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1. Inledning   
 

Undervisning. I förskolan ska man leka och låta barn få vara barn! Ett uttryck vi många gånger 

fått höra från vänner och bekanta när vi börjar förklara vikten av att studera till förskollärare 

och varför utbildningen sträcker sig över tre och ett halvt år. I och med den nya revideringen av 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016), har det föreslagits att begreppet undervisning ska 

skrivas in. I och med den diskussion som föranlett denna revidering uppkom vårt intresse kring 

att ta reda på mer om undervisningsbegreppet och vad det har för betydelse för förskollärarna. 

Vi har genom vår verksamhetsbelagda utbildning fått uppfattning om att diskussionerna kring 

begreppet undervisning har intensifieras mellan förskollärare och övrig personal. I dagens läge 

omnämns inte undervisning ordagrant i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), vilket har gett 

oss en uppfattning om att undervisning i förskolan blir svårtolkad och omtvistad. Doverborg, 

Pramling och Pramling Samuelsson (2013) skriver att undervisning är starkt förknippat med 

skolans värd. Den föråldrade synen på undervisning förstås ofta genom bilden av en lärare som 

står för kunskapen och förmedlar den till barnen (Doverborg, et. al, 2013).  I likhet med 

Doveborg, et. al (2013) skriver Sjögren (2018) att den föråldrade synen på undervisning kan 

resultera i en rädsla inför att bedriva undervisning i förskolan. Samtidigt skriver Sjögren att de 

nya tolkningarna av undervisning i förskolan kan bidra till att göra begreppet stort och rymligt 

vilket ger ett utrymme för reflektion och nya infallsvinklar. Vidare skriver Sjögren att 

undervisningsbegreppet kan definieras med hjälp av arbetsprocesser tillsammans med barnen 

och deras familjer för att uppnå en förståelse för hur undervisning ska bedrivas inom förskolan. 

Sjögren beskriver att en (o)ordning framkommer när förskollärare, författare och forskare 

försöker att reda ut undervisningsbegreppet och sätta ord på vad det innebär för förskolan i 

praktiken. Holmström (2016) skriver att skolinspektionen har gjort en granskning av 82 

förskolor där resultatet visar att förskollärarna tar avstånd från undervisning och hellre pratar 

om lärande. Varför det är viktigt med undervisning i förskolan enligt Holmström är för att den 

riktar sig mot att utmana barnen i deras lärande. Idag råder det en osäkerhet i vad undervisning 

innebär för förskolan och för de som arbetar inom förskolans verksamhet. Mot bakgrund av 

denna otydlighet bland forskare och verksamma förskollärare kring vad undervisning i 

förskolan innebär, blir det relevant att studera förskollärarnas resonemang kring begreppet 

undervisning. 
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2. Syfte  
 

Studiens syfte är att bidra med kunskap kring förskollärares uppfattningar om undervisning i 

förskolan.  

 

2.1 Frågeställningar  
 

• När sker undervisning i förskolan enlig förskollärarna?  

• Hur beskriver förskollärare sitt uppdrag att bedriva undervisning i förskolan? 
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3. Bakgrund 
 

Ordet didaktik härleds från grekiskans didaskein vilket betyder att undervisa (NE). Några av de 

grundläggande frågorna i undervisningssituationer är de didaktiska frågorna vad och varför 

detta (Liberg, 2014). Vad är det som förskolläraren vill att barnen ska lära sig och varför är just 

denna kunskap viktig? När sedan didaktiken sätts i relation till undervisningsbegreppet måste 

även frågan om hur barnen ska lära sig kopplas ihop med syftet med undervisningen. 

”Undervisning och lärande står med andra ord i en ömsesidig och komplex relation till 

varandra” (Liberg, s. 340, 2014). De didaktiska frågorna lägger grunden till de målstyrda 

undervisningssituationerna där förskollärarna medvetet, utifrån förskolans strävansmål, 

undervisar barnen. 

Undervisning i förskolan är enligt Sheridan & Williams (2018) målstyrda situationer som utgår 

från tre olika perspektiv. Barnperspektivet handlar om att se det kompetenta barnet där barnets 

röst och intressen spelar en stor roll för hur undervisningssituationerna formas. Det andra 

perspektivet är undervisningsperspektivet, vilket utgår från målstyrda situationer som både kan 

vara spontana och planerade, samt inriktar sig på två eller flera personers uppmärksamhet på 

ett specifikt lärandeobjekt. Lärandeobjekt kan vara allt från att borsta tänderna till vattnets 

kretslopp. Som tidigare nämnts kan alltså alla situationer i förskolan ombildas till 

undervisningssituationer (Sheridan & Williams, 2018). Det tredje och sista perspektivet är 

förskollärarperspektivet, vilket grundar sig i att förskolläraren ska utöva yrket utifrån 

yrkesprofessionens stadgar. Med detta menas didaktiskt kunnande, att tolka och iscensätta 

läroplanens mål, skapa goda lärmiljöer och fånga barns intressen samt introducera ny kunskap. 

Undervisningsbegreppet är inte en ny frågeställning inom förskolan utan har varit omdiskuterat 

och använts som begrepp sedan Friedrich Fröbel startade barnträdgårdar runtom i Sverige i 

mitten av 1800-talet. Fröbel anses vara den som i startfarsen satt störst prägel på den svenska 

förskolepedagogiken. Fröbels koncept för barnträdgårdarna var att de skulle varva 

grundläggande undervisning i matematik och naturkunskap med fri lek, vilket i sin tur skulle 

lägga grunden för att barnen skulle bli självständiga individer (Lundgren, 2014).   

I början av 1900-talet ökade behovet av arbetskraft i Sverige och barnfamiljerna sökte sig in till 

städerna för arbete inom industrin. Denna urbanisering innebar att behovet av barnomsorg 

ökade eftersom närheten till mor- och farföräldrar inte var lika självklar. Under 1990-talet 

upplevde förskolan omvälvande reformer och den kom att lyda under utbildningsdepartementet 

i stället för socialdepartementet, vilket gjorde Skolverket till ny tillsynsmyndighet. Förskolans 
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verksamhet blev till slut en del av svenska utbildningssystemet 1998, vilket innebar tydligare 

ramar och mål för alla parter inom förskolan. I och med att förskolan införlivades i skolväsendet 

möttes verksamheten av nya utmaningar. Det ställdes nya krav på kvalitet utifrån 

Skolinspektionens tillsyn och en läroplan för förskolan med strävansmål förtydligades 

pedagogernas uppdrag. Därmed blev mätbar kvalitet inom förskolan en faktor som 

Skolinspektionen satte upp ramarna för. Förskolans särart blir tydligare i och med inträdet i 

skolsystemet eftersom förskolan har, sedan Fröbels barnträdgårdar, varit ämnesöverskridande 

och lagt fokus på att lära tillsammans och med barnen (Lundgren, 2014). När den första 

läroplanen för förskolan, Lpfö98, trädde i kraft lades ett större fokus på att utvecklas 

tillsammans, såväl barn som vuxna, och skapa en meningsfull tillvaro i förskolan (Lundgren, 

2014: Vallberg Roth, 2011). Ett konkret exempel från den första läroplanen för förskolan 

beskriver förskolans uppdrag om lärande på följande sätt: ”Lärandet skall baseras såväl på 

samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (Skolverket, 1998). År 2011 

skrevs undervisning inom förskolan in i Skollagen (SFS 2010:800) och förskollärarna blev 

ansvariga för att undervisningen skulle utföras.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) omnämns inte undervisning som begrepp, men 

finns definierat i Skollagen (SFS, 2010:800). Enligt Skollagen (1 kap. 3 §) är undervisning i 

förskolan en målstyrd process som leds av en förskollärare. Vidare beskrivs det i Skollagen att 

undervisning i förskolan ”ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (8 kap. 2 § Skollagen). 

