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Sammanfattning 

Studien undersöker förskollärare och barnskötares uppfattningar om undervisning och 

omsorg. Den nya läroplanen (Lpfö 18) för förskolan som började gälla sommaren 2019 lyfter 

undervisning på ett sätt som inte tidigare gjorts.  Därför frågar vi oss hur förskollärare och 

barnskötare beskriver undervisning i relation till förskolans redan etablerade praktik där 

omsorg är en central del. Vi har valt att fokusera på de yngsta barnen i förskolan, de barnen 

som är mellan 1–3 år. Detta har vi gjort för att våra erfarenheter tyder på att verksamheten 

med de yngsta barnen till största del grundar sig i omsorg. Detta är även något som Johansson 

och Pramling Samuelsson lyfter som en tradition inom förskolan (2001, s.86). Vår 

undersökning bygger på kvalitativa intervjuer och analyserna grundar sig i de teoretiska 

utgångspunkterna fenomenografi och utvecklingspedagogik. Resultatet för vår studie är att 

både barnskötare och förskollärare ser att omsorg kan inkludera undervisning samt att 

omsorgen är en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske. Resultatet visar även att båda 

yrkeskategorierna anser att undervisningsbegreppet i Lpfö 18 kan höja förskolans status men 

barnskötarna anser att deras yrkesroll nedvärderas.  
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1.Inledning  

I detta självständiga arbete har vi valt att undersöka vilken roll undervisning har för de yngsta 

barnen i förskolan, och hur pedagogerna förhåller sig till begreppen undervisning och 

omsorg i relation till de yngsta barnen. När vi diskuterar kring de yngsta barnen i förskolan 

fokuserar vi på barnen i åldrarna 1–3 år. Våra tankar kring detta har formats under våra 

respektive VFU-perioder samt tidigare arbetsliv, där vi upplevt att undervisningen för de 

yngsta barnen nedprioriteras, Detta både i relation till undervisning för de äldre barnen och 

i relation till ett omsorgsperspektiv. Ett sätt som denna nedprioritering visar sig är enligt vår 

erfarenhet att utbildade förskollärare prioriteras till avdelningarna med de äldsta barnen ifall 

de saknas tillräckligt många förskollärare. En konsekvens av att de utbildade förskollärarna 

blir placerad med de äldsta barnen blir att de som arbetar med de yngsta barnen är mindre 

kvalificerade att bedriva undervisning i och med att de ofta saknar adekvat utbildning. Vi 

upplever även att det finns ett rådande synsätt på många förskolor att de yngre barnen är 

mindre kompetenta när det gäller att kunna reflektera och intressera sig kring fenomen i dess 

närhet. Detta upplever vi resulterar i att det främst bedrivs en omsorgspedagogik för de 

yngsta barnen.  Vi vill utifrån dessa tankar och erfarenheter titta närmare på hur förskollärare 

och barnskötare ser på de yngsta barnens undervisning i förskolan samt om det är någon 

skillnad på yrkeskategoriernas syn på undervisning och omsorg. Vi vill även få en ökad 

insyn i hur pedagoger i förskolan ser på de allra yngsta barnens kompetens då det enligt vår 

uppfattning påverkar hur undervisningen utformas. 

 

Vi har valt att utforma arbetet på följande sätt: Linda Bergman har utfört delstudie 1 som är 

intervjuer med förskollärare som respondenter. Carl Wagenius har utfört delstudie 2 som är 

intervjuer med barnskötare som respondenter. Resultat och analys tillhörande de olika 

delstudierna har skrivits av respektive författare. Övriga delar av rapporten är skrivna 

tillsammans. 
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2. Bakgrund  

Med detta avsnitt är syftet att synliggöra den situation som ligger till grund för vår studie, 

alltså de faktorer som gjort det relevant för oss att undersöka uppsatsens ämne. I bakgrunden 

presenterar vi betydelsefulla resonemang kring undervisning och omsorg, då kunskap om 

detta krävs för att förstå arbetets samhälleliga och förskoledidaktiska sammanhang. 

 

I juni 2019 började den nya läroplanen för förskolan att gälla, Läroplan för förskolan 2018. 

Regeringen antog en förordning om att revidera den tidigare läroplanen för förskolan och 

meddelade i pressmeddelandet En förtydligad läroplan ska höja kvaliteten i förskolan att 

läroplanen behövde göras om för att bättre stämma med hur samhället ser ut idag och de 

framtida utmaningar som finns. I den nya läroplanen har ett flertal nya begrepp tillkommit 

för att på ett tydligare sätt visa hur verksamheten ska utformas samt vilka riktlinjer 

pedagogerna ska arbeta efter. Ett av begreppen som tillkommit är undervisning, vilket är 

centralt i vårt arbete. Givetvis har undervisning förekommit i förskolan tidigare men det är 

först nu som det definieras i läroplanen. I Lpfö 18 står det: 

 

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns 

utveckling och lärande sker hela tiden (Lpfö18, s. 4). 

 

Enligt Skolverkets studie Barn och personal i förskolan per 15 oktober 2018 ökar antalet 

yngre barn i förskolan och allt fler vårdnadshavare väljer att placera sina yngre barn i 

förskola. Under 2018 gick 50 % av alla 1-åringarna, 90 % av alla 2-åringarna och 95 % av 

alla 3-åringarna i Sverige i förskola. Med avstamp i läroplanens citat som visar att 

undervisning ska ske för alla barn i förskolan, oavsett ålder, samt Skolverkets studie som 

visar att antalet yngre barn i förskolan är stort, är det relevant för oss att i denna studie 

fokusera på de allra yngsta barnen.  

 

2.1 Undervisning 

Skollagen definierar undervisning som “sådana målstyrda processer som under ledning av 

lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden” (1 kap. 3 § Skollagen). Undervisning definieras av 

forskarna Eidevald och Engdahl som en situation som både kan vara planerad eller spontan. 

Undervisning kan både ha ett långsiktigt perspektiv samt handla om att fånga något i stunden 

(2018, s.18). Vidare menar Eidevald och Engdahl att förskolans undervisning är något som 

pågår hela tiden, till skillnad från skolans undervisning, där det finns tydliga uppdelningar 

mellan lektioner och rast – vilket inte är fallet i förskolan. Med denna bakgrund måste 

undervisning i förskolan ses på ett annat sätt än undervisningen i skolan. Förskolans 

undervisning måste enligt Eidevald och Engdahl vara lekfull, rolig, trygg och stimulerande 

eftersom den ska pågå hela dagen (2018, s.36). 

Pihlgren skriver att undervisning är ett nytt begrepp i förskolans verksamhet och att det finns 

problematik i att begreppet kan föra tankarna till skolan, där eleverna förväntas lyssna och 
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anteckna vad läraren säger (2017, s. 11). Även Hildén menar att begreppet undervisning kan 

associeras till skolans katederundervisning där en lärare står och föreläser för barn som sitter 

i bänkar. Det blir då en monolog där endast läraren talar och barnens tankar och åsikter inte 

får plats (2018, s. 8). Undervisningsbegreppets starka associationer med skolans 

pedagogiska verksamhet kan skapa ett motstånd mot undervisning i förskolan, särskilt 

utifrån förskolans traditionella grund i omsorg. Doverborg et.al. menar dock att grunden för 

undervisning är “att två eller flera personer delar uppmärksamhet på något tredje” (2013, s. 

25). Detta perspektiv belyser hur undervisning kan ske när som helst i förskolan, både under 

spontana och planerade former. Sheridan och Pramling Samuelsson skriver att förskolor som 

håller hög pedagogisk kvalitet präglas av mycket kommunikation som är undervisande i 

vardagliga rutinsituationer. I förskolans vardag finns många situationer för pedagogerna att 

utmana och undervisa barnen, exempelvis när barnen ska äta lunch. Sheridan och Pramling 

menar att den ideala förskolan består av en blandning av planerade “lektioner” och en vardag 

där lärtillfällen fångas (2016, s. 39).  I och med Lpfö18s införande av begreppet undervisning 

har det också definierats tydligare vem som får bedriva undervisning: 

 

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden (Lpfö18, s.19). 

 

Det är den utbildade förskolläraren som ska bedriva undervisningen och har ansvar för att 

det sker enligt den nya läroplanen. Eidevald beskriver i artikeln “Ny läroplan skapar 

konflikter i förskolan” att i och med införandet av undervisningsbegreppet har förskollärarna 

fått en ny roll i förskolan: ansvar för att undervisning sker i enlighet med läroplanens mål. 

Eidevald menar att man tidigare inte talat om ledarrollen på det här viset i förskolan (2019, 

s.2). Detta ökar kraven på att förskolan faktiskt har utbildade pedagoger på plats. Skolverkets 

studie Barn och personal i förskolan per 15 oktober 2018 rapporterar om en drastisk 

minskning av utbildad personal i förskolan de senaste åren. I studien framkommer det att år 

2018 var det 109 700 personer som var anställda i förskolan. Statistiken visar att 31% av 

dessa helt saknade utbildning för arbete med barn. Det här är en negativ utveckling, för 20 

år sedan visade motsvarande siffror att 2,7 % av förskolepedagoger saknade utbildning för 

att arbeta med barn. Studien visar även att 39,7% av de som arbetar i förskolan hade 

förskollärarlegitimation år 2018. Vi kan därmed se att kraven på förskolan ökar samtidigt 

som antalet pedagoger utan utbildning ökar.  

 

Undervisningsbegreppets införande i läroplanen förändrar enligt Sheridan och Pramling 

Samuelsson de frågor som förskolepedagoger behöver ställa till den egna verksamheten. 

Forskarna menar att förskolan i ett historiskt perspektiv har fokuserat på hur barnen 

utvecklas och lär sig, men med den nya läroplanen lyfts även frågan om vad barnen behöver 

lära sig. Förskolan behöver således utveckla sin egen ämnesdidaktik enligt Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2016, s. 38). Didaktisk forskning om undervisning i förskolan har 

enligt Pihlgren främst behandlat vad förskolan erbjuder för möjligheter men sällan hur 

utfallet av undervisningen ser ut (2017, s. 14–15). Skolinspektionen formulerar en 

problematik gällande att förskolan ofta erbjuder miljöer som inspirerar till lärande men att 
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pedagoger i förskolan saknar kunskap om att bedriva undervisning (2016, s. 31). Pihlgren 

menar att en avgörande faktor för att höja undervisningens kvalitet är 

förskollärarutbildningen då det är där förskollärare utvecklar sin ämneskompetens och 

kunskap om hur undervisning ska bedrivas. (2017, s. 59). Utifrån detta behöver förskolan 

skapa ett förhållningssätt till undervisning, som skiljer sig från skolans mer koncentrerade 

och uppstyrda undervisning. Eidevald och Engdahl menar att förskolans undervisning måste 

skilja sig från skolans undervisning eftersom det pågår under hela dagen, utan uppdelning 

av lektioner och raster (2018, s. 38).  

  

2.2 Omsorg 

Det finns flera olika aspekter av omsorg som behöver lyftas, detta för att det är ett brett 

begrepp med många olika delar.  Utifrån detta kommer vi nu redogöra för förskolans omsorg 

ur ett förskoledidaktiskt perspektiv samt kort redogöra för förskolans historiska relation till 

omsorg. Detta för att ge en djupare insyn i hur den historiska delen av omsorg har präglat 

förskolans verksamhet till vad den är idag.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson menar att den svenska förskolan karaktäriseras av en 

strävan att förena omsorg och pedagogik där lärandet för barn skapas i en syntes av både 

omsorg och pedagogik (2001, s. 81). Eidevald och Engdahl menar att alla barn i förskolan 

har ett stort behov av omsorg och att omsorg i sig inte endast är de omvårdande momenten, 

exempelvis blöjbyte. Omsorg är också att bekräfta behovet hos barnet av att till exempel 

behöva sitta nära en vuxen, få stöttning i att socialisera med andra barn och att olika sätt få 

uppmärksamhet av en vuxen (2018, s. 42). En rådande tradition inom svensk förskola enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson är att de pedagogerna med lägst utbildning främst har 

arbetat med de yngsta barnen mellan 1–3 år, som också setts som mest omsorgskrävande. 

De pedagogerna med högre utbildning, förskollärarna, har istället blivit placerade på 

avdelningar med barn mellan 4–6 år och därmed har den verksamheten blivit mer präglad 

av pedagogiska inslag. Pedagogiken har historiskt sett haft högre status medan omsorgen har 

tillhört de yngsta barnen och de pedagogerna med lägst utbildning (2001, s. 86). 

 

Innan institutionen förskola infördes gick barn i småbarnsskola, barnkrubba och 

barnträdgård. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér skriver att den första småbarnsskolan startades 

1837, för barn mellan två och sex år som behövde någonstans att vara medan deras föräldrar 

arbetade. På småbarnsskolan var det förbjudet att aga barnen, vilket sågs som ett ovanligt 

ställningstagande på 1800-talet. År 1865 kom den första barnkrubban, och även den erbjöd 

en heldagsomsorg för familjer som till vardags saknade barntillsyn. Verksamheten i 

barnkrubborna bestod av lek, måltid, vila och sysselsättningar. Fokuset skulle ligga på just 

omsorgen av barnen. När barnträdgårdarna uppkom 1896 fanns större pedagogiska 

ambitioner än i barnkrubborna. Barnträdgårdarna var inspirerade av Fröbels tankar om en 

pedagogisk verksamhet, där barnen fick möjlighet att leka med varandra och det fanns ett 

mer pedagogiskt uttalat syfte. (2015, s. 38–39). 

 

Ännu en utveckling inom barnomsorgen tog fart under 1930-talet. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér beskriver att en av de stora anledningarna till detta var att pionjärerna för denna 
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tidsperiod, Alva och Gunnar Myrdal inledde en politisk kampanj för att förändra synen på 

familjepolitiken i Sverige. Utifrån detta inrättades barnavårdscentraler med uppföljning av 

alla barn och alla föräldrar fick rätt till barnbidrag. Efter andra världskriget skedde ytterligare 

förändringar i samhället i Sverige. Allt fler kvinnor började arbete och detta krävde i sin tur 

en förbättring av barnomsorgen. Utifrån detta tillkom barnstugeutredningen för att lägga 

fram ett förslag för hur barnomsorgen skulle se ut i Sverige.  År 1972 lades utredningen fram 

och ledde till ett stort genomslag när det gäller förskolan innehåll och arbetssätt. En historisk 

milstolpe denna period är 1998 när förskolan fick sin första egna läroplan och därmed blev 

sin egen skolform (2015, s.39–41). Vi kan utifrån detta se att det finns historiska drag av hur 

förskolan byggts upp från att främst fokusera på omsorg till att bli mer pedagogiskt influerad. 

