 

tre.  

 

 

5.1 Omsorgsbegreppets betydelse och praktik 

Två teman märks tydligt då resultatarbetet med omsorgsbegreppet påbörjas. Det som 

direkt visar sig är hur förskollärarna ser omsorg som något som gäller dels kroppsliga 

och basala behov men också som något som har med självkänsla, trygghet och själsligt 

välbefinnande att göra.  

 

 
5.1.1 Omsorg som kroppsliga och basala behov  

Samtliga förskollärare tolkar in i begreppet omsorg det arbete de gör med att hjälpa 

barnen med hygien, blöjbyten, toabesök, mat och vila. Alla respondenter gör också klart 

för mig att alla i arbetslaget vare sig man är förskollärare eller har annan utbildning 

delar på arbetet med den basala, kroppsliga omsorgen om barnen. Karin menar att det 

beror på hur samarbetet i arbetslaget är och i ett välfungerande arbetslag där man delar 

erfarenheter med varandra har det ingen betydelse om det är förskollärare eller 

barnskötare som sköter de basala och kroppsliga behoven.  
 

Det visar sig på liknande sätt i flera av intervjuerna att de kroppsliga och basala 

behoven av omsorg är något självklart som man bara gör och det är mer på vilket sätt 

man gör det som blir viktigt och om det till exempel innehåller något mer som lärande 

eller samspel vilket kommer att behandlas mer i följande avsnitt som behandlar 

pedagogiska utmaningar att kombinera de två begreppen. 

 

Det finns ytterligare ett sätt att se på hur den kroppsliga, basala omsorgen kan tyckas 

vara självklar och det är när Pia ger uttryck för att vårdnadshavare ofta efterfrågar de 

basala och kroppsliga behoven av omsorg som barnen på förskolan har. På frågan om 

hur hon definierar begreppet omsorg svarar hon: 

 
Ja men omsorg är väl det som föräldrar tycker är det viktigaste, att dom får 

mat, rena kläder på sig […] Det tror jag. Krasst så är det viktigaste för 

föräldrar att få veta om barnen ätit, gjort nåt i blöjan, sovit. Det är oftast det 

dom frågar innan de frågar vad vi har gjort. Ju yngre barn desto viktigare 

tycker de att det är. 

 

Pia verkar anse det märkligt att inte vårdnadshavare är mer intresserade av att veta vad 

som hänt på förskolan utan mest om basala behov som om barnet har ätit eller bajsat 

innan de frågar vad barnet varit med om under dagen. Samtidigt som Pia ställer sig 

frågande till hur vårdnadshavarna prioriterar anser hon också att det är mycket viktigt 

för henne som förskollärare att delta i alla typer av omsorg för att kunna förmedla en 

helhet till dem kring barnet. Hon menar också att det ger en starkare 

bindning/anknytning till barnet då hon deltar i omsorgsarbetet som har betydelse för 

samarbetet med vårdnadshavare. Jag frågar henne igen vad hon menar är omsorg i en 

förskolekontext och får svaret att det är basala och kroppsliga behov men att det också 

handlar om självkänsla, trygghet och själsligt välbefinnande. 
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Sammanfattande reflektioner av att fråga förskollärare hur de definierar begreppet 

omsorg blir att de verkar anse det så självklart med de kroppsliga och basala behoven att 

de reflekterar över dem i termer av andra saker så som lärande, trygghet och själsligt 

välbefinnande vilket nu för oss vidare till nästa tema. 

 

 
5.1.2 Omsorg som trygghet och själsligt välbefinnande 

Tre av fyra förskollärare nämner ord som trygghet, kärlek och socialt samspel när de får 

frågan om hur de tolkar begreppet omsorg. De beskriver dem ofta tillsammans med de 

kroppsliga och basala behov jag ovan beskrivit men lägger sedan till att det finns något 

mer. Pia som i föregående tema beskriver vad vårdnadshavare verkar vilja ha för 

information om sina barn då de hämtar på förskolan beskriver att omsorg för henne är 

mycket mer. Hon anser att det också är att det ska kännas tryggt och roligt att komma 

till förskolan, att det ska kännas bra i magen. Hon menar att det även är det sociala 

samspelet som är viktigt i omsorgen ur ett långsiktigt perspektiv för att barnen ska få 

kamrater under hela sin skoltid och att de ska kunna fungera på ett arbete i framtiden.  

 

Karin beskriver också hur trygghet och det själsliga välbefinnandet är viktiga 

komponenter i omsorgsarbetet och menar att det är en slags kärlek och ett engagemang 

som kräver mycket av henne. Det genuina intresset för de mellanmänskliga relationerna 

är av stor vikt enligt henne. 

 
Att man är intresserad av barn, det är sånt svårt jobb tycker jag. Man måste 

vara så jätteengagerad och visa mycket kärlek för barn. Att man är intresserad 

av barnen, inte bara att de måste klä sig eller kissa eller andra saker. (Karin) 

 

Då förskollärarna beskriver hur de tolkar begreppet omsorg och vad som ingår i det 

väljer de att mer eller mindre förminska eller se den kroppsliga och basala omsorgen 

som något så självklart att man inte behöver förklara vad det är. Karin beskriver det till 

exempel så här: 

 
Jag tror att omsorg är allt vi gör, inte bara att barn har bra kläder och dom 

äter ordentligt utan att visa förståelse, visa kärlek även om man bara kramar 

dom och frågar vad som hände i helgen och är intresserad av barn. (Karin) 

 

Alla förskollärare visar en medvetenhet kring att omsorg som både kroppsliga, basala 

behov men också som trygghet och själsligt välbefinnande måste ingå som en del i 

arbetet på förskolan. De betonar också alla att det är av vikt att de själva deltar 

tillsammans med resten av arbetslaget i det praktiska arbetet med det. Cissi menar att 

det är viktigt att vara en del i omsorgen för att då får hon möjlighet att lära känna barnen 

på ett annat plan, att komma nära dem.  

 
Jag kan tycka att jag måste ju få göra det här och ha den här närheten med 

barnen tycker jag, för att lära känna dom för att komma nära dom. (Cissi) 

 

Eva använder sig av läroplanen som en resurs då hon resonerar kring begreppet omsorg. 

Bland annat nämner hon att en ”väl avvägd dag” för barnet kan innebära omsorg.  

 
Jag tycker det är så svårt att särskilja det, det står i Lpfö nånstans att vi ska 

erbjuda en väl avvägd dag. Men det kan ju vara det här äta, sova, byta blöjor. 