Det framhålls i förskolans läroplan (2016) att barn har rätt att finna mening i vardagen på 

förskolan och i Skollagen (SFS, 2010:800) framhålls det att undervisningens syfte är att 

stimulera barns utveckling och lärande. Undervisningen ska därmed skapa en mening mellan 

det barnen finner meningsfullt i vardagen och det som förskolläraren lär ut i enlighet med 

förskolans styrdokument (Skolverket, 2016: SFS, 2010:800). Alla situationer i förskolan har 

potential till att ombildas till undervisning förutsatt att en målstyrd process med medvetna och 

närvarande förskollärare medverkar för att utmana och vidareutveckla barnens lärande enligt 

strävansmålen (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017; SFS, 2010:800).  

Förskollärare förknippar ofta undervisningssituationer med det närbesläktade begreppet 

lärande. Skillnaden mellan undervisning och lärande är att lärande är en process som uppstår 

hos och i barnet med eller utan en närvarande förskollärare (Pihlgren, 2017). Vidare framhåller 
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Pihlgren (2017) att undervisning är det grepp som förskolläraren har att påverka barns lärande 

genom planerade aktiviteter. Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson (2017) skriver att 

syftet med en undervisningssituation är att lärande ska uppstå. Detta gör att undervisning och 

lärande har en inbördes relation i och med att dessa två komponenter, undervisning och lärande, 

ska stärka alla former av lärande.  

Nilsson, Ferholt och Lecusay (2017) framhåller risken med att överföringsmodellen kan bli 

normen för att beskriva undervisning i den svenska förskolan. Att den vuxne kommer in i 

barnens lek och beskriver ”verkligheten” medan barnen är kvar i ”fantasin och utforskandet”. 

Undervisningsbegreppet i sig är inte nytt inom den svenska förskolan, men diskussioner kring 

vad lärarledda och målinriktade processer innebär för förskolan måste genomföras (Nilsson, 

Ferholt och Lecusay, 2017). Skolinspektionen (2018) framhåller vikten av revideringen av 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) vilken, om den klubbas igenom av riksdagen, kommer 

att publiceras i augusti 2018, där bland annat undervisningsbegreppet kommer att skrivas in. 

Vidare beskriver Skolinspektionen (2018) de utmaningar som förskolan står inför när det gäller 

rekrytering av nya förskollärare. Andelen legitimerade förskollärare – de som ska bära ansvaret 

för att undervisning ska ske – är under 40 procent i dagens svenska förskola (Skolinspektionen, 

2018). 

3.1 Undervisning, ett omdiskuterat begrepp inom förskolan 
 

”I skolan undervisar man och i förskolan leker man” (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2013, s. 10). Undervisning är ett begrepp som är starkt förknippat med skolan men 

i förskolan blir undervisning till ett omdiskuterat begrepp. Själva undervisningsbegreppet är 

kopplat till scenariot där läraren står för att förmedla kunskap till eleverna vilka ska ta in fakta 

och lyssna uppmärksammat på vad läraren förmedlar. Enligt Doverborg et al. är denna syn på 

undervisning i skolan föråldrad och många förändringar sker inom skolan för att eleverna också 

ska få ett meningsskapande utifrån undervisningen. Vidare understryker Dahlberg, Moss och 

Pence (2014) vikten av att se barnet som medkonstruktör och att alla barn har med sig 

erfarenheter när de kommer till förskolan. Detta innebär att förskolläraren måste vara 

uppmärksam på de signaler som barnen ger för att undervinisningen ska leda till 

meningsskapande och nya erfarenheter.  

Ett annan diskussion kring undervisning i förskolan är den studie från Jonsson, Williams och 

Pramling Samuelsson (2017). Där beskriver författarna hur olika förskollärare uttrycker 



   

 

 6 

begreppet undervisning i förskolan. Enligt de förskollärare som intervjuas omtalas undervisning 

som ett stort begrepp och att det många gånger känns lättare att luta sig mot begreppet lärande 

eftersom det känns mjukare. Forskarna menar att detta kan bero på att förskollärarna känner att 

undervisningsbegreppet blir kravfyllt. I relation till detta skriver forskarna att: 

Det visar samtidigt argument för att undervisning inte finns om inte medvetenhet 

finns. Undervisning omtalas som något som ”blir” i de fall ambitionen finns, vilket 

implicit skulle innebära att den kan ”utebli” om inte denna vilja finns. 

(Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017, s.100) 

Samtidigt bemöts undervisningsbegreppet med en viss försiktighet. Forskarna menar att 

personalen i samtal med vårdnadshavare och barn undviker begreppet av rädsla för att uppfattas 

som att bedriva en allt för skolliknande verksamhet. Avslutningsvis skriver författarna att synen 

på undervisning har gått från att ha en kravfylld och uppfordrande roll till att i stället vara en 

rättighet och självklarhet för barnen i förskolan. 

Skolinspektionen (2018) kom nyligen ut med en slutrapport där det framkommer att 

förskollärarna har svårigheter med att ta till sig undervisningsbegreppet som en del av den 

dagliga verksamheten. I slutrapporten framgår det att undervisningssituationer blir tydligare på 

de förskolor där barngrupperna är mindre och där antalet förskollärare är högre. Dessutom finns 

det fortfarande många förskolor där det råder en otydlighet kring vem som ska ta ansvaret för 

undervisningen och där arbetslagen inte fått sitt ansvar och sina olika arbetsuppgifter tydligt 

definierade. Otydligheten bidrar dessutom till att förskolorna inte blir tillräckligt målinriktade, 

vilket i sin tur leder till att barnen kan gå miste om undervisningssituationer eftersom 

förskolläraren inte har tid till att följa upp alla undervisningstillfällen som de bjuds in till.  

Vidare beskriver Engdahl (2010) just denna problematik med att förskollärare kan gå miste om 

undervisningssituationer som de blir inbjudna till eller delvis har lagt upp för själva.   

Förskolans verksamhet ska naturligtvis användas för att exemplifiera och vidga 

synen på undervisning så att även förskollärare börjar använda begreppet 

undervisning om sin verksamhet. För handen på hjärtat – vad är det annars vi gör? 

Arbetar? Leker?  

(Engdahl, 2010, s. 25). 

Engdahl (2010) problematiserar undervisningsbegreppet inom förskolan genom att jämföra två 

liknande situationer från en och samma förskola med två olika förskollärare. Det första 
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exemplet beskriver en utflykt med två barn som tillsammans med förskolläraren ska åka 

spårvagn och sedan fika vid ändhållplatsen. De springer för att hinna med spårvagnen och väl 

ombord är barnen glada och pratar med varandra om vad de ser under resans gång. Väl framme 

i parken stressar de i sig fikat och springer sedan tillbaka till spårvagnen och åker hem till 

förskolan. I detta exemplet ställer sig Engdal frågande om det sker någon undervisning. Det 

andra exemplet utspelar sig utifrån samma ram som det första exemplet, men i stället för att 

springa till spårvagnen gör förskolläraren en tävling om vem som kan höra spårvagnen först. 