Omsorgsbegreppet är dock fortfarande en central del av förskolan. Vidare menar Eidevald 

och Engdahl att omsorgen måste genomsyra förskolans verksamhet då barnet i förskolan har 

ett stort behov av omsorg och trygghet. Omsorgen ser väldigt olika ut beroende på barnets 

ålder och utveckling. Det behöver inte bara omsorg över fysiska behov som blöjbyten, utan 

också sociala och emotionella behov. Eidevald et.al. menar även att omsorgen sker både 

planerat och spontant samt att barn både behöver få omsorg men också få lära sig att ge andra 

omsorg. Därför kan man se begreppet omsorg som ett kunskapsinnehåll i sig (2018, s.83). 

 

Bakgrunden har presenterat att omsorg har präglat förskolan historiskt och att undervisning 

är ett nytt begrepp för förskolans verksamhet. Därmed finns ett behov av att undersöka hur 

pedagoger i förskolan ser på undervisning och omsorg. Den nya läroplanen delar upp 

ansvarsområden i förskolans pedagogiska verksamhet tydligare mellan yrkeskategorierna 

förskollärare och barnskötare. Detta ger frågeställningar om det finns skillnader i hur 

förskollärare och barnskötare beskriver undervisning och omsorg. Beskriver förskollärare 

och barnskötare undervisning och omsorg som sammanvävda komponenter för att få 

förskolans verksamhet att fungera i linje med läroplanen? 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv undersöka hur 

pedagoger till de yngsta barnen i förskolan förhåller sig till undervisning och omsorg i 

verksamheten. 

 

Frågeställningarna är följande: 

- Hur ser barnskötare på undervisning och omsorg för de yngsta barnen i förskolan? 

- Hur ser förskollärare på undervisning och omsorg för de yngsta barnen i förskolan? 

- Hur påverkar barnskötare och förskollärares synsätt på de yngsta barnens kompetens   

  deras undervisning och omsorg? 

- Hur ser barnskötare på nya läroplanens (Lpfö 18) införande av begreppet undervisning? 

- Hur ser förskollärare på nya läroplanens (Lpfö 18) införande av begreppet undervisning? 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt presenterar de teoretiska utgångspunkter som vår studie tar avstamp ifrån. 

Studien är utformad från ett utvecklingspedagogiskt perspektiv som grundar sig i den 

fenomenografiska ansatsen. Vi har valt en fenomenografisk utgångspunkt då vi vill få fram 

en bild av hur pedagoger själva upplever sin verksamhet och hur deras egna tankar är kring 

de områden vi valt att undersöka. Utifrån detta tankesätt upplevs fenomenografin relevant 

och användbar för att lyfta pedagogernas röster. Utvecklingspedagogiken ser vi som en 

relevant teoretisk utgångspunkt för att få en helhetssyn kring hur en barncentrerad pedagogik 

i förskolans verksamhet skapar möjligheter till lärande och undervisning 

 

4.1 Fenomenografi 

Alexandersson beskriver att ordet fenomenografi är sammansatt av de grekiska orden 

fenomeno och grafia. Fenomeno betyder på grekiska “det som visar sig” och grafia betyder 

på grekiska “beskriva i ord eller i bild”. En sammansättning av orden blir då att 

fenomenografi innebär att “beskriva det som visar sig” (1994, s.111–112). Pramling 

Samuelsson anför att det fenomenografiska perspektivet växte fram under 1970-talet när en 

forskargrupp vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet skapade en studie 

som utgick från att man ville få människor att uttrycka sina subjektiva åsikter om något. 

Pramling Samuelsson menar att utifrån detta skedde ett paradigmskifte i sättet att se på 

kunskap som något subjektivt skapat och sättet att bedriva forskning ur ett kvalitativt synsätt 

(2015, s.166). Alexandersson menar även att en gemensam nämnare för fenomenografin är 

att den utgår från att människor har olika uppfattningar om företeelser (1994, s.120). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson skriver att den fenomenografiska ansatsen 

undersöker en subjektiv värld och att det som studeras är relationen mellan intervjuobjektet 

och ett fenomen i omvärlden (2003, s. 58). I vår studie söker vi svar på förskollärares och 

barnskötares uppfattning om undervisning och omsorg för de yngsta barnen i förskolan. 

Alexandersson skriver att en fenomenografisk studie används för att söka variationer och 

visa på olika beskrivningskategoriers uppfattningar (s. 1998, 47). Vi vill med andra ord ta 

del av förskollärarnas och barnskötarnas perspektiv utifrån deras erfarenhet och uppfattning 

till omvärlden ur ett fenomenografiskt perspektiv. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson skriver även att en fenomenografisk studie visar på “[...] den variation av sätt att 

tänka och förstå något i sin omvärld som analyserats fram som exempel på kvalitativt olika 

sätt att förstå, det vill säga, den variation av innebörder (utfallsrum) som den studerade 

gruppen människor ger uttryck för” (2003, s. 58). Därmed ger studien en bred variation på 

information om människors sätt att uppfatta sin omvärld. Alexandersson menar att samtliga 

fenomenografiska studier använder sig av samma metoder. Undersökningarna grundar sig i 

kvalitativa intervjustudier som sedan transkriberas och analyseras av forskaren (1994, 

s.115). Utifrån dessa ansatser anser vi att det fenomenografiska perspektivet är relevant att 

använda i vår studie. Detta då vi grundar oss i en kvalitativ intervjustudie där vi vill få 

information om människors olika uppfattningar och erfarenheter inom valda områden. 
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4.2 Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogik grundar sig till stor del i Pramling Samuelssons forskning vid 

Göteborgs universitet. Begreppet utvecklingspedagogik har växt fram ur studier om barns 

lek, lärande och utveckling. Utvecklingspedagogiken grundar sig både i den 

fenomenografiska forskningsansatsen och ur ett pedagogiskt synsätt. Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson beskriver utvecklingspedagogiken som en barncentrerad pedagogik 

och menar att det är barnets individuella erfarenheter och erfarande som ska styra leken och 

lärandet (2003, s. 59). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson skriver att målet för en 

fenomenografiskt inspirerad pedagogik är att expandera barns erfarenhetsvärld (1995, s. 2–

3). Pramling Samuelsson menar att lärandet ska handla om att skapa en mening och 

förståelse hos barnet. Pedagogen ska använda sig av vardagen och omvärlden för att få barns 

uppmärksamhet och skapa intresse. Inom utvecklingspedagogiken lyfts det att barn alltid lär 

sig något men hur själva lärandet kommer till uttryck beror på vilket samspel som finns 

mellan pedagogen och barnet samt hur vilken interaktion som pedagogen lyckas iscensätta 

(2015, s.166–167).  

 

Utvecklingspedagogiken används i denna studie för att skapa en ökad förståelse kring det 

rådande synsättet om en barncentrerad pedagogik där barns undervisning och omsorg är 

centralt. Vi vill få en ökad insyn i hur pedagoger ser på begreppen undervisning och omsorg. 

Det fenomenografiska och utvecklingspedagogiska synsättet kommer stå till grund för vår 

analys där vårt resultat kommer presenteras utifrån ett tematiskt arbetssätt. Vi kommer 

analysera vår empiri genom att presentera de övergripande teman som visar sig i svaren och 

därefter använda våra teoretiska utgångspunkter för att få svar på forskningsfrågorna. 

Centrala begrepp för utvecklingspedagogiken är enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson lärandets objekt, lärandets akt, metasamtal, erfarande och riktadhet.  Dessa 

begrepp ser vi som användbara då de kommer fungera som verktyg i vår analys. Nedan följer 

ett förtydligande av respektive begrepp utifrån författarnas uppfattning. 

 

Lärandets objekt beskrivs av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson som förmågan 

eller kunnandet som barnet ska utveckla. Detta innebär att pedagogen ska arbeta med olika 

innehåll för att ge barn förutsättningar för att förstå något (2003, s.22). 

 

Lärandets akt beskrivs av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson som ett begrepp som 

berör hur barn går till väga för att tillägna sin kunskap (2003, s.22).  

 

Tanken med metakognitiva dialoger är enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

att pedagogen i sin kommunikation har en avsikt att få barnet att tänka, reflektera och 

kommunicera. Med metakognitiva dialoger vill man att barnet ska bli en reflekterande 

person med ett kritiskt förhållningssätt (2003, s.118–120).  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson beskriver erfarande som hur barn uppfattar, 

urskiljer och förstår något. Barn skaffar sig erfarande med hela sin kropp (2003, s.73). 

Vidare menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson att barn skaffar sig erfarande 
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från den första dagen i livet. Barnet agerar sen i livet utifrån sina tidigare erfarande (2003, 

s.87).  

 

Riktadhet beskrivs av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson som pedagogens sätt att 

rikta barnets uppmärksamhet mot det som den vill att barnet ska lära sig. Detta kan vara både 

i styrda aktiviteter och i barnens lek. I exempelvis leken kan man rikta barnens 

uppmärksamhet mot olika innehållsaspekter. Riktadhet visar sig både i hur miljön är 

utformad men också pedagogens kommunikation och samspel (2003, s.101). 
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5. Forskningsöversikt  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning. Forskningen redovisas under tre 

övergripande rubriker och knyter an till vårt syfte och frågeställningar genom att behandla 

samma områden. Studien Barnskötare, förskollärare och det förtydligade pedagogiska 

uppdraget av Nilsson från 2012 bygger på läroplanen från 2010 och vår studie använder sig 

av läroplanen från 2018. Trots att Nilssons studie behandlar en äldre läroplan än vår studie 

anser vi att studien har hög relevans när det gäller vår presentation av forskningsläget 

eftersom läroplanen från 2018 har tagit ytterligare steg i den utveckling som Nilsson 

beskriver, samt att vi anser att läroplanerna har en gemensam röd tråd. Vi har också valt att 

lyfta en studie som är ett examensarbete av studenter som genomfört likvärdig utbildning 

som oss. Vi anser att denna studie är relevant att lyfta då den visar en samstämmighet med 

övriga studier och ger oss ett givande perspektiv i forskningsöversikten.  

 

5.1 Synen på undervisning - ur ett pedagogperspektiv 

Jonsson et.al. har gjort studien Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av 

förskolans lärare, som är en kvalitativ studie med strukturerade fokusgruppsamtal med 

utgångspunkt i diskursteori och Billigs argumentationstraditioner (2017, s. 94–95). Studien 

gjordes med bakgrund av revisioner i Lpfö 10, då forskarna menar att riktlinjerna för 

förskolans ämnesinnehåll skärptes (2017, s. 91–92). Studiens resultat visar att det existerar 

parallella diskurser om undervisning i förskolan. Forskarna bakom studien menar att 

förskolans diskurs är under förändring och att studien visar på flera motsägelsefulla åsikter 

om undervisning i förskolan (2017, s. 104). Respondenterna uttrycker att 

undervisningsbegreppet i förskolan har potential att höja kvaliteten i förskolan samt bidra 

till en professionalisering av förskolans yrkeskårer (s. 2017, s. 105). Undervisningens 

tydligare plats i styrdokumenten ses vidare som en bra metod för att säkerställa mer jämlik 

förskoleverksamhet utifrån ett nationellt perspektiv av studiens deltagare. Denna diskurs 

kopplar Jonsson et.al. till att undervisning kan betraktas som en rättighet för barn i svenska 

förskolor (2017, s. 106). Men studien rymmer även kritik mot undervisning i förskolan, till 

exempel utsagor som uppfattar undervisning som begränsande för förskolans verksamhet. 

Respondenternas farhågor handlar här dels om att förskolan ska bli mer begränsad för barnen 

samt att förskolans verksamhet ska komma att fokusera mer på barns prestationer (2017, s. 

103). Jonsson et.al. menar att förskolans utveckling innebär en annan kravbild för 

förskolepedagoger, både ifråga om kunskaper och medvetenhet. Men studiens resultat tyder 

på att pedagogerna själva anser att det är viktigt att jobba för barnens rätt till undervisning 

(2017, s. 106).  

 

Nilssons studie Barnskötarna, förskollärarna och det förtydligade pedagogiska uppdraget 

är en kvalitativ intervjustudie utifrån Pierre Bourdieus teorier om kapital och fält. Nilsson 

skriver utifrån revideringar i Lpfö 10, då ansvaret för den pedagogiska planeringen till viss 

del delades upp mellan förskollärare och barnskötare (2012, s. 119–120). Studien visar att 

Lpfö 10 skapar en oro, främst från barnskötarna, kring hur ansvarsfördelningen i förskolan 

ska se ut och hur undervisning ska bedrivas. En av barnskötarna som medverkar i studien 

framför kritik mot hur erfarenhet värderas lägre än utbildning och är skeptiskt till förskolans 

nya sätt att arbeta (2012, s. 126–127). Flera barnskötare framför en oro över växande 
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skillnader mellan yrkeskategorierna och en skepsis över att en nyexaminerad förskollärare 

kan bli överordnad en barnskötare med lång erfarenhet. En informant med lång erfarenhet 

som barnskötare uttrycker en oro över att yrkeskategorierna kommer återgå till vad hen 

menar är en gammaldags uppdelning mellan yrkeskategorierna, då barnskötarnas uppgifter 

var att byta blöjor och mata barnen (2012, s. 129). Nilsson anför en konklusion om att 

uppdelning av ansvarsområden sinsemellan yrkeskategorierna förskollärare och barnskötare 

i Lpfö 10 kan leda till en större differens mellan lärandesituationer och omsorgssituationer i 

förskolan. En konsekvens av detta kan enlig Nilsson bli ett urvattnande av den svenska 

förskolans “varumärke” edu-care, som sammanflätar omsorg och lärande (2012, s. 130). 