(Eva) 
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Hon menar också att det kan var att det kan vara att få lära känna en vuxen på djupet, att 

få en anknytningsperson i en vuxen som kan betecknas som omsorg. Hon är också den 

enda som egentligen talar om etiken i omsorgen då hon beskriver att även om det är 

stressigt och blöjbyten ibland kan ske effektivt och snabbt för att det finns tidsramar att 

följa väljer hon att alltid närma sig barnet med respekt och alltid tilltala barnet och 

berätta vad som ska ske.  

 

 
5.1.3 Analys  

I förskollärarnas berättelser framkommer att de ser omsorg ur ett holistiskt perspektiv 

som det Van Laere m. fl. (2014) och Josefsson (2016) menar innebär att man lägger mer 

än grundläggande basala kroppsliga behov i begreppet. Det märks tydligt då de 

beskriver omsorg i termer av kärlek, trygghet och sociala relationer som de främsta 

aspekterna i omsorgspraktiken. Förskollärarna menar att omsorg finns i allt vi gör och 

jag ser här kopplingar till läroplanens skrivningar att ”verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet.” (Lpfö 98, rev. 2010:5)  Här kan man också dra kopplingen till 

det sociokulturella perspektivet att se på lärande. Framgångsrika sociala relationer blir 

viktiga aspekter eftersom denna teori utgår ifrån att man kollektivt tar sig an nya 

erfarenheter.  

 

Det verkar finnas en dikotomi i hur vårdnadshavare respektive förskollärare tolkar och 

förstår begreppet omsorg. Förskolläraren i undersökningen ger uttryck för att de 

frågorna förekommer mer frekvent ju yngre barnen är och det kanske har en förklaring i 

att vårdnadshavarna har svårt att lämna över kontrollen och vill veta att barnet mått 

fysiskt bra i första hand. Det kan också ha flera orsaker bland annat tid och möjlighet att 

tala ostört i vardagliga situationer.  

 

De basala kroppsliga behoven är något mina respondenter inte pratar om så ofta förutom 

kopplat till lärande vilket enligt Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) innebär en slags 

förskjutning av begreppet omsorg mot lärande. Författarna drar kopplingen till 

läroplanens (Lpfö 98, rev. 2010) stärkta kunskapsfokus som genomsyrat förskolan de 

sedan läroplanens revidering 2010. Förskollärarna verkar anse att det är en självklarhet 

vad de basala behovens omsorg innebär och tar direkt steget till den själsliga 

dimensionen av omsorg i sina förklaringar. Det skulle kunna betyda att förskollärarna 

ser omsorg som en långsiktig process. De ser de kroppsliga och basala behoven som 

behov som en direkt handling medan det själsliga behovet innebär en långsiktighet och 

förberedelse för resten av skoltiden och livet. Förståelsen för omsorgen bland 

förskollärarna blir alltså att den innebär både kropp och själ – en holistisk syn på 

omsorg.  

 

 

5.2 Undervisningsbegreppets betydelse och praktik 

Under resultatbearbetningen utkristalliserar sig fyra teman kring begreppet undervisning 

I det stora hela har förskollärarna liknande beskrivningar av  hur 

undervisningsbegreppet kan förklaras och praktiseras. Det som däremot skiljer sig åt är 

att de talar på olika sätt om begreppet rent teoretiskt. I resultatarbetet framkom fyra 

teman kring hur förskollärare tolkar och förstår begreppet undervisning. Det första 

handlar om hur förskollärarna teoretiskt tolkar begreppet undervisning, det andra om när 

och hur de anser att undervisning sker på förskolan och de två sista handlar om hur 
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respondenterna talar om målstyrd respektive barninitierad undervisning som sker i 

stunden.  

 
5.2.1 Undervisning som lärande och statushöjning 

Tre av förskollärarna ser begreppet som något som kommer från skolan och som 

egentligen inte passar in i förskolan samtidigt som tre av dem också gör reflektionen att 

undervisning går att likställa med lärande. 

 

Cissi beskriver det som att man lär genom leken och att det inte är som i skolan där hon 

menar att man matar in kunskaper och att det är ett föråldrat sätt att lära.  

 
Ja man undervisar ju inte på förskolan men det blir ju ett slags eh asså genom 

leken lär man ju barnen, vi lär barnen, barnen lär barnen, materialet lär 

barnen, miljön lär barnen […] Det går ju inte att som i skolan sitta och mata 

in utan jag tänker mig att man leker fram det […] Ja, det går ju inte att sitta 

som man gjorde förr, det går ju inte. (Cissi) 

 

Cissi anser att det är svårt att sitta framför barnen och att de bara ska lyssna och istället 

menar hon att om hon observerat att något behöver läras tar hon fram ett spel, gör en 

lek, har en samling med innehållet eller liknande. Hon talar också om att vara en 

medforskande pedagog som tillsammans med barnen uppmuntrar och utmanar till 

lärande. 

 

Pia tolkar och förstår begreppet undervisning som att det är teoretiska faktakunskaper 

som traditionellt hör skolan till och i förskolan är det så mycket mer som är viktigt att 

lära sig. Hon poängterar det sociala samspelet och praktiska kunskaper som att kunna 

klä på sig och äta själv. Samtidigt gör hon i sin definition av begreppet en liknelse med 

lärande. 

 
Undervisning för mig är ju egentligen allt dom lär sig, att klä på sig, att äta 

med bestick så det är inte bara det här som en färdighet som är kopplad till 

skola. (Pia) 

 

Eva beskriver att det är mycket lärande bara av att vara på förskolan och att barn lär 

hela dagen. Hon tolkar det också som att lärande och undervisning är ungefär samma 

sak. Eva menar också att hon inte tänker så ofta på att det är undervisning hon sysslar 

med och att det är ett nytt begrepp för förskolan. Hon har svårt att se att det kan bli ett 

begrepp att använda sig av naturligt i förskolan. Hon frågar sig om man till exempel har 

en undervisande aktivitet och man måste byta en blöja mitt i, slutar man då undervisa 

och börjar igen när blöjbytet är klart. Hon verkar ha följt debatten kring undervisning i 

förskolan då hon frågar mig om det inte är så att begreppet undervisning ska 

implementeras i en revidering av läroplanen som ska presenteras i mars 2018.  

 
Konstigt ord, ovanligt ord i förskolan. […] Det ska in i nya revideringen va? 