Vidare, på spårvagnen, är förskolläraren tillsammans med barnen och lyssnar på vad de ställer 

för frågor och ställer följdfrågor till barnen. I parken äts det och konverseras i lugn och ro och 

på tillbakavägen får barnen till och med gå in förarhytten på spårvagnen. Engdal skriver att den 

första förskolläraren gör en trevlig utflykt med två barn medan den andra förskolläraren har 

undervisning med barnen. Den andra utflykten exemplifierar en målstyrd process där 

förskolläraren gör medvetna val och handlingar tillsammans med barnen. I och med detta bidrar 

förskolläraren till ett större meningsskapande och får också barnen till att bekanta sig med sin 

närmiljö. Engdahl (2010) framhåller att det är utifrån de didaktiska frågorna som förskolläraren 

ställer under den andra utflykten som innebörden av begreppet undervisning utformas – ”Vad, 

hur, när, varför och med vilka gör vi det i gör i förskolan?” (Engdahl, 2010, s.27).  

 

En pågående forskning med fokus på undervisningsbegreppet är projektet SEMLA- socio-

emotionellt och materiellt utforskande lärande (Lenz Taguchi & Palmer, 2017), där beskrivs att 

barn behöver olika lärande för olika tillfällen. Det vill säga vikten av att blanda in många olika 

sinnen, material och känslor kring lärandet i undervisningen eftersom barn är olika och har olika 

erfarenheter och olika förutsättningar, det vill säga lever i olika kulturer, detta för att uppnå en 

likvärdig förskola i hela Sverige.  

 

Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) bidrar med sin forskning kring undervisning i förskolan 

med att problematisera den kommande revideringen av läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) där begreppet undervisning ska skrivas in. Författarna framhåller problematiken med att 

definiera undervisningsbegreppet utan att begreppet i sig har problematiserats och satts i 

förskolans kontext och hänsyn till förskolans förutsättningar har tagits i beaktning. Författarna 

skriver att om förskollärarna vill utveckla undervisningsbegreppet inom förskolan – och 

dessutom få med sig förskolans personal för att driva verksamheten framåt och skapa egna 

traditioner – måste de frångå förmedlingspedagogiken. På det sätt kan förskollärarna genom 
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undervisningsreformen vara med om att utveckla något nytt och därigenom får förskolan 

möjlighet till att bidra med sin egen definition av undervisningsbegreppet. 

 

3.2 Teori för studien 

  
Studiens syfte är att bidra med kunskap kring förskollärares uppfattningar om undervisning i 

förskolan, vidare inspireras studien av det sociokulturella perspektivet vilket lägger vikt vid att 

lära tillsammans. Strandberg (2006) beskriver att utvecklingen för den enskilda individen inte 

ligger i fokus inom det sociokulturella perspektivet, utan snarare utgår från vad som sker i mötet 

mellan individer. Tonvikten ligger därmed främst vid vad som sker i mötet tillsammans med 

andra människor, med andra ord, vad som faktiskt görs. De inre tankeprocesser som uppstår 

hos barnet har därmed föregåtts av aktiviteter tillsammans med andra och på detta sätt skaffar 

sig barnet nya erfarenheter och utvecklas i de kulturella miljöer som det ingår i. Med kulturella 

miljöer menas att barnet lär sig utifrån den kultur som det befinner sig i. Kultur ser olika ut, 

eftersom barnet bär med sig olika personliga erfarenheter, beroende på var i världen barnet 

befinner sig eller hur livssituationen ser ut. Därmed har varje enskilt barn sitt eget perspektiv 

på de sammanhang de ställs inför eftersom de hela tiden utvecklas. Barnet går därmed inte in 

på samma förskola två gånger, eftersom såväl miljön, de själva och de individer som vistas på 

förskolan står i ständig förändring (Strandberg, 2006).  

Mcnamara och Conteh (2008) skriver att lärande inom det sociokulturella perspektivet ses som 

en process tillsammans med andra människor. De skriver vidare att det finns tre olika perspektiv 

på undervisning inom det sociokulturella perspektivet. För det första måste den dialogiska 

kulturen erkännas i undervisningsprocessen att en dialog mellan förskollärare och barn eller 

barn sinsemellan måste infinna sig för att kunskap ska uppstå. För det andra är undervisning 

och lärande kulturellt betingat. Människor skapar tillsammans kulturer och sätt att uttrycka sig 

för att göra sig förstådda i olika sammanhang. För det tredje är undervisning och lärande både 

socialt och historiskt betingat, med det menas att vi i det sociala samspelet lär oss genom att vi 

avspeglar varandra för att finna en gemenskap och att vi historiskt har ett bagage som gör oss 

unika. Det sätts en kulturell prägel på undervisningen genom den struktur och de värderingar 

som florerar i samhället. Undervisningen blir därmed präglad av samhällskulturen om vad som 

anses vara nyttig kunskap (Mcnamara & Conteh, 2008). Barns erfarenheter och kunskap, det 

vill säga deras kultur, ser olika ut jämfört med vuxnas eftersom de har olika erfarenheter av 

världen. Barn skapar sin kultur utifrån den miljö de befinner sig i. Det vill säga, ett barn möter 

flera olika kulturer, till exempel i hemmet, i förskolan, tillsammans med andra barn och 
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tillsammans med andra vuxna (Säljö, 2014: Smidt, 2010). Alla dessa olika grupperingar bildar 

i sin tur en jargong som hela tiden står i en dynamisk förändring för att utveckling och lärande 

ska ske (Smidt, 2010). För att tillvarata och involvera barns intressen i undervisningssituationer, 

finns det fördelar med att båda parterna tillsammans kommer till ett samförstånd. Studiens syfte 

är att bidra med kunskap kring förskollärares uppfattningar om undervisning i förskolan.  

 

4. Metod 
 

I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

forskningsmetoden möjliggör en inblick i och en uppfattning om intervjupersoners 

uppfattningar, i vårt fall förskollärares uppfattningar kring undervisning i förskolan, eftersom 

metoden grundar sig på människors uppfattningar och erfarenheter. Vi valde således att 

genomföra en kvalitativ studie som skulle basera sig på intervjuer. Valet av tillvägagångssätt 

för intervjuerna blev semistrukturerade intervjuer (Ahrne & Svensson, 2017; Bryman, 2018). 

De semistrukturerade intervjuerna gav ett spelrum för både planerade frågor och följdfrågor, 

vilket bidrog till en djupare förståelse i arbetet med att analysera svaren på frågorna (Ahrne & 

Svensson, 2015; Christoffersen och Johannessen, 2015; Löfdahl, 2014). Frågorna var 

konstruerade för att först skapa ett förtroende hos intervjupersonen för att sedan gå in på 

studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer grundar sig på idén om dialog där intervjuaren 

genom följdfrågor kan vidareutveckla ämnet. Det innebär att frågorna inte nödvändigtvis måste 

ställas i en specifik ordning utan intervjuaren kan själv disponera ordningsföljden och ställa 

följdfrågor, vilket vi hoppades skulle skapa mening och interaktion tillsammans med 

intervjudeltagaren (Ahrne & Svensson, 2017).  

4.1 Urval 
 

I studien ingår sex förskollärare från sex olika förskolor i en mellanstor kommun i södra 

Sverige. Valet att intervjua förskollärare baseras på att det är förskollärare som har 

huvudansvaret för undervisningen i förskolan. De sex förskolorna från olika delar av 

kommunen valdes ut från kommunens hemsida för att få ett så balanserat urval som möjligt 

(Bryman, 2018). I och med att utgå från ett balanserat urval representeras olika delar av 

kommunen i studien och därmed också olika socioekonomiska förutsättningar såväl hos 

förskollärarna som av familjerna för att möjliggöra ett sådant mångsidigt resultat som möjligt. 