 

I examensarbetet Undervisning i förskolan - en kvalitativ studie om fyra förskolechefers och 

fyra förskollärares uppfattning om undervisning i förskolan från 2019 av Andersin och 

Wallin på förskollärarutbildningen i Västerås undersöks förskolechefers och förskollärares 

uppfattning om undervisning i förskolan. De utför en kvalitativ intervjustudie utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Studien visar att förskollärarna ser undervisning som en målstyrd 

process (2019, s. 23). Förskollärarna i undersökningen är skeptiska till spontan undervisning 

i förskolan och studiens resultat anger osäkerhet kring hur den spontana undervisningen ska 

synliggöras som en faktor till respondenternas svar. Resultatet diskuterar ett 

undervisningsbegrepp i förändring, förskollärarna uppger att de inte tänkt färdigt kring vad 

undervisning i förskolan innebär (2019, s. 26). Studien visar att förskollärarna ansåg att de 

själva hade ansvar för att planera undervisningen men är nästan samstämmiga (alla utom en 

respondent) i att alla pedagoger kan bedriva undervisning (2019, s. 24). Förskolecheferna 

och förskollärarna är samtliga överens om att förskollärarna har ett annat ansvar än 

barnskötarna (2019, s. 25). Andersin och Wallin anser att grunden för ansvarsfördelningen 

och förskollärares särskilda ansvar är förskollärarnas legitimation. De menar att en 

konsekvens av att Lpfö 18 lyfter in undervisning i läroplanen är att förskolan flyttar fokus 

från omsorg till undervisning.    

 

5.2 Synen på omsorg - ur ett pedagogperspektiv 

Johansson och Pramling Samuelsson har under 2001 genomfört studien Omsorg - en central 

aspekt av förskolepedagogiken. Studiens syfte var att titta på hur det pedagogiska arbetet 

organiseras för de yngsta barnen i förskolan samt hur verksamhetens innehåll och 

organisation ser ut. Fokus i studien har legat på begreppet omsorg kopplat till förskolans 

verksamhet. Omsorgsbegreppet i stort förklaras av Johansson och Pramling Samuelsson som 

en institutionaliserad form för samhälleliga insatser gentemot de som antas behöva stöd och 

service (2001, s. 83). Att förena omsorg och pedagogik i förskolan har inte alltid varit 

självklart enligt Johansson och Pramling Samuelsson. Under de senaste decennierna har 

begreppet edu-care lanserats, för att skapa en helhetssyn av undervisning och omsorg som 

sammanvävda (2001, s.85). För att samla in data till studien har forskarna genomfört 

observationer och videoinspelningar i 30 olika barngrupper runt om i Sverige. Utifrån 

insamlade data har forskarna valt att fokusera på två måltidssituationer. Johansson och 

Pramling Samuelsson beskriver att måltiden fått mycket fokus i denna studie på grund av att 

det är en av rutinerna i förskolan som skapar möjlighet till både omsorg och lärande. 

Måltiden har under lång tid varit ett viktigt inslag i förskolan som skapar förutsättning för 
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både närhet och känslor men också möjlighet för pedagogik och olika former av lärande 

(2001, s.88). 

 

I dessa två måltidsituationer har forskarna tittat på hur omsorg gestaltas och vilken relation 

omsorgen får till pedagogiken. Johansson och Pramling Samuelsson beskriver att 

pedagogerna i sitt bemötande försöker skapa ett möte med barns livsvärldar under 

måltidssituationen (2001, s.90–91). Johansson och Pramling Samuelsson beskriver att när 

pedagoger möter barn i deras livsvärldar möter de också hela barnet med dess erfarenheter. 

När barn och vuxna interagerar skapas möjlighet till intersubjektivitet som beskrivs som ett 

sätt att gå in i varandras världar (2001, s.82–83). Resultatet utifrån denna studie är enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson att omsorgen grundar sig till stor del i pedagogens 

engagemang i barnets livsvärld. Hur pedagogen gör detta varierar mycket i de två olika 

barngrupper som observerats. Att vara emotionellt närvarande är något som är en 

förutsättning för omsorg, men även för lärande. Omsorgen ska inte bara ses som specifika 

situationer, utan också som ett förhållningssätt (2001, s.96–97). Vidare menar Johansson och 

Pramling Samuelsson att vilket lärande som sker i de olika omsorgssituationerna varierar, 

att barnen lär sig något kan ses som självklart men vad de lär sig varierar. På ena förskolan 

får barnen lära sig bordsskick och att följa instruktioner om hur de exempelvis ska äta. 

Johansson och Pramling Samuelsson menar då att budskapet till barnet blir att de inte har en 

egen kompetens till att klara av saker. På den andra förskolan finns det istället ett samspel 

där barnen får ta egna initiativ och blir respekterade. Johansson och Pramling Samuelsson 

menar att se barnet som kompetent individ med egna rättigheter också är en viktig grund 

inom omsorgen (2001 s.98–99).  

 

Även Josefson lyfter begreppet omsorg i sin doktorsavhandling Det ansvarsfulla mötet: En 

närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan från 2018. Josefson menar att det 

finns diskussioner inom förskolan om huruvida för mycket fokus på det kompetenta barnet 

och lärande gör att omsorgsaspekteten hamnar i skymundan. Dock skriver Josefson att 

lärande och omsorg inte ska behandlas som åtskilda aspekter utan istället som varandras 

förutsättningar (2018, s.41). Syftet med avhandlingen är att titta på hur omsorg tar sig i 

uttryck i förskolan i relation till aspekter i verksamheten. Studien har grundat sig i ett 

närhetsetiskt perspektiv och metoden för insamling av data har varit enskilda intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer med pedagoger som arbetar i förskolan. De enskilda intervjuerna har 

gjorts mellan 1993–1995 och fokusgruppsamtalen har gjorts mellan 2004–2006 (2018, s.10–

11). För att skapa en förståelse av omsorgen är det av högsta vikt enligt Josefson att 

synliggöra begreppet och vad det betyder (2018, s.150–152). Ett sätt att se på omsorgen 

enligt Josefson är att ha ett engagemang i barnets livsvärld. Flera av pedagogerna i studien 

lyfter just vikten av att se till barnets bästa. Genom professionell omsorg ska man möta den 

andre utifrån vart den personen befinner sig i för livssituation (2018, s.155). Under 

fokusgruppsamtalen lyfter pedagogerna vikten av att ge alla barn uppmärksamhet och skapa 

en relation till varje barn. Att ge barnen tid, utrymme och aktiv uppmärksamhet är en av 

förutsättningarna för tillit och trygghet. Under de enskilda intervjuerna lyfter pedagogerna 

vikten av att fostra barnet till självständighet. De menar att barnet ska gå från being till 

becoming vilket kan jämföras med att just utveckla självständighet (2018, s.112–118). 
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Josefson antyder också utifrån sin avhandling att omsorgen kan förstås som ett etiskt värde 

där den vuxne behöver vara ett föredöme för att barnet själv ska kunna utveckla förståelse, 

empati och solidaritet (2018, s.163).  

 

5.3 Det kompetenta barnet 

Halvars-Franzén har i sin magisteruppsats Det kompetenta barnet - varför vi behöver ett 

kompetent barn just nu, i vår tid och i vårt samhälle från 2001 genomfört en studie som tittar 

på begreppet det kompetenta barnet. Insamlingen av data till studien har skett genom 

kvalitativa intervjuer med sex förskollärare på förskolor med olika pedagogisk inriktning. 

Förskollärarna i studien uttrycker att alla barn är kompetenta men att den individuella 

kompetensen bygger på barnets egna förmågor och erfarenheter. Studien visar även att 

barnets kompetens beror på förskollärarens förhållningssätt och pedagogens sätt att skapa 

utmaningar och stöd till varje barn. Varje barn behöver möta en vuxen som i sig är kompetent 

och kan anpassa sig och möta barnet där det befinner sig. Vidare visar studien att i möte med 

det allra minsta barnet behöver den vuxne lita på sin egna ordlösa förmåga att kommunicera 

och ge barnet tillit till alla sina förmågor och utvecklingsmöjligheter, exempelvis att klara 

av situationer i vardagen på egen hand och fatta egna självständiga beslut (2013, s.22–25). 

Resultatet i Halvars-Franzéns studie visar att det finns olika uppfattningar mellan 

förskollärarna vad de anser att det kompetenta barnet innebär. Dock framför respondenterna 

att alla barn är kompetenta på något sätt och att det till viss del kan ringas in som barnets 

medfödda förmåga (2001, s.33). Halvars-Franzén lyfter även att utifrån sin studie kan inte 

barn ses som kompetenta i ensamhet utan det krävs medvetna vuxna och en kompetent miljö 

för att barnet ska kunna utveckla sina kompetenser (2001, s.35). Studien visar även att det 

till viss del finns motsättningar mot begreppet det kompetenta barnet, då det kan leda till 

tankar om att det finns något som barnet måste uppfylla. Halvars-Franzén menar dock att 

genom att ha ett förhållningssätt som ser varje barn som enskilt så undviks tankar om att 

barnet måste uppnå en viss målbild (2001, s.36). När vi vidare i denna uppsats talar om 

begreppen kompetent och kompetens lutar vi oss mot Jancke och Wiklunds definition som 

framkommer i Halvars-Franzéns studie. Denna definition menar att kompetens och 

kompetent innefattar både den utvecklade förmågan en människa redan besitter och 

potentialen att utveckla ytterligare förmågor (2001, s.2).  
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6. Metod  

I detta avsnitt presenteras vår metodologiska utgångspunkt, därefter presenteras vår 

intervjuguide som legat som grund för vår empiriska insamling samt hur vi tänkt kring vårt 

urval av respondenter. Fortsättningsvis beskriver vi hur vi genomfört våra intervjuer samt 

hur vi genomfört vår analys av insamlade data. Avslutningsvis presenterar vi rapportens 

tillförlitlighet samt de etiska hänsynstaganden vi har tagit i beaktning i utformandet av 

studien. 

 

6.1 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att samla data till vår studie genom att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer 

uppdelade i två delstudier. Kvale och Brinkmann menar att den kvalitativa intervjun används 

för att förstå världen ur någon annans synvinkel. Den används för att få kunskap om andras 

erfarenheter och förstå personens levda värld (2014, s.17). Vidare anför Kvale och 

Brinkmann att forskningsintervjun ska ses som ett professionellt samtal där kunskap 

konstrueras i interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade. Det är viktigt att tydliggöra 

att forskningsintervjun inte ses som ett samtal mellan två likställda parter. Det är forskaren 

som kontrollerar samtalet och sätter ramarna (2014, s.18–19). Kvale och Brinkmann menar 

att kvalitativa intervjuer är en lämplig forskningsmetod när ämnet handlar om mänskliga 

erfarenheter samt när studien vill besvara hur någonting upplevs (2014, s. 142–143). 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare och barnskötare i förskolan 

ser på begreppen undervisning och omsorg i relation till de yngsta barnen menar vi att en 

kvalitativ intervju är en lämplig forskningsmetod. Kvale och Brinkman anser att det 

viktigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning är intervjuaren själv (2014, s. 207). 

Författarna skriver att intervjuaren måste fatta många beslut under intervjuns gång som 

kommer påverka resultatet av intervjun (2014, s. 208). Vi som studenter bör betraktas som 

nybörjare inom kvalitativ intervjumetodik. För att hålla en akademisk nivå har vi i 

utformningen av intervjuguiden lutat oss mot böckerna Den kvalitativa forskningsintervjun 

(2014), Forskningsmetod för förskollärarstudenter (2015) och Introduktion till 

forskningsmetodik (2014). 

 

6.2 Intervjuguide 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Christoffersen och Johannessen 

beskriver att en semistrukturerad intervju behöver utgå från en intervjuguide. Utmärkande 

för semistrukturerade intervjuer är enligt Christoffersen och Johannessen att frågorna inte 

har några klara svar, det är upp till informanten att skapa svaren själv och forskaren har 

väldigt lite inverkan i hur informanten svarar (2015, s.85). Vi anser att den semistrukturerade 

intervjumetoden är lämplig för vår studie då vi vill undersöka hur förskolläraren och 

barnskötaren tänker kring undervisning och omsorg för de yngsta barnen i förskolan. 

Intervjun i denna studie är tematiskt utformad under rubrikerna erfarenhet, situationer, 

förskolans verksamhet och läroplanen. Kvale och Brinkmann menar att ett manus till en 

kvalitativ intervju bör arrangeras både utifrån ett tematiskt och dynamiskt perspektiv. Frågor 

utifrån ett tematiskt perspektiv ska bidra till kunskapsbildning inom ämnet och frågor utifrån 

ett dynamiskt perspektiv ska bidra till en bättre intervju. Det dynamiska perspektivet handlar 

om hur en intervju planeras och genomförs så bra som möjligt utifrån sociala aspekter (2014, 
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s. 172–173). För intervjun i den här studien läggs en tonvikt på att det inte finns svar som 

betraktas som bättre eller sämre. Även Bell lyfter vikten av att utforma frågorna utifrån ett 

tema och att ha tydligt genomtänkta frågeställningar (2014 s.190–191). Vid utformandet av 

våra intervjufrågor har vi tagit Kvale och Brinkmanns tankar i beaktning. De menar att 

frågorna bör vara konkreta och enkla (2014, s.176). Vi har även tagit hänsyn till Bells tankar 

om att frågorna inte är ledande, inga outtalade förutsättningar och inga värderande frågor 

(2014, s.190–191). 

 

Vår intervju inleds med de punkter som Christoffersen och Johannessen anför som viktiga 

(2015, s.86):  

 

• Presentera sig.  

• Informera om studien. 

• Hur dokumentationen av intervjun kommer gå till och vad som händer med 

datamaterialet när studien är slut. 

• Garantera anonymitet. 

• Informera om rätten till att avbryta. 

• Informera om hur lång tid intervjun tar.  