[…] Jag tycker i och för sig att det är bra att statusen höjs på förskolan eller 

vad barnen lärt sig […] Jag tänker att det är Skolverkets sätt att höja statusen 

på förskolan, förskollärare helt plötsligt för att det kallas så i skolan. För vi 

gör ju, för i så fall har vi alltid sysslat med undervisning i förskolan. (Eva) 

 

Eva beskriver alltså att det är ett nytt ord i förskolan och menar dessutom att det skiljer 

sig mot hur skolan traditionellt undervisar genom tydliga skillnader i lektioner och rast. 

Hon hävdar att det i förskolan sker undervisning i vardagen och att det inte finns lika 

klara gränser mellan tid för undervisning respektive rast i förskolan. Det är mer 
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integrerat. Att höja status på förskolläraryrket är något också Pia reflekterar över. 

Hennes tankar  ockring begreppet är att det blir en statushöjning för att man får ett 

begrepp på det som man alltid har gjort, att undervisa barn på förskolan. Hon lyfter att 

det i samma veva som det blir en statushöjning blir det också ett ökat krav på 

förskollärarna att undervisning ska ske.  

 
Det har ju liksom blivit lite mode nu den senaste tiden. När man tittar tillbaka 

nu så ser man att man alltid har haft undervisning även på förskolan och så. 

Men det jag ser nu är väl att man sätter ett begrepp på det man gjort alla år 

men det är bra för att det lyfter status på yrket. (Pia) 

 

Ett ökat krav beskriver också Eva i samtalet kring begreppets betydelse, hon menar att 

det finns ett krav i det systematiska kvalitetsarbetet att visa vad som erbjudits barnen. 

Hon uppfattar det ibland som att det sätter käppar i hjulet för sådan vardagsundervisning 

som att till exempel låta barnen klä på sig i lugn och ro och försöka själva eftersom det 

som efterfrågas verkar vara andra aktiviteter. Hon beskriver inte vad det är men jag 

tolkar det som att det är till exempel utflykter och planerade aktiviteter hon menar. 

 

 
5.2.2 När sker undervisning på förskolan? 

Förskollärarna har trots att de upplever det svårt att sätta ord på begreppet flera exempel 

på när de anser att det förekommer undervisning på förskolan. 

 

Pia ger flera exempel på när hon anser att hon undervisar i förskolan. Hon menar att det 

är bra tillfällen att lära barnen om naturen när de är i skogen, när det ska introduceras 

nya material eller nya tekniker att skapa med. Hon framhäver också att den sociala 

undervisningen är minst lika viktig som att lära sig faktakunskaper, det innebär att 

barnen får lättare att förhålla sig till att lära sig saker om de har förstått hur man 

samspelar med andra. I skogen väljer hon att visa på olika fenomen och ställa 

uppmuntrande frågor men också berätta om olika naturfenomen. 

 
Så när man går ut i skogen att man poängterar att vad är det för djur som varit 

och grävt där […] vad är det här för träd och knopparna, vad är det som 

händer med dom, att man kan följa årstiderna. Från våren ända in till hösten 

dårå. (Pia) 

 

Då Pia beskriver hur nya tekniker kan introduceras talar hon om att hon ibland upplever 

att barn har en känsla av att inte duga, att inte kunna rita eller skriva fint. Det är då hon 

menar att om man tillsammans med en förskollärare introducerar olika typer av tekniker 

och material för att till exempel teckna och gör på många olika sätt kan den spärren 

släppa. Hon tänker också framåt som en skolförberedande åtgärd att om du inte kan 

känna dig nöjd med hur dina bokstäver ser ut kan du inte koncentrera dig på innehållet i 

skolan. Hon menar att det handlar dels om att lära sig duga som man är men också att få 

möjlighet att pröva många olika sätt att uttrycka sig. 

 

Karin poängterar att det inte är obligatoriskt att barn lär sig skriva och räkna i förskolan 

men att ge alla barn som vill rika möjligheter till det. Det gör hon och hennes kollegor 

dels i vardagen när de dukar till exempel men också då de delar barngruppen och 

arbetar i projekt de håller på med eller en stund på dagen då barnen leker passar hon på 

att utmana enligt mål i läroplanen i till exempel bygg- och konstruktionshörnan. Karin 

beskriver också hur svårt det är att hinna med att observera och reflektera över alla 
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barns olika behov av utmaning och på vilken kunskapsnivå de ligger för att anpassa 

undervisningen. 

 
Vi har ju 23-24 barn. Man måste hitta tid också att sitta och skriva 

utvecklingssamtal och komma ihåg allt med barnen. Man måste ha koll på 

dokumentation. Man måste hitta allas intresse. Det är också viktigt att dela 

gruppen så att man kommer närmare vissa barn och kunna undervisa på rätt 

sätt för det barnet. Vi är ju så här hårda, att nu har vi tid för den gruppen och 

att man måste planera, annars hinner man inte. (Karin) 

 

 

Karin ger här uttryck för att det är en fråga om tid och organisation som påverkar hur 

och när undervisning sker. Stora barngrupper och för lite tid gör att det blir svårt att 

hinna med. 

 

 
5.2.3 Att undervisa målstyrt utifrån barnens intressen 

Att utmana barnen i något de visar intresse för i stunden är något flera av 

respondenterna beskriver vid flera tillfällen då vi samtalar om undervisning. Man kan 

säga att de mest betydande delarna för undervisning i förskolan enligt respondenterna är 

att utmana barnen i något de redan visat intresse för både i längre projekt men också 

något som händer här och nu. 

 
Och sen är det ju dom här tillfällena då vi är ute och dom hittar nåt småkryp 

och man sen kanske fortsätter och prata om det på lunchen och kanske tittar 

på Ipad och på nätet, spinner vidare på det som dom sett. (Pia) 

 

Här beskriver Pia hur hon fångar tillfället i stunden och tar med sig det barnet visat 

intresse för då de varit utomhus innan lunch. Hon försöker medvetet att spinna vidare på 

något som barnen är intresserade av och vill utmana de som vill att lära sig mer om det 

de upptäckt. Cissi pratar också om att följa upp det barnen tagit initiativ till och föreslår 

även hon att man använder lärplatta till att ta reda på mer om det barnen visat intresse 

för. Hon använder sig också av direkt kommunikation och ställer frågor till barnen där 

de får använda språket för att förklara hur till exempel en insekt ser ut, hur många ben 

den har och vad den kan heta.  