Vi valde slumpmässigt en avdelning per förskola, vilka i sin tur själva valde ut en förskollärare 
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som var villig att ställa upp på intervju. Ahrne och Svensson (2015) skriver att det sällan räcker 

med att intervjua ett par personer för att få ett representativt datamaterial till en studie, men att 

redan sex till åtta personer kan öka både säkerheten och trovärdigheten i studien. Vi tog kontakt 

med respektive förskolechef via mejl för att få godkännande att intervjua förskollärare vid deras 

enhet (Löfdahl, 2014). Efter godkännandet kontaktade vi de olika avdelningarna för att 

fastställa intervjudeltagare samt tid och plats. 

4.2 Analysmetod  

Tematisk analysmetod användes för att komma närmare vad som sas i intervjuerna. Därmed 

genomfördes en grundlig genomgång av vad förskollärarna sade i intervjuerna och hur de 

beskrev att de arbetade tillsammans med barnen i undervisningssituationer. Datamaterialet 

delades in i olika teman vilka framträdde som gemensamma nämnare i de olika intervjuerna. 

Första steget efter genomförda intervjuer var att transkribera det inspelade materialet inom 24 

timmar. När alla intervjuer var genomförda samt transkriberade gick vi igenom datamaterialet. 

Vi utgick från studiens syfte och gick igenom alla intervjusvar från början till slut och 

förklarade känslan vi fick för varandra efter varje fråga.  

Steg två var att vi gav alla intervjuer en egen färgkod, vilket gjorde det lättare för oss att urskilja 

och hitta liknande teman från de olika intervjuerna, samt att inte blanda ihop datamaterialet. 

Efter genomgången av alla frågor och svar gjordes ett dokument där vi samlade alla intervjusvar 

under respektive fråga. När detta var gjort gicks dokumentet igenom igen för att urskilja 

mönster och teman. Vi började även söka efter återkommande ord i alla intervjuer via 

ordbehandlingsprogrammet. Vi letade efter repetitioner i intervjuerna för att tydligare urskilja 

teman att arbeta efter (Bryman, 2018).  

I steg tre strukturerade vi upp alla repetitioner av ord, teman, likheter och olikheter samt gjorde 

ytterligare ett dokument där bara det aktuella datamaterialet samlandes. Struktureringen 

genomfördes under diskussion, vilket hjälpte oss att samla tankar om datamaterialet och därmed 

sätta rubriker på olika teman som växte fram. När denna första stegvisa strukturering var färdig 

började arbetet med att minska antalet teman samt förtydliga kopplingen mellan teman och 

frågeställningarna för studien. För att förtydliga kopplingar och samband mellan olika begrepp 

och teman hade vi fortfarande kvar färgkoderna, vilket hjälpte oss att få en tydligare och mer 
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samlad bild av datamaterialet. På detta sätt kunde vi genom diskussion komma fram till hur 

datamaterialet kunde kopplas samman med syftet och frågeställningarna.  

Genom hela analysprocessen hade vi det sociokulturella perspektivet i åtanke för att se 

datamaterialet ur olika vinklar. De begrepp vi hade användning av från det sociokulturella 

perspektivet var kultur, tillsammans och mediering. Dessa begrepp gav oss verktyg att 

strukturera upp teman utifrån syftet. Teman vi hittade var – att undervisning sker hela tiden, 

positiv och negativ syn på undervisning samt undervisning tillsammans med barnen.   

4.3 Genomförande   

Redan på ett tidigt stadium av planeringen av studien bestämde vi oss för att intervjuerna skulle 

genomföras en och en för att öka möjligheten till en tillitsfull relation till intervjudeltagaren 

(Bryman, 2018). När den som skulle intervjua presenterade sig för intervjudeltagaren berättades 

det ännu en gång om studiens syfte samt, för att visa tacksamhet till intervjudeltagarna och 

deras arbetslag, överräcktes en burk med kakor som vi hade bakat tillsammans. Dessutom 

påmindes intervjudeltagarna om att de givetvis kunde avbryta intervjun om de så önskade.  

Varje intervju inleddes genom att fråga hur länge de hade arbetat som förskollärare och vad 

som fick dem att välja yrket. Detta i syfte att skapa en avspänd stämning. Sedan övergick 

frågorna till mer koncentrationskrävande och reflekterande frågor för båda parter. Intervjuerna 

varade i 30–45 minuter och spelades in med hjälp av en mobiltelefon via en ljudupptagningsapp 

som skulle göra det enklare att sedan transkribera datamaterialet eftersom det gick att styra 

uppspelningshastigheten på intervjuerna vilket vi sedan utnyttjade vid transkriberingstillfällena. 

I och med att vi inte behövde anteckna allt som sades kunde vi känna oss friare att ställa 

följdfrågor och inte missa något intervjusvar. En extra ljudupptagare i form av en digital 

ljudupptagare användes som backup för att undvika tekniska problem (Ahrne & Svensson, 

2017). 

4.4 Etik 

I studien har vi strävat efter att hålla en etisk hållning och i den mån det går undvikit personliga 

åsikter samt visat ödmjukhet inför intervjudeltagarna och deras profession. Vi har varit tydliga 

med att vi uppskattat att förskollärarna har tagit sig tid att delta i studien och i ett försök att visa 

denna tacksamhet delat ut den tidigare nämnda kakburken till alla intervjudeltagarna.    
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Vetenskapsrådet (2017) har framtagit fyra forskningsetiska huvudkrav. De fyra 

huvudkategorierna består av: Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav.  

Förståelse av informationskravet är att de som bjuds in att delta i studien måste informeras på 

förhand angående deras deltagande i studien samt förutsättningarna för det. Vidare ska det även 

informeras om allt som kan tänkas påverka deras villighet att delta i studien. För att möta 

informationskravet skickade vi ut mejl samma dag som intervjuerna bokades in, där vi bland 

annat informerade om att ljudinspelning skulle äga rum (se bilaga 2). Anledningen till att vi 

informerade om inspelningen på förhand var att intervjudeltagarna skulle kunna ta ställning till 

om de ville bli inspelade. Vidare i detta mejl informerades det om vad studien skulle handla om 

och hur lång tid intervjun beräknades ta (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet inkluderar även rätten att omedelbart avbryta medverkan i forskningen utan 

vidare förklaring, vilket vi vid flera tillfällen informerade intervjudeltagarna om. Informationen 

upprepades vid starten av varje intervju (Vetenskapsrådet, 2017).  

Genom att deltagarna fick ta del av ett samtyckesbrev (se bilaga 4), vilket bifogades i 

informationsmejlet (se bilaga 3) inför varje intervju, tog intervjuaren således med sig ett 

exemplar av samtyckesbrevet i ambitionen att uppfylla samtyckeskravet. Därmed blev det 

individen själv som fällde avgörandet om denne skulle medverka eller inte, vilket 

samtyckeskravet kräver (Vetenskapsrådet, 2017).  

Konfidentialitetskrav innebär att vi som skribenter förvarar datamaterialet och uppgifterna från 

deltagarna på säkerhetsskyddade datorer samt en extern hårddisk som förvarats i ett låsbart 

skrivbord (Vetenskapsrådet, 2017). 

Nyttjandekravet ålägger forskarna att enbart använda datamaterialet till det på förhand 

presenterade forskningsändamålet. Vidare kommer vi inte att använda det insamlade 

datamaterialet i något annat syfte än i studien. Därmed kommer anteckningar och material som 

genererats under studien att raderas efter studiens godkännande för att obehöriga inte ska få 

tillgång till det och utnyttja det i ett annat syfte (Löfdahl, 2014: Vetenskapsrådet, 2017).  
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4.5 Tillförlitlighet  

 
Studien förhåller sig till kvalitetsbegreppet tillförlitlighet vilket sin tur består av fyra 

delkriterier. Dessa delkriterier är: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2018).   