 

Efter att informanten tagit del av den inledande informationen ställs faktafrågor. Enligt 

Christoffersen och Johannessen är detta enkla frågor och enkla svar. Detta är för att skapa 

tillit mellan intervjuaren och informanten (2015, s.86). I vår studie behandlar faktafrågorna 

informantens utbildning och arbetslivserfarenhet. Därefter använder vi oss av det som 

Christoffersen och Johannesen benämner som introduktionsfrågor. Här får informanten 

möjlighet att tala öppet kring det tema studien behandlar. Här kan informanten komma med 

egna erfarenheter och tankar. Med hjälp av våra introduktionsfrågor får vår informant 

möjlighet att själv tala kring begreppen omsorg och undervisning. Därefter kommer 

nyckelfrågorna som tar en stor del av intervjun. Syftet med nyckelfrågorna är enligt 

Christoffersen och Johannessen att intervjuaren får svar på den information hen vill ha 

utifrån studiens syfte. I vår studie behandlar nyckelfrågorna bland annat pedagogers 

inställning kring undervisningsbegreppet i nya läroplanen för förskolan. Intervjun ska enligt 

Christoffersen och Johannessen alltid avslutas med tid för avslutande kommentarer och 

möjlighet för informanten att lägga till något som hen upplever inte har framkommit i 

intervjun (2015, s.87)  

 

6.3 Urval 

Vi har utformat denna studie utifrån två delstudier. Första delstudien bygger på intervjuer 

med fem förskollärare som arbetar i förskolan med barn mellan 1–3 år. Andra delstudien 

bygger på intervjuer med fem barnskötare som arbetar i förskolan med barn mellan 1–3 år. 

I Lpfö 18 delas ansvaret för den pedagogiska verksamheten och planeringen upp mellan 

yrkeskategorierna. Därför anser vi att en relevant uppdelning av delstudierna är att undersöka 

förskollärares och barnskötares olika synvinklar.  
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Christoffersen och Johannessen menar att de kvalitativa intervjuerna ska karaktäriseras av 

strategiska urval av respondenter. Vi har i vårt urval utgått från det som Christoffersen och 

Johannessen benämner som kriteriebaserat urval och bekvämlighetsurval. Kriteriebaserat 

val består enligt Christoffersen och Johannessen av att man väljer ut respondenter som 

uppfyller specifika kriterier (2015, s.56–57). I vårt fall ville vi ha personer med en specifik 

utbildning och personer som arbetade med en specifik åldersgrupp i förskolan. 

Bekvämlighetsurvalet innebär enligt Christoffersen och Johannessen av att forskaren väljer 

de respondenter som blir enklast och mest bekväma att intervjua (2015, s.57). En viss del av 

våra respondenter har vi valt ut då de passade in på våra kriterier kring utbildning och arbete 

men också för att vi visste att respondenterna i fråga hade ett intresse av att delta i studien. 

Utöver de respondenter vi fått kontakt med via tidigare VFU-platser hittades övriga 

respondenter genom annonsering på sociala medier på lämpliga plattformar där vi antog att 

personer med rätt kriterier kunde finnas. 

 

6.4 Genomförande  

Deltagarna i intervjun kontaktades via mejl där de fick ta del av information om intervjuns 

syfte, utformande och genomförande. Deltagarna fick även information om hur intervjun 

skulle dokumenteras samt vilka etiska riktlinjer vi förhåller oss till under intervjun (se bilaga 

1). Det kändes viktigt för oss att alla respondenter fick ta del av samma information och att 

de fick chansen att vara ordentligt förberedda på hur studien skulle gå till samt vilka 

förväntningar som fanns på dem. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats. 

Varje intervju skedde enskilt i en lugn och avskild miljö. Hela intervjun spelades in med 

mobiltelefoner. Christoffersen och Johannessen menar att ljudinspelning är den vanligaste 

metoden för att dokumentera intervjuer då det är svårt att försöka komma ihåg vad som har 

sagts under intervjun (2015, s.95). Även Brinkmann och Kvale lyfter de positiva aspekterna 

av att ha ljudinspelning som metod för sin dokumentation. Ord och tonfall blir tydliga i 

inspelningarna och intervjuaren kan sedan gå tillbaka flera gånger för att lyssna på dessa till 

sin analys (2014, s.218). Utifrån den forskning vi tagit del av kändes inspelning som en 

relevant metod för vår intervju. Vi kunde då ha fullt fokus på informanten utan att behöva 

fokusera på att ta anteckningar eller försöka komma ihåg vad som sagts i efterhand. 

Linda Bergman har ansvarat för genomförande, resultat och analys av delstudie 1 och Carl 

Wagenius har ansvarat för genomförande, resultat och analys av delstudie 2.  

 

6.5 Databearbetning 

Våra intervjuer blev inspelade och därefter transkriberade. Vi har därefter analyserat 

materialet utifrån en tematisk analys. Vi utformade våra intervjufrågor utifrån teman vilket 

gör det relevant att utforma analysen på samma sätt. Syftet med en tematisering är enligt 

Kvale och Brinkman att skapa ett teoretiskt klargörande (2014, s.146). Kvale och Brinkmann 

beskriver även att den tematiska analysen utgörs av flera steg där forskaren inledningsvis 

läser igenom hela intervjun för att få en överblick, därefter samlas de naturliga 

meningsenheterna som uttrycks av intervjupersonerna och därefter hittas de teman som 

dominerar för att kunna tematisera intervjupersonernas uttalanden. Utifrån detta kan 

forskaren sedan knyta samman intervjuns centrala teman för att kunna vidareutveckla 

analysen (2014, s.247–248). Under analysen har respondenterna i delstudie 1 benämnts som 
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förskollärare och i delstudie 2 som barnskötare. Respondenternas personliga pronomen har 

varit hen eftersom könstillhörighet inte varit relevant i denna studie.  

 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär enligt Esaiasson et.al huruvida mätmetoderna och begreppen i en 

undersökning används korrekt eller inte. Esaiasson et.al exemplifierar problematiken som 

kan uppstå genom att beskriva problemet med att försöka mäta ut en meter med en linjal som 

är lite längre än en meter (2017, s.64). Ett exempel ur vår undersökning är hur vi använder 

begreppet undervisning. Undervisning är i vår mening ett relativt abstrakt begrepp. Det finns 

en risk för att vi som ställer frågan har en bild av undervisning medan de som svarar på 

frågan har en annan bild. Esaiasson et.al. skriver att ju mer abstrakta fenomen som undersöks 

desto svårare är det att säkerställa validiteten i en undersökning (2017, s. 60). I intervjun har 

vi bett informanten beskriva en specifik situation kopplat till undervisning och omsorg. Det 

är ett försök att höja validiteten i vår undersökning. Diskussionen kring informantens 

specifika exempel ger underlag för att tolka och förstå informantens bild av vad som utgör 

undervisning och omsorg samt informantens tolkning av begreppen i förskolans verksamhet. 

I vår undersökning är mätmetoden våra teoretiska utgångspunkter. Det som då kan riskera 

validiteten är om vi missförstår utvecklingspedagogik eller fenomenografi, eller om vi valt 

teorier som inte lämpar sig för att undersöka det vi vill undersöka.  

 

Esaiasson et.al beskriver att reliabilitet är huruvida en undersöknings resultat är pålitligt eller 

inte. Reliabiliteten påverkas av hur noga vi är i vår datainsamling och efterarbetet av 

materialet (2017, s. 64). Det här kan till exempel handla om att höra fel eller missförstå 

informantens svar. För denna studie har informantens svar spelats in på två mobiltelefoner. 

I efterarbetet har vi båda lyssnat på inspelningar. I vår mening ger det här en högre reliabilitet 

då det är mindre risk att vi båda hör fel eller misstolkar informanten. Om vi båda tolkar ett 

svar på samma vis ökar detta sannolikheten att denna tolkning stämmer överens med 

informantens avsikt, i jämförelse med om bara en av oss skulle lyssnat och tolkat. 

Tillförlitligheten i vårt resultat ökar även när vi i vår undersökning intervjuat relativt många 

pedagoger i olika typer av verksamheter. Om flera respondenter ger liknande svar är det mer 

talande för yrkeskategoriernas uppfattningar.  

 

6.7 Etiska hänsynstagande 

Vid insamling och bearbetning av data till denna studie har vi tagit hänsyn till etiska 

riktlinjer. Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010). Dessa 

forskningsetiska principer utgår från fyra huvudområden. Det första området är 

informationskravet. Detta innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om syftet 

med intervjun och vilka villkor som gäller för deras deltagande i studien (2010, s.7) Vi har i 

samband med tillfrågandet om deltagande i studien givit deltagaren information om studien 

och de riktlinjer som gäller för deltagande (se bilaga 1). Det andra området som ska tas 

hänsyn till är samtyckeskravet. Här lyfts vikten av att forskaren inhämtar deltagarens 

samtycke till att delta i studien 2010, s.9). Vi har i samband med intervjun delat ut en 

samtyckesblankett (se bilaga 3). Denna blankett har deltagaren fått skriva under samt att vi 

studenter skrivit under. Det tredje området är konfidentialitetskravet. Detta innebär att 
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uppgifter om deltagare i en studie ska ges största möjliga konfidentialitet samt att 

personuppgifter ska förvaras så obehöriga ej kan ta del av dessa (2010, s.12). Det ska i vår 

studie inte finnas möjlighet att identifiera vilka personerna är som deltagit. Vi använder 

förskollärare och barnskötare som begrepp i analys och resultatdel, inga namn eller andra 

personuppgifter finns. Det sista området att ta hänsyn till enligt Vetenskapsrådet är 

nyttjandekravet. Detta innebär att den insamlade data som framkommit under studien endast 

får användas för forskningens ändamål. Det får inte användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk (2010, s.14) Vi har under insamling av data tydliggjort att insamlad data endast används 

för denna studie och vår forskning. Vi kan därför säga att vi tagit hänsyn till samtliga av 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer i samband med denna studie. 
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7. Resultat & analys  

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av de två delstudierna. Resultat och analys är 

tematiskt utformade utifrån det syfte och forskningsfrågor vi haft för studien. Vi har i 

resultatet valt att utesluta svar vi upplevt som irrelevanta och fokuserat på de svar som berör 

våra forskningsfrågor. Den insamlade empirin grundar sig i vår uppfattning kring 

pedagogernas svar om undervisning och omsorg av de yngsta barnen. 

Delstudie 1 består av intervjuer med fem förskollärare. Delstudie 2 består av intervjuer med 

fem barnskötare.  

 

7.1 Delstudie 1 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av intervjuer med förskollärare. För att 

garantera förskollärarnas anonymitet benämns de som förskollärare A, B, C, D och E.  

Resultatet är till stor del baserat på citat från intervjuerna för att öka trovärdigheten av vår 

tolkning. Analysen är grundad i våra teoretiska utgångspunkter. De begrepp som används 

som analytiska verktyg är lärandets objekt, lärandets akt, erfarande, metakognitiva dialoger 

och riktadhet från utvecklingspedagogiken samt uppfattning från fenomenografin. Denna 

delstudie är utförd av Linda Bergman.  

 

7.1.1 Förskollärares uppfattningar om undervisning 

Intervjuerna visar att det finns delade uppfattningar om vad undervisning är. Dels lyfts det 

att undervisningen är att förskolläraren har planerat en aktivitet för att stimulera lärande och 

skapa nyfikenhet och utforskande. Undervisning lyfts även som något som främst styrs av 

barnens intressen och tidigare erfarenheter. Att innehållet i undervisningen formas utifrån 

vad barnen visar intresse för i stunden och utifrån det ska förskolläraren skapa ett tillfälle 

som stimulerar och utmanar barnen. 

 

Undervisning är ju i första hand att förskolläraren har planerat en aktivitet som ska stimulera ett 

lärandetillfälle som ska utmana barnen, väcka tankar, nya upptäckter, utforskande (Förskollärare A, 

2019). 

Barnens intressen, nyfikenhet och tidigare erfarenheter får styra (Förskollärare B, 2019).  

 

Barns intresse och nyfikenhet samt att undervisningssituationen ska stimulera utmaningar, 

tankar och upptäckter ses som en viktig delar av undervisningen. Förskollärarna lyfter även 

vikten av att ha ett tydligt syfte med sin undervisning, utan att för den skull bli för styrande. 

Detta kan ses som en av de svåra uppgifterna i en förskollärares uppdrag då förskollärarna 

uttrycker att det är lätt att bli för styrande i sin undervisning och på så sätt frånta barnen 

deras involvering i utformandet.  

 

Undervisning är inte att jag bestämmer att idag ska alla barn måla fåglar. Alla barn ska måla fåglar, det 

ska se ut på ett visst sätt. När det är klart ska det vara såhär. Sen check på läroplanens mål om skapande 
i förskolan. Det är inte undervisning för mig. Då är det jag som styr och jag som bestämmer och jag har 

redan förutsett ett material. Det tycker jag tillhör dagis, det är ett gammalt sätt att arbeta på. Det är i 

dialog med barnen som undervisning sker och då kan jag inte förutse vad som kommer hända, det är ett 

samspel mellan pedagoger och barn. Men att jag har ett syfte med det som sker (Förskollärare D, 2019) 
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I undervisningen är det viktigt att förskolläraren har ett syfte med undervisningen, men att 

det sker i samspel mellan förskolläraren och barnen. Flera av förskollärarna lyfter att det 

både sker planerade och spontana undervisningssituationer med de yngsta barnen, dock är 

de spontana situationerna mer vanligt förekommande. Varför det blir mer spontana 

situationer uttrycks av förskollärarna bland annat bero på tidsbrist men också på grund av att 

de yngre barnen är mer i nuet. Då de spontana undervisningssituationerna är mer 

dominerande ställer det även krav på förskolläraren att vara spontan i sitt agerande. De 

spontana undervisningssituationerna kan i sig leda till en planerad undervisningssituation då 

förskolläraren kan se vad som fångar barnens intresse och bygga vidare på det.  

 

Det är ju mycket spontant, man lär sig att göra en planering på fem sekunder och plocka med sig något. 

Så får man utgå från det. Man får tänka efter vad som fångade dem sist, vad fångade dom då och hur 

man kan utveckla det (Förskollärare C, 2019) 

Eftersom de ofta sover mitt på dagen så har de ofta en planerad undervisning till att börja med. Sen 

måste man vara så otroligt inkännande och lyhörd och så blir den spontan, den övergår i spontan. Det 

är alltid dubbelt (Förskollärare A, 2019). 

Mest centralt för dom är väl den oplanerade eftersom de är så spontana. Jag kan uppleva att man till en 

början får följa de yngsta barnen väldigt mycket för att se vad de är intresserade av och utveckla det till 

ett lärande som man då kan ta in i ett projekt till exempel och styra (Förskollärare E, 2019).  