 
Det blir ju en slags undervisning fast inte medvetet, eller medvetet för mig 

men inte för dom. (Cissi) 

 

Här tolkar jag Cissi som att hon har ett medvetet mål med de frågor hon ställer för att 

utmana barnen och de material hon erbjuder dem för att forska vidare. Då hon talar om 

att det inte är medvetet för ”dom” tolkar jag det som att barnen inte fått möjlighet att 

vara delaktiga i undervisningens mål. Ibland, menar Cissi, kan det bli lite krystat att inte 

ge barnen svar på vad de vill veta och refererar till när något barn vill ha svar på en 

fråga och inte har tid eller vill undersöka själv genom att få följdfrågor för att komma 

vidare. Hon menar att det är en balansgång mellan att utmana barnen och att ge dem 

svaret direkt. 

 

Karin beskriver att om man ska arbeta med matematik och barnen tycker om att bygga 

är det ett bra sätt att stötta barnen och utmana dem kring matematik i byggrummet och 

menar att det är viktigt att alla förskollärare har kunskaper kring barns olika lärstilar.  
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Dom har olika behov, olika karaktär, och olika väg att lära sig och andra 

väljer att se någonting och någon måste känna, lukta och andra måste, det är 

olika. Inte alla barn lär på samma sätt. (Karin) 

 

Samtidigt menar Eva att det är viktigt att om man ska utmana barnen i det de visar 

intresse för i stunden som till exempel om barnen undersöker lutande planet i en 

rutschkana och hon ska kunna tala i korrekta termer om det handlar om friktion, kraft, 

lutning och så vidare är det av vikt att förskollärare har tillräcklig faktakunskap för att 

kunna stötta barnet mot ett ökat kunnande. Hon beskriver hur hon själv haft svårt att 

undervisa barn gällande friktion för att hon inte varit säker i sina egna kunskaper. 

 

Eva beskriver ett undervisande så här: 

 
Vi försöker ju ofta jobba med att inte ge några givna svar. Att om man har 

lera till exempel att man inte direkt sätter sig och gör skålar utan att man mer, 

framförallt med de yngsta, känner på leran och kanske rullar en boll man 

känner hur det känns och barnen får pröva att platta till den eller vad de vill. 

Nu för tiden är det ju ok att härma så det kanske ändå är en medveten 

handling hos oss. (Eva) 

 

Eva menar att det är viktigt att barnen får skapa en relation till leran innan det är dags att 

uttrycka sig med den. Att gå långsamt fram och göra små utmaningar så att barnen får 

en känsla för materialet innan man går vidare anser hon vara en viktig ingrediens i 

undervisning. Samtidigt så är hon med och visar på enkla saker man kan göra med leran 

och låter barnen få undersöka det hon gjort. Jag ställer en följdfråga hur hon tänker sig 

att hon går vidare med leran ur ett undervisningsperspektiv och får svaret: 

 
Man kan tänka sig att när barnen har fått känna och undersöka leran kan man 

pröva, kan man gå vidare sen när dom kommit längre i lerutvecklingen då 

kan man göra kuber tillexempel eller boll och visa hur man kan bygga saker, 

ge dem alternativ, kanske ge dem verktyg, sådana där som man skär med, 

ståltråd som man skär med […] sen kan man ju utefter barnens intresse 

utmana dem till att börja bygga hus, vem ska bo där? Djur, människor, ja allt 

möjligt. (Eva) 

 

Eva beskriver hur hon genom kommunikation, språket och andra artefakter ger barnen 

möjligheter att lära sig mer om hur leran fungerar och hur man kan använda den. Hon 

bygger också på barnens intressen då hon låter dem fantisera över vem som kan tänkas 

bo i ett hus som tillverkas. Att undervisa genom att bygga på det barnen visar intresse 

för leder oss in på nästa tema om undervisning. 

 

 

Pia reflekterar kring hur barnen också skapar ett intresse kring det förskolan erbjuder 

som till exempel skriftspråket apropå läroplanens skrivningar om strävansmål och 

övergången till skolan. Hon för en diskussion kring om det kan vara så att en del 

förskolor kanske undervisar i klassiska skolämnen för att kunna ”skicka upp A-barn” till 

förskoleklassen men upplever att på hennes förskola är det barnens eget intresse som 

styr. 

 
Och sen bokstäver att som börja skriva sitt namn […] Det är ju inget som 

säger att man inte får uppmuntra bra och om någon är intresserad att man då 

ger förutsättningar för att de ska kunna sitt intresse […] de är ju mottagliga 

och snappar ju upp jättemycket det märks ju så att det är nu man ska spinna 

vidare. (Pia) 
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 Att barn som i förskolan lär sig läsa och skriva är något som också Karin menar bygger 

på barnens eget intresse. Hon berättar hur de förra terminen hade ett barn som var 

mycket intresserat av bokstäver vilket arbetslaget byggde vidare på. Det gjorde att fler 

barn blev drogs med. Eftersom det gavs många tillfällen att öva och att arbetslaget 

tillförde både material och stöd till barnen finns det nu barn på avdelningen som kan 

läsa.  

 

Alla förskollärare har gett något exempel på målstyrd undervisning enligt Skollagens 

(2010:800) definition i intervjuerna.  

 

Eva berättar hur hon under blöjbyten medvetet brukar öva begrepp som höger och 

vänster när hon klär på barnen. 

 
Nu sätter vi strumpan på höger fot och vänster fot eller allt möjligt. Då tycker 

jag att det är undervisning fast jag kanske inte skulle säga att det är 

undervisning. (Eva) 

 

Hon fastslår först att det är undervisning men vill inte kalla det undervisning vilket 

bekräftar det hon tidigare i intervjun uttryckt som en osäkerhetskänsla kring att använda 

begreppet undervisning i förskolan. Tidigt i intervjun uttrycker hon att det känns som ett 

konstigt ord att använda i förskolan och ställer sig frågan vad som är skillnaden på lek, 

lärande och undervisning.  

 

Karin menar att hon använder sig av barnens intresse för bygg och konstruktion för att i 

den aktiviteten undervisa i matematik där hon har specifika mål. Hon betonar dock att 

det inte är säkert att barnen anammar det hon vill skapa kunskap kring men att hon ger 

dem möjligheter.  

 

Att vara en medforskande pedagog är ett alternativ som Cissi framhåller är ett bra sätt 

att undervisa barnen på. Det blir inte alltid man hamnar där man först hade tänkt men då 

får man försöka leda dem dit på annat sätt menar hon. Hon beskriver här att hon har ett 

mål med att vara medforskande pedagog men att det kan vara svårt att fastställa vad för 

lärande som ska ske eftersom barnen styr med sina intressen vilket håll aktiviteten ska 

gå. Hon menar också att en undervisning kan vara att om någon behöver öva på något 

speciellt så kan man använda sig av olika material som stöttar den färdigheten som 

behöver övas tillsammans med en förskollärare.  