Trovärdighet i kvalitativ forskning utgår inte från att det finns en absolut sanning, utan snarare 

utifrån forskarens arbetsgång och vilka prioriteringar denne gör som fäller avgörandet om 

studiens trovärdighet. Detta kräver att forskningen ska säkerhetsställas genom 

ställningstaganden under hela forskningsprocessen, vilket i sin tur möjliggör att beskrivningen 

av forskningen blir trovärdig. Trovärdigheten baserar sig också på att de människor som varit 

delaktiga i studien känner igen sig i återberättandet av empirin och att resultatet känns som en 

logisk följd av detta. För att studien ska leva upp till kriteriet av trovärdighet låter vi de 

förskollärare som deltagit i studien ta del av det färdigställda resultatet (Bryman, 2018).  

Överförbarhet liknas vid att en mindre grupp av individer med gemensamma nämnare, såsom 

förskolläraryrket i studien, intervjuas. Det är inte heller upp till forskaren att bedöma om 

resultatet är överförbart till andra, eller ens likande, situationer i andra sammanhang, det är upp 

till läsaren att bedöma. Det är såldes läsaren som bedömer utifrån de detaljer som framkommer 

i studien om den är överförbar till en annan kontext (Bryman, 2018).  

Pålitlighet innebär i detta sammanhang att studien har genomförts på ett så noggrant sätt som 

möjligt vilket stärker tillförlitligheten av forskningen. Detta stärker vi ytterligare genom att ha 

en väl genomarbetad arbetsprocess och att vi dessutom har utsett korrekturläsare för att granska 

texten under processens gång (Bryman, 2018).  

Möjlighet att styrka och konfirmera utgår från att vi som skribenter handlat i god tro och att vi 

i den mån det går inte låtit personliga åsikter styra resultatet allt för mycket i studien (Bryman, 

2018). 

 

5. Resultat  

 

Syfte med studien är att bidra med kunskap kring förskollärares uppfattningar om undervisning 

i förskolan: När sker undervisning i förskolan enligt förskollärarna? Hur uppfattar 

förskollärare sitt uppdrag att bedriva undervisning i förskolan? Tre teman växte fram ur 
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bearbetningen av datamaterialet – att undervisning sker hela tiden, positiv och negativ syn på 

undervisning samt undervisning tillsammans med barnen. Genomgående i intervjuerna 

uttryckte förskollärarna att undervisningssituationer uppstår hela tiden i förskolans verksamhet. 

Därav får detta uttryck stå som en tongivande rubrik för studien.   

 

5.1 Undervisning pågår hela tiden  
 

Förskollärarna anser att undervisning pågår hela tiden i förskolan. Vidare anser förskollärarna 

att uppdraget att bedriva undervisning är en del av vardagen samt förskolans kultur och att det 

är ett inarbetat arbetssätt. En samstämmighet framkom i alla intervjuer med förskollärarna kring 

att undervisning är något som pågår tillsammans med barnen hela tiden i förskolan. 

Hela tiden, från de stiger in på förskolan till de går hem. 

Hela tiden! Hela tiden! Det tar man ingen paus ifrån! Det är alltifrån att de 

kommer på morgonen tills att de går hem, det är hela tiden. 

Vidare framkom det att undervisningssituationer inte behöver se ut på ett visst sätt. 

Undervisningssituationer kan dels vara planerade, exempelvis där barnen ska ut i skogen för att 

utforska naturen, dels olika situationer där mer spontan undervisning uppstår:  

 Ibland är det väldigt planerat och ibland är det spontant […] 

[Undervisningssituationer kan] både vara spontant och planerat undervisande, så 

ibland blir de ju som barnen fastnar vid, just i den stunden, och man ser lärande i 

det och sen ibland så kanske man har planerat en aktivitet […] 

Sammanfattning: Förskollärarna lägger ihop undervisningssituationer med lärandesituationer 

vilket är två olika begrepp och infallsvinklar på barns lärande. Skollagen (1 kap. 3§) definierar 

undervisning som en målstyrd situation där möjlighet till lärande uppstår. Där krävs det en 

medforskande förskollärare som kan ta till vara på undervisningssituationerna 

(Skolinspektionen, 2018). Därigenom tolkar vi det som att förskollärarnas uttryckta uppfattning 

av undervisningssituationer kan bli lite otydlig eftersom de inte fullt ut inser sin egen roll kring 

uppdraget att bedriva undervisning. Problematiken som framträder i intervjuerna blir således 

att förskollärarna många gånger hänvisar till lärandesituationer när vi frågade om specifika 

undervisningssituationer. De anser att undervisningssituationer uppstår hela tiden under dagen 

och att det är något som de aldrig tar en paus ifrån.  
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5.2 Positiv och negativ syn på undervisning  
 

Den negativa aspekten med att bedriva undervisning i förskolan, som förskollärarna lyfte fram, 

var uppfattningen kring att undervisningsbegreppet skulle ha fastnat vid överföringspedagogik, 

vilken enligt dem inte hör hemma inom förskolan:  

Nä, men det är ju i så fall att det inte blir som det är i skolan, den gamla skolan 

menar jag då, sitter där och så drar man igenom det man har planerat utan att se 

barnen. 

… i början när man började diskutera det här med undervisning så var det väldigt 

negativt just mot ordet undervisning för man tänkte mer då som om de var något 

mer skollikt, att man ska sitta och lära sig om något en viss tid sen ska man sitta 

och lära sig något annat en annan tid. Det blir mer uppdelat och då kan man känna, 

eller upplever jag, att det blir negativt betingat. Åh att det är just det att det är så 

stort och brett och så tolkningsbart så det blir så svårt (skrattar). Sen behöver inte 

de vara något fel att man lär sig något på det viset heller, för det kan ju vara bra. 

Men att man som sagt inte bara gör det. Det vill helst inte jag att man liksom 

jobbar så och då kan det bli negativt liksom.  

 

I och med de ovanstående citaten från två av de intervjuade förskollärarna konstaterades det att 

det inte fanns några direkt negativa sidor kring uppdraget att bedriva undervisning i förskolan. 

En oro som dock framkom var att undervisningsbegreppet kunde misstolkas av andra 

förskollärare. Alla de intervjuade förskollärarna hade en positiv syn på att bedriva undervisning 

och en god relation till det. Här nedan citeras tre av dem: 

Barn vill lära sig, barn älskar att ta reda på saker. 

Ja de är ju, de är ju positivt (skratt) … vi försöker väva in olika delar ifrån 

läroplanen i det vi redan håller på med och så ser man ju, de blir ju undervisning 

i mycket. 

Det är ju fantastiskt positivt och man hittar nya vägar. 

Det finns så många vägar in, det finns så många olika sorters intelligenser för att 

komma till undervisning. Du kan vara ute och hoppa och lära dig språk samtidigt. 
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… och jag tycker att det är positivt att det finns så många olika sätt att lära sig 

på.  