 

I den spontana undervisningen måste förskolläraren vara inkännande och redo att följa barnet 

i stunden.  Förskollärarens förhållningsätt visar sig även vara något som är starkt kopplat till 

undervisningens utformning och resultat. I intervjuerna framkommer det att 

förhållningssättet avgör hur undervisningen synliggörs och vilken plats den får i 

verksamheten. En förskollärare med ett öppet förhållningssätt gentemot barns kompetens 

och inflytande öppnar upp för att ha en dialog med barnen i undervisningen.  

 

Jag tycker undervisning förekommer ofta. Men det beror på pedagogen. Samma stund kan utspelas för 

mig som för en annan kollega men utifrån vad vi har för barnsyn, hur vi ser på verksamheten och barns 

undervisning så kanske vi får tag på undervisningen. Det hänger lite på pedagogen. Undervisning sker 

flera gånger om dagen men den kräver en medvetenhet inför stunden. Jag tycker inte att jag i efterhand 

som pedagog kan säga att jag koppla det lite till läroplanen, ja hittade det här och det här och därför är 

det undervisning. Jag måste ha ett syfte inför stunden, jag måste ha en medveten tanke om vad jag 

tänker. Jag kan inte förutse vad barnen kommer göra. Men att min tanke om den stunden som kommer 

ske nu är förberedd. Då tycker jag att det sker undervisning och att det sker i dialog med barnen 

(Förskollärare D, 2019). 

 

Det framkommer att undervisningens plats i verksamheten till stor del hänger på 

förskolläraren och dess förmåga att synliggöra undervisningen. Pedagogen måste vara 

medveten med sin undervisning och både planera de styrda undervisningssituationerna men 

även kunna följa barnen i de spontana stunderna, eftersom det är flera av de situationerna.  

 

Analys 

Flera av förskollärarna uttrycker att undervisning ska grunda sig ur barnens intresse och 

skapa nyfikenhet hos barnen. Detta går i linje med vad Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson anför när de talar om att inom den utvecklingspedagogiska teorin ses lärande som 

något barncentrerat som ska utgå från barnets erfarenheter (2003, s.59). Dock lyfter en av 
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förskollärarna att undervisning i första hand är att en förskollärare har planerat en aktivitet. 

Jag upplever att det här finns olika synsätt på vad det primära för undervisning är, att det 

dels kan vara det som barnen visar intresse för i stunden men även den planerade stunden 

där förskolläraren har ett planerat lärande objekt. Jag tolkar det som att den planerade 

stunden inte behöver utesluta barnens intresse då resultatet visar att det som barnen visar 

intresse för inspirerar förskollärarens planerade aktivitet. Resultaten visar att det finns en 

samstämmighet bland förskollärarna att med de yngsta barnen blir det mest spontana stunder 

med undervisning eftersom de är spontana i sig själva. Jag drar slutsatsen utifrån detta att 

även om förskolläraren vill ha planerade aktiviteter så dominerar ändå de spontana 

situationerna. Detta uttrycker förskollärarna till stor del beror på tidsbrist då de yngsta barnen 

har många fasta stunder under dagen, så som vila.  

 

Att ha ett syfte är något som återkommer när förskollärarna samtalar om undervisning. 

Förskollärarna menar att man ska ha en medveten tanke med stunden och ha ett genomtänkt 

lärande objekt. Jag upplever utifrån vad som framkommit i resultatet att det kan vara svårt 

att alltid ha ett klart syfte när det gäller de yngsta barnen. Detta i och med att det främst blir 

spontana situationer där förskolläraren inte kan ha haft ett förutbestämt syfte utan måste följa 

vad barnen gör i deras lärande akt. Vilket förhållningsätt förskolläraren har beskrivs som en 

avgörande komponent för både den planerade och spontana undervisningen. Resultatet visar 

att det är förskollärarens lyhördhet och anpassningsförmåga som avgör vilken undervisning 

som sker och vilken möjlighet barnen får att utforska och lära. Jag uppfattar förskollärarens 

involvering i barnens lärande akt och utifrån det kunna ha en riktadhet mot lärande objektet 

som en central faktor i förskollärarens förhållningsätt. Att ha en dialog med barnen lyfts 

också som en del av förskollärarens förhållningsätt. Barnen behöver involveras i 

metakognitiva dialoger för att de ska kunna ske en undervisning där barnet får reflektera och 

tillägna sig erfarande. 

 

Sammanfattningsvis framkommer det i min analys att undervisningen är en av förskolans 

centrala delar men den sker inte av sig själv. Undervisningen kräver en aktiv förskollärare 

som i sitt förhållningsätt är involverad i vad barnen visar intresse för 

Stunderna för planerad undervisning finns för de yngsta barnen, även om de spontana 

stunderna är fler. Den planerade undervisningen kräver ett genomtänkt syfte, något som inte 

går att göra på samma sätt i de spontana situationerna. Dock uppfattar jag det som att många 

av de spontana undervisningssituationerna kan få ett syfte för en medveten och involverad 

pedagog då barnens intresse fångas och i sin tur leder till undervisning.   

 

7.1.2 Förskollärares uppfattningar om omsorg 

Omsorgen beskrivs den största förutsättningen i barnets liv och när omsorgen missas kan 

inget lärande eller undervisning ske. De behoven som lyfts som en aspekt av omsorg är att 

barnet får mat, sömn och hjälp med att sköta sin hygien. Ytterligare en aspekt som lyfts som 

en del av omsorgen är att känna trygghet och kärlek. Omsorg beskrivs även som något som 

pågår under hela barnets dag på förskolan.  

 

Omsorgen är ju liksom det första, det primära. Det går ju inte lära sig något om man har bajs i blöjan, 
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eller fryser eller är hungrig eller är trött. De måste vara nöjda annars går det inte att lära sig 

(Förskollärare C, 2019) 

Omsorg för mig är att vara mätt, torr och trygg. Det är prio ett. Är jag inte mätt, är jag inte utsövd, är 

jag inte bytt på och känner trygghet så är det svårt att lära (Förskollärare A, 2019). 

Omsorg sker ju också hela tiden under dagen, barnen behöver ju jättemycket kärlek och uppmuntran 

och att man tar hand om dom (Förskollärare E, 2019).  

 

Flera av förskollärarna samtalar även om att omsorg i sig inte endast är de främsta behoven 

av att vara mätt, torr och trygg utan även att lära känna barnet på djupet. Att lära känna barnet 

är viktigt för att se vad barnet behöver för stunden, så som tröst eller stöttning i svåra 

situationer. Förskollärarna förklarar att en del av omsorgen är att kunna hjälpa barnet även 

om barnet inte uttrycker i ord vad den behöver. Omsorgen är även att förskolläraren visar ett 

intresse för barnet.    

 

Jag kan också känna att jag känner barnet i omsorg, att jag ser på dig om du är ledsen även om det inte 

rinner tårar. Jag ser på dig när du är hungrig efter att lära dig något mer även fast du inte uttrycket det i 

ord, det är också omsorg (Förskollärare A, 2019). 

Omsorg för mig är att man är nära, in lyssnande, ger stöd, lär känna barnet så jag vet om barnet kanske 

är lite känsligt just nu. Att man tar sig tid att lära känna barnet. Att man är intresserad och att man är 

nära (Förskollärare B, 2019).  

 

I intervjuerna framkommer det även att stunderna som är präglade av mycket omsorg i sig 

inte behöver utesluta att det sker ett lärande. Förskollärarna uttrycker att stunderna som 

består av exempelvis blöjbyte och matsituation kan bestå av mycket lärande om det 

förhållningssättet finns. Förskollärarna beskriver att man måste ta vara på stunderna som är 

präglade av mycket omsorg. Stunden i sig kan göra barnet mer självständigt då 

förskolläraren kan uppmuntra barnet att exempelvis ta av sig byxorna själv i samband med 

blöjbyte.  

 

Men jag tycker också att dessa omsorgsstunder ska man inte slarva bort och tänka att det är bara omsorg. 

Det finns ju något i dom också som man kan ta tillvara på. Omsorgsstunden i sig blir ju något annat om 

man väljer att göra det till det (Förskollärare D, 2019). 

Men jag tänker att omsorg, undervisning och lärande går in i varandra. Att man i en omsorgssituation 

som till exempel att byta blöja, kanske många ser som en omsorgssituation men de ser jag också som 

en situation där man kan ha ett lärande, Där man kan uppmuntra barnet att bli mer självständigt. Att ta 

av sig byxorna själv, hur gör man de? Knäppa upp blöjan, vart slänger vi den? Att det finns omsorg och 

lärande tillsammans, tycker jag är det är det bästa (Förskollärare E, 2019). 

 

Omsorgsituationerna beskrivs som stunder som inte ska slarvas bort, utan något 

förskolläraren verkligen ska ta vara på. Att omsorg och lärande sker tillsammans beskrivs 

som det bästa för barnet.  

 

Analys 

Resultatet visar att omsorg är grunden för undervisning ska kunna ske. Jag uppfattar det som 

att förskollärarna menar att omsorgen alltid måste komma först för att barnet ska kunna vara 

mottaglig för lärande. Den vuxna har ett stort ansvar gentemot att se till att barnets basbehov 

är tillgodosedda. Omsorgen är därför en del av lärande objekt då det är en av förutsättningar 
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för att barnen ska kunna vara mottagliga för lärande. Resultatet visar även att omsorgen för 

de yngsta barnen inte endast är hygien, sömn och mat, flera av förskollärarna menar att 

omsorg är att ge barnet kärlek, stöd och närhet. Det kan vara att finnas där när barnet 

exempelvis är ledsen men även att känna barnet så väl att man kan se vad barnet behöver 

utan att barnet uttrycker det i ord. Jag anser utifrån resultatet att omsorgen består av många 

olika delar. Dels är det de primära behoven som varje människa behöver men det kan också 

behovet av att känna trygghet och stöd från någon annan. Något som också visar sig i 

resultatet är att flera av förskollärarnas uppfattning om de stunder som är präglade av mycket 

omsorg inte behöver utesluta att undervisning sker. Förskollärarna beskriver att 

medvetenheten och förhållningsättet gentemot barnet avgör hur mycket 

omsorgssituationerna präglas av ett lärande. I omsorgssituationerna kan barnet lära sig 

mycket om självständighet och skapa erfarande för resten av livet. Jag menar att utifrån detta 

kräver stunderna som är präglade av mycket omsorg en eftertänksamhet av förskolläraren 

för att ett lärande ska ske. Förskolläraren behöver utmana och stötta barnet att utvecklas, 

även i stunder som kommer flera gånger varje dag, exempelvis blöjbyte.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det i min analys att omsorgen ses som den primära faktorn 

för att barn ska kunna tillägna sig kunskap och erfarande. Omsorgen i sig består av olika 

delar, både basbehov som varje människa behöver men också den känslomässiga 

delaktigheten i barnets liv. Omsorgen innehåller mycket lärande om förskolläraren har en 

tydlig riktadhet gentemot lärandet objektet och dess syfte, något som alla förskollärares 

beskrivning går i linje med.   

 

7.1.3 Förskollärares syn på de yngsta barnens kompetens 

Intervjuerna visar att förskollärarna har en gemensam uppfattning kring att de yngsta barnen 

är kompetenta och besitter en enorm förmåga. De yngsta barnen beskrivs som ständigt 

nyfikna att upptäcka i sin vardag och på så sätt skaffa sig erfarenheter. Förskollärarna lyfter 

även hur viktig tiden i förskolan är för yngsta barnen då de lär sig otroligt mycket under sina 

första levnadsår.  

 

Det är otroligt kompetenser, det är ju det som är så häftigt! Vad du än sätter fram så tycker barnet att 

det är spännande. Det finns inget litet barn som säger ”jag vill inte göra det där”. Utan ställer du fram 

något och erbjuder något så på något sätt så förhåller de sig till det. Man kan bli lite försiktig, lite rädd 

och en del kastar sig på det, det händer alltid något. Förmågan är ju enorm. Filmar man dom så ser man 

ju vad det är som händer i ett lärande. Så mycket som man lär sig från det att man är nyfödd till det att 
man är 3 år lär man sig aldrig i livet. Det är en så otroligt viktig tid vi har hand om. Helt galet 

(Förskollärare A, 2019).  

 

Det framkommer även att det finns fördomar gentemot vad de yngsta barnen klarar av och 

inte. Förskollärarna uttrycker att de har upplevt att människor tror att de yngsta barnen inte 

klarar av olika situationer för att de är för små. En av förskollärarna lyfter att det är vanligt 

att föräldrar lyfter undan material på förskolan under inskolningar då de kanske tror att 

barnen ska ha sönder sakerna och inte klara av att hantera dem. Huruvida barnen får 

möjlighet att utöva sin kompetens beror mycket på vilket synsätt förskolläraren besitter.  
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Jag försöker få in att det är omsorg, lärande och utbildning för alla, oavsett ålder. Men att det lätt kan 

bli att man tänker att de yngsta är för små och att de inte klarar av det. Att det här är för de äldre som 

klarar det (Förskollärare E, 2019).  

Man möter ju jättemycket fördomar om de yngsta barnen att man lär sig inget förrän man är 4–5 år. 

Man måste ställa undan, man kan inte ha någonting framme. Man märker det på föräldrar som kommer, 

de plockar undan saker för de är rädda att barnen ska förstöra eller göra fel eller vad man nu tänker 

(Förskollärare D, 2019).  

Har man barnsynen att se barnen som kompetenta då får man kompetenta barn. Då ger man de möjlighet 

att vara det (Förskollärare D, 2019).  

 

Förskollärarens förhållningssätt beskrivs som en avgörande faktor för barnens möjlighet att 

få vara kompetenta i sin vardag. Hur förskolläraren ser på barnens kompetens påverkar 

barnets möjlighet att utveckla självständighet. Förskolläraren har även en viktig roll när det 

gäller att bemöta de fördomar som finns kring vad de yngsta barnen klarar av och inte.  