 
Jag tänker att nån behöver träna på det här så kan man ta fram ett spel eller 

göra en lek tillsammans, på det sättet lära. (Cissi) 

 

Pia delar upp undervisningen i kunskaper och värden och pratar om hur viktigt det är att 

undervisa i socialt samspel för att kunna fungera i ett samlärande med andra. Hon menar 

att det är en del av undervisningsuppdraget att vara med och tala om och visa vad som 

är moraliskt rätt och fel. 

 
Det är ju den sociala undervisning där man är med och talar om vad som är 

rätt och fel och är med och visar både verbalt och med kroppen både så här 

gör vi eller gör vi inte. (Pia) 

 

Hon menar att det är en viktig lärdom för hela barnets framtid och hävdar att om man 

inte kan samspela och kan sociala koder så går för mycket tid åt till konflikter vilket i 

sin tur innebär att det blir mindre tid till lärande. Hon nämner också speciellt att barn 
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med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara i stort behov av att lära sig 

sociala koder och samspel med andra. 

 

 
5.2.4 Analys 

Samtliga förskollärarnas svar visar på att de har en förståelse för vad undervisning kan 

innebär men att det finns svårigheter i att beskriva själva begreppet. Jag har i 

förskollärarnas svar upptäckt flera olika förklaringar bland annat hur nuets pedagogik 

används för undervisning, hur undervisning sker målstyrt och med både kunskaper och 

värden som innehåll, att undervisning likställs med lärande och att det kan finnas en 

rädsla för skolifiering genom att införa begreppet undervisning. Nedan redogörs för hur 

jag kommit fram till upptäckterna. 

 

Något som står ut är hur tre av förskollärarna använder sig av vad man med Jonssons 

(2011) terminologi skulle kalla en nuets pedagogik då de beskriver hur de utför 

undervisningen, att undervisningen uppkommer på plats av att barnen hittat något att 

undersöka och förskollärarna direkt tar vara på det genom att ställa utmanande frågor, 

forska tillsammans med barnen och förklara. Däremot menar Jonsson (2011) att det är 

möjligt att man missar målstyrt lärande om den typen av undervisning tar allt för stort 

fokus. I det resultatet gör respondenterna gällande att de ofta griper tag i stunden och 

utmanar barnen vidare i det som händer här och nu. De menar att de följer upp barnens 

intressen när de till exempel hittar småkryp och utmanar med frågor som kan sätta igång 

barnens tankar för att vinna ytterligare kunskap. Ur ett sociokulturellt sätt att se på 

lärande (Säljö, 2011) är det samspel som uppstår i nuet en stor källa till appropriering av 

nya kunskaper och som mediering används här både fysiska artefakter som till exempel 

lärplattan och småkrypen men också språket. Här har man möjlighet att utöva målstyrd 

undervisning som den skollagen definierar som “sådana målstyrda processer som under 

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

och utvecklande av kunskaper och värden.” (2010:800, 1:a kap. 3:e §) Risken med en 

nuets pedagogik om man inte använder den typ av undervisning tillsammans med 

verktyg för reflektion kan vara att allt sker i nuet och att ingen kontinuitet förekommer. 

Det skulle kunna leda till att det alltid blir ett nytt ”nu” och barnen mister kontinuitet i 

lärandet och inte får lära något på djupet.  

 

Förskollärarna har beskrivit att de undervisar men att de inte kallar det undervisning, att 

det sker i samband med att barnen visar intresse och att de också använder sig av 

målstyrning när det använder sig av dagliga rutinsituationer och i nuets pedagogik. 

Förskollärarna har också gett uttryck för att det har ”aktiviteter” och ”samlingar” som 

de kopplar till undervisning och lärande.  

 

I resultatgenomgången beskrivs hur en förskollärare har som mål att öva matematik då 

hon dukar tillsammans med barn. Om hon dessutom hade delgett barnet målet och syftet 

med aktiviteten hade man kunnat tala om en kraftfull målstyrd undervisning som den 

Björklund (2014) talar om. Eftersom undersökningen inte ställer frågan om 

förskollärarna delger barnen målet då de undervisar kan bara spekuleras om hur det 

skett eller inte men då få av respondenterna har nämnt det i samtalen kan man troligtvis 

utgå ifrån att det inte sker i all undervisning.  

 

Liknelser med nationalencyklopedins (2017) definition av begreppet undervisning 

”meddelande av kunskaper” ses i resultatet och framförallt då förskollärarna beskriver 

något som de anser hör skolan till. En av dem beskriver att det inte går att sitta som i 
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skolan och mata in saker vilket skulle kunna tolkas som att en lärare håller föreläsning 

och eleverna lyssnar. En tolkning kan vara att det bland respondenterna förekommer en 

rädsla för skolifiering (Van Laere, Vandenbroeck, Roet & Peeters, 2014; Halldén, 2016; 

Kroksmark, 2014) som gör att förskollärarna undviker att använda begreppet 

undervisning när de talar om att de lär barnen saker. Det kan också vara så att det är 

svårt för förskollärarna, om de använder sig av nationalencyklopedins 

begreppsdefinition, att koppla undervisning till det sociokulturella perspektiv på lärande 

som förskolans läroplan anses bygga på. Om förståelsen för undervisningsbegreppet är 

att det är att förmedla kunskaper i en envägskommunikation är det inte förenligt med 

den typen av perspektiv på lärande. Tilläggas bör att grundskolans läroplan (Skolverket, 

2011) också anses bygga på ett sociokulturellt sätt att lära och att undervisning enligt en 

så kallad förmedlingspedagogik där läraren talar och eleven lyssnar är en föråldrad syn 

på skolan som Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson (2013) beskriver det.  

 

Man kan också se att det finns likheter med nationalencyklopedins (2017) tolkning då 

en förskollärare övar höger och vänster med barn som ska kläs på strumpor. Skillnaden 

blir då att det sker i en omsorgssituation vilket gör att man också skulle kunna koppla 

den till citatet från läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) där omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet av verksamheten vilket kommer att behandlas vidare under nästa rubrik. 