 

Sammanfattning: De intervjuade förskollärarna ansåg inte att det fanns några negativa sidor 

med att bedriva undervisning i förskolan, men att en önskan om ett förtydligande av 

undervisningsbegreppet fanns. Detta för att oron att undervisningsbegreppet kan misstolkas av 

andra förskollärare som i sådant fall skulle bedriva en överföringspedagogik, vilket 

förskollärarna inte ansåg höra hemma inom förskolan. Förskollärarna framhåller att uppdraget 

med att bedriva undervisning inom förskolan är positivt och att tillvägagångssättet måste vara 

flexibelt. Därigenom påvisade de en vilja att bedriva undervisning i förskolan som har potential 

att finna nya vägar för barnen att utvecklas. Undervisning är därmed en stor del av förskolan 

enligt de intervjuade tack vare att förskollärarna har en positiv syn på undervisningsuppdraget.  

5.3 Undervisning tillsammans med barnen  
 

Förskollärarna uttrycker vikten av meningsskapande för barnen i undervisningssituationer för 

att de ska ta till sig undervisningen. Det vill säga att undervisa tillsammans med barnen och 

svara på de frågor som barnen ställer. Att varva barninitierade och vuxeninitierade 

undervisningssituationer för att uppdraget att bedriva undervisning ska bli så inkluderande som 

möjligt.   

 

… på vägen hem hittade de ett stort ägg! Oh my God, sa vi. Vad stort, var hittade 

ni det och barnen visade så vi kunde lägga tillbaka det. Alla barn fick gå förbi 

ägget så alla fick syn på det. Men så var det ett barn som sa, Vad är det här för 

ägg? – Ja, du… Det får vi ta reda på när vi kommer tillbaka, sa vi. Så idag har vi 

försökt att leta i böcker och på internet och då blir det ju en sorts lärande och 

undervisning. 

Det blev en grupp som fastnade för trollet i sagan så nu så har vi, vi jobbar ju på 

ett mångkulturellt område så då har vi försökt väva in vad troll heter på flera olika 

språk också då. De har också fått skapa trollet i lera, dels leta i böcker och söka 

på datorn och tittat på hur olika troll kan se ut då. Vi kom in på egenskaper, de 

har stora öron och långa näsor och hur ser vi ut åh. Ja, och sen att de fick avbilda 

detta och måla. Så det blev också en sån undervisningssituation. 
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En utmaning för förskollärarna i undervisningssituationer är att inte gå in med förutfattade 

meningar om vad som är viktigt lärande. Detta mot bakgrund av att det inte alltid går att förutse 

vad barnen kommer att finna intressant och vilja lära sig mer om:  

Jadå, vi har ju så mycket förutfattade meningar vi vuxna om vad som är rätt och 

fel. Bajs är ju jättekul! Ja! Bara en sån sak! Det är ju många saker som man får, 

eh… som man får fundera på, för vems skull? Varför är det här jobbigt? Det är ju 

jag som har problemet med det! Ja, och ärlighet mot sig själv att ja, ja men en död 

mus. Jamen herregud, vad roligt (skratt)! Den var fräsch! 

Sammanfattning: Utifrån datamaterialet tolkar vi att förskollärarna uttrycker en vilja att 

medverka i barnens meningsskapande samt vara närvarande tillsammans med barnen i 

undervisningssituationer. Förskollärarna uttrycker i och med detta att undervisningssituationer 

kan uppstå tillsammans med barnen när barnen får styra vilken inriktning undervisningen ska 

ta. Det är som från citatet där barnen vill lära sig mer om bajs. Barnen tycker själva att detta är 

något spännande och vill veta mer om det, medan den vuxnes grundinställning är en annan. 

Förskolläraren i detta citat uttrycker en kulturkrock, där det uppstår en konflikt mellan vad som 

anses vara ett ”bra” eller ”dåligt” undervisningstillfälle. Här kan förskollärarna lägga sina egna 

åsikter åt sidan för att i stället undervisa barnen. Här blir det ett tillfälle för pedagogerna att 

tacka ja till en gemensam och barninitierad undervisningssituation. 

 

6. Diskussion  
 

I följande kapitel presenteras resultatdiskussionen, metoddiskussionen, slutsatser och vidare 

forskning. Diskussionen genomförs utifrån studiens syfte och frågeställningar och metoden 

kommer att diskuteras utifrån kvalitetsbegreppet tillförlitlighet och de etiska principerna. 

Kapitlet kommer att avrundas med avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning.  

Syfte med studien är att bidra med kunskap kring förskollärares utryckta uppfattningar om 

undervisning i förskolan:  

• När sker undervisning i förskolan enligt förskollärarna?  

• Hur uppfattar förskollärare sitt uppdrag att bedriva undervisning i förskolan? 

 



   

 

 18 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver sedan 2011 förskolan som en egen skolform och att det är 

legitimerade förskollärare som ska genomföra undervisningen i förskolan. Vi har däremot ställt 

oss frågande om undervisning uppstår hela tiden i förskolan, vilket de intervjuade förskollärarna 

påstod. Detta kan ställas i relation till tidigare forskning, där det enligt beskrivning krävs en 

närvarande och aktiv förskollärare för att det ska vara en undervisningssituation (SFS, 

2010:800; Sheridan & Williams, 2018). En annan aspekt av att undervisning skulle ske hela 

tiden, från att barnen stiger in på morgonen tills att de går hem på eftermiddagen, är att 

undervisningsbegreppet riskerar att bli urvattnat. Varför behövs undervisningsbegreppet 

diskuteras om dessa undervisningssituationers uppstår hela tiden? Skollagen (SFS, 2010:800) 

beskriver undervisning som en målstyrd process med närvarande förskollärare, vilket i sådant 

fall skulle innebära att förskolläraren aldrig skulle kunna avvika från barngruppen om 

undervisning uppstår hela tiden.  

Under studiens gång har vi märkt att lärandesituationer och undervisningssituationer är svåra 

att särskilja för de intervjuade förskollärarna. Många gånger uppfattas dessa två begrepp som 

likartade, vilket underminerar undervisningens särställning. I likhet skriver både 

Skolinspektionen (2018) och Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) att 

förskollärare har svårt att ta till sig undervisningsbegreppet som en del av den dagliga 

verksamheten. Till skillnad från Skolinspektionen och Jonsson, Williams och Pramling 

Samuelsson (2017), vilka många gånger mötte ett motstånd mot att ta in 

undervisningsbegreppet i förskolan, möttes vi av en positiv inställning till begreppet samt att 

bedriva undervisning. Vi lade märke till att förskollärarna kände en stolthet och en iver i att 

definieringen av förskollärarens arbete togs mer på allvar och att verksamheten i och med detta 

fick en djupare mening också för utomstående. Det var som om undervisningen gav tyngd åt 

det som förskollärarna hela tiden hade bedrivit tillsammans med barnen. Dock fanns det en 

rädsla hos förskollärarna för att undervisningsbegreppet kunde tolkas som att stå för en 

överföringspedagogik, vilket de inte ansåg hör hemma inom förskolan. I likhet med detta 

skriver Nilsson, Ferholt och Lecusay (2017) att överföringsmodellen riskerar att bli normen för 

undervisning inom förskolan om uppfattningen blir att den vuxne beskriver verkligheten medan 

barnet är den som beskriver fantasin och utforskandet. Problematiken som vi ser kan uppstå i 

en sådan situation är att den vuxne representerar den ”riktiga” kunskapen medan barnet ska 

fyllas med kunskap. Dahlberg, Moss och Pence (2014) understryker också denna problematik 
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– barn är inte är tomma kärl som förskollärare ska fylla med kunskap – eftersom en sådan barn- 

och undervisningssyn inte leder till meningsskapande.   