 

Analys 

De yngsta barnens kompetens är ett komplext begrepp med många innebörder. Resultatet 

visar att förskollärarnas gemensamma uppfattning är att de yngsta barnen besitter en stor 

kompetens. Kompetensen i sig beskrivs som barnens möjlighet att vara delaktiga i sin 

vardag, att testa och känna tillit till sin egen förmåga. Det finns en samsyn bland 

förskollärarna att barnen är kompetenta från födseln. Dock uppfattar jag det som att 

förskollärarens förhållningssätt är en avgörande faktor kring vilken möjlighet barnen får att 

utöva sin kompetens. Om barnet får möjlighet att utforska, upptäcka och praktisera sin 

kompetens så utvecklas barnets självständighet och barnet tillägnar sig erfarande. Det 

tillåtande och öppna förhållningssättet är en del av de metakognitiva dialogerna som är 

viktigt för att ge barnet en chans att kommunicera och reflektera, vilket också är centralt för 

barnens kompentens. Flera av förskollärarna samtalar om fördomar i samhället kopplat till 

vad de yngsta barnen är kompetenta att klara av och inte. Vanliga fördomar visar sig vara att 

det kan finns situationer som de yngsta barnen inte klarar av, att man behöver ställa undan 

saker så inget ska gå sönder och att vissa aktiviteter endast är för äldre barnen. Dessa 

fördomar är då enligt min uppfattning något som förskollärarna i studien inte håller med om. 

Resultatet visar även att de yngsta barnen är kompetenta att undersöka och tillägna sig 

kunskap på olika sätt. Hur barnet tillägnar sig kunskap och erfarande, i lärandets akt sker 

enligt förskollärarna bland att genom att barnet upptäcker olika material och intresserar sig 

för det som pågår på förskolan för stunden.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det i min analys att förskollärarna ser de yngsta barnen 

som kompetenta att själva klara av situationer i vardagen och att upptäcka och skaffa sig 

erfarande. Dock kan barnen inte göra detta själva, det krävs en förskollärare med ett 

tillåtande förhållningsätt där barnen erbjuds möjligheter till utveckling och utforskande. 

Förskolläraren behöver göra barnet involverad i metakognitiva dialoger för chans till 

reflektion och kommunikation.  
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7.1.4 Förskollärares uppfattning om undervisning i Lpfö18 

Flera av förskollärarna uttrycker en positiv känsla kring införandet av 

undervisningsbegreppet i Lpfö 18. Det visar sig utifrån intervjuerna att alla förskollärare 

tycker att det är bra att undervisningen får en tydligare plats i läroplanen då undervisning är 

något som pågår hela tiden i förskolan och något som kopplas till olika ämnen. Att 

undervisningen införts i Lpfö 18 ses också som en viktig komponent i att göra förskolan till 

en del av den livslånga utbildningen. Flera förskollärare lyfter att det som barnen lär sig i 

förskolan är något de sedan har nytta av senare i skolan. Införandet av 

undervisningsbegreppet förtydligar även förskollärarens uppdrag, en av förskollärarna 

uttrycker att det tydliggör vad som förväntas av hen i sitt arbete. En annan av förskollärarna 

uttrycker införandet av undervisningsbegreppet som något som till en början kändes läskigt 

men nu istället är något som hen är stolt över.  

 

Jag tycker att det är jättebra. Om man jämför den gamla med den nya så är det ju mycket mer fokus på 

vad som förväntas av mig som förskollärare (Förskollärare B, 2019).  

Jag tycker det är bra. För att vi håller ju på med undervisning. Både undervisning och lärande hela 

dagarna (Förskollärare E, 2019). 

Undervisningsbegreppet lyfter dom väldigt tydligt, att det kallas för undervisning tycker jag är jättebra, 
det visar på hur viktigt det är. Det är ju verkligen i förskolan som grunden läggs för att sen fortsätta upp 

i förskoleklass (Förskollärare B, 2019). 

Först lät det ju jättestort och läskigt. Vadå undervisning i förskolan? Nu så säger jag det med stolthet 

istället. Att vi faktiskt bedriver undervisning och att man kan koppla det till olika ämnen. Man lägger 

lite mer tyngd på det vi gör. Att det är en del av hela utbildningen. Att de dom gör nu kommer de ha 

nytta av senare (Förskollärare C, 2019).   

 

Utöver att förskollärarna i allmänhet känner positivt kring införandet av 

undervisningsbegreppet lyfter de även att införandet av undervisningsbegreppet höjer yrkets 

status då de får en mer professionell roll i förskolan och det ger mer tyngd åt deras kunskap. 

Det beskrivs även som rätten att förklara vad förskolläraren faktiskt gör i förskolan när den 

bedriver undervisning.  

 

Det höjer statusen på yrket. Det ger oss rätt att förklara att jag undervisar i förskolan. Undervisning 
handlar inte om att rada upp barn och ha en envägskommunikation utan det är att utvecklas och 

upptäcka. Det är det som är undervisning, att lära sig att upptäcka på sitt sätt. Det har tillfört en 

legitimitet för förskolan att prata undervisning, berätta vad vi gör, ge tyngd åt den kunskapen vi har 

(Förskollärare A, 2019).  

 

En av förskollärarna lyfter att införandet av undervisningsbegreppet i Lpfö 18 kan skapa 

klyftor i arbetslaget. Hen menar att det kan innebära att barnskötare tolkar det som att 

förskolläraren ska bedriva all undervisning och barnskötarna endast ska ägna sig åt omsorg. 

Men i och med att omsorgen är en del av undervisningen menar förskolläraren att arbetslaget 

gemensamt måste arbeta med undervisning men att det är förskolläraren som har ansvaret 

för att den sker. Det är inte förskolläraren som ensam ska göra allt.  En annan förskollärare 

har en annan synvinkel på det hela, hen lyfter att införandet av undervisningsbegreppet 

förtydligar förskollärarens roll och att det är skönt att som förskollärare slippa göra sysslor 

som exempelvis dukning för att istället ägna sig åt det som förskollärare är utbildade för.  
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Det är viktigt att man jobbar med läroplanen i arbetslaget. Det kan ju bli att barnskötare tolkar det som 

att förskollärare ska bedriva all undervisning och ska göra den biten och att barnskötare ska göra mer 

omsorgsbit. Men jag menar ju att utbildning och omsorg går ihop och då måste vi alla hålla på med både 

utbildning och omsorg. Men sen som förskollärare har man ett ansvar att se till att undervisningen 

bedrivs på ett bra sätt men inte att det är jag som förskollärare som måste göra allting, utan att vi gör 

det tillsammans (Förskollärare E, 2019). 

Barnskötarna dom dukar och gör mer såna sysslor, det var så skönt att jag slapp det och kunde ägna 

mig åt det jag är utbildad för (Förskollärare C, 2019). 

 

Det finns olika synssätt kring hur Lpfö 18 ska tolkas när det gäller vem i arbetslaget som 

ska bedriva undervisningen. Något som dock enar förskollärarna är att det är förskolläraren 

som ska ansvara för att undervisningen faktiskt blir av.  

 

Analys 

Samtliga förskollärare har en gemensam uppfattning om att införandet av 

undervisningsbegreppet är positiv. De uttrycker att det är bra att undervisningen i förskolan 

har förtydligats för att öka deras profession i sin yrkesroll. Både förskollärare A och C 

uttrycker att införandet av undervisning skapar en tyngd kring att de faktiskt bedriver 

undervisning varje dag i förskolan. Jag tolkar detta som att flera av förskollärarna uppfattat 

det som att de tidigare inte haft samma tydlighet i sitt yrke när det gäller att bedriva 

undervisning. Resultatet visar även att i och med införandet av undervisning krävs det att 

förskolläraren har en medveten tanke kring sitt lärande objekt och har en riktadhet gentemot 

barnen för att fånga deras uppmärksamhet.  Detta då undervisning i sig enligt förskollärarna 

går att koppla till ämnen. Jag tolkar detta som att införandet av undervisning i förskolan gör 

det lättare för förskollärarna att koppla lärandet till olika ämnesområden. Att införandet av 

undervisning i Lpfö 18 skulle innebära en uppdelning i arbetslaget är något som lyfts av 

förskollärarna på olika sätt.  En av förskollärarna menar att undervisningen och omsorgen 

måste utövas av både förskollärare och barnskötare, men att förskolläraren är ansvarig för 

att undervisningen faktiskt sker. En av förskollärarna samtalar om hur skönt det är att slippa 

göra vissa sysslor i vardagen, att det är mer barnskötarnas uppdrag. Jag uppfattar det som att 

det finns olika sätt att se på hur undervisning som uppdrag ska genomföras. Antingen kan 

det ses som något som ska ske i samspel mellan alla i arbetslaget och att alla ska ha samma 

delaktighet. Men det kan också ses som något som endast förskollärarna utövar, medan 

barnskötarna sköter andra sysslor.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det i min analys att förskollärarna uppskattar införandet 

av undervisning i förskolan, även om det är något som tidigare funnits i förskolan så blir det 

nu tydligare och mer preciserat. Begreppet tillför mer status till förskollärarens profession 

och det förtydligar vad de har för uppdrag enligt läroplanen. Dock skapar Lpfö 18 olika syn 

hos förskollärarna kring vem som ska bedriva undervisningen, om det är endast de själva 

eller om barnskötarna också är delaktiga i undervisningen.   
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7.2 Delstudie 2 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av intervjuer med barnskötare. För att garantera 

barnskötarnas anonymitet benämns de som barnskötare A, B, C, D och E.  Resultatet är till 

stor del baserat på citat från intervjuerna för att öka trovärdigheten av vår tolkning. Denna 

delstudie är utförd av Carl Wagenius.  De begrepp som används som analytiska verktyg är 

lärandets objekt, lärandets akt, erfarande, metakognitiva dialoger och riktadhet från 

utvecklingspedagogiken samt variation och uppfattning från fenomenografin.  

 

7.2.1 Barnskötares uppfattningar om undervisning för de yngsta barnen i förskolan 

Alla fem barnskötare i studien beskriver att undervisning med de yngsta barnen pågår hela 

tiden. I intervjuerna uttrycker flera av barnskötarna att det som utmärker undervisning med 

de yngsta barnen är att de har så mycket att lära. Då kan allt bli undervisning. Barnskötare 

D anser att en ”medveten pedagog kan skapa undervisningstillfällen av vad som helst” 

(Barnskötare D, 2019). Undervisning kan enligt barnskötarnas beskrivningar vara både 

planerade eller spontana, samt ta formen av projektarbeten eller vara kopplat till 

omsorgssituationer.  

 

På just en småbarnsavdelning tycker jag att allt vi gör är undervisning. Allt från när vi tar emot barnen 

på morgonen tills de går hem. Alla moment är undervisning. Det kan vara att tvätta händer eller… För 

allt måste de lära sig från början (Barnskötare C, 2019). 

Undervisning kan vara jätteplanerad. Så som den är när man har ett projekt. Då kan ju undervisningen 

vara, ja nu ska vi ha matte eller vad vi nu ska ha… normer och värden. Och så lägger man in det i 

planeringen och så har man det. Sen kan ju undervisning vara, för mig i alla fall, att man tränar på att 

hälla mjölk eller brer en smörgås. Eller klär på sig… torkar sig i rumpan. Undervisning för mig är allt 

som man lär sig (Barnskötare A, 2019). 

 

Citaten visar på att undervisning i förskolan kan se ut på flera olika sätt. Barnskötarna lyfter 

att undervisningen med de yngsta barnen skiljer sig från undervisning med äldre barn. Det 

går inte att ha samma undervisning med en 1-åring som med en 5-åring. Barnskötarna hävdar 

att det är svårare att engagera de yngsta barnen i mer uppstyrda undervisningstillfällen. 

Barnskötare A anser att de yngsta barnen ”inte är så lätt att fånga” (Barnskötare A, 2019). 

Barnskötare C resonerar kring att den planerade undervisning alltid innefattar en grupp av 

barn och att de yngre barnen inte alltid blir engagerade i den typen av undervisningen. ”För 

en 1-åring kanske bara vill pipa iväg om man inte finner deras intresse liksom” (Barnskötare 

C, 2019). Barnskötare C berättar om sin förskola som jobbar efter Montessoripedagogik, där 

spontan undervisning utgör en stor del av verksamheten.  

 

Eftersom vi jobbar Montessori så följer vi barnens intressen. Genom att observera barnen så ser vi vad 

barnen är intresserade av. Kanske har ett barn som är väldigt intresserad av bokstäver. I vår miljö är allt 

i barnens höjd, så allting är serverat till barnen. Så att dom alltid kan välja aktivitet själva utifrån sitt 

eget intresse. Men ser jag att ett barn går fram till bokstäver till exempel, vi har sandbokstäver. Då sätter 

jag mig ned med barnet och visar hur barnet ska göra. Så jag tar fram materialet till en matta eller bord 

som vi har, och så visar jag tyst. Till exempel sandpappersbokstäver då är det själva bokstaven är i 

sandpapper för att man både ska se och känna. Då visar jag till exempel bokstaven S och då är jag tyst 
när jag gör det här… Då följer jag den och jag är tyst för att om börjar jag prata då blir barnet mer 

intresserad och vill titta på mig istället för det jag vill lära barnet (Barnskötare C, 2019). 
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Pedagogiken som beskrivs är influerad av Montessori och scenariot är kopplat till den 

specifika pedagogiken. Men majoriteten av barnskötarna, som alla kommer från olika 

förskolor med olika pedagogiska profiler, beskriver att den spontana undervisningen är den 

mest påtagliga för de yngsta barnen. En av barnskötarna beskriver dock ett annat synsätt och 

föredrar att planera sin undervisning på förhand. ”Jag tycker det är lite lättare att dom får…. 

Att man vet vad man gör innan” (Barnskötare B, 2019).   

 

Analys 

Resultatet visar att barnskötarna har samsyn i uppfattningen att undervisning kan ske hela 

tiden. Denna beskrivning stämmer överens med Eidevald och Engdahl som skriver att 

förskolans undervisning pågår under hela dagen (2018, s. 38). Flera av situationerna som 

återges för att exemplifiera undervisning kan kopplas till omsorgssituationer, som till 

exempel att tvätta händerna eller klä på sig. Barnskötarna beskriver att de yngsta barnen har 

väldigt mycket att lära, vilket kan leda till många undervisningstillfällen. Min tolkning är att 

de yngsta barnens lärande objekt är ett så pass brett område att allt har potential att bli 

undervisande. Barnskötare D lyfter dock att det krävs medvetenhet hos pedagogerna för att 

göra undervisning av dessa tillfällen.  