 

 

5.3 Att kombinera omsorg med undervisning  

Förskollärarna är här eniga om att de delar på sysslor som rör både omsorg och 

undervisning, att de två flätas samman och att det är i stressade situationer det blir 

mindre pedagogik i omsorgssituationer 

 

 
5.3.1 Allt flätas samman 

De fyra förskollärarna ger alla samstämmiga svar i att det försiggår ett lärande vid 

påklädning och att påklädning är något som de ser som en omsorgssituation. Ingen av 

dem nämner ordet undervisning då de berättar om situationen men tre av förskollärarna 

menar att en vuxen finns med som stöttning och utmaning och en förskollärare 

beskriver hur barnen hjälper varandra och förklarar hur man ska göra. 

 
Och nu har dom lärt sig det här med skohorn och när dom håller på där och 

hjälper varandra. Jättekul att se och jaha är det så man gör och se när dom 

lyser upp i hela ansiktet. Ja, jag klarade det. Det är sånt som ger energi att 

fortsätta. (Pia) 

 

Men också omvänt menar Pia att det flätas samman när man har en aktivitet med ett 

fåtal barn att det blir en närhet, ett slags omsorg, som ger näring åt relationen som är 

viktig att ha med under andra stunder av dagen. Hon har varit med om att saker som hon 

uttrycker det ”egentligen inte vill höra” kommit fram i sådana situationer. Hon menar då 

att hon fått reda på att något barn farit illa. 

  
Nä men så att den omsorgen finns med i lärande och det är jätteviktigt att de 

blir hörda och sedda, […] Det gäller att vi vuxna bjussar varandra på att ha en 

stund med lite färre barn då och då. Så att barnen kan få de stunderna. (Pia) 

 

Cissi beskriver också hur allt kombineras och att det är omöjligt att skilja de två åt. Om 

man ser till att barnen blir trygga är det ju omsorg men det är också en förutsättning för 

att barnet ska kunna lära. Man kan till exempel inte säga att man inte gör något 
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pedagogiskt i hallen menar hon samtidigt som man inte kan säga att man bara 

undervisar när man har samling. Undervisning och omsorg sker om vartannat hela 

dagen hävdar hon. Hon ger ett exempel på undervisning som sker i en omsorgsituation: 

 
Om man har någon som har talsvårigheter då kan det vara ett bra tillfälle att 

prata lite eller om man vet nån som inte riktigt har språket då har man 

verkligen möjlighet att prata om vad vi gör och vad är det här för någonting 

och så. […] Men det är även vid matbordet eller när man klär på sig, att inte 

bara sätt på dig det här nu, utan att man benämner och så. (Cissi) 

 

Jag tolkar Cissi som att hon ger barnen möjligheter att lära sig nya ord då hon benämner 

saker och pratar om vad som sker. 

 

Ett perspektiv på sammanflätning är när Eva beskriver en väl avvägd dag för barnet och 

menar att förskolan måste ge barnen förutsättningar att må bra för att de ska kunna lära. 

Samtidigt menar hon att det kanske inte finns någon pedagogik i att barnen sover men 

att det ger förutsättningar för att man ska kunna arbeta med lärande när de har fått den 

vila de behöver. Tidigare har beskrivits en situation då Eva och barnen länge övar på att 

klä på sig för att barnen visat intresse för det. Hon beskrev då att det kan bli en 

kravsituation i och med det systematiska kvalitetsarbetet att visa vad man åstadkommit 

för undervisning. 

 
Men det gör inget att vi kanske inte kommer ut eller att vi bara hinner vara 

ute en kvart om barnen fått pröva att klä på sig själva och man har tagit det 

lugnt istället för att vi har skyndat på något för att vi måste hinna ut i rätt tid. 

Dom ska lära sig att klä på sig och få experimentera om man lyckas klä på sig 

stövlarna själv om de vill de. (Eva) 

 

Hon visar här på en situation där lärande sker i omsorgssituationen. Om undervisning 

sker eller inte är svårt att veta då det inte finns uppgifter om hon ur hon stöttar barnen. 

Däremot ger hon dem förutsättningar för lärande. 

 

Karin anser att det är viktigt att vi inte skiljer de båda begreppen åt eftersom det sker en 

utveckling och ett lärande hela tiden och att om man har en bra och trygg relation med 

barnen kan man utmana dem mer som till exempel genom att be dem försöka själva att 

klä på sig innan de ber om hjälp. Hon beskriver också hur de målmedvetet ställer frågor 

till barnen när de hjälper till att duka och övar begrepp som tung, varm, och hur många. 

Hon menar att även vid själva måltiden använder hon sig av undervisning då hon lär 

treåringar att skära sin mat med kniv och gaffel. 

 
Det är i alla situationer som dom lär sig och vi påverkar ju hela tiden. Ibland 

vet man inte hur stor del av deras liv vi är. Vi tjatar ju ibland om städning och 

sådana saker och ibland hör jag hur de säger samma ord som vi. (Karin)  

 

Här beskrivs att barnen lär sig saker av oss vuxna hela tiden, kanske både det vi vill och 

inte vill att de snappar upp.  

 

 
5.3.2 När blir de båda skilda åt? 

Alla förskollärare menar att stress är det som kan göra att man inte kan hantera de båda i 

en kombination. Det samtliga förskollärare beskriver är att organisationen i förskolan 

ibland inte tillåter att ta tid till att undervisa och vara pedagogisk i vissa 
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omsorgssituationer. Ibland kan det handla om att en annan avdelning ska ha 

reflektionstid och pedagoger och barn måste ut snabbt för att hjälpa till på gården.  

 
Men ibland ska man kanske ut på gården för att vi måste hjälpa andra 

avdelningar på gården då kanske vi bara klä på alla snabbt för att hinna. (Eva) 

 

Det kan också vara så att man har ett spännande undervisningstillfälle som är inplanerat 

under dagen och att man då aktivt väljer att till exempel göra blöjbyten till en snabb 

löpande bandaktivitet för att hinna med det man iordningställt och planerat.  

 

Ytterligare ett tillfälle där man väljer att se bara omsorg om barnet beskrivs av Pia: 

 
Man handlar först och tänker sen, men det är inget som säger att det är fel. 

Du kanske stävjer en konflikt. Men du måste analysera dig själv efteråt. (Pia) 

 

Här handlar det om säkerhet i första hand, historien hon berättar handlar om ett barn 

som hamnat i affekt och sparkar och slår omkring sig. Hon vill rädda andra barn och se 

till att inget händer barnet som är i affekt. Här kan man dessutom återigen göra 

reflektionen att det också handlar om stress. Om det är många barn i gruppen och man 

snabbt måste avbryta en konflikt är det svårt att hinna reflektera innan man bryter en 

situation.  