Vidare beskriver Dahlberg et al. (2014) barn som medkonstruktörer i sin egen utveckling och 

meningsskapande. På samma sätt beskriver de intervjuade förskollärarna att undervisning sker 

tillsammans med barnen på förskolan och inte genom överföringspedagogik som de själva anser 

är en föråldrad syn på undervisning i skolan vilket Doverborg et al. (2013) också understryker. 

Förskollärarna har som ambition att skapa mening och lust till kunskap tillsammans med barnen 

i och med de undervisningssituationer barnen bjuds in till eller de undervisningssituationer som 

planeras utifrån observationer av barnen. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

framhålls vikten av en helhetssyn på barnet vilket i sin tur möjliggör meningsskapande och 

mångfald i barnets utveckling och livslånga lust till lärande. Därmed kan inte barnet anses vara 

ett tomt kärl som förskollärarna ska fylla med kunskap. Barnet har utifrån sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper olika förutsättningar att kunna ta till sig undervisningen i förskolan 

(Lenz Taguchi & Palmer, 2017), och därmed anser vi att ett meningsskapande möjliggör för att 

kunskap och mening ska uppstå i undervisningssituationer hos barnet.  

Vi har genom studien noterat en vilja och ett engagemang från förskollärarna kring att ta till sig 

undervisningsbegreppet inom förskolan. Dock är definitionen av begreppet undervisning i 

behov av att förtydligas. Vi tror att ett förtydligande av undervisningsbegreppet skulle hjälpa 

förskollärarna i deras iver att lära och utveckla barnen. Därmed har vi en förhoppning om att 

en tydligare definition av begreppet undervisning kan bidra till att undervisning blir en del av 

förskolans kultur och arbetssätt tillsammans med barnen, vilket i sin tur skulle kunna möjliggöra 

en kvalitetshöjning av förskolan och en mer likvärdig förskola.  

Att hela tiden vara uppmärksam på barnen i alla de vardagliga situationerna och spontant kunna 

utveckla dessa mot läroplansmålen gör dock att det är mycket förskolläraren behöver ha i 

åtanke. I och med denna form av undervisning blir undervisningssituationer komplexa i 

förskolan eftersom allt är en pågående process i nuet för förskollärarna. Genom att 

undervisningssituationer handlar om en mer målinriktad aktivitet och att det samtidigt är något 

som kan uppstå spontant kan det här blir en utmaning för förskollärarna.  

6.2 Metoddiskussion  
 

I inledningsfasen av studien diskuterade vi att genomföra intervjuerna tillsammans, men på 

grund av upplevd tidspress genomförde vi intervjuerna en och en. Tanken med att genomföra 
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intervjuerna tillsammans var att båda skulle få en djupare inblick i intervjusvaren och att det är 

lättare att uppfatta alla nyanser i en intervju när man upplevt den i verkligheten. Dessutom är 

vi två som genomför studien och båda vill ha lika stor inblick i datamaterialet för att tillsammans 

kunna bilda oss en så verklighetstrogen uppfattning som möjligt. Givetvis hade vi efter att 

intervjuerna var genomförda och transkriberade diskussioner tillsammans där vi förklarade de 

olika intervjusituationerna för varandra. När vi nu ser tillbaka på intervjuerna inser vi att tiden 

hade räckt till för att genomföra intervjuerna tillsammans och att detta hade ökat trovärdigheten 

i studien. 

I studien har vi använt oss av tillförlitlighetens fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Detta har stärkt studien i den bemärkelsen 

att vi har haft ramar och förhållningssätt att luta oss mot. Vi har metodiskt arbetat oss igenom 

studien och hela tiden antecknat processen, vilket stärker pålitligheten i studien. Vi har även 

följt de forskningsetiska huvudkraven, vilket vi har hoppats ska stärka trovärdigheten. Dock är 

inte överförbarheten i studien upp till oss att bedöma – det åligger läsaren att avgöra.  

Vidare använde vi oss av tematisk analys för att analysera det insamlade datamaterialet. Detta 

arbetssätt ledde till en djupare förståelse för datamaterialet och vi hittade tre olika teman som 

fick oss att tränga ännu djupare in i datamaterialet. Något vi upptäckte under analysens gång 

var att vi hade ställt för många frågor under intervjuerna. Frågorna upplevdes ibland vara av en 

upprepande karaktär, men vid närmare genomläsning insåg vi att vi på detta sätt hade fått fler 

synvinklar från intervjupersonerna, vilket vi ansåg bidrog till ett berikat datamaterial.  

Innan intervjuerna skickade vi ut ett informationsmejl där vi förklarade studiens syfte och gav 

information kring forskningen. I och med detta fick intervjupersonerna möjlighet till att dels 

avböja medverkan, dels känna sig mer införstådda med det ämne som skulle diskuteras. I de 

semistrukturerade intervjuerna såg vi en fördel i att följdfrågorna kunde variera innehållet. 

Samtidigt som intervjuerna riskerade att glida ifrån ämnet, vilket inträffade, berikades 

intervjuerna, vilket bidrog till att samspelet i dialogen ökade. Dock har vi i efterhand ställt oss 

frågan om det inte hade blivit en mer djupgående diskussion om vi hade adderat stimulimaterial 

i form av situationsberättelser där undervisning kunde varit ett underliggande tema. Dessutom 

hade vi i början av studien ett allt för brett och omfattande syfte.  
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6.3 Avslutande reflektioner  
 

I skrivande stund är undervisningsbegreppet omdiskuterat inom förskolan, vilket delvis beror 

på revideringen av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). I nuläget står inte undervisning 

som begrepp omnämnt i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), vilket vi tror bidrar till att 

begreppet blir svårtolkat. Dock innefattas förskolan av Skollagen (SFS, 2010:800) vilken 

definierar undervisning i förskolan. Skolinspektionen (2018) beskriver förskollärarnas 

svårigheter med att ta till sig detta begrepp och även den tar upp vikten av revideringen av 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016).  

Studien bidrar till den pågående diskussionen kring undervisningsbegreppet i förskolan. Vi 

mötte i våra intervjuer en vilja och en iver att bedriva undervisning i förskolan och en syn på 

att det förekommer hela tiden i verksamheten. Dock blandar förskollärarna ofta ihop vad som 

är undervisning och vad som är lärandesituationer vilket vi tidigare i studien omnämner kan 

underminera undervisningens särställning. I forskningsdiskussionen vi har tagit del av har 

förskollärarna haft en motvilja att ta in undervisning i förskolan för att den känns kravfylld och 

att förskolan ska bli för skollik. Vi har också stött på denna rädsla – att förskolan ska bli för 

skollik – däremot hade de förskollärare vi intervjuade en positiv syn på att bedriva undervisning 

i förskolan eftersom de inte ansåg sig bedriva en skollik verksamhet. I och med förtydligandet 

av undervisningsbegreppet, samt den positiva syn på undervisning från studiens intervjuade 

förskollärare, finns det en möjlighet till en förändrad och tydligare syn på 

undervisningsbegreppet vilket vi har en förhoppning om ska förtydliga verksamheten och 

fokusera på barns livslånga lärande.  

Vidare beskrev de intervjuade förskollärarna att uppdraget med att bedriva undervisning ingår 

arbetet tillsammans med barnen för att bilda meningsskapande i förskolans verksamhet vilket 

främjar ett livslång lärande. Samtidigt framkom det av datamaterialet att 

undervisningssituationer likställdes med lärandesituationer, detta bidrog till att deras uttryckta 

uppfattning om undervisning blev otydlig.  