 

Barnskötarna beskriver att undervisning i förskolan kan utformas på flera sätt. Barnskötare 

A beskriver att undervisning kan vara både spontan eller i planerade projektarbeten och 

barnskötare B föredrar att ha en planering att luta sig mot. Den spontana undervisningen 

framkommer dock som mer förekommande för de yngsta barnen. En majoritet av 

respondenterna delar även uppfattningen att spontan undervisningen är den 

undervisningsform som stämmer bäst överens med de yngsta barnens förutsättningar.  

 

Barnskötare C går närmare in på spontan undervisning och beskriver Montessori-

pedagogiken som följer barnens intressen. I citatet beskrivs ett didaktiskt val där 

pedagogerna riktar barnets uppmärksamhet mot ett lärande objekt och väljer att inte prata. 

Detta kan i min tolkning formuleras som att riktadhet prioriteras som viktigare än 

metakognitiva dialoger. Vidare beskriver respondenten hur Montessori placerar allt material 

i barnens nivå, vilket skapar möjligheter för barnens lärande akter. Det här är ett exempel 

på hur pedagogerna har skapat förutsättningar för en spontan undervisning som följer 

barnens intresse. Studien visar sammanfattningsvis att barnskötarna beskriver undervisning 

som ständigt pågående i förskolan och att den huvudsakliga undervisningen för de yngsta 

barnen utgörs av spontan undervisning. 

 

7.2.2 Barnskötares uppfattningar om omsorg 

Barnskötarna beskriver omsorg som en förutsättning för att lärande ska kunna ske i förskolan 

och som en grund för all förskoleverksamhet.  

 

Omsorg för mig är A och O på en förskola. För barnen behöver få känna trygghet. Får man inte trygghet 

får man inte heller lärandet. Man måste vara trygg i sin situation för att kunna ta in lärandet. Därför är 

våran omsorg av barnen jätteviktig (Barnskötare C, 2019).  
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Barn lär sig ingenting om de inte är trygga. Om man inte har trygga barn har man ju ingenting 

(Barnskötare E, 2019). 

 

Omsorg beskrivs som den viktigaste komponenten i förskolans verksamhet. I 

respondenternas svar framträder omsorg som särskilt utmärkande på avdelningar med de 

yngsta barnen, eftersom omsorgen här utgör en så stor del av verksamheten. Barnskötarna 

anser att omsorg för barn mellan 1 och 3 år skiljer sig från arbetet på övriga avdelningar där 

barnen är mer självständiga. I intervjusvaren kopplas omsorgen till många praktiska 

uppgifter som återkommer varje dag. Barnen måste äta, sova och byta blöjor varje dag. 

 

De yngsta barnen, deras grund eller deras trygghetsbehov är det här att vara utvilade, sova. De måste ju 

ha, helst de yngsta som är 1 eller 2 oftast eller kanske 3 också en del... De behöver sin sömn för att 

kunna fungera. Dom behöver maten för att få i sig sitt energiintag för att känna att de har styrka. Man 

vet ju själv när man inte ätit, då blir man grinig och trött. Det är samma för dom… Ja, sen byter man 

blöjor. Men det är det som är grunden, för att de ska kunna fungera måste dom få mat och frukt, för att 

få sin energi att kunna fungera i barngruppen (Barnskötare B).  

 

Omsorg handlar om barnens behov av mat och sömn men en övervägande majoritet av 

barnskötarna (alla utom en respondent) lyfter att omsorg även innebär tröst, stöd och 

trygghet. Barnskötare A säger att omsorg är skratt och humor och att barnen ”får en famn 

när de är ledsna” (Barnskötare A, 2019). Barnskötare C anser att närhet till barnen ska 

prioriteras. ”Omsorgen att vara nära barnet och lära känna barnet verkligen är prio ett” 

(Barnskötare C, 2019). Barnskötare D beskriver att hen uppfattar omsorg som att förmedla 

trygghet till barnen och förklarar i citat nedan hur viktigt det är att pedagoger tänker så.    

 

Omsorg för mig är trygghet. Tryggheten i det hela. Att dom känner att de kan söka… att man är den här 

punkten de kan komma till om de behöver en kram. Att man har det tänket. För mig är det inte bara ett 
jobb, man behöver ha hjärtat i det. Då tror jag omsorgsbiten kommer naturligt. För mig är omsorgen att 

barnen känner trygghet hos en. För att ge mat och byta blöjor, för mig är inte det liksom… Det är ju en 

självklar grej, om vi ska se det som omsorgsbit. Men ja, att man förmedlar en trygg punkt (Barnskötare 

D, 2019). 

 

Här beskrivs omsorg som en känsla hos barnet, att barnet upplever trygghet. Det är även en 

känsla hos pedagogen, något man har i hjärtat. 

 

Analys  

Resultatet visar barnskötarnas samsyn i uppfattningen att omsorg för de yngsta barnen är 

många praktiska uppgifter, till exempel när barnen behöver sova eller byta blöjor. Omsorgen 

beskrivs som särskilt omfattande på avdelningarna med de yngsta barn eftersom dessa barn 

har ett större, eller i alla fall mer tidskrävande, behov av omsorg. Denna form av omsorg kan 

sammanfattas i frågan – Vad behöver barnen för att ta sig genom dagen?  

 

Majoriteten av barnskötarna uttrycker även uppfattningen att omsorg är mer än det praktiska 

arbetet. Omsorg beskrivs som tröst, stöd, skratt och att förmedla en trygg punkt. Min 

tolkning är att barnskötarnas beskrivning av omsorg kan ses som att de engagerar sig i 

barnens livsvärldar. Flera av barnskötarna diskuterar trygghet i relation till omsorg. 
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Barnskötare D uttrycker att omsorg är att barnen känner sig trygga. I och med att omsorg 

definieras som barns upplevelse av trygghet kan omsorgen betraktas som barns erfarande. 

Barnskötarna anför att barn inte är i mottagliga för att lära sig något om de inte är trygga. Då 

majoriteten av barnskötarna kopplar omsorg till barnens trygghet, samt beskriver att barnen 

måste vara trygga för att ett lärande ska kunna ske, visar resultatet på barnskötarnas 

uppfattning att omsorg utgör en förutsättning för förskolans lärande objekt. Min tolkning är 

att barnskötarna anser att undervisning inte kan ske i förskolan om inte omsorgen är på plats 

först. 

 

7.2.3 Barnskötares syn på de yngsta barnens kompetens  

Barnskötarna i studien uttrycker att de ser barnen som kompetenta och att de observerar hur 

barnen hela tiden lär sig nya saker samt samspelar med varandra. Barnskötare E anser att 

barnen är superkompetenta. ”De lär sig otroligt mycket, och fort. Och liksom lär av varandra 

och har så fantastiskt samspel” (Barnskötare E, 2019). Intervjuerna visar att barnskötarna 

anser att det är viktigt att påminna sig själv om att barnen ska få testa att göra saker på egen 

hand, även om det går snabbare när en vuxen hjälper till. Alla barnskötare beskriver i 

intervjuerna att de anser att deras egna förhållningssätt är viktigt i barnens 

kompetensutveckling. Det är viktigt att låta barnen testa själva.  

 

Jag tycker att man kan göra så ofantligt mycket med de minsta barnen. Om man bara låter dom pröva 

själva. Och det går ju lite Montessori ut på. Låt barnet… Hjälp mig att hjälpa mig själv är ju liksom ett 
sånt ord som står för Montessori. Och det är verkligen så. Dom kan äta med gaffel och kniv. Dom kan 

dricka med glas. Dom kan hälla upp mat själva. Alltså dom kan göra så mycket om dom bara får 

förutsättningar att göra det (Barnskötare C, 2019). 

 

Barnskötare C beskriver här att hen förhåller sig till det kompetenta barnet genom att hjälpa 

barnen att hjälpa sig själv. Men barnskötarna beskriver även att de inte alltid har tid att låta 

barnen försöka själva.  Stress lyfts som en försvårande faktor av samtliga respondenter.  

 

Dom kan faktiskt själva. Men då är det oftast tid, stress, som gör att man liksom nej, men vi måste ju 

skynda oss. Och då klär man på dom. Och jag tycker att man gör dom en väldig gentjänst egentligen. 

För ju fortare man lär sig någonting så är det ju, det måste ju kännas bra för en själv när man liksom, åh 
jag kan det här. Jag kan själv, vissa saker. Men det är… man är inte alltid överens i ett arbetslag hur 

man ska göra (Barnskötare A, 2019). 

Barnen måste ju vara hela och rena. Eller det är åtminstone så jag tänker, man går ju in lite i krismode. 

Ja men är alla friska och trygga och är allting okej? Ja men vad bra… Alltså att ta sig dit kan vara svårt. 

Det är mycket så här att man öser på så pass. Och så är det bara att vid två på dagen, åh har jag varit på 

toaletten idag? Jag tror inte det. Man är hela tiden så uppe i varv (Barnskötare E, 2019). 

 

Här beskrivs en stressig arbetsmiljö som visar att förskolpedagogernas ambitioner inte alltid 

kan förverkligas. Stress och tidsbrist är faktorer som i hög grad påverkar förskolans 

verksamhet enligt barnskötarna. 

 

Analys 

Resultatet visar att barnskötarna är enade i uppfattningen att de yngsta barnen är kompetenta. 

Barnskötarna beskriver att barnen ägnar sig åt lärande akter och att de samspelar med 
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varandra. I intervjuerna framträder uppfattningen att verksamheten bör utformas så att 

barnen får utveckla sina kompetenser. Det är viktigt att barnen får testa att utföra sysslor de 

behöver lära sig på egen hand. Respondenterna beskriver att pedagogernas roll är att skapa 

förutsättningar för barnens lärande akter. Barnskötare C beskriver sin avdelnings arbete i 

Montessoriverksamhet, där detta är väl förankrat med mottot “Hjälp mig att hjälpa mig 

själv”.  

 

Barnskötarna har även samsyn i uppfattningen att det finns faktorer som försvårar 

undervisning i förskolan. I intervjuerna benämns tidsbrist, stress och att det kan finnas olika 

prioriteringar inom arbetslaget som hinder. Barnskötare E beskriver en väldigt stressad 

arbetsmiljö, där pedagogerna inte ens har tid att gå på toaletten. Undersökningen visar så 

pass att även om barnskötarna förhåller sig till begreppet det kompetenta barnet, samt ser 

möjligheter till lärande objekt och lärande akter, kan andra faktorer ha större effekt på 

verksamhetens utformning. Därmed tyder undersökningen på att barnskötarnas 

förhållningsätt till barnens kompetens inte alltid är det som påverkar utformningen av 

undervisningen i förskolan. 

 

7.2.4 Barnskötares uppfattningar om undervisning i Lpfö18 

Barnskötarna har inte en enad syn angående Lpfö 18. Några av barnskötarna uttrycker sig 

positivt om Lpfö 18 och den utveckling styrdokumentet innebär för förskolan. Men i 

intervjuerna framkommer även starkt kritiska röster. Bland de positiva utsagorna anser 

barnskötare E att den nya läroplanen kan bidra till att höja förskolans status.    

 

Jag gillar att det liksom är mer… att det framstår mer som en skolform. Det gör det ju mer seriöst. För 

jag tycker inte så mycket om när föräldrarna lämnar och bara “åh vad jag önskar att jag bara kunde mysa 

här med er idag” som att det bara var såhär, som att vi bara ligger i soffan hela dagen och bara tittar på 

tv och myser. För det är ju inte det vi gör. Barnen lär sig supermycket på förskolan. Och det är ju bra 

att våra styrdokument reflekterar det. Att det är meningsfullt att vara där. Inte bara för att dom ska 

förvaras där och bara sitta i sandlådan och äta sand. Det händer ju faktiskt grejer och det är ju 

skolförberedande (Barnskötare E, 2019).  

 

Styrdokumenten bör enligt barnskötare E reflektera vad som faktiskt händer i förskolan. 

Barnskötare D resonerar att Lpfö 18 även kan förändra förskolan och höja standarden på 

verksamheten som bedrivs i förskolan. Den nya läroplanen beskrivs som tydligare och med 

en ambitiösare målbild. Hen tycker att det är bra med högre krav på förskolan. ”För det är ju 

många som inte hör hemma i förskolan. Då kanske dom känner att dom ska söka sig till 

något annat. Så jag tycker det är bra” (Barnskötare D, 2019).  

 

En majoritet av barnskötare är dock kritiska till Lpfö 18. Barnskötare B är kritiskt till 

införandet av undervisningsbegreppet i förskolans läroplan.  

 

Jag är nog lite gammaldags, jag tycker inte om det så jättemycket. Jag vet inte. Även innan den här nya 

läroplanen om undervisning så hade vi ju liksom… Det är ju undervisning på en nivå. Men undervisning 

låter lite så här skola. Undervisning, stå och peka på en karta (Barnskötare B).   
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Kritiken som lyfts här syftar till att förskolan i Lpfö 18 blir för lik skolan och att undervisning 

inte stämmer överens med förskolans verksamhet. Två av barnskötarna framför ytterligare 

kritik som handlar om hur barnskötarnas roll formuleras i läroplanen.     

 

Jag tycker bara att det är lite konstigt att det ska vara så uppdelat. Det kan jag tycka… Jag känner, 

eftersom jag jobbat i så många år. Det känns som att jag liksom… Nej, nu får inte du hålla på med det 

här längre… (Barnskötare A, 2019). 

Med den nya läroplanen så tycker jag att det är… Om jag tänker förskollärare och barnskötare så är det 
nästan diskriminerande. För jag är så van att hålla i barngrupper och aktiviteter. Och nu är det ju faktiskt 

så att det är förskollärarna, vad vi har lärt oss, som ska planera aktiviteten och vi barnskötare ska utföra 

det. Vilket jag tycker känns jättekonstigt… Jätte, jättekonstigt (Barnskötare C, 2019).  

 

Båda citaten ger uttryck för att relationen mellan barnskötare och förskollärare förändras i 

och med Lpfö 18. Men svaren skiljer sig även åt, vilket visar på att tolkningar av läroplanen 

kan se olika ut från förskola till förskola. Barnskötare A beskriver hur barnskötarna inte 

längre får hålla på med undervisning medan barnskötare C beskriver en annan tolkning, där 

förskolläraren planerar undervisningen som barnskötarna sedan utför. En konsekvens av 

Lpfö 18 är enligt barnskötare C att det kan upplevas som att barnskötarna och förskollärarna 

inte längre tillhör samma arbetslag.  