 

Pia beskriver också att man ibland måste byta blöja på ett barn som inte vill och att man 

måste ta ett vuxenperspektiv och bestämma för att barnet inte ska få skador på huden till 

exempel, då innebär det bara omsorg om barnet anser förskolläraren. 

 

 
5.3.3 Analys  

Här träder en tydlig bild fram av att förskollärarna anser att lärande sker i 

omsorgssituationer. De flesta exemplen på en kombination av de två begreppen bygger 

på att lärande eller undervisning sker i en vardaglig situation som påklädning, mat och 

dukning men i några fall också åt andra hållet att omsorg finns som trygghet under 

undervisningsaktiviteter. Det kan kopplas till den Edu-Carekultur (Bruce & 

Riddersporre, 2012; Persson, 2010) som innebär att utbildningen syftar till att alla 

vuxna aktörer har en helhetssyn på barnet där utveckling, lärande och omsorg vävs 

samman. Att inta förhållningssättet att ”allt flätas samman” eller som ”Edu-Care” i en 

verksamhet baserad på ett sociokulturellt perspektiv på lärande strävar samtliga 

förskollärare mot (Bruce & Riddersporre, 2012; Persson, 2010; Säljö, 2011). Samtliga 

visar tydligt att den bild internationell forskning visat om den svenska förskolans 

kombination av omsorg och undervisning är levande på de förskolor som ingår i 

studien. Det kan också kopplas till läroplanens (Lpfö 98, rev. 2010) skrivningar om att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Respondenterna beskriver också att de 

ofta använder sig av språket när de utmanar barnen inom deras behov och intressen. Det 

kan tolkas som mediering och genom språket skapar de möjlighet för barnen att nå den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010).  

 

Förskollärarna beskriver ofta att de utför pedagogiska aktiviteter och att det kan ske 

lärande i omsorgssituationer men anser inte att de undervisar enligt skollagens ganska 

snäva definition av begreppet undervisning. Samtidigt, om man tolkar undervisning 

efter nationalencyklopedins (2017) definition ”meddelande av kunskaper” blir det igen 

en fråga om huruvida det är en envägskommunikation som tolkas in i begreppet. Frågan 
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infinner sig alltså ännu en gång om det ändå kan vara en rädsla för skolifiering som 

döljer sig i att man istället väljer att likställa undervisning med lärande.  
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6 Diskussion  
Betydelsen av studiens resultat för förskolans praktik samt vilka konsekvenser det kan 

ha för förskolan diskuteras. Ett resonemang kring hur studien hade kunnat se 

annorlunda ut och förslag på vidare forskning görs i sist i kapitlet. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i min undersökning har visat att det råder en osäkerhet bland förskollärare 

gällande undervisningsbegreppet. Förskollärare gör bland annat tolkningen att 

undervisning kan likställas med lärande vilket är en väsentlig skillnad mot skollagens 

definition ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden.” 

(Skollagen 2010:800, 1 kap. 3 §) Som diskuterades i början av inledningen är 

undervisning ett av flera medel för lärande i förskolan. Inom det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2010, 2011) till exempel ges som exempel att man kan härma 

någon, lära tillsammans med andra barn och pröva själv. I läroplan för förskolan anges 

inte begreppet undervisning alls utan istället vad förskollärare kan göra för att stötta 

barns lärande. Frågan är om läroplanens skrivningar (eller rättare sagt det den inte 

skriver om) har någon betydelse för den pedagogiska verksamheten på förskolan att 

många förskollärare både i min undersökning men också i Skolinspektionens (2016) 

likställer begreppet med lärande. I undersökningen visas många exempel på att 

förskollärare stöttar och leder barnen till ändrat kunnande utan att förskollärarna kallar 

det undervisning. Kan så vara att det inte alltid är planerat målstyrt och förankrat hos 

barnen vilket kan innebära att man kan göra förbättringar  

 

En fråga till som kan ställas är om skollagens definition är en aning snäv eller om det är 

så att det kan räcka med att undervisning ibland sker målstyrt och ibland inte, att det 

sker i nuet efter barnens intressen och planerat om vartannat och att barnen är medvetna 

om målet så ofta det går. Undervisning är något som sker på förskolorna är något 

resultatet visar men att det alltid ska ske som till exempel Björklund (2014) menar med 

”kraftfull målstyrd undervisning” där även barnen är medvetna om lärandeobjektets mål 

är kanske en utopi. 

 

För att diskutera undervisningsbegreppet vidare finns ett stort behov av att definiera och 

få en samsyn på hur begreppet undervisning ska tolkas på varje förskola. Kanske kan 

den revidering som väntas av läroplanen under 2018 vara till hjälp för att reda ut 

begreppet för att undvika en osäkerhet kring begreppets betydelse och hur den ska 

praktiseras. Här har också förskolechefer ett ansvar för att kompetensutveckling sker 

och ge möjligheter till diskussioner i arbetslagen. 

  

Beträffande omsorgsbegreppet uppfattar förskollärarna det som det Van Laere m. fl. 

(2014) och Josefson (2016) förklarar som att man ser till mer än bara fysisk omvårdnad 

av barnet vilket också överensstämmer med begreppsdefinitionen som användes i 

resultatet. Det som också framkom i resultatet var att liknelser med Löfdahl & Folke-

Fichtelius (2015) forskning som visar att ett av flera teman att se omsorg på var som en 

lärande aktivitet. De menade att begreppet verkade ha skiftat betydelse till att omfatta 

ett lärande. I resultatet i min undersökning visades att förskollärarna gärna pratar om att 

lärande sker vid till exempel påklädning och vid matsituationer och att det ibland men 

inte alltid har ett mål med den lärande aktiviteten. Dock verkar det precis som i 

Jonssons (2011) avhandling där förskollärare använder sig av något författaren kallar 
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för Nuets didaktik med mål som blir hastigt påkomna att då barn fattar intresse för något 

utmanar, uppmuntrar och stöttar förskollärarna barnen i deras lärande. Är lärandet 

månne något som blivit så viktigt i och med revideringen av läroplanen år 2010 att man 

måste krysta fram lärande eller är det så att det faktiskt gett ett annat perspektiv på 

lärande i och med läroplanens ökade fokus på lärande och kunskaper?  

 

Samtliga förskollärare menar att de arbetar i en verksamhet där omsorg och 

undervisning bildar en helhet, alltså som det Edu-Carebegrepp som beskrivits tidigare. 