 

Vi har tidigare ställt oss frågande till varför undervisningsbegreppet behövs förtydligas om det 

ändå är så att förskollärarna har en motvilja att bedriva undervisning. I vår studie har vi funnit 

en vilja till att förstå begreppet samt att bedriva undervisning. Därigenom blir det aktuellt med 

ett förtydligande kring undervisningsbegreppet eftersom vi har funnit en vilja att göra just detta, 

bedriva undervisning i förskolan. 
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6.4 Vidare forskning 
 

Undervisningsbegreppet i förskolan har nu på allvar börjat dryftas och undersökas, vilket 

innebär att vi nu står vid ett vägskäl och att en banbrytande förändring står för dörren. Vi har 

en förhoppning om att vidare forskning kring undervisningsbegreppet kan möjliggöra en mer 

likvärdig förskola. I och med revideringen av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

kommer denna att utmynna i många forskningsdiskussioner och fortbildning av förskollärare 

vilket i sin tur ger potentiella förskollärarstudenter en tydligare ingång och inblick i yrket vilket 

på sikt kan leda till att fler söker sig till förskollärarutbildningen.  

Avslutningsvis skulle det vara spännande med en forskning som, i bredare utsträckning, jämför 

förskolors arbete med undervisning när undervisningsbegreppet blir mer utarbetat. Då skulle 

forskningen kunna fokusera på att upptäcka kreativa sätt att arbeta med undervisning i förskolan 

och därigenom kunna hjälpa förskollärarna att förbereda barnen för ett livslångt lärande. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1. Frågor 

Frågor 

1. Hur länge har du arbetet inom förskolans verksamhet som förskollärare? 

2. Kan du berätta varför du ville bli förskollärare?  

3. Vad är det som gör att du gillar att vara förskollärare?  

4. Kan du berätta om hur en ömsesidig relation mellan dig och ett barn kan se ut? (Vad det 

som uppstå) 

Gjems (2013) understryker vikten av ömsesidighet mellan vuxna och barn för att kunskap och 

mening ska infinna sig för båda parter. Alla parter måste få ta plats i dialogen och känna att de 

bidrar med sina erfarenheter för att därigenom kunna utvidga dem. 

5. När du undervisar, hur ser en sådan situation ut?  

6. När sker undervisning i förskolan? - Vill ni ge ett exempel?  

7. Vad ser du för positiva sidor kring undervisning i förskolan?  

8. Även har du någon negativ syn på undervisning i förskolan?  

9. Enligt förskolans läroplan ska barns intressen uppmuntras för att deras lust till att lära 

ska stimuleras. Anser du att detta är görligt eller inte inom verksamheten och på vilket 

sätt i så fall? (om nej- varför, om ja-varför) 

10. Kan du berätta om en undervisningssituation?  

Beroende på vad de berätta så kan ni ge en följdfråga kring växte den av barns intressen eller 

lärde du dig något om barns intressen.  

11. Planerar du för att se barnens intressen? 

12. Hur följer du upp barnens intressen? 

13. Vilka utmaningar har du sett när du uppmuntrar barns intressen? 

14. Kan du berätta om en undervisningssituation som du nyligen varit med om? - Beroende 

på svar, vi vill komma åt om undervisningssituationen växte fram ur barnens intressen 

eller om förskolläraren lärde sig mer om barnens intressen genom 

undervisningssituationen.  



 

 

15. Hur gör ni i arbetslaget för att barnens intressen ska framträda i 

undervisningssituationer? 

16. Hur lägger ni upp undervisningssituationer för att visa barnens intressen? 

17. Hur gör ni för att märka/upptäcka barnens intressen i undervisningen? 

18. Finns det något som är utmanande med att uppmärksamma barnens intressen i 

undervisningssituationer?  

19. Har ni andra undervisningssituationer som inte utgår från barnens intressen. Något 

material till exempel som redan är fastlagt? 

20. Är det mer vanligt med sådana undervisningssituationer? 

21. Vilka är det roligaste undervisningssituationerna du har varit med om? 

22. Vad var det som gjorde detta så roligt tror du? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

8.2 Bilaga 2. Informationsmejl till förskolechef  
 

Hej! 

Vi är två studenter från HLK i Jönköping med inriktning förskollärare som nu ska skriva vårt 

examensarbete ihop. Vi som skriver heter Anna Johansson och Emmy Lennartsson.  

Vårt examensarbete handlar om hur förskollärare uttrycker att de involverar barns intressen i 

undervisningssituationer.   

Vi har till denna studie tänkt hålla sammanlagt 6 stycken intervjuer á 45–60 minuter med 

uteslutande förskollärare. Vi kommer att ta kontakt med förskollärare i din enhet för att boka 

intervjuer under vecka 16 eller 17.  

I detta mail bifogas ett dokument vilket skrivs under av deltagaren och intervjuaren och detta 

innebär att denne ger sitt samtycke om att delta i denna studie. Givetvis är det när som helst 

under intervjun tillåtet för deltagaren att avbryta om det inte känns bra.  

Anledningen att du får detta mail är att det krävs av oss att informera dig om att vi kommer att 

kontakta din personal. Det förpliktigar således inte dig till att ingripa så länge som det inte finns 

några invändningar mot dessa intervjuer.  

Med vänliga hälsningar,  

Anna Johansson och Emmy Lennartsson  

Kontaktuppgifter 

Anna Johansson 

Mobil: 070–2744718 

Mail: joan1513@student.ju.se 

Emmy Lennartsson 

Mobil: 076-6119073 

Mail: leem1500@student.ju.se 

mailto:joan1513@student.ju.se
mailto:leem1500@student.ju.se


 

 

8.3 Bilaga 3. Informationsmejl till förskollärarna 

 

Hej xx! 

 

Först och främst vill vi tacka dig för att du ställer upp på denna intervju och ger oss av 

din tid för att delta i denna studie. Vi har bokat in tiden hos er den xx kl. xx och jag som 

kommer till er för att intervjua heter xx. 

 

Vi är, som tidigare nämnt via telefon, två studenter från HLK i Jönköping med inriktning 

förskollärare som nu ska skriva vårt examensarbete ihop. Vi som skriver heter Anna 

Johansson och Emmy Lennartsson. 

 

Vårt examensarbete handlar om hur förskollärare involverar barns intressen i 

undervisningssituationer. Frågorna kommer därav utgå ifrån din uppfattning samt 

erfarenhet kring barns intressen i undervisningssituationer. Dessutom kommer vi att 

avidentifiera dig som intervjudeltagare så att inget svar kommer att kunna härledas till 

dig som person. 

 

I detta mail bifogas ett dokument vilket ska skrivas under av dig och personen som 

håller i intervjun och detta innebär att du ger sitt samtycke om att delta i denna studie. 

Givetvis är det när som helst under intervjun tillåtet för dig att avbryta om det inte 

känns bra. Vi kommer att ha med detta dokument vid intervjutillfället, men bifogar ändå 

detta så att du hinner få en översikt över avtalet. 

 

Intervjun kommer ta cirka 45–60 minuter och det är en utav oss som kommer och gör 

intervjun tillsammans med dig. Vi kommer behöva spela in intervjun så om detta inte är 

något du samtycker till vill vi att du hör av dig. 

  

Med vänlig hälsning, 

Anna och Emmy  
  

Kontaktuppgifter 

Anna Johansson 

Mobil: 070–2744718 

Mail: joan1513@student.ju.se 

Emmy Lennartsson 

Mobil: 076–6119073 

Mail: leem1500@student.ju.se 

 

mailto:joan1513@student.ju.se
mailto:leem1500@student.ju.se


 

 

 

8.4 Bilaga 4. Samtyckesbrev till förskollärarna 

 
 

 