 

Det känns inte som att man är ett arbetslag liksom. Utan nu är det verkligen nivåer på oss som jobbar. 

Det känns jättekonstigt med den nya läroplanen på så vis med förskollärare och barnskötare 

(Barnskötare C, 2019).   

 

Respondenten beskriver hur förskolan känns mer hierarkisk än tidigare. 

 

Analys 

Lpfö 18 delar barnskötarna, det finns olika uppfattningar och resultatet visar variation mellan 

respondenterna. Två av barnskötarna ser positivt på undervisningsbegreppet i förskolans 

läroplan. De beskriver att det är ett bra sätt att synliggöra förskolans lärande objekt och att 

förskolan ska vara skolförberedande. Barnskötare D uttrycker att Lpfö 18 kan höja 

standarden på förskolans verksamhet.   

 

Men majoriteten av barnskötarna i studien uttrycker ett missnöje med Lpfö 18. En av 

barnskötarna är kritisk mot införandet av undervisningsbegreppet i läroplanen. Hen anser att 

förskolan blir för lik skolan. I respondentens svar beskrivs undervisning som att ”stå och 

peka på en karta”. Detta kan kopplas till Pihlgren som skriver att ett problem för 

undervisningsbegreppet i förskolan är att det ofta associeras till skolan och 

katederundervisning (2007, s. 11). Resultatet visar att två av barnskötarna anser att Lpfö 18 

gör förskolan till en mer hierarkisk arbetsplats, där de inte längre befinner sig på samma nivå 

som förskollärarna. Barnskötare C uttrycker att det nästan är diskriminerande gentemot 

barnskötarna. Min tolkning är att barnskötare A och C anser att deras yrkesroll förknippas 

mer med omsorgen i förskolan och att de har blivit nedgraderade i relation till förskolans 

lärande objekt. Även om inte alla barnskötare svarar likadant visar resultatet att en majoritet 

av respondenterna har uppfattningen att Lpfö 18 kommer inverka negativt på förskolan.  
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8. Diskussion och konklusion  

I följande avsnitt kommer vi diskutera kring de två delstudiernas analyserade empiri. Vi 

kommer utgå från studiens syfte och forskningsfrågor samt relatera det till tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. I slutet av avsnittet kommer en kort konklusion 

där vi redovisar de huvudsakliga resultaten i vår studie samt ger förslag till vidare 

forskning.  

  

8.1 Diskussion 

Syftet med vår studie är att titta på hur de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i 

förskolan ser på omsorg och undervisning i verksamheten. Forskningsfrågorna vi utgått ifrån 

är “Hur ser barnskötare och förskollärare på undervisning för de yngsta barnen i förskolan?”, 

“Hur ser barnskötare och förskollärare på omsorg för de yngsta barnen i förskolan?”, “Vilket 

synsätt finns på de yngsta barnens kompetens?” och “Hur ser barnskötare och förskollärare 

på Lpfö 18 införande i förskolan?”. Studien består av två delstudier. Respondenterna i 

delstudie 1 är förskollärare och respondenterna i delstudie 2 är barnskötare. 

 

Utifrån analysen kan vi konstatera att både förskollärarna och en stor majoritet av 

barnskötarna anser att undervisningen med de yngsta barnen oftast sker i spontana 

situationer. Det gäller att fånga barnens intresse i stunden och skapa undervisning av det. 

Detta går i linje med vår teoretiska utgångspunkt då Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson beskriver att inom den utvecklingspedagogiska teorin är barnens intressen och 

erfarenheter centrala för leken och lärandet (2003, s.59). Båda yrkeskategorierna beskriver 

att mycket av den spontana undervisningen har omsorgssituationer som utgångspunkt. I en 

förlängning av detta resonemang visar den insamlade empirin att samtliga respondenter 

uttrycker omsorgen som det primära i de yngsta barnens tid i förskolan. Omsorgen beskrivs 

här som en förutsättning för att någon form av undervisning ska kunna ske. Vad omsorg är 

för respondenterna skiljer sig något, en del beskrivningar av omsorg är de primära 

basbehoven så som mat och sömn. Andra beskrivningar kopplar även omsorgen till trygghet, 

tillit samt att sätta sig in i barnets känslor och livsvärld. Detta går i linje som Johansson och 

Pramling Samuelsson lyfter i sin studie Omsorg -  en central aspekt av förskolepedagogiken. 

Exemplet måltiden, att en stor del av omsorgen är att involvera sig i barnets livsvärld (2001, 

s.96–97). Inom utvecklingspedagogiken beskriver Pramling Samuelsson att pedagogen ska 

använda sig av vardagen för att fånga stunder av lärande (2015, s.166–167).  Vår tolkning 

är att det finns en gemensam samsyn mellan yrkeskategorierna om att omsorgen är en 

förutsättning för att undervisning ska kunna ske. Vår studie skiljer sig här något mot Josefson 

studie, vars resultat visar att omsorgen och undervisning ska ses som varandras 

förutsättningar (2018, s.41). Vi menar att undervisning inte kan ske utan omsorg men att 

omsorg i sig skulle kunna ske utan undervisning. Utifrån detta hävdar vi att omsorg och 

undervisning inte kan ses som varandras förutsättningar åt båda håll, utan endast att omsorg 

är en förutsättning för undervisning.  

 

Halvars-Franzén lyfter i sin studie Det kompetenta barnet - varför vi behöver ett kompetent 

barn just nu, i vår tid och i vårt samhälle att alla barn är kompetenta och att det är något som 
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bygger på barnets tidigare upplevelser och erfarenheter (2001, s.22–25). Här har vi sett stor 

likhet i vår empiri, samtliga respondenter uttrycker att de yngsta barnen besitter stora 

kompetenser och är kompetenta att prova sig fram i vardagen. Vi har vidare sett att både 

förskollärare och barnskötare beskriver att en nyckel till huruvida barnen får möjlighet att 

utveckla sin kompetens är pedagogernas förhållningssätt.  Detta framkommer även i 

Halvars-Franzéns studie då hon beskriver det som att barnen kompetens beror på pedagogens 

förmåga att skapa utmaningar och stöd till varje barn (2001, s.22–25). I resultatet för denna 

studie lägger båda yrkeskategorierna tonvikt vid förskolepedagogers förhållningssätt 

gentemot barnens kompetens samt pedagogers medvetenhet om undervisning i 

omsorgssituationer. I intervjuerna återkommer flera respondenter till att undervisning i stort 

sett går att hitta under dagen. Men många av dessa situationer, till exempel påklädning i 

hallen, präglas enligt respondenterna av tidsbrist, stress eller att arbetslaget inte har en 

samsyn. En tolkning är att pedagogernas förhållningssätt till det kompetenta barnet och 

undervisning inte alltid är en avgörande faktor. Pedagogerna ser undervisningstillfällen men 

förutsättningar i verksamheten väger tyngre, till exempel kan tidsbrist och stress vara 

faktorer som gör att pedagogerna inte kan skapa ett undervisningsmoment i hallen vid 

påklädning även fast de vill det. Därav menar vi att vår studie visar att både förskollärare 

och barnskötare anser att förhållningsättet gentemot det kompetenta barnet är viktigt, men 

inte alltid den avgörande faktorn.  

 

Lpfö18s införande av begreppet undervisning är något alla förskollärare och en del av 

barnskötarna ser som positivt då det bidrar till en ökad professionalisering. Bland dessa finns 

en samsyn kring att införandet av undervisning tillför en ytterligare status till förskolan och 

tydligare visar förskolans viktiga del i den livslånga utbildningen och sammanlänkningen 

med skolsystemet. En stor skillnad mellan yrkeskategorierna som visar sig i empirin är att 

barnskötarna och vissa av förskollärarna anser att Lpfö 18 skapar en för stor uppdelning i 

arbetslaget. Det framkommer att barnskötarna till viss del känner sig åsidosatta och anser att 

deras roll förminskas. Nilssons studie Barnskötarna, förskolskollärarna och det förtydligade 

pedagogiska uppdraget visar att Lpfö 10 kan skapa osämja mellan yrkesgrupperna då 

barnskötare uttrycker att det är fel att högre utbildning rangordnas över lång erfarenhet. Det 

beskrivs även att uppdelningen mellan förskollärare och barnskötare kan skapa ett tänk med 

hierarkier (2012, s.126–129). Vi hävdar att Lpfö 18 tar ytterligare steg i den utveckling som 

Nilsson beskriver och vårt resultat kan stödja detta eftersom barnskötarna i vårt resultat 

beskriver ett stort missnöje över denna aspekt i den nya läroplanen. En tolkning är att det 

kommer finnas ett behov av att arbeta med den nya läroplanen i arbetslaget då vårt resultat 

visar att det finns olika tolkningar kring vem som ska bedriva och planera undervisningen. 

Vi menar att det är av största vikt att förtydliga vad undervisning betyder och hur det ska 

bedrivas. På så sätt kommer det även förtydligas att barnskötarna enligt oss inte fyller en 

onödig funktion i förskolan utan att de ska vara en del i genomförandet av undervisningen. 

En av förskollärarna i vår studie lyfter just detta, att förskollärarna är ansvariga för att det 

sker en undervisning men att det finns inget som säger att det är förskolläraren som ensam 

ska bedriva all undervisning.  
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8.2 Konklusion 

Studiens resultat visar att förskollärare och barnskötare delar uppfattning att undervisning 

och omsorg går hand i hand. Samtliga förskollärare och en övervägande majoritet av 

barnskötarna anser att undervisning för de yngsta barnen i förskolan mestadels spontan och 

att en stor del av undervisning för de yngsta barnen kan ske utifrån omsorgssituationer. 

Vidare har vi konstaterat att samtliga pedagoger, oavsett yrkeskategori, uttrycker att deras 

eget förhållningssätt är en faktor för barnens kompetens men att andra faktorer, som till 

exempel stress, ibland påverkar mer. Avslutningsvis anser vi att alla förskollärarna och en 

del av barnskötarna har uppfattningen att Lpfö 18 kan höja status på förskolan i och med 

införandet av undervisningsbegreppet. Dock ser vi en variation mellan yrkeskategorierna då 

barnskötare anser att deras egen roll blivit nedgraderad i Lpfö 18, vilket kan skapa problem. 

Vi anser att denna studie bidrar till forskningsläget då undervisning är ett nytt begrepp i 

förskolans läroplan och det ännu inte finns särskilt mycket forskning om hur de olika 

yrkesgrupperna i förskolan ser på införandet. Vi har i denna studie undersökt hur 

förskollärare och barnskötare beskriver undervisning i förskolan och hur den placeras i den 

redan etablerade förskoleverksamheten, där omsorg spelar en stor roll. Studien bidrar även 

till forskningsläget då vi valt att fokusera på de allra yngsta barnen i förskolan, detta bidrar 

då mycket tidigare forskning om undervisning och lärande fokuserar på de äldre barnen. 

Genom att använda utvecklingspedagogik som teori har vi fått begrepp att undersöka hur 

undervisning och omsorg kommer till uttryck. Vi har även använt fenomenografi som 

teoretisk utgångspunkt, vilket gav oss underlag att identifiera uppfattningar som både enade 

och skiljde yrkeskategorierna förskollärare och barnskötare åt.  Förslag på vidare forskning 

är att titta på samma frågeställningar kring undervisning och omsorg om ett par år när Lpfö 

18 fått förankra sig mer i verksamheten och blivit mer etablerad hos förskolans pedagoger.  
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10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1: Missivbrev 

Information om en studie av pedagogers uppfattningar om undervisning för de yngsta barnen 

i förskolan.  Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet 

och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet.  Vi vill ta del av förskollärare och barnskötares 

tankar kring sitt arbete med undervisning i förskola för de yngsta barnen som ett led i vår 

forskning kring ämnet.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att utföra intervjuer med både förskollärare och 

barnskötare. Intervjuerna kommer att spelas in via ljudupptagning. Datainsamlingen 

kommer att ske under oktober och november månad. Insamlade data kommer att 

transkriberas och analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. 

I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Rebecka Göransdotter  

Student: Linda Bergman  

Student: Carl Wagenius  

 

Uppsala den 9 oktober 2019 
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10. 2 Bilaga 2: Intervjufrågor till förskollärare och barnskötare 

 

Faktafrågor 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Vilken utbildning har du? 

 

Begreppet undervisning/omsorg 

Kan du beskriva en specifik undervisningssituation som sker i förskolan för barn mellan 1–

3 år? 

Kan du beskriva en specifik omsorgssituation som sker i förskolan för barn mellan 1–3 år? 

 

Förskolans verksamhet 

Hur tänker du kring planerade undervisningssituationer kontra spontana 

undervisningssituationer för de yngsta barnen? 

Hur ofta har barngruppen du arbetar i en planerad undervisningssituation? Upplever du att 

det är tillräckligt?  

Vad upplever du är mest centralt i de yngsta barnens verksamhet, omsorg eller 

undervisning?  

Hur ser du på de yngsta barnens kompetens och begreppet “det kompetenta barnet”? 

 

Läroplanen (Lpfö18) 

Hur ser du på Lpfö18s införande av undervisnings begreppet? 

Upplever du att förskolans verksamhet som den ser ut nu behöver förändras för att uppfylla 

den nya läroplanens mål om undervisning? 

 

Avslutning 

Är det något mer du vill tillägga? 
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10.3 Bilaga 3: Medgivande blankett   

 

Studien, som kommer att handla om de yngsta barnen i förskolan och deras undervisning, 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Linda Bergman 

och Carl Wagenius som går sista terminen på förskollärarprogrammet, institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. Jag har tagit 

del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas och att 

samtalet spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien 

innebär och vill delta i studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och 

att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. 

 

Deltagares namn: 

 

………………………………………………………………………………………... 

Adress: 

 

………………………………………………………………………………………… 

Telefon: 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Studiens handledare: Rebecka Göransdotter 

 

Student: Linda Bergman 

 

Student: Carl Wagenius  

 

 

 

...................................................................... 

Ort och datum 

 

. 

......................................................................    ................................................................ 

Underskrift deltagare                                        Underskrift student 

 