Det skymtar samtidigt en rädsla för skolifiering då undervisningsbegreppet likställs med 

lärande men det kan vara svårt att dra slutsatser kring det då det samtidigt getts en så 

tydlig bild av att det holistiska sättet att se på omsorg, det sociokulturella perspektivet 

på lärande är det som praktiseras bland förskollärarna jag studerat. 

 

Som beskrivits tidigare verkar det som att förskollärarna utför både undervisning och 

omsorg i en kombination men att när de ska förklara begreppen har svårigheter. I 

resultatet beskrivs att samtliga förskollärare inte har diskuterat i sina arbetslag 

begreppen med varandra eller under ledning av förskolechef. Det visade sig i resultatet 

att alla förskolor jag besökte har en pedagogisk utvecklingsgrupp (PUG) där samtliga 

pedagoger deltar (fast vid olika tillfällen) i pedagogiska diskussioner under ledning av 

förskolechef eller pedagogista. Där har diskuterats begrepp som förknippas med den 

Reggio Emiliainspirerade pedagogik som kommunen tagit ställning för. Med tanke på 

att förskolans styrdokument (skollagen, 2010:800) och läroplan för förskolan (Lpfö 98, 

rev. 2010) bygger på mer än den Reggiodiskurs kommunen tagit ställning för kan det 

vara nödvändigt att även se över hur de begrepp som finns där kan förklaras och förstås 

av olika individer.  

 

 

6.2 Vidare forskning  

Den här undersökningen bidrar till att synliggöra hur förskollärare förstår och förklarar 

begreppen omsorg och undervisning samtidigt som de fått möjlighet att berätta hur de 

praktiskt går tillväga för att dels utföra de två separat men även hur de två kan bilda en 

helhet. Att göra observationer och eventuellt intervjua barn är något man kunnat göra 

som en triangulering i ämnet men som valdes bort på grund av tidsbrist. Det är däremot 

möjligt att göra det i en ny studie för att se om resultatet blir likvärdigt eller annorlunda 

när forskaren observerar istället för att förskollärare berättar vad de gör. Då skolverket 

om ett halvår ska presentera förslag till reviderad läroplan kan det också vara av värde 

att göra om undersökningen när den fått genomslagskraft på förskolorna då ett förslag 

för ändring ligger i att begreppet undervisning ska definieras på förskolenivå och finnas 

med revideringen.  

 

Hur man implementerar nya begrepp och får dem att bli praktik är något som också kan 

undersökas då det här endast gett svar på att det inte skett någon diskussion gällande de 

begrepp jag undersökt. Det kan vara av värde att veta hur både förskolechefer och 

förskollärare tänker kring att nya begrepp träder in som följd av nya styrdokument och 

relevant forskning. 

 

Avslutar med ett citat jag tycker passar bra i sammanhanget: 

 

”Syftet med att undervisa ett barn är att förbereda barnet att 

klara sig utan sin lärare.” (Elbert Hubbard)
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

• Antal yrkesverksamma år:    Fiktivt namn: 

 

Undervisning 

 

• Hur tolkar du begreppet undervisning? 

• Hur har du kommit fram till den tolkningen? 

• Vid vilka tillfällen anser du att du undervisar?  

o När, var, hur? 

• Hur skulle du beskriva ett bra undervisningstillfälle? 

• Vem har ansvar för undervisningen på din förskola?  

o Yrkesgrupp? Person? 

• Hur diskuteras begrepp som t.ex. undervisning på din förskola? 

o När? 

o Vem ansvarar för att förskolan får en samsyn på begrepp? 

 

Omsorg 

 

• Hur tolkar du begreppet omsorg?  

• Hur har du kommit fram till det? 

• Vad innebär omsorg för dig i ditt arbete?  

• Vem utför den omsorg som ges på din förskola? 

o Yrkesgrupp? Person? 

 

Undervisning och omsorg i en kombination eller var för sig? 

 

• Vad innebär skrivningarna från Lpfö 98, rev. 2010 om att “omsorg, utveckling 

och lärande bildar en helhet”? 

• Hur tar du tillvara på barnens intressen så att  “omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet” (Lpfö 98, rev. 2010:5)? 

o Ge exempel på situationer 

• Hur kan du kombinera de två begreppen omsorg och undervisning praktiskt? 

o T. ex. undervisa i en omsorgssituation eller gör undervisning till omsorg, 

Ge exempel på en situation eller aktivitet. 

• Ge exempel från din din enhet där de två är separerade åt, alltså att omsorg 

undervisning sker vid skilda tillfällen.   

o Hur ofta anser du att det sker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B Brev till respondenter 

 

Sorunda 2017-08-01 

 

Hej! 

 

Jag heter Malin Andersson och läser sista terminen på förskollärarprogrammet (distans) 

på Linneuniversitetet i Växjö och skriver nu min C-uppsats. Jag har intresserat mig för 

begreppet undervisning och dess koppling till förskolan vilket jag nu önskar undersöka i 

min uppsats. 

 

Mina frågeställningar i uppsatsen är:  

 

• Hur tolkar och förstår förskollärare begreppet undervisning, kopplat till 

förskolans praktik? 

• Hur tolkar och förstår förskollärare begreppet omsorg i förskolan 

• Hur anser förskollärare att de kan kombinera de två i en praktik där omsorg, 

utveckling och lärande ska bilda en helhet? 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie om förskollärares syn på begreppet 

undervisning kopplat till förskolans praktik. 

 

I en enskild intervju med mig där du när som helst har rätt att avbryta diskuterar vi med 

hjälp av min intervjuguide kring begreppet undervisning kopplat till förskolan. Jag 

spelar in vårt samtal med mobiltelefon (endast ljudupptagning) och sedan transkriberas 

ordagrant vårt samtal.  

 

Jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att du när som helst 

kan avbryta din medverkan i undersökningen, att jag kommer att använda mig av 

fingerade namn i resultatredovisningen (anonymitet) och inte låta obehöriga ta del av 

materialet. Det innebär också att jag informerat om syftet med studien, att jag garanterar 

att de svar jag fått endast används till denna studie och att jag inte lägger någon 

bedömning i svaren jag får. 

 

Övriga upplysningar kan lämnas av följande: 

Student: Malin Andersson  ma222sm@student.lnu.se  

Handledare:  Erik Gustavsson erik.gustavsson@lnu.se 

 

Med vänlig hälsning,  Malin Andersson 
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